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Domnul Rodbertus. Digresiune. O nouă teorie 
a rentei funciare 1 

[1. Excedentul de plusvaloare în agricultură. 
Dezvoltarea mai lentă a agriculturii în comparaţie 

cu industria în condiţiile capitalismului] 

[X-445] Herr Rodbertus. Dritter Brief an von Kirchmann 
von Rodbertus. Widerlegug der Ric[ardoschen] Lehre von 
der Grundrente und Begrindung einer neuen Rententheorie. 
Berlin, 1851 . 

In prealabil umătoarea observaţie: cînd spunem că 
salariul €Cear = 10 ore, acest lucru poate fi lămurit în 
modul cel mai simplu astfel : dacă în medie munca de 10 ore 
(adică sa de bani care reprezintă 10 ore) dă muncitorului 
agricol ziler posibilitatea de a-şi cumpăra toate mijloacele d€ 
subzistenţă neceare - produse agricole industriale etc. -, 
aesa ese laril mdiu enu sklld labour 1). Aici, iprin 
umare, este vorba de valoarea acelei părţi din produsul zilnic 
al muncitoului care tr€buie să-i revină lui. Această valoare 
există în primul nd sub forma mărfii e care el o produce, 
adică a unei anumite cantităţi din această marfă, în schimbul 
căreia, după ce se scade partea e care el o consumă din 
mafa spectivă (if 2) ) el poate podue mijloaele de subz
tenţă necesare. Aşadar, n evaluarea „venitului" său necesar 
aici intră şi manufactua, agriultura etc„ nu numai valoarea 
de întrebuinţare pe care. el o produce. Dar acest lucru este 
cuprins în conceptul de marfă. Muncitorul produce marfă, şi 
nu produs pur şi simplu. Prin umare, asupra acestui lucru 
nu este nevoie să insistăm. 

D-l Rodbs eminează în primul rnd m su luu
rile ntro ţară în care proprietatea asupra pămîntului şi pro-

1) - muncă nalifiată. - Nota trad. 2) - acă. - Nota trd. 
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prietatea asupra capitalului nu sînt separate a de ala şi 
ajunge a concluzia importantă că ren.a (prin are el înţelege 
întreaga plusvaloare) rezintă pI" şi simplu mna neplă
tită sau cantitatea de produse în care este întruchipată această 
muncă neplătită. 

In iprimul rînd, trebuie remarcat că R [odbertus] are în 
vdere numai creşterea plusvalorii relative, adică creşterea 
plusvalorii în măsura n care această creştere rezultă din pro
ductivitatea sporită a muncii, şi nu creştera plusvalorii, în 
măsura în care această creştere rezultă din prelungirea zilei 
de muncă. Orice plusvaloare absolută este, fireşte, într-un 
sens relativă. Munca tebuie să fie suficient de productivă 
pentru ca muncitorul să nu-şi cheltuiască tot timpul pentru 
întreţinerea propriei lui vieţi. Dar tomnai aici începe deoebi
ea. Deal, dacă iniţial munca este puţin prductivă, nu-i 
mai puţin adevărat că şi tebuinţele sînt minime (ca în cazul 
oalui) şi că nici stăpii nu răisc mult i bine demt 
slugile. PidJetivitatea eativă a mu�ii, nară enru 
apariţia unui acaparator rde profit, a unui parazit, se foarte 
redusă. Şi dacă întîlnim o rată ridicată a profitului acolo 
unde munca este încă foarte neproductivă, unde nu se folosesc 
maşini, unde nu există diviziunea muncii etc., acesta se 
exlică nai prin aea că, aşa cum se zl n pe 
în India, trebuinţele muncitorului sînt reduse şi el însuşi le 
duce şi mai mult, in parte, prin aea că neproductivita. 
muncii este identică cu un raport mic înte apialul fix şi 
partea de capital investtă n alariu, sau, ca ce se acelaşi 
lucru, că în raport cu capitalul toal, parta de capital care 
este cheltuită e muncă este mai mare sau, în sşit, prin 
aceea că timpul de muncă este extrem de prelungit. est 
din mă caz are loc în ţări �de pidă Austria etc.) în care 
există deja mdul de producţie capitalist, dar care sînt evoite 
să concue u ţări mult mai dezvoltate. Aici, alaTiul poate 
fi mic, în parte, pentru că trebuinţele muncitorului sînt mai 
reduse şi, în parte, pentru că produsele agricole sînt mai 
ieftine sau, ceea ce pentru capialist înseamnă acelaşi lucru, 
au o valoare bănească mai mică. In acest caz cantitatea de 
produs este mică în raport cu ceea e e consideră near 
să fie salariul muncitorului de exemplu n dcus de 10 ore. 
Dar dacă în loc de 12 ore muncitorul luază 17, aceasta 
poate compesa. n general, nu trebuie să dm că, datorită 
faptului că într-o ţară dată valoarea relativă a muncii scade 
e măsură e creşte productivitatea muncii, salariul în diferite 
ţări ar fi invers proporţional cu productivitata muncii. Luru-



Prima pagină din partea a II-a a manuscrisului lui K. Marx 
„Teorii asupra plusvalorii" (pagina 445 din caietul 

al X-lea al manuscrisului din 1861-1863) 
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rile stau tocmai invers. Cu cît o ţară este mai productivă în 
comparaţie cu alta pe piaţa mondială, cu atît salariile în 
această ţară sînt mai ridicate în comparaţie cu alte ţări. 
In Anglia nu numai salariul nominal, ci şi salariul real este 
mai ridicat decît pe continent. Muncitorul mănîncă mai multă 
carne şi-şi satisface mai multe trebuinţe. Faptul acesta este 
însă valabil numai pentru muncitorul industrial, nu şi pentru 
cel agricol. Dar salariul nu este mai ridicat în raport cu pro
ductivitatea muncitorilor englezi. 

Renta funciară in general - aşadar forma modernă a 
proprietăţii funciare - însăşi existenţa ei ca atare, ar i pGsi
bilă, independent de diferenţa de rentă funciară determinată 
de fertilitatea diferită a terenurilor, chiar şi numai datorită 
faptului că salariul mediu al muncitorilor agricoli este inferior 
alriului mdiu al muncitorilor industriali. Intrucît aici capi
talstul, a încput în virtutea kadiţiei (e ştie doar că fer
mierul de altădată devine capitalist înainte de a deveni api
talişti fermierii), cedează o parte din cîştigul său landlordului, 
el e despăgubeşte scăzînd salariul sub nivelul existent. Fuga 
muncitorilor de la sate trebuia să ducă a o reştere a sala
riilor şi ele într-adevăr au crescut. Dar de îndată ce începe 
să se facă simţită această presiune, e introduc maşini etc„ 
şi la sate se creează din nou o suprapopulaţie (relativă) (Vide 1) 
Anglia). Plusvaloarea poate fi sporită fără o prelungire a 
timpului de muncă şi fără o ceştere a forţei productive a 
muncii, şi anume prin scăderea salariului sub nivelul tradi
ţional. Intr-adevăr, aşa stau lucrurile pretutindeni unde pro
ducţia agricolă se desfăşoară în mod capitalst. Acolo unde 
aceasta nu e poate obţine cu ajutorul maşinilor, e obţine 
prin transformarea terenurilor arabile în păşuni pentru oi. 
Aici, prin urmare, ar exista posibiliatea rentei funciare [446] 
entru că, de fapt, salariul muncitorilor nu este egal cu sala
riul mdiu. Această posibilitate a existenţei rentei funciare ar 
i absolut independentă de preţul produsului, care este egal 
cu valoarea lui. 

A doua cale de sporire a rentei funciare, costînd în a 
vinde la acelaşi preţ o cantitate mai mare de produs, este 
cunoscută şi de Rica1do, dar el nu o ia în considerare, întrucît 
el calculează renta funciară ,per cuarter şi nu per acru. El nu 
ar spune că renta funciară a crescut, pentru că 20 de cuar-

1) - Vei. - Nota trad. 
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teri X 2 şilingi fac mai mult dcît 1 O cuarteri X 2 şilingi sau 
10 cuarteri X 3 şilingi (în felul acesta renta funciară poate 
creşte chiar dacă preţul scade). 

Dealtfel, oricum ar fi expicată enta funciară, a pre
zintă faţă de industrie deosebirea esenţială că în industrie un 
excedent de plusvaloare, de surplus value, se obţine prin 
ieftinire, n timp ce n agricultură se obţine prin scumpire. 
Dacă preţul mediu al unui pfund de fire = 2 şilingi, iar eu 
îl pot produce cu 1 şiling, atunci, pentru a cuceri piaa, îl 
voi vinde neapărat cu 1 şiling şi jumătate sau, n orice caz, 
cu ceva mai puţin de 2 şilingi. Este chiar absolut ncesar, căci 
o producţie mai ieftină presupune o producţie pe o scară mai 
mare. Astfel aprovizionez piaa relativ mai bine dcît înainte. 
ebuie să vînd mai mult dcît vindeam înainte. Deşi 1 pfund 
de fire costă 1 şiling numai în cazul cînd prduc ia 10 OOO 
de pfunzi în loc de 8 OOO cit produceam înainte. Ieftinirea 
provine exclusiv din faptul că acum capitalul fix se reparti
zează a 1 O OOO de pfunzi. Dacă aş vinde numai 8 OOO de 
p.funzi, dehet 1) a maşinlor ar spori cu 115 = 20o preţl unui 
pfund. Aşadar, ca să pot vinde 10 OOO de pfunzi, vînd firele 
sub doi şilingi. Chiar şi a acst preţ, obţin totuşi un profit 
suplimentar de 112 şiling, adică ,de 50o la valoarea produsului 
meu, care este de un şiling şi care cuprinde deja profitul 
obişnuit. In orice caz, n felul acesta eu determin scăderea 
preţului de piaţă şi rezultatul este că, în genere, consumatorul 
obţine produsul la un preţ mai scăzut. In agricultură însă eu 
vînd cu 2 şilingi, deoarece, dacă pămîntul meu mai fertil ar 
fi fost suficient, nu s-ar fi trecut a cultivarea pămîntului 
mai puţin fertil. Dacă, fireşte, suprafaţa pămîntului fertil sau 
fertilitatea pămîntului sărac ar creşte iar eu ş putea satisface 
cererea, ar dispărea însăşi problema. Ricardo nu numai că nu 
neagă acest lucru, dar îl şi subliniază în mod exprs. 

Aşadar, chiar admiţînd că deosebirea de fertilitate a solu
lui explică numai deosebirea dintre rentele funciare şi nu 
renta funciară ca atare, rămîne valabilă legea potrivit căreia, 
in timp ce în industrie profitul suplimentar se obţine de regulă 
a urmare a ieftinirii produsului, n agricultură mărimea rela
tivă a rentei apare nu numai ca urmare a scumpirii relative 
a produsului (adică a faptului că preţul produsului obţinut e 
pămînt fertil depăşeşte valoarea acestui produs), ci şi a 
umare a faptului că produsul ieftin se vinde a preţul pro-

i) - uzura. - Nota trad. 
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dusului mai scump. Dar, aşa um am mai arătat (Proudhon) 2, 
a�asa este pur şi simplu o lege a concurenţei, datorată nu 
„pămîntului", ci „producţiei capitaliste". 

Apoi, Ricado ar avea dreptate şi într-un alt punct, numai 
că el, după obiceiul economiştilor, transfomă un fenomen 
istoric într-o lege eternă. Acest fenomen istoric constă în 
dezvoltaTea relativ rapidă a manufacturii (ramura burgheză 
propriu-zisă a industriei), comparativ cu agricultura. AceBta 
din umă a devenit mai productivă, dar nu în aceeaşi măsură 
ca industria. Acolo unde productivitatea industriei a crescut 
de 10 ori, productivitatea agriculturii a crescut, poate, de 
2 ori. Agricultura a devenit deci relativ mai neproductivă, 
deşi în mod absolut a devenit mai productivă. Aceasta nu 
face decît să dovedească dezvoltarea extrem de quere 1) a 
producţiei burgheze şi contradicţiile ei inerente, dar nu infir
mă justeţea tezei potrivit căreia agricultura devine relativ mai 
neproductivă, cu alte cuvinte că, în comparaţie cu produsul 
industrial, valoaTea produsu1ui aricol creşte şi totodată creşte 
renta funciară. Faptul că pe măsura dezvoltării producţiei 
capitaliste munca aricolă a devenit relativ mai neproductivă 
faţă de munca industrială nu înseamnă decît că productivitatea 
agriculturii nu a crescut cu aceeaşi rapidiate şi în acelaşi grad. 

Să presupunem că raportul dinte industria A şi indu.s
ria B este de 1 : 1. e ştie că iniţial agicultura ese mai po
ductivă, deoarece aici acţionează o maşină 1produsă chiar de 
natură, şi nu numai forţe ale naturii ; muncitorul individual 
lucrează de la bun început cu o maşină. De aceea, în antichi
tate şi în evul mediu produsele agricole erau relativ mult mai 
ieftine decît cele industriale, ceea ce rei·ese (vezi Wade) 3 chiar 
din proporţia în care ambele intră în salariul mediu. 

Să admitem că raportuil 1 : 1 arată totodată poduchviatea 
ambelor [industrii]. Dacă acum industria A= 10, adică şi-a 
înzecit productivitatea, în timp ce industria B = 3, adică doar 
şi-a triplat-o, raportul dintre cele două industfii, care înainte 
era 1 : 1, va fi acum 10 : 3, sau 1 : 3/10. Relativ, productivitatea 
industriei B a scăzut cu 7/10, deşi în mod absolut s-a triplat. 
Pentru renta cea mai ridicată este - raportat la industrie -
ca şi cum renta ar i crescut fiindcă fertilitatea celui mai 
prost pămînt s-a redus cu 7/10. 

e aici nu rezultă n nici un caz, cum crede Ricardo, că 
rata profitului a scăzut pentru că salariul a crescut ca urmare 
a scumpirii relative a produselor aricole [447] ; se ştie că 

l) - ciudată. - Nota trad. 
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salariul mediu nu este deteminat de valoarea relativă, ci de 
valoarea absolută a produselor care intră în el. De aici rezultă 
însă în orice caz că raa profitului (propriu-zis rata plusvalorii) 
nu a crescut în măsura în care a crescut fora productivă a 
industriei şi anume din cauza productivităţii elativ mai mici 
a agriculturii (nu a plnîntului). Aest lucru este absolut exact. 
Reducerea tmpului de muncă necesar este neînsemnată n 
comparaţie cu progresul industriei. Aceasta se manifestă în 
faptul că ţări ca Rusia etc. pot să bată Anglia în privina 
produselor agricole. Valoarea mai scăzută a banilor în ţările 
mai bogate (adică cheltuielile de prlducţie a banilor relativ 
reduse pentru ţările mai bogate) nu prezintă aici nici o impor
tanţă. întrebarea este de ce în concurena cu ţările mai sărace 
ea 1n afectează produsele lor industriale, ci numai produsele 
lor agricole. (Dealtfel aeasta nu dovdeşte ă ţările sărae 
produc mai ieftin, că munca lor agricolă este mai prductivă. 
Chiar şi în U[nited] St[ates], aşa cum reiese din datele statis
tice recente, cantitatea de grîu ce se v.inde la un preţ dat a 
ere.scut, dar nu pentru că un acru a furnizat mai mult, ci 
penru că s-au cultivat mai mulţi acri. Nu se poate spune că 
pămîntul este mai prlductiv acolo unde el există en masse 
şi unde suprafeţe mari lucrate fără efort, dau cu aceeaşi muncă 
un produs absolut mai mare decît suprafeţe mult mai mki 
în ţări mai dezvoltate.) 

Trecerea la iplnîntul mai neproductiv nu constituie o 
dovadă incontestabilă că agricultura ar fi devenit mai nepro
ductivă. Dimpotrivă, aceasta poate dovdi că ea a devenit mai 
prciductivă, că .pmîntul nefertil e cultivă nu [numai] pentru 
că preţurile praduselor agricole au atins un nivel destul de 
ridicat pentru a recupera investiţiile de capital, ci şi pentru 
că mijloacele de producţie au atins un nivel de dezvoltare 
atît de ridicat, încît pămîntul neproductiv a devenit „produc
tiv" şi ipoate da nu numai profitul obişnuit, ci şi rentă fun
ciară. Ceea ce este fertil pentru o [anumită] treaptă de dez
volare a fo1iei productive este neertil pentru o treaptă 
inferioară. 

1n agricultură, prelungirea absolută a timpului de muncă 
- deci creşterea plusvalorii absolute - este posibilă numai 
într-o măsură neînsemnată. În agricultură nu e poate lucra 
la lumină artificială. Vara şi primăvara munca poate să 
încEapă, desigur, mai devrme. în schimb iarna, cînd zilele 
sînt mai scurte, nu se poate efectua în genere decît o canti
ate relativ mică de muncă. iin urmae, din acest punct de 
vedere, plusvaloarea absolută este mai mare în industrie, în 
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afară de cazul cînd ziua nomală de muncă este reglementată 
prin lege. Perioada îndelungată în cursul căreia produsul agri
col e află în procesul de producţie fără a pentru el să se 
folosscă muncă, constituie a doua cauză care face ca masa 
plusvalorii create n agricultură să fie mai mică. Pe de altă 
parte însă, în agricultură, cu excepţia unor ramuri cum sînt 
creşterea vitelor, creşterea oilor pe păşuni etc., unde populaţia 
este înlăturată în mod absolut, rapoTtul dintre numărul oame
nilor ocupaţi şi capitalul constant investit continuă să fie -
chiar şi într-o agricultură foare avansată - mult mai mare 
decît n industrie, în orice caz mult mai mare decît în ramu
rile dominante ale industriei. Aşaidar, din acest punct de 
vedere, în agricultură rata profitului poate fi mai mare decît 
în industrie, chiar dacă, datorită cauzelor arătate, masa plus
valorii este relativ mai mică decît ar fi fost în industrie în 
cazul folosirii aceluiaşi număr de oameni, împrejurare care 
este însă, în parte, paralizată de scăderea salariului muncito
rilor agricoli sub nivelul mediu. Şi dacă în agricultură ar 
exista cauze (mai sus au fost menţionate) care să determine 
o creştere a ratei ·profitului (nu temporar, ci în medie în com
paraţie cu industria), însăşi existenţa landlorzilor ar face ca 
acest profit suplimentar, n loc să intre în procesul de egali
ae a ratei generale a profitului, să se consolideze şi să revină 
landlordului. 

[2 . Raportul dintre rata profitului şi rata plusvalorii. 
Valoarea materiei prime agricole ca element al capitalului 

constant în agricultură] 

In foma ei generală, problema a are trebuie să se dea 
un răspuns la R [odbertus] este umătoarea: 

Fa generală a capitalului aasat este : 

Capital constant Capital variabil 
Maşini - Materie primă Forţă de muncă 

Cele două elemente ale capitalului costant sînt în genere : 
mijloacele de muncă şi obictul muncii. Acsta din umă nu 
trebuie să fie neapărat o mafă, un produs al muncii. De 
aceea el poate să nu existe ca element al capitalului, deşi 
există întotdeauna a element al procesului de muncă. Pămîntul 
este materia primă pentru agricultor, zăcămintele de cărbune 
- pentru producătorul de cărbune, apa - pentru pescar, şi 
chiar pădurea - pentru vînător 4• Dar capitalul există în 
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formă deplină atunci cînd toate cele trei elemente ale ro
cesului muncii apar şi ca trei elemente ale apitalului, adică 
atunci cînd toate trei sînt mărfuri, valori de întrebuinţare 
care au valoare de schimb şi sînt produse ale muncii. In acest 
caz, toate aceste trei elemente intră şi în procsul de valori
ficare, deşi maşinile nu intră în acest proces în măsura în 
care intră în procesul muncii, ci numai în măsura în care sînt 
consumate de acest procs . 

. Aşadar, problema este următoarea : poate oare lipsa unuia 
din aceste elemente să ridice rata profitului (nu rata plus
valorii) înr-o nmură industrială, în care acest element lip
seşte? Răspunsul îl dă într-o fornă generală însăşi formula : 

Rata profitului este egală cu raportul dntre plusvaloare şi 
suma totală a apitalului avansat. 

întreaga analiză se face presupunîndu-se că rata plus
valorii, adică repartizarea valorii produsului între capitalist şi 
muncitorul salariat, rămîne neschimbată. 

[448] Rata plusvalorii= _ ; rata profitului= _P_ ; întru-
v c+v 

p 
cît p' - rata plusvalorii - ste dată, este dat şi v, iar - este V 
presupus a fi o mărime constantă. Prn urmare, _P_ ae 

c+v 
schimba mărimile numai în cazul cînd se chimbă c + v, şi 

deoarece v este dat, _P_ poate să crească sau să scadă numai 
c+v 

dacă scade sau creşte c. Şi anume __ P_ ceşte sau scade nu 
c+v 

în raport de c faţă de v, ci n raport de c faţă de suma c + v. 

Dacă c = O, __ P_ = E. Cu alte cuvinte, în acest caz, ata 
c+v v 

profitului este egală cu rata plusvalorii, ca e exprimă limita 
e care rata profitului nu o poate depşi, întrucît nici un 
procedeu de calcul nu poate modifica mărimile v şi p. acă 

v=lOO, iar p=50, atunci E=� = .=50o. Dacă a V 100 2 
aceasta se adaugă n capital constant de 100, atunci rata pro-

fiului= 
50 

= � = . = 25°1 Rata pofitului se 
150 + 100 200 4 /O· 

rdue la jumătate. Dacă a 100 se adaugă 150, atunci rata 
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profitului reprezintă 
50 

= �=. = 20o. in primul caz, 
150 + 100 250 5 

capitalul rtotal = v, adică capitalul variabil, şi de aceea rata 
profitului este şi ea egală cu rata plusvalorii. in al doilea caz, 
capitalul total= 2 X v, şi de aceea rata profitului nu repre
zintă decît jumătate din rata plusvalorii. in al treilea caz, 
capitalul tol= 21h X 100 = 21/2 X v= 512 X v. Aici v epe
zintă numai 2/3 din capitaLul total. PJSlloarea reprezintă 1/2 
din v, 1/2 din 100, şi de aceea nai 1h din 2/s din capialul 
total, adică ni io din capitalul otal 250110 = 25, iar 2110 din 
250 = 50.2/10 eprezintă însă 20%. 

Aşadar, atît sa stabilit apriori. Dacă v şi . rămîn invaria-
v 

bile, ste absolut indiferent cum e omne mărimea lui c. 
Dacă c este de o mărime dată, de exemplu 100, este absolut 
indiferent dacă e împarte în 50 materie primă şi 50 maşini 
sau în 10 materie primă şi 90 maşini, sau chiar în O materie 
primă şi 100 maşini, sau invers, căci ceea ce determină rata 

profltului este raportul __ P_; aici nu ne interesează cum se 
c+v 

raportează, ca părţi de valoare, la întregul c elementele pro
ducţiei din care este constituit c. De exemplu, în producţia 
de cărbune, materia primă (minus cărbunele care, la rîndul 
lui, Veşte ca matiere insrumentale 1) ) poate fi considerată 
egală cu O şi se admite că întregul capital constant este format 
din maşini (inclusiv construcţiile, uneltele de muncă). Pe de 
altă parte, e poate considera că la un croitor maşinile = O 
(şi anume acolo unde marii croitori nu folosesc încă maşini de 
cusut şi, e de altă parte, aşa cm se mai întîmplă acum la 
Londra, fac economii pînă şi la încăperi, obligîndu-şi mun
citorii să lucreze ca outdoor labourers 2). Aceasta este o ino
vaţie în cadrul căreia cea de-a doua diviziune a muncii apare 
din nou sub fora celei dintîi 5 şi întregul capital constant se 
reduce la materie primă. Dacă producătorul de cărbune chel
tuieşte 1 OOO pentru maşini şi 1 OOO pentru salarii, ditto croi
torul 1 OOO pentru materie primă şi 1 OOO pentru salarii, atunci, 
la o rată egală a plusvalorii, rata >profitului va fi şi ea, în 
ambele cazuri, egală. Dcă presupunem că ·plusvaloarea = 20%, 
atunci rata profitului= 10% în ambele cazuri, şi anume : 

1) - material auxiliar. - Nota trad. 
2) - muncitori la domiciliu. - Nota trad. 
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200 2 - = 100'0 2 OOO 20 
-

10 
/ . Prin urmare, dacă raportul dintre 

părţile componente ale lui c - matrie pnimă şi maşini -
trebuie să inf,luenţeze rata profitului, acest lucru este posibil 
numai în două cazuri : 1) dacă în uma schimbării acestui 
raport e modifică mărimea absolută a lui c ; 2) dacă, datorită 
acestui raport dintre părţile componente ale lui c, e modifică 
mărimea v. Aici r trebui ă aibă Joc chainges 1) organice chiar 
în producţie şi nu o simplă tautologie şi anume că, dacă o 
parte din c reprezintă o parte mai mică din suma totală, cea
laltă parte din c trebuie să reprezinte o parte mai mare. 

l n  l bill 2) al unui english farmer 3), wages i) 'eprezintă 
1 690 e 1. st., manure 5) = 686, seed 6) = 150, grains for 
cows 7) = 100. Aşadar, pentru „materii prime" 936 1. st., mai 
mult e jumătate din ce€a ce reprezintă wages. (Vezi Newman 
F. W. „Lectures on Pol. Ec." Land. 1851, p. 166). 

„In Flandra" (belgiană) „îngrăşămintele şi finul se importă din 
Olanda" (pentru cultivarea inului etc. In schimb se exportă in, linseed S) 
etc.) ... „In oraşele olandeze, gunoiul a devenit un obiect de comerţ şi, 
de regulă, este vîndut la preţuri mari Belgiei... La vreo 20 de mile de 
Antwerpen, in susul fluviului Schelde, pot ii văzute depozite pentru 
îngrăşămintele importlte din Olanda. Comerţul îl face o companie capi
talistă care foloseşte în acest scop vase olandeze" etc. (Banfield) 6 

Prin urmare, chiar un îngrăşămînt ca bălegarul a devenit 
un articol de comerţ, fără să mai vorbim de făina de oase, 
guano, potasiu etc. Nu este numai o schimbare formală în 
producţie, constînd în a€a că un element al producţiei este 
evaluat în bani. Din motive de productivitate se introduc în 
pămînt substanţe noi, şi e vînd substanţe vechi. Nici aici 
nu este decît o deosebire pur formală între modul de pro
ducţie capitalst şi modurile de producţie anterioare. Chiar 
comerţul cu seminţe a căpătat o fosemnătate mai mare numai 
pe măsură ce a început să fie înţeleasă importanţa altenării 
seminţelor. De ace€a, în - ceea ce priveşte agricultura propriu
zisă, ar fi ridicol să se spună că aici nu intră „materie primă'" 

l) - schimbări. - Nota trad. 
2) - contul real. - Nota trad. 3) - fermier englez. - Nota trad. 
4) - salariile. - Nota trad. 
;) - îngrăşămintele. - Nota trad. 
6) - sămînţa. - Nota trad. 
7) - nutreţul. - Nota trad. 
s) - seminţe de in. - Nota trad. 
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- şi anume materie primă ca marfă -, indiferent dacă ea 
este reprodusă chiar de agricultură sau ste cumpărată, pro
curată n afară a marfă, după cum ar fi ridicol să e spună 
că pentru constructorul de maşini [449] maşina, pe are el o 
foloseşte, nu intră ca element al valorii în capitalul său. 

Ţăranul genan, are an de an îşi produce singur ele
mentele podocţiei, sămînţă, îngrăşăminte etc. şi ae comă 
împreună cu familia o parte din cerealele sale, cheltuieşte 
bani (penru producţia propriu-zisă) numai pentru cumpărarea 
cîtova unelte agricole şi pentru salarii. Să presupunem că 
valoarea tuturor cheltuielilor lui= 100 (din care 50 e plătesc 
în bani). El consumă jwnătate [din produs] in natura (chel
tuielile de producţie). Cealaltă jumătate el o vinde şi reali
zează, să zicem, 100. Venitul lui brut {= 100) . ar dacă el îl 
calculează a un capital de 50, aceasta reprezintă 100o (profit]. 
Dacă o treime din 50 ese pentru rentă şi o treime pentru 
impozie (în total 331/3), rămîn 162/3, ceea ce faţă de 50 repre
zintă 33113o. In realitate însă, el are numai 16%% [din 100 
cheltuiţi]. Ţăranul a socotit rpur şi simplu geşit şi s-a păcălit. 
Fermierul capitalist nu face asmenea greşeli de calcul. 

Prin contractul de arendare n parte (de pildă în provincia 
Berry), spune Mathieu de Dombasle, „Annales agricoles" etc. 
Paris 1 828, (a 4-a livrason) : 

„Proprietarul funciar dă pămînl, clădiri şi, de obicei, toate sau o parte 
din vitele şi uneltele agricole necesare producţiei ; la rîndul său, fermierul 
dă munca sa şi nimic sau aproape nimic altceva. Produsele pămîntului 
se împart pe din două" (p. 301). „Fermierii care iau pămînt în parte sînt, 
de regulă, oameni nevoiaşi" (p. 302). „Dacă, avansînd 1 00 de franci, 
fermierul care ia pămînt în parte obţine un spor de 1 500 de franci la 
prdusul brut" (aşadar 500 de franci cîştig brut), „el trebuie să împartă 
acest produs brut pe din două cu proprietarul funciar şi primeşte, deci, 
numai 750 de franci, adică pierde 250 de franci din avansul său" (p. 304) . 
„In vechiul sistem de agricultură, cheltuielile de producţie se făceau 
aproape exclusiv in natura, din produsele pentru hrana vitelor şi din 
cele pentru consumul agricultorului şi familiei lui ; bani peşin nu se 
cheltuiau aproape de loc. Numai această împrejurare putea să ducă la 
concluzia că proprietarul funciar şi fermierul pot să împartă între ei 
recolta, care nu a fost consumată în timpul producţiei ; dar acest pro
cedeu este posibil numai într-o agricultură de acest fel, adică o agricul
tură mizeră ; de îndată ce în agricultură se aduc oarecari îmbunătăţiri, 
se observă că acest lucru este posibil numai cu unele cheltuieli preala
bile, care în totalitatea lor trebuie să fie reţinute din produsul brut, 
pentru a putea fi folosite în producţia anului următor. O împărţire 
devine un obstacol de nebiruit în calea oricărei imbunătăţiri" (l.c. 
p. 307) . 
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[3. Valoare şi preţ mediu 7 în agricultură. 
Rentă absolută] 

[a) Egalizarea ratei profitului în industrie] 

Domnul R[odb€rtus] pare, în genere, să conceapă reglarea 
prin oncurenţă a profitului normal, sau a profitului mediu, 
sau a ratei generale a profitului ca şi cum concurenţa ar 
reduce mărfurile la valorile lor reale, adică ar reglementa n 
aşa fel raporturile dintre preţurile lor ca şi cum cantităţile 
relative de timp de muncă materializate în diferite mărfuri 
s-ar exprima n bani sau într-o altă marfă care serveşte ca 
măsură a valorii. Aceasta nu înseamnă, bineînţeles, că preţul 
unei mărfi ar fi sau ar trebui să fie vreodată, într-un anumit 
moment, egal cu valoarea ei. [După Rodbertus, lucrurile se 
petrec în felul următor :] Preţul mărfii A, de pildă, se ridică 
peste valoarea ei, în aşa fel incît un timp preţul se menţine 
ferm la acest nivel ridicat sau chiar continuă să crească. O 
dată cu aceasta profitul lui A e ridică peste profitul mediu, 
întucît l nu îşi apropriază numai propriul său timp de muncă 
„neplătit", ci şi o parte din timpul de muncă neplătit „produs" 
de alţi capitalişti. Acestui fapt îi corespunde o scădere a pro
fitului într-o sferă sau alta a producţiei, dacă preţurile în 
bani ae celorlalte mărfuri rămîn neschimbate. Dacă marfa 
intră ca mijloc de subzistenţă gneral în consumul muncitori
lor, aeasta va provoca o scădere a ratei profitului în toate 
celelalte ramuri ; dacă intră ca parte componentă a capitalului 
constant, aceasta va provoca o scădere a ratei profitului în 
sferele de producţie în care ea constituie un element al capi
taluli constant. 

Ultimul caz posibil este ca marfa să nu intre ca element 
component în vreun capital constant şi nici să nu constituie 
un mijloc de subzistenţă necesar penru muncitori (căci măr
furile e care muncitorul poate să le cumpere sau să nu le 
cumpere, după cm doreşte, el le consumă în calitate de con
sumator în general şi nu în calitate de muncitor), ci să fie 
un obiect de consum, un obiect de consum individual în 
general. Dacă marfa, ca obiect de consum, intră în consumul 
capitalstului iI1dustrial, urara peţului ei nu ar fea cu 
nimic suma plusvalorii sau rata plusvalorii. Dar dacă capita
listul ar vrea să-şi menţină consumul la nivelul anterior, partea 
din rofit (din plusvaloare) e care el o cheltuieşte entru 
consumul individual ar creşte în raport cu partea e care o 
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foloseşte penru reproducţia industriaJă. stfel aeasta dn 
urmă ar scădea. Aşadar, a urmae a creşterii preţurilor în A 
au a reştrii profitului în A pese rata lui medie, după n 
anumit interval de timp (determinat tot de reproducţie) ar 
scădea masa profitului în B, C etc. Dacă articolul A ar intra 
€Xclusiv în consumul capitaliştilor neindustriali, ei ar consuma 
acum din marfa A mai mult decît înainte, iar din mărfurile 
B, C etc. mai puţin. Cererea de mărfuri B, C etc. ar scădea ; 
preţurile lor ar scădea şi, în acest caz, creşterea preţului 
mărfii A, sau creşterea profitului în A peste rata medie, ar 
determina în B, C etc. o scădere a profitului sub rata medie 
(spre deosebire de cazurile precedente, cînd preţurile în bani 
ale mărfurilor B, C etc. [450] au rămas neschimbate), prin 
ace€a că ar scădea preţurile în bani la B, C etc. Capitalurile 
din B, · C etc., unde rata profitului a scăzut sub nivelul obiş
nuit, ar părăsi sferele lor de producţie şi ar migra n sfera 
de producţie A ; acest lucru este val8.bil mai ales pentru partea 
de caipital care reapare pemanent pe piaţă ; acest capital ar 
pătrunde, fireşte, în sfera mai rentabilă A. Drept uare, 
peţul articolului A ar scădea după cîtva timp sub valoarea 
lui şi ar continua să scadă în cursul unei perioade mai lungi 
sau mai scurte, pînă ce s-ar produce din nou o mişcare în 
sens contrar. In serele B, C etc. ar avea loc fenomenul invers, 
în parte datorită faptului că oferta de mărfuri B, C a scăzut 
din pricina refluxului de pital, adică în parte datorită schim
bărilor organice care au loc chiar în aceste sfere, iar în parte 
datorită schimbărilor 1care au avut loc în A şi care acum 
exercită asupra sferelor B, C etc. o acţiune în sens contrar. 

Remarcăm în tracăt : este posibil ca, efectuînd mişcarea 
descrisă mai sus, preţurile în bani ale lui B, C etc. (se pre
supune că valoarea banilor ste constantă) să nu mai atingă 
nidodată nivelul lor anterior, cu toate că se ridică peste 
valoarea mărfurilor B, C etc. şi, în consecinţă, ratl profitului 
în B, C etc. se ridică şi ea peste rata generală a profitului. 
Perfecţionări, invenţii, economii mai mari de mijloace de pro
ducţie etc. nu se fac în .perioadele în care preţurile cresc peste 
nivelul lor mediu, ci în acelea în care preţurile scad sub acest 
nivel, şi deci profitul scade şi el sub rata lui obişnuită. n 
perioada în cae preţurile lui B, C etc. sad, poate să scadă 
şi valoarea lor reală, cu alte cuvinte, se poate micşora minimul 
de timp 'de muncă necesar pentru producerea acestor mărfuri. 
in acest caz, marfa poate reveni la vechil ei preţ bănesc 
numai dacă creşterea preţului mă''fii peste valoarea ei este 
egală cu diferena dintre preţul care exprimă noua ei valoare 
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şi preţul care exprima vechea ei valoare, mai mare. In acest 
caz, preţul mărfii ar schimba valoarea ei, influenţînd oferta, 
cheltuielile de producţie. 

Dar rezultatul mişcării de mai sus este următorul : dacă se 
ia media creşterilor şi scăderilor .preţului mărfurilor peste 
sau sub valoarea lor, au perioadele de egalizare a creşterilor 
şi scăderilor - perioade care se repetă în permanenţă -, 
preţul mediu este egal cu valoarea.. deci, şi profitul mediu 
dintr-o sferă de producţie dată= rata generală a profitului ; 
căci, deşi în această sferă odată cu creşterea sau scăderea 
preţurilor - sau odată cu creşterea sau scăderea cheltuieliloT 
de producţie, preţul rămînînd neschimbat - profitul a cres
cut sau a scăzut faţă de rata lui anterioară, în medie pentru 
perioada respectivă, marfa s-a vîndut la valoarea ei ; deci, 
profitul obţinut = rata generală a profitului. Aceasta este 
concepţia lui A. Smith, şi în special a lui Ricardo, căci el e 
mai consecvent în aplicarea conceptului real al valorii. De la 
ei a fost preluată de domnul Rodbertus. Această concepţie 
este însă greşită. 

Care se rezultatul concurenţei dintre caipitaluri ? Preţul 
mediu al mărfurilor în decursul unei perioade de egalizare 
este de aşa natură, încît n fiecare sferă aceste preţuri asigură 
producătorilor de mărfuri aceeaşi rată a profitului, de exem
plu, 100/o. Ce înseamnă de fapt aceasta? Că preţul fiecărei 
mărfi depăşeşte cu 1/10 cheltuielile de producţie făcute de 
capitalist pentru a o produce. În termeni generali, aceasta nu 
înseamnă decît că capitaluri de mărimi egale dau profituri 
egale, că preţul fiecărei mărfi depăşeşte cu o zecime preţul 
capitalului avansat, consumat sau reprezentat în ea. Dar este 
absolut greşit să se afirme că în diferite sfere capitalurile 
produc, în raport cu mărimea lor, aceeaşi plusvaloar. {aici 
facem total abstracţie de cazurile în care un capitalist cere 
să se muncească mai mult decît altul şi presupunem pentru 
toate sferele aceeaşi durată absolută a zilei de muncă. Deose
birea dintre duratele absolute ale zilelor de muncă se compen
sează, în parte, în zilele de muncă cu durată diferită, prin 
intensitatea muncii etc., în parte, aceste deosebiri reprezintă 
pur şi simplu profituTi suplimentare arbirae, exepţii ec.}, 
chiar dacă se presupune că ziua de muncă absolută este aceeaşi 
în toate sferele, adică chiar dacă se presupune că rata plusva
lorii este dată. 

a capialuri de mărimi egale - şi n ipoteza de mai sus 
- a plusvalorii poduse de ele diferă, în primul rînd> 
în funcţie de raportul dintre părţile lor organice componente„ 
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adică dintre capitalul variabil şi caipitalul constant, în al doilea 
rînd, în funcţie de timpul lor de circulaţie, în măsura în care 
acest timp. este determinat de raportul dintre capitalul fix 
şi capitalul circulant, precum şi de raportul dinte diferitele 
perioade de eproducţie a diferitelor feluri de capital fix, în 
al treilea rînd, în funcţie de durata perioadei de producţie 
ropriu-zise, spe deoebie de durata timpului de muncă 
însuşi 8, ceea ce, de asemenea, determină o diferenţă senţială 
în raportul dintre erioadele de producţie şi perioadele de 
circulaţie. (Primul dintre raporturile arătate, raportul dintre 
capitalul constant şi capitalul variabil, poate să provină din 
cauze foarte diferite ; el poate fi, de exemplu, un raport pur 
fomal, şi anume în cazul cînd materia primă prelucrată într-o 
sferă de producţie este mai scumpă dcît cea prelucrată în 
altă sferă de producţie ; sau poate să provină dintr-o produc
tivitate diferită a muncii etc.). 

Aşadar, dacă mărfurile s-ar vinde la valorile lor, sau dacă 
preţurile medii ale mărfurilor ar fi egale cu valorile lor, rata 
profitului ar fi cu totul diferită în diferite sfere de producţie ; 
într-un caz ea ar repre€nta 50o, în altul 40, 30, 20, 10o 
eJc. Dacă e ia, de pildă, cantitatea totală a mărfurilor din 
sera A în ds de n n, valoaa ei ar fi eglă cu capitalul 
avansat pentru producerea ei+ munca neplătită pe cae ea 
o conţine. Ditto în sferele B şi C. Deoarece însă cantitatea de 
muncă nelătită conţinută în A, B, C este diferită, fiind, 
de pildă, mai mare în A decît în B, iar în B mai mae decît 
în C, înseamnă că mărfurile A ar da producătorilor lor, să 
zicem 3P (P = plusvaloae), mărfurile B = 2P, mărfurile 
C = P. Şi cum rata profitului ese deteIllinată de raportul 
dintre plusvaloare şi capitalul avansat, care conform ipotezei 
este ae.şi în sfeele A, B, C, mnă că [451] - dacă notăm 
cu C capitalul avanat - diferitele rate ale profitului vor 

ta • t f 
3P 2P P 

c a d' r . 
reprezen m acs e s ee-, -, -. oncuen m e capi-

e c c 
taluri poate deci egalia ratele profitului numai stabilind, în 
azul citat de pildă, pentru sferele A, B, C rate ale profitului 

� . 
t 

2P 2P 2P 
At . A A • • d f are sa reprezm e -, -, -. unei iş1 va vm e mar a 

c c c 
cu lP mai ieftin decît valoarea ei, iar C - cu lP mai scump. 
ln A preţul mediu va fi mai scăzut, iar în C mai ridicat dcît 
valoarea mărfurilor A, C. 

După cum arată cazul B, este posibil, desigur, a peţul 
mediu să coincidă cu valoarea mărfii. Aeasta se întîmplă 
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atunci cînd plusvaloarea p1·odusă chiar în sfera B este egaiă 
cu profitul mediu, cînd, prin umare, în această sferă diferi
tele părţi ale capitalului se raportează una la alta tot aşa cum 
se raportează atunci înd suma totală a capitalurilor, capitalul 
clasei apitaliştilor, se consideră ca o mărime unică la care se 
calculează plusvaloarea totală, indiferent în ce sferă a capi
talului total a fost produsă. In acest capital .total se egalizează 
timpurile de circulaţie etc. ; e calculează de exemplu că acest 
capital total circulă în decurs de un an etc. Se constată într
adevăr că fiecare parte din acest capital total participă la 
plsvaloarea totală proporţional cu propria ei mărime, primind 
o parte alicotă de plusvaloare. Şi întrucît fiecare capital indi
vidual ar ebui să fie considerat shareholdr 1) la acest capital 
total, ar fi just ca, în primul rînd, rata profitului la acest 
capital individual să fie aceeaşi ca la oricare alt capital, [căci} 
capitaluri de mărime egală dau profituri egale, şi, în al doilea 
rînd, - care decurge în mod fiesc din primul - ca masa 
pofitului să depindă de mărimea capitalului, de numărul de 
sphars in that general capital which are ownd by the 
apist 2). Concurena dintre capitaluri caută să conside 
ficare apital ca parte a capitalului total şi în raport de 
aceasa să regleze participaea acstuia la plusvaloare, să 
regleze dci şi profitul. Pn egalizările ei concurenţa reuşeşte 
să facă plus ou mo.s 3) aest lucru. (Aici nu inesează azele 
pentru are n unele sfere concurenţa întîmpină anumite pie
dici). Cu alte cuvinte, aceasta nu însernnă decît că capitaliştii 
tind (această tendinţă este însă concurenţa) să repartizeze între 
ei întreaga cantiate de muncă neplătită pe are o estorchează 
clasei muncitoare - sau produsele acestei antităţi de muncă 
- nu în raport cu supramunca produsă nemijlocit de un 
anumit apital, ci în raport, în primul rînd, cu partea alicotă 
din apitalul totaJ. e are o eprezintă acest anumit apital 
şi, în al doiiea rînd, în raport cu supamunca e care o pro
duce capitalul total. Capitaliştii, confraţiduşmani, îşi împart 
prada - munca străină apropria tă - în aşa fel încît în medie 
ie îşi apropriază o antitae egală de muncă neplătită 9. 

Această egalizare este realizată de concurenţă prin reglarea 
preţrilor mdii. In aceste preţuri mdii însă, marfa creşte 
pste [valoarea eiJ sau coboară sub valoarea ei aşa încît ea 
nu poate da o rată a profitului mai mare decît o altă marfă. 

1) - participant. - Nota trad. > - părţi din acst capital total re aparţin capialistului. -
Nota trad. > - ai mult sau i puţin. - Nota trad. 
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Este, prin urmare, greşit să se afime că concuenţa dintre 
capitaluri ar duce la stabiliea ratei gene'ale a profitului prin 
egalizarea preţurilor mărfur�lor a valoaea lor. Dimpotrivă, 
cancurenţa duce la stabilirea ratei generale a profitului prin 
aceea că transformă valorile mărfurilor în preţuri medii, în 
care o parte din plusvaloarea unei mărfi este transmisă altei 
mărfi etc. Valoarea unei măfi= cantitaea de muncă, plătită 
şi neplătită, cuprinsă în a . Preţul mediu al unei mărfi = can
titatea de muncă plătită (materializată sau vie) cuprinsă n 
ea+ o cotă medie de muncă neplătită, indiferent dacă era 
sau nu cuprinsă în aceeaşi proporţie chiar n această marfă, 
cu alte cuvinte, indiferent dacă valoarea mărfii respective 
conţine mai multă sau mai puţină muncă neplătită. 

[b) Formularea problemei rentei funciare] 

Este posibil - mă voi ocupa de această chestiune într-o 
·oeretare ulterioară, care nu este legaiă de obiectul cărţii de 
faţă 10 - ca anumite sfere ale producţiei să funcţioneze în 
împrejurări care se opun reducerii valorilor mărfurilor a pre
ţuri medii în sensul arătat mai sus, adică în împrejurări care 
nu 'permit oncuenţei această victorie. Dacă aşa ar sa lile 
în ceea ce priveşte, de pildă, renta terenurilor agricole sau 
renta minelor (există rente cae se e�plică exclusiv prin mono
pol, d·e exmplu renta pentru folosirea apei în mbardia, 
[în] unele părţi ale Asiei, precum şi chiria locuinelor, în 

măsura n care este o rentă a proprietăţii funciare), rezultatul 
r fi că, n timp e produsul tuturor apitalurilor industriale 
ar creşte, sau s-ar reduce la preţ!l mediu, cel al agriculturii 

.ar rămîne egal cu valoaea lui, are ar depăşi preţul mediu. 
Există oare aici piedici ae fac ca din plusvaloarea produsă 
în aeastă sferă de producţie să ie apopriată, a poprietate 
a acestei sfere, o cantitate mai mare decît ar trebui potrivit 
legilor concuenţei, mai mae dcit aiceea care ar cospunde 

-cotei de capital investite în această ramură a indstriei ? 
Dacă ipitaluri indusriale are produc, nu temporar, ci 

prin însşi natua sferelor lor de producţie, cu 10, 20 sau 30% 
·mai multă plusvaloare [ 452] decît capitaluri industriale de 
aceeaşi mărime din alte sfere de producţie, dacă, zic, în pofida 
concurenţei, aceste apitaluri ar fi n sae să păsteze entru 
sine această plusvaloare suplimentară şi să facă imposibilă 
intraea ei în calculul general (în repartizarea) are determină 
€nel rae of rofit 1), ezultatul r fi că în sfele de po-

1) - rata generală a profitului. - Nota trad. 
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ducţie ale acestor capitaluri s-ar detaşa doi încasatori, the one 
who would get the gneral rate of profit, and the other who 
wou1d gt lhe surplus exclsively nheent o this sphee 1). 
Pentru a"Şi putea investi capitalul în această sferă, fiecare 
apitalist ar trebui să plătească, să cedeze acestui privilegiat 
surplusul respectiv, reţinîndu�şi the general rate of profit. 
like every other capitalist, and dependent upon the same 
chanes 2). Dacă şa ar sa lurile n ari.lră, scindaea 
plusvalorii în profit şi rentă nu ar constitui cîtuşi de puţin 
'O dovadă că aii munca ar fi în sine „mai productivă" [în 
sensul produerii] of surplus value 3), dît în nf actră ; 
nu ar eiista, prin urmare, nici un tmei să se atribuie pămîn
tului veo pue miraculoasă, ea e ste, deltfel, în sine 
un lucru ridicol, deoarece, valoarea fiind egală cu munca, 
plusvaloarea nu poate fi nicidecum egală cu pămîntul (chiar 
dacă plusvaloarea relativă poate să depindă de fertilitatea 
naturală a pămîntului, a€sa nu ar putea în nici un caz să 
determine exstenţa unor preţuri mai ridicate la podusele 
pămîntului. Mai curînd invers). Nu ar fi necesar să e rcurgă 
nici la teoria lui Ricado, cae, fiind legată într-un md neplă
cut de aberaţiile milthusiene, duce la concluzii infame şi, 
prine alle, chir d.că din punct de vedee oeic nu con
trazice teoria ma asupra plusvalorii relative, din punct de 
vedere practic îi micşorează totuşi în mare parte însnătatea. 

a Riardo problema este U1Illătoarea : Renta funciară (de 
J.dă în agricultură), acolo unde - aşa cum presupune Riardo 
- agricultura e practică e ae apitaliste, unde exstă un 
farmer, nu poate fi decît un eicedent peste profitul general. 
Este absolut indifeent dacă ceea e primeşte landlordul este 
într-adevăr egal cu astă rentă în sensul economic-burghez, 
au nu este ,deît n simplu scăză1nt din aiu (vide 4) 
Iranda), sau rprezintă n parte un căzămînt din profitul 
felierului, care în acest caz scade sub nivelul mediu l pro
fitului. Toate acste cazuri posibile sînt aici absolut indiferente. 
În sistemul burghez, renta constituie o fomă caracteristică, 
specifică a plusvalorii, numai în măsura în care este un 
excedent pste profit (pste profitul general). 

1) - unul care r încasa rata generală a profitului şi altul care ar 
incasa surplusul propriu exclusiv acestei sfere. - Nota trad. > - ria generală a profitului, ca oricare alt capitalist şi avînd ace
leaşi şanse. - Nota trad. 3) - de plusvaloare. - Nota trad. 4) - vezi. - Nota trad. 
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Dar cum este posibil acest lucru ? Marfa grîu se vinde, a 
oricare alta, la valoarea ei, adică se schimbă e alte mărfuri 
în raport cu timpul de muncă cprins în ea. {Aceasta este 
prma prmsă greşită, care compică în md artificial pro
blema. Mărfurile se schimbă la valoarea lor numai în mod 
excepţional. Preţurile lor medii se stabiJesc altfel. Vide supra 1)}. 
Fermierul cultivator de grîu obţine acelaşi profit a şi toţi 
ceilalţi capitalişti. Aceasta dovedeşte că el, ca şi toţi ceilalţi, 
îşi apropriază timpul de muncă neplătit al muncitorilor lui. 
Aşadar de unde mai apare renta ? a trebuie să reprezinte 
timp de muncă. De e n agricultură supramunca trebuie să se 
împată n profit şi rentă în timp ce în industrie este egală 
numai cu profitul ? Şi cum este în genere posibil acest lucru, 
dacă profitul în agricultură = profitul nn oricare altă sferă 
de prducţie ? {Ideile greşite ale lui Ric [ardo] despre profit 
şi confundarea vădită a acestuia cu plusva�oarea sînt de e
menea dăunătoare aici. Ii cmplică problema.} 

Ric[ado] ezolvă dificultatea presupîndu-o in principle 2) 
inexistntă {şi as. este, într-adevăr, singurul od de a 
rezolva principial o dificultate. Dar acest lucru se poate face 
n două feluri. Fie arătînd că cea e contrazice principiul 
nu ste decît o aparenţă, o aparenţă care decurge din expu
nera problemei înseşi. Fie - cum face R [icardo] - înlăturînd 
dificultatea dintr-un punct, care este luat apoi drept punct de 
pleare, penu a putea expia existenţa ei într-un alt punctJ 

l ia un punct în care apilul fermierului, asemenea capi
talului oricărui ailt capitalist, dă numai profit {indiferent dacă 
este vorba de partea din capitalul unei ferme, sau de partea 
din pămîntul unei feme, care nu dă rentă ; aşadar, în gene
ral de apitalul invesit în agricultură, are nu dă rentă}. 
Acsta este puntul său de plcare şi el ae fi exprimat 
astel : Iniţial capitalul femierului dă numai profit {deşi 
astă formă fals-istorică se aici nesenţilă, omnă şi 
altor „legi" aJe economişti,lor burghezi} nu rentă funciară. 
l nu se deosebeşte de oriare alt capital industrial. Renta 
apare exlusiv datorită creşterii ceerii de cereale, creştere în 
uma căreia, spre deosebire de celelalte ramuri de producţie, 
trebuie să se recurgă a un pămînt „mai puţin" fertil. e e 
urma scumpirii mijloacelor de subzistenţă, fermierul (presu� 
pusul femier iniţial) suferă la fel ca oricare alt întreprinzător 

1) - vezi ai sus. - Nota trad. > - în principiu. - Nota trad. 
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capitalist, p€ntru că şi el trebuie să plătească mai mult mun
citorilor săi. Dar el ciştigă datorită faptului că preţul mărfii 
sale s-a ridicat peste valoara ei, în primul rînd, în măsura 
în care valoarea relativă a celorlalte mărfuri care intră în 
capitalul constant al femierului sde în compaaţie u cea 
a măTfii lui, a e înamnă că l le cumpără mai ieftin, 
în al doilea dnd, în măsura în care el posedă într-o marfă 
mai scumpă plSvaloarea care îi revine. In felul acesta, pro
fitul acstui fermier se ridcă peste rata medie a profitului, 
cae însă a cut. Hence 1), .un alt capitalist ee la cultivrea 
terenului nr. II mai puţin fertil, care la această rată mai 
mică a profitului poate funiza produsul la preţul obţinut p€ 
terenul I sau poate chiar ceva mai ieftin. Oricum, p€ terenul 
nr. II avem acum din nou [453] situaţia normală în care plus
valoaea e redue pur şi simplu la profit ; în schimb însă m 
explicat renta p€ntru terenul I, şi anme prin aceea că există 
un dublu preţ de .producţie, preţul de producţie pentru terenul 
II, care este, totodată preţul de piaţă p€ntru terenul I. Exact 
a în l unei mfi indusriale e, produsă în condiţii 
mai favorabile, dă un surplus gain 2) emporar. eţul grîului, 
are pe lîngă pofit onţine şi rntă, onstă înr-adevăr tot 
numai din muncă materializată, ste egal cu valoarea lui, dar 
nu este egal cu valoarea cuprinsă în el, ci cu valoarea de pe 
terenul II. Două peţuri de piaţă sînt imposibile. {In timp ce 
Riardo l introduce pe fermierul II deoarece a scăzut rata 
profitului, Stirling îl intoduce deoarce salariul a scăzut, nu 
a crescut din cauza peţurilor la ereale. Aest salariu scăzut 
permite femierului II să cultive [teenul] nr. II cu vechea 
rată a profitului, deşi acest teren este nefertil 11. După ce 
existenţa rentei funciare a fost explicată astfel, restul se 
deduce uşor. Deosebirea dintre rentele funciare, în raport 
cu fertilitatea diferită etc. rămîne, fireşte, valabilă. Aceasta 
îsă nu înseamnă că trebuie neapărat să e treacă la terenuri 
din ce în ce mai proaste. 

Aceasta este dci teoria lui Ricado. Intrucît preţul sporit 
al griului, are-i dă fermierului I un pofit suplimentar, nu 
dă femierului II nici măcar rata profitului de pînă atunci, 
ci una mai mică, este evident că produsul nr. II conţine mai 
multă valoare lecit produsul nr. I sau că el este podusul 
unui timp de muncă mai mare, conţine un cuantum de muncă 
mai mae, aşadar, p€ntru produerea aceluiaşi produs, de 

I) - Aşadar. - Nota trad. 
2) - cîştig suplimentar. - Nota trad. 
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pildă, a unui cuarter de grîu, este nevoie de mai mult timp 
de muncă. Creşterea rentei va fi în raport cu această creş
tere a nefertilităţii pămîntului sau cu sporirea cuantumurilor 
de muncă necesare pentru a produce, de pildă, un cuarter 
de grîu. e înţelege că Ric [ado] nu ar fi vorbit despre „creş
terea" rentei, dacă ar fi sporit pur şi simplu numărul cuarte
rilor la care e plăteşte rentă, ci dacă un cuarter ar i crescut, 
de pildă, de la 30 la 60 de şilingi. El uită, ce-i drept, uneori 
că mărimea absolută a rentei poate să crească atunci cînd 
scade rata rentei, tot aşa cum absolute amount of profit 1) 
poate să crească with a decreasing rate of profit 2). 

Unii încearcă să ocolească dificultatea (Carey f.i. 3J ), negînd 
existenţa ei înr-D manieră diametral opusă. După ei, renta 
funciară este pur şi simplu dobînda la capitalul investit ante
rior în pămînt 12. Aceasta înseamnă că ea este a form of pro
fit 4). Aici, prin uare, existenţa rentei funciare este negată, 
şi în urma unui asemenea mod de a o explica nu mai rămîne 
într-adevăr nimic dn ea. 

Alţii, de pildă Buchanan, o consideră pur şi simplu o con
secinţă a monopolului.  Vezi şi Hopkins 13. Pentru el renta nu 
este decît surcharge 5) la valoae. 

La domnul Opdyke 14, în mod caracteristic for a Yanke 6), 
proprietatea funciară sau renta funciară devine „the legalized 
reflexion of the value of capital" 7) *. 

a Ricado cercetarea problmei este îngreuiată de cele 
două ipoteze greşite. E adevărat că nu Ricaroo a descoperit 
teoria rentei. West şi Malthus şi-au publicat lucrările înaintea 
lui. Drr sorce 8) este Anderson. Remarabilă însă la Riardo 
(deşi nici despre West nu se poate spune c ă  n-a înţeJes deloc 
legătura reală) este legătura dintre teoria rentei funciae şi 
teoria valorii.  Malthus, aşa cum arată polemica lui de mai 
tîrziu cu Ric [ado] în problema rentei funciare, nici măar 

* [486] Aşa cum Opdyke numeşte proprietatea funciară „the legalized 
reflexion of the value of capital" ,  tot aşa capitalul este „the legalized 
reflexion to others people labour" 9) [486] 

1) - masa absolută a profitului. - Nota trad. 
�) - atunci cînd scade rata profitului. - Nota trad. 
3) - de exemplu. - Nota trad. 
"> - o formă a profitului. - Nota tracl. 
5) - adaos. - Nota trad. 
6) - pentru un yankeu. - Nota trad. 
7) - reflectarea legalizată a valorii capitalului. - Nota trad. 
e) - izvorul. - Nota trad. 
9) - refl�ctarea legalizata a muncii altor oameni. - Nota trad. 
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nu a înţeles teoria e care a împrumutat-o d e  la Anderson} .  
Dacă se poneşte de la principiul j ust c ă  valoarea mărfurilor 
este determinată de timrpul de muncă necesar pentru produ
cerea lor (şi că valoarea în genere nu este decît timp de muncă 
social materializat), rezultă că preţul mediu al mărfurilor este 
determinat de tmpul de muncă necesar pentru producerea 
lor. Această concluzie ar fi j ustă dacă s-ar dovedi că preţul 
mediu = valoare. Eu însă dovedesc că, tocmai fiindcă valoarea 
mărfurilor este detemninată de timpul de muncă, preţul mdiu 
al mărfudlor (exceptînd cazul unic cînd, într-o anumită sferă 
e producţie, aşa-numita rată a profitlui individuală, adică 
profitul deerminat de plusvaloarea produsă chiar în această 
sferă de producţie, este egal cu rata medie a profitului la 
capitalul total) nu poate fi niciodată egal cu valoarea lor, deşi 
această determinare a preţului mediu nu este decît derivată 
din valoarea bazată e detemninarea prin timpul de muncă. 

e aid ezultă, d'abord 1) că mărlurile al cror preţ mediu 
(f 2) e ae abstracţie de valoaea apiallui co11sant) se 
descompune în salariu şi profrt, artît salariul cît şi profitul 
aflîndu-se la nivelul lor normal, ad1că oioo salariu mediu şi 
profit mediu, se .pot vinde ste sau sub prpria lor valoare. 
tin urmare, aşa cum faptul că plusvaloarea unei mărfi îşi 
găseşte expresia numai în rubrica profitului normal nu dove
deşte cîtuşi de puţin că această marfă se vinde la valoarea ei, 
tot aşa faptul că, e lîngă profit, marfa aduce şi [454] rentă 
fun ciară nu dovedeşte deloc că această mvfă e vinde peste 
valoarea ei imanentă. Dacă rata medie a profitului, au rata 
generală a profitului la capital, realiată de o marfă, poate fi 
sub rata profitului prop.e acestei mărfi şi determinată de 
plusvaloarea ei reală, rezultă că dacă, e lîngă această rată 
medie a profitului, mărfurile dintr-o anumită sferă e pro
ducţie dau şi o a doua cantitate de ilusvaloare, care poartă 
o denumire aparte, de p1ldă rentă funciară, aceasta nu 
înseamnă că .pofitul + renta funciară, deci suma profit + 
rentă funciară este mai mare decît plusvaloarea cuprinsă în 
marfa însăşi. Intrucît profitul poate fi mai mic decît plusva
loarea imanentă a mărfii, sau decît cantitatea de muncă neplă
tită cuprinsă în ea, nu este obligatoriu a profitul + renta 
funciară să fie mai mare decît plusvaloarea imanentă a mărfii. 

Rămîne de explicat, fireşte, de ce fen ommul are loc într-o 
anumită sferă a producţiei, spre deosebire de celelalte sfere 

1) - in primul tind. - Nota trad. 2) - dacă. - Nota trad. 
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ale producţiei. Dar problma ar fi mult uşurată. Astă marfă 
s-ar deosebi de alte mărfuri prin faptul că : la o parte din 
aceste alte mărfuri preţil lor mediu este peste valarea lor 
imanentă, dar numai pentru a ridica rata profitului lor a 
nivelul ratei generale a profitului ; la o altă parte a aestor 
alte mărfuri, preţul lor mediu este sub valoarea lor imanentă, 
dar numai atît cît e necesar pentru a ata profitului lor 
să scadă la nivelul ratei geneale a profitului ; în sfîrşit, la 
o a treia parte a acestor mărfuri, preţul lor mediu = valoaea 
lor inentă, dar numai pentru că dau rata generală a pro
fitului atunci cînd ele se vînd la valoarea lor imanentă. Marfa 
care dă rentă funciară se deosebeşte de toate aceste trei aui. 
In toate împrejurările preţul la care se vinde această marfă 
este de aşa natură. încît dă un profit ai mare decît cel 
mediu, deteminat de rata geneală a pofitului la capita!l. 

întrebarea este care dintre aceste trei cazuri sau cîte din 
cele trei azuri pot avea loc ? Oare în preţul mărfii se reali
zează întreaga plusvaloare cuprinsă în ea ? ln această situaţie 
ste exclus cazul 3, în care este voiba de mărfuri a căror 
întreagă plusvaloare se realizează n preţul lor mdiu, pentru 
că numai cu această condiţie ele dau pofitul obişnuit. Prin 
urmare, acest az nu este luat în consideraţie. n această situa
ţie cu atît mai puţin poate avea loc cazul 1, în care plusva
loaea realiată în preţul mărfii ste peste plusvalarea ei 
imanentă. Căci se presupune tocmai că în preţul mărfii „e 
realizază plusvaloarea cuprinsă n ea" .  Prin umare, azul 
acesta ste analog cu azul 2, n care figurază mărfuri a 
căror plusvaloare imanentă este mai mare dcît plusvaloarea 
realiată în preţu'l lor mediu. a şi la aceste mărfuri, pofatul 
acestei plusviloi - care ste egalizată prin scăderea ratei 
generale a profitului - constituie aici profi.tul la capitalul 
invstit. Spre deosebire de marfa 2, excedentul plusvalorii 
imanente a mărfii peste acest profit ste însă realizat şi în 
aceste mărfuri excepţionale, dar . nu revine posesorului ipi
talului, ci unui alt osesor, şi anume, posesorului pămîntului, 
l natural agent j), al minei etc. 

Sau poate că preţul acestor mărfuii se umflă într-atît, încît 
dă mai mult decît rata medie a profitului ? Aceasta se întîm
plă, de pildă, în cazul preţurlor de monopol propriu-zse. In 
orice sferă de producţie în care capitalul şi munca pot fi folo
site freely '.\ a cărei producţie, 1 eea e iveşte maa ipi-

1) - factorului natural. - Nota trad. 
2) - liber. - Nota trad. 
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alului investit, ste suodonată egilor generale, o asemenea 
ipoteză r fi nu numai etitio princiipii 1), i ar fi în contradicţie 
jLagrantă cu bazele ştiinţei, cu bazele producţiei capitaliste, 
a cărei expresie teoetică este tocmai această ştiinţă. Căci o 
asemenea ipoteză ar presuimne tomai ceea ce trebuie expli
at, şi anume faptul că într-o anumită sferă de producţie 
preţul mărfii trebuie neapărat să dea mai mult decît rata 
generală a profitului, mai mult decît profitul mediu, şi că în 
acest scop marfa trebuie vîndută peste valoarea ei. S-ar pre
supune deci că produsele agricole se sustrag legilor generale 
ale valorii mărfurilor şi ale producţiei capitaliste. Toate aces
tea s-ar presupune pentru că exstnţa aparte a rentei ală
i de profit eează pima facie 2) o emenea aparenţă. 
Aşadar, ipotea este absudă. 

Nu rmîne dci decît să se presupună că în acastă sferă 
deosebită a producţiei există condiţii deosebite, influenţe în 
virtuta cărora preţurile mărfurilor realizează [întreaga] lor 
plusvaloae imanentă, spre deosebire de mărfurile care figu
rază n [cazul] 2 şi care în reţ'l lor realizează din plusva
la cuprinsă în ele nai atît dt le ermite raa generală 
a profitului, în loc ca preţurile lor medii să sadă atît de 
mult sub plusvaloarea lor, încît să dea numai rata genală 
a profitului au profil lor ediu să nu fie mai mare dcît 
în toate celelalte sfere de prducţie ale capitalului. 

Cu aceasa, problema s-a simplifiat mult. Nu mai este 
vorba de a eplica cum e face că peţul unei mărfi, e lingă 
profit, dă şi rentă, adică înalcă în aparenţă legea generală 
a valorii şi, ridicînd preţul mărfii peste plusvaloarea ei ima
nentă, duce a un capial de o mărime dată mai mult decît 
îi revine potivit ratei generale a profitului, ci este vora de 
a arăa cum se face că, în egalizarea mărfurilor la preţuri 
medii, această marfă nu trebuie să deze celorlalte mărfuri 
din plusvaloarea ei imanentă încît ei să-i rămînă nu numai 
profitul mediu, i realizază şi o parte din propria ei plus
valoare care onstituie un excedent peste profitul mediu, a 
încît n fermier cae-şi investeşte apitalul în această sferă 
de producţie ae să-şi vîndă marfa la preţuri cae îi asigură 
profitul obişnuit şi-i dau totodată posibilitatea de a plăti unei 
terţe persoane, lndlodului, excedentul plusvailorii mărfii peste 
acest profit. 

[455] In această formă simpla formulare a problemei duce 
la propria ei rezolvae. 

l) - paralogism. - Nota trad. 
2) - la prima vedere. - Nota trad. 
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[c) Proprietatea privată asupra pămîntului 
ca condiţie necesară a existenţei ·rentei absolute. 

Scindarea în profit şi rentă a plusvalorii obţinute 
în agricultură] 

oblema este foarte simplă : prorietatea privată a unor 
persoane asupra pămîntului, minelor, apelor etc. dă acestora 
posibilitatea să obţină, să capteze, să acapareze excedentul de 
plusvaloare peste profit (profitul mediu, rata profitului deter
minată de ata generală a .profitului) cupris în mărfuriile din 
aceste sfere deos�bite ale producţiei, din aceste sfere deosebite 
de investire a capitalului şi să împiedice intrarea acestui exce
dnt n procesul general în care se fomează raa genrală a 
profitului. O parte din această plusvaloare este acaparată chiar 
în orice întreprindere industriai.ă, întrucîrt pentru terenul folo
sit (terenul pe care e află clădirea fabricii etc„ a de mun�ă 
etc.) e plăteşte pretutindeni rentă, căci cMar acolo unde e 
poate dispune de pămînt într-un mod absolut liber fabricile 
se cnstruiesc numai în regiuni cu o populaţie mai mult au 
mai puţin desă şi cu multe căi de comunicaţie. 

Dacă mărfurile o bţinte :pe păinîntul cel mai prost ar aar
ţine relei d-a 3-a ategorii de măfuri, l cror preţ m.iu = 
valoarea lor, adică dacă ar fi dintre mărfurille care realizează 
în peţul lor întreaga lor plusvaloare imanentă, întucît numai 
astfel dau profitul obişnuit, acest pămînt nu ar da rentă, iar 
proprietatea asupra pămîntului ar fi doar nominală. Da-l la 
acest pămînt s-ar plăti vreo arendă, acest lucru nu ar dovedi 
decîit că micii capitalişti, cum se întîmplă pe alocuri în Anglia 
(vezi Newman) 15, e muilţumesc cu un profit sub cel mediu. 
Acelaşi lucru se întîmplă în toate cazuri1le cînd rata rentei 
este mai mare decît diferenţa dinte plusvaloarea imanentă 
a mărfii şi profitul mediu. Există chiar terenuri a căror cul
tivare acoperă cel mult salariul, căoi, deşi în tot cursul zilei 
sale de muncă muncitorl munceşte aici numai penrtru sine, 
timpul său de muncă depăşeşte timpul de muncă sociilmente 
necesar. Munca este atît de neproductivă, în comparaţie cu 
productivitatea dominantă în această ramură de muncă, încît, 
deşi omul munceşte pentru sine douăsprezece ore, abia dacă 
[obţine] atîta produs cît un muncitor care lucrează în con
diţii de prolucţie mai favorabile în opt ore. Este acelaşi raport 
ca la ţesătorul nual ce concura power-loom-ul 1) . Produsul 

1) - rzboiul de ţesut mecanic. - Nota
' 

trad. 
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acestui ţesător manual conţinea, fireşte, douăsprezece ore de 
muncă, dar era egal nai u opt - sau chiar şi ai puţine 
- ore de muncă sacialmente necesare, şi de aceea avea o 
valoare de numai opt ore de muncă necesară. Dacă într-un 
asemenea caz n cottier 1) plăteşte ndă, aeasta nu ste dooît 
un scăzăunînt din salariul lui necesar şi nu reprezintă plus
valare, şi cu atît mai puţin n e�cedent peste profitul mediu. 

Să presupunem că într-o ţară ca U [nited] S [tates] , numărul 
.fermierilor care îşi fac concurenţă este încă atît de mic, iar 
apoprierea pămîntul.ui are încă n caracter atît de formal, 
încît fiecare găseşte n teren liber pentru a-şi investi capitalul 
în cultivarea pămîntului, fără permisiunea proprietarilor sau 
fermierilor care au cultivat pmînt înaintea lui. În aeste con
diţii este posibil ca - exceptînd terenuri·le care, situate fiind 
în regiuni foarte populate, au un monopol - în decursul unei 
perioade mai mult sau mai puţin îndelungate plusvaloarea 
produsă de fermier peste profitul mediu să nu se realizeze în 
preţul produsului său, ca ermierul să trebuiască să împartă 
cu confraţii capitalişti plusvaloarea obţinută, aşa cum se întîm
plă cu plusvafoarea tuturor mărfurilor care r da n profit 
suplimentar, adică un profit care să depăşească rata generală 
a profitului, dacă în preţul acestor mărfuri s�ar realiza întreaga 
plusvaloare pe care o conţine. în acest caz, rata generală a 
profitului ar creşte, deoarece grîul etc. s-ar vinde, a şi cele
lalte mărfuri industriale, sub valoarea lui. Această vînzare sub 
valoare nu ar constitui o excepţie, ci, dimpotrivă, ar împiedica 
grîul să constituie o excepţie faţă de celelalte mărfuri din 
aceeaşi categorie. 

Să presupunem, în al dohlea rînd, că într-o ţară ar exista 
pămînt de o singură calitate, şi anume de o asemenea calitate, 
încît, dacă întreaga plusvaloare cuprinsă în marfă s-ar realiza 
în preţul acesteia din urmă, marfa ar da capitalului profitul 
obişnuit. în acest caz nu s-ar plăti nici o rentă funciară. 
Această dispariţie a rentei funciare nu ar afeca cîtuşi de 
puţin rata generală a profitului, nu ar determina o creştere 
sau o scădere a ei, tot aşa cum rata profitului nu este afec
tată de faptul că din aceeaşi categorie fac parte şi alte pro
duse, neagricole. Aceste mărfuri fac parte din categoria res
pectivă tocmai pentru că plusvaloarea lor imanentă este egală 
cu profitul mediu, prin mare, ele nu pot schimba mărimea 

1) - ţăran sărac. - Nota trad. 
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acestui profit, ci, dimpotrivă, se află în concooanţă cu l şi 
nu exercită nici o influnţă asuipra lui, deşi sînt influenţate 
de el. 

Să prsupunm, în al treilea nd, că într-o ţară există un 
singur fel de pămînt, şi că ste atît de nefertil, iar capitalul 
investit în el aît de neproductiv, încît produsul respectiv 
aarţine ategoriei de mărfrri în care plusvaloarea este sub 
profiul mediu. Aici, plusvalaea (deoarece datorită produc
tivităţii scăzute a agriculturii salariul ar ceşte pretutindeni) 
ar putea să aibă un nivel maJi ridicat, fieşte, numai acolo 
unde ar fi posibilă prelungia timplui de muncă absolut ; 
apoi, acolo unde materia primă, de Pildă fierul etc„ nu r fi 
un produs al pămîntuJui aabil sau ar fi - ca, de pildă, 
bumbacul, mătasea etc. - un obiect de import şi produs al 
unui păanînt mai fertil. !n acest az, pentru a aduce profitul 
obişnuit, preţul mărfii [agricole] ar trebui să conţină o plus
aloare mai mare decît cea imanentă măfii.  a ue, aa 
generală a profirtului ar scădea, deşi nu ar exista entă. Sau 
să presUJpunm că în cazul 2 păanîntul este foarte neproductiv. 
Atunci, faptul că plusvaloarea aestui produs agricol este 
egaJă u profitul mediu ar constiui un indiciu că în eneral 
aici profitul mediu este scăzut, întrucît, în agriculră, din 
douăsprezece ore de muncă poate că unsprezece sînt are 
numai pentru a produce salariul, iar plusvaloarea nu pe
zintă decît o oră sau chiar ma. puţin. 

[4 56] Acste caruri diferite ilustază umătoarele : 
In primurl az, dispariţia sau absenţa rentei funciare ste 

legată şi exstă alături de o rată ridicată a profitului în om
paraţie cu a1te ţări, unde rena funiară s"a dezvoltat. 

In cazul al doi'lea, dpariţia sau absenţa rentei funciare nu 
afectează cîtuşi de rpuţin ata profllui. 

In cazul al teila, în compaaţie cu lte ţări în are există 
rentă funciară, ea ste legartă de o ată generală a profitului 
scăută, relativ scăzută şi constiuie un iniciu l aesteia. 

e aici 'eiese aşadar că, privită în sine, dezvo1ara unei 
rente funciare aarte nu are asolut mic mn cu produc
tivitatea muncii agricole, doae asena au dspariţa renei 
poate fi leată şi de o rată a profitului în creştee, şi de o 
rată a pofitului are rămîne nechimbată, şi de o rată a 
profitului în scăde. 

Probla aici nu ste dci de a -ti de e în agriclură ec. 
are loc acaararea excedentului plusvalorii peste profitul 
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mediu ; dimpotrivă, mai curînd problema este de a şti în 
virtutea căror auze trebuie să aibă aici loc un fenomen 
contrar ? 

Plusvaloarea nu este altceva deît muncă neplătită ; profitul 
mediu, sau profitul normal, nu este altceva decît cantitatea de 
muncă neplătită which each ipital of a given value magni
tude, is supposed o realise 1) ; cînd se sune că profitul mediu 
reprezintă 10%, aceasta nu înseamnă decît că la un capital 
de 100 de unităţi revin 10 unităţi de muncă neplătită sau că 
o muncă materializată egală u 100 dispune de o muncă neplă
tită reprezentînd 1/10 din propria ei mărime. Excedentul plus
valorii peste profitul mediu înseamnă, prin urmare, că o marfă 
(preţul ei, s.u acea parte din preţul ei care constă din plusva
loare) cuprinde o cant�ate de muncă neplătită mai mare dedt 
ace€a care fomează profitul mediu şi care constituie dci, 
în preţul mediu al mărfurilor, excedentul preţului mărfii peste 
cheltuielile ei de producţie. 1n fieare marfă, cheltuielile de 
producţie epezintă capitalul av.nsat, iar excedentul peste 
aceste cheltuieli de producţie repeJintă munca neplătită de 
cae dspune capialur avanat ; prin urmare, raportul dinre 
acest excedent al preţului şi cheltuielile de producţie repre
zintă rata potrivit căreia un apital de o mărime dată -
olsit în producţia de mărfuri - dispune de muncă neplătită, 
indifeent dacă munca neplătită ooprinsă în marfa unei anu
mite sfee de producţie este sau nu egală cu această rată. 

C-l slşe pe oopitalist să-şi vîndă mafa la preţul mediu 
- apl că ast peţ mdiu vine n afară, îi este impus, nu 
se cituşi de puţin ezulatul unei acţiuni libere a sa. El ar 
prefra să-şi vînlă marfa peste valoaea ei, aşadar ce-l sileşte 
să-şi vîndă marfa la n peţ e-i aduce numai un profit 
mdu şi la are realizează mai puţină muncă nepltită decît 
cuprine efetiv propria lui marfă ? - Constrîngerea exerci
tată prin concuenţă de cele.alte capialuri. Căci orice apial 
de aceaşi mărime ar .putea şi el să e îndrepte spre amua 
e producţie A, unde rapol dintre munca neplătită şi api
alul avanat, de pildă 100 de l.st., este mai mare dcît în 
sfele de producţie B, C ec„ ale căror produse satisfac şi 
ee, rn vailoarea lor de întrebuinare, o trebuinţă socială, 
a şi marfa din sfera de producţie A. 

n umare, din moment ce există sfere de producţie în 
care nie condiţii naturale de poducţie - a, de pildă, 

1) - pe care orice capital de o mărime de valoare dată se presupune 
că o realiează. - Nota trad. 
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pămînt arabil, zăcăminte de cărbune, de minereu de fier, o 
cădere de apă etc., condiţii fără de care nu poate avea loc 
procesul de producţie şi nu poate fi produsă marfa din sfera 
respectivă - nu se află în mîinile proprietarilor sau ale pose
sorilor de muncă materia[izată, în mîinile capitaliştilor, ci în 
alte mîini, acest al doilea grup de proprietari de condiţii 
de producţie declară capitalistului : 

Dacă îţi dau în folosinţă aceste condiţii de producţie, tu 
vei reailiza un profit mediu, îţi vei apropria o cantitate nor
mală de muncă neplătită. Dar producţia ta dă un excedent 
de plusvaloare, de muncă neplătită, peste rata profitului. 
Acest excedent tu nu trebuie să-l verşi în casa comună, aşa 
cum voi, c.pitaliştii, faceţi de obicei, ci mi.il însuşesc eu, îmi 
aparţine mie. O asemenea tranzacţie poate să-ţi convină, căci 
în această sferă de producţie capitalul tău îţi aduce tot atît 
cît în orice altă sferă, în plus, aceasta este o ramură de pro
d ucţie foarte solidă. În afară de 10% muncă neplătită, care 
reprezintă profitul mediu, capitaluil tău îţi dă aici şi un sur
plus de 200o muncă neplătită. Pe aceştia mi-i vei plăti mie şi, 
pentru a putea face acest lucru, vei adăuga la preţul mărfii 
aceste 20% de muncă neplătită, nu le vei da la contul comun 
al tuturor capitalliştilor. Aşa cum prrprietatea ta asupra uneia 
dintre condiţiile de muncă - asupra capitalului, a muncii ma
terializate îţi dă posibilitatea să-ţi aipropriezi de la muncitori 
o anumită cantitate de muncă neplătită, tot aşa proprietatea 
mea asupra unei alte condiţii de producţie - asupra pămîn
tului etc. - îmi dă posibilitatea să iau de la tine şi de la 
întreaga clasă a capitaliştilor acea pame de muncă neplătită 
care depăşeşte profitul tău mediu. Legea voastră cere ca, 
în condiţii normale, un capital egal să-şi aiproprieze o canti
tate egală de muncă neplătită, iar prin intermediul concuren
ţei voi, ipitaliştii, vă puteţi [457] constrînge unii pe alţii 
să respeotaţi această lege. Well ! Eu îţi aiplic şi ţie aceeaşi lege. 
Din munca neplătită a muncitorilor tăi să nu-ţi apropriezi 
decît atît cît ţi-ai putea apropria folosind acelaşi capital în 
oricare altă sferă de producţie. Dar această lege nu are nici 
o legătură cu excedentul muncii neplătite pe care tu l-ai 
„produs" peste cota ei normală. Cine mă poate împiedica să-mi 
apropriez acest „excedent" ? De ce să-1 arunc, aşa cl111 faceţi 
voi, în cazanul comun al caipitalului în vederea repartizării 
lui în cadrul clasei capitaliştilor, penru ca fiecare să pri
mească o parte alicotă din acest e!cedent, proporţional cu 
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share l) ,pe care o deţine din capialul total ? Eu nu sînt api
talist. Condiţia de producţie, pe care ţi-o dau în folosinţă 
este un dar al naturii, şi nu muncă materializată. Puteţi voi 
să fabricaţi pămînt, sau arpă, sau mine, sau zăcăminte de căr
bune ? Quod non 2). Prin urmare, mie nu mi se poate iplica 
mijlocul de constrîngere care poate fi folosit împotriva ta, 
penru a te sili să cedezi o pante din supramunca acaparată 
de tine. Aşa că dă-o încoace ! Singurul lucru e are-l pot 
fae confraţii tăi capitalişti este să-ţi facă concuenţă, ţie, 
nu mie. Dacă vei • intenţiona cumva să�mi plăteşti un profit 
suplimentar mai mic decit difeenţa dintre timpul de supra
muncă apropriat de tine şi partea de supramuncă care-ţi 
revine conform legii carptalului, vor veni confraţii tăi capi
talişti şi, prin concurena lor, te vor sili să-mi plăteşti fairly 
o the full amount I am empowered to squeeze from you 3). 

Ar mai trebui dezvoltat : 1) trecerea de la proprieatea 
funciară feudală la renta funciară comerciilă, reglată de pro
ducţia capitalistă, sau, pe de altă parte, tr�cerea acestei pro
prietăţi funciare feudale n proprietate funciară ţărănească 
liberă ; 2) cum apare renta funciară în ţări ca U [nited] S [tates] , 
unde iniţial pămîniul nu a fost apropriat şi unde, cel puţin 
fomal, modul de producţie burghez este de la bun început 
predominant ; 3) formele asiatice de proprietate funciară încă 
existente. Toate acestea nu-şi au loul aici. 

Aşadar, potrivit acestei teorii, proprietatea privată asupra 
obiectelor din natură, ca pămîntul, ipa, zăcămintele de minereu 
etc., proprieatea asJpa acestor condiţii de producţie, asupra 
acestei condiţii iaturaJe a rproducţiei, nu constituie o sursă din 
care provine valoare, deoareoe valoarea este egală numai cu 
timpul de muncă materializat ; nu este nici o srrsă dn are 
provine plusvaloarea suplimentară, adică excedentul de muncă 
neplătită peste munca neplătită cJprinsă în profit. Această 
proprietate este însă o sursă de venit. Este un titlu, un mijloc 
caTe dă poprietarului acestei condiţii de producţie posibilitatea 
de a-şi apopria - în sfera de producţie n are obiectul pro
prietăţii lui constituie o condiţie de producţie - acea pte de 
muncă neplătită estoicată de capitalist cae, în caz contrar, ar 
fi vărsată, ca excedent rpeste prfitul obişnuit, n sa capita
lului. Aastă proprieate constituie 

_
un mijloc de a stăvili acest 

l) - partea. - Nota trad. 
2) - Nicidecum. - Nota trad. 3) - corect întreaga sumă, pe care am dreptul s-o storc de la tine. -Nota trad. 
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proces, care se desfăşoară în celealte sfere ale poduţiei api
taliste, şi de a eţine în �imitele acestei sfe deosebie a pro
ducţiei plusvaloara produsă în ea, astfel fncit plusvaloaea să 
e împartă am între apialist şi proprierul funciar. ln felul 
acesta pnpiata funciaTă devine, ca şi capitalul, n titlu 
asupra muncii neplătite, asupra muncii eectuate gratuit. Şi 
aşa cum n capial muna ateTializată a muncitoilui apare 
a o foţă e-l domină pe acsa din urmă, tot aşa în poprie
tatea funciară faptul că a dă proprietaului posibilitaa de a 
lua apitalislui o parte din muna neplătit�, ează apaena 
că roprietatea funciară ste susă de valoae. 

Aeasa explică ena funciară modnă, exisena ei. 
Mărima diferită a rentei funciare la aceeaşi investiţie de 
capital poate fi eplicată nai prin fertilitatea diferită a 
terenurilor. Mărimea diferită a entei la aceeaşi fertilitate 
poate fi expliată numai prin mărimea diferită a investiţiilor 
de capital. ln primul caz, renta funciară ceşte pentru că rata 
ei creşte în funcţie de capitalul investit (pcum şi în funţie 
de suprafaa ternului). In cazul al doilea, a creşte pentru 
că la aceeaşi rată sau chiar la o rată în sine diferită (dacă 
cea de'a doua doză de capital este mai puţin productiv) ceşte 
masa rentei. 

Potrivit acestei teorii nu este neesar nici a terenul cel 
mai prost să nu dea rentă funciară, nici a să dea entă. 
De asemenea nu este deloc necesar ca productivitatea agri
culturii să sadă, deşi, dacă nu este înlătuată e cale artifi
cială (eea ce este posibil), deosebirea în ceea ce priveşte pro
ductivitatea este mult mai mae în agricultură decît în sferele 
producţiei industriale. Cînd se vorbeşte despe o productiviate 
mai mare sau mai mică, se are în vede acelaşi produs. In 
e aport se găsesc diferite produse unele faţă de a1tele este 
altă problemă. 

Renta funciară, calculată la suprafaa terenului, este suma 
totală a enei, the aml1t of rent 1). a oate eşte fără ă 
crească rata entei. Dacă valoarea banilor rămîne neschimbată, 
valoarea relativă a produselor agriculturii poate să scă nu 
pntru că agricultura ar deveni mai neproductivă, ci pentru 
că, deşi devine mai productivă, nu este la fel de productivă 
a industria. Dimpotrivă, ceşteea preţurilor în bani ale pro
duselor agriculturii, dacă vuoarea banilor rămîne neschimbată, 
este posibilă numai în aul cînd creşte însăşi valoaea lor, 

1) - masa rentei. - Nota trad. 
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adică n all cînd agricultura devine neproductivă (numai 
dacă nu există, ca la alte mărfuri, presiunea momentană of 
demand upon suppley 1) ) .  

n industria bumbacului, pe măsură ce această industrie s-a 
dezvoltat, preţJl materiei prime a scăzut continuu ; ditto în 
industria fierului etc., în industria cărbunelui etc. Aici ceş
terea rentei a fost posibilă nu pentru că a rscut raa ei, 
ci numai pentru că s-a investit mai mult capital. 

Ricardo consideră că forţe ale naturii a aerul, lumina, elec
triciatea, abuul, apa, sît gratuite, pe îl pămîntl - dat 
fiind că suprafaa lui e limitată - nu este gratuit. Prin 
umare, chiar numai din această cauză, agricultura este mai 
puţin productivă decît alte ramuri de producţie. Dacă pămîntul 
ar i ommon unappriaed 2) şi dacă ar exisa în antitate 
nelimiată, ca cele!lte elemente şi forţe ale naturii, poducţia 
ar fi mult mai rodnică. 

[458] D'abord 3), dacă de pămlnt, a element, ar putea dispune 
oricne în mod liber, ar lipsi unul dintre principalele elemente 
pentru formarea capitalului. Ua dintre condiţiile esenţiale ale 
producţiei şi - dacă nu socotim omul şi munca lui - unia 
condiţie primordială a producţiei nu ar putea fi înstrăinată, 
propriată şi, prin umare, nu s-ar putea opune mruncitorului 
ca proprietate străină, tansfomindu-1 astfel în muncitor 
alariat. Productivitata muncii n sul riadian, adică n 
sensul apitalst al acstui cuvînt, „produerea" de muncă 
străină neplătită, ar fi prin umare imposibilă. Cu aeasta 
producţia capitalistă ar lrua n genre sîrşit. 

Ct priveşte forţele naturii la are e referă Riado , în 
parte, fireşte, e poate dispune de ele în mod gratuit, şi pe 
capiilst ele nu-l costă nimic. Cărbunele îl cstă, însă aburul 
nu-l costă nimic e apitalist, dacă are apă grats. Să luăm, 
de pildă, aburul. Proprietăţile abur11ui au exisat întotdeauna. 
Dar folosirea lui industrială este o descoperire ştiinţifică nouă, 
pe care capitalistul şi-a apropriat-o. Datorită acestei d·escoperiri 
a rescut productivitata muncii şi, implicit, plusvaloarea 
relativă. Aceasa înă : cantitatea de muncă neplătită, 
apropriată de capiilst n dursul unei zile de muncă, a 
ut daorită aburlui. Prin e, dosebiea dine foa 
productivă a abur.ui şi forţa poductivă a pămîntului oonstă 
numai în faptul că prima adue muncă neplătită capitalistului, 

1) - a cererii asupra ofertei. - Nota trad. · ) - în genere fără stăpîn. - Nota trad. 3) - In primul rind. - Nota trad. 
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iar cealaltă proprietarului funciar, care o ia nu de a muncitor, 
ci de a pitalist. De aici înoîntarea lui pentru „lipsa de 
proprietate" asupra aestui element. 

Aici sînt juste următoaele : in adru� modului de producţie 
capitalist, capitalistul nu este numai un agent necesar, ci şi 
agentul dominant al producţiei. Proprietarul funciar e&te, 
dimpotrivă, cu totul de prisos n acest mod de producţie . Tot 
ce se ere pentru modul de producţie capialist ese ca 
pămîntu. să nu fie common property 1), a el să se opună clasei 
muncitoare ca o condiţie de producţie, are nu-i aparţine, şi 
acest scop este atins în întregime tunci cînd pămîntul devine 
proprietate de stat, deci cînd renta funciară revine statului. 
Proprietarul funciar, agentul atît de impoant al producţiei 
în antichitate şi în ·evul mediu, este în lumea industrială n 
useless superfetation 2) . De aceea burghezul radical (desides 
with an eyie to the suppresion of all other taxes 3) ) ajunge în 
teorie la negarea proprietăţii frunciare private, pe care ar vrea 
s-o transforme, sub forma proprietăţii de stat, în common 
property a clasei burgheze, a apialului. În practică însă îi 
lipseşte curajul, întrucît un atac împotriva unei forme de pro
prietate - a unei fome de poprietate privată asupra con
diţiilor de muncă - ar fi foae periculos şi pentru ealaltă 
formă. în afară de aceasa, burghel. s-a teritorialirat şi el. 

[4. Teza lui Rodbertus potrivit căreia în agricultură 
valoarea materiei prime nu intră în cheltuielile 

de producţie] 

Să revenim la d-l R[odbsJ . 
După R[ods] , în agricultură materia primă nu intră de 

loc în calcul, deoaree ţăranul geman, după cum ne asigură 
el, nu consideră că sămînţa, nutreţJUl etc. ar constitui o chel
tuială, nu calculează aceste cheltuieli de producţie, adică face 
deci un calcul greşit. Reiese că în Anglia, unde de mai bine 
de 150 de ani fermierul calculează bine, nu ar trebui să existe 
nici un fel de rentă funciară. oncluzia nu ar fi cea la care 
ajunge R[odberus] şi anume că ermierul plăteşte o entă 
pentru că rata profitului lui este mai mare decît în industrie, 
ci pentru că, printr-un calcul greşit, el se mulţumeşe u o 

1) - proprietate comună. - Nota trad. 
2) - o excrescenţă inutilă. - Nota trad. 
3) - care, în plus, trage cu ochiul la desfiinţarea tuturor celorlalte 

impozite. - Nota trad. 
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rată a profitului mai mică decît în industrie. Dr. Quesnay, el 
însşi fiu de fermier şi bn [cunoscător] al esenvei aenzii, 
francez, nu l-ar fi apreciat pe Rodbertus. Căci la rubrica 
„avances" 1) ,  printre „avances annuelles" 2) Quesnay ,evaluează 
la 1 OOO mil. valoarea „materiei prime" pe care fe'mierul o 
foloseşte, deşi o reproduce in natua. 

Dacă într-o ramură a industriei nu există aproaipe deloc 
caipiJa!l fix sau utilaj , într-o altă ramură - întreaga industrie 
a transporturilor, industrie are produce deplasarea dintr-un 
loc în altul (u ajutorul trăsurilor, căilor ferate, navelor etc.) 
- nu există deloc materie primă, ci numai unelte de producţie. 
Aceste ramuri industriale dau oare şi rentă funciară în afară 
de profit ? Prin ce se deosebeşte această ramură industrială 
de industria minieră, de pildă ? 1n ambele cazuri există numai 
utilaj şi matiee instrument.e 3), a, de pildă, cărbune penru 
nave, locomotive şi mine, nutreţ pentru cai etc. De ce rata 
prcfitului trebuie să se calculeze pentru o ramură de pro
ducţie altfel decît pentru ala ? Să presupunem că avances 
e care ţăranul le face in natura pentru producţie reprezintă 
1/5 din ipialul toal avansat de el ; a aceasta trebuie adău
gate 4/5, cae reprezintă avances pentru cumpărarea de maşini 
şi pentru salarii ; să admitem că aceste cheltuieli = 150 de 
cuarteri. Dacă obţine 10% profit, acesta va reprezenta 15  
cuarteri. Produsul brut ar f i  deci 165 d e  cuarteri. Dacă ar 
reţine %, adică 30 de cuarteri, şi ar alcula cei 15  cuarteri 
numai a 120, atunci profitul lui ar fi de 121/2%. 

Acest lucru ar putea fi e�rimat şi astfel : Valoaea pro
dusului lui, sau produsul lui = 165 de cuarteri (= 330 1. st.). 
El îşi evaluează avances la 120 de cuarteri (= 240 1. st.). 10% 
din astea = 12 cuarteri (= 24 1. st.). Dar produsul lui brut 
= 165 de cuarteri, din are se reţin, aşadr, 132 de cuatri 
şi rămîn 33 de cuarteri. Dar din aceşti 33 de cuarteri 30 se 
cheltuiesc in natura. Rămîne, aşadar, profit suplimentar 3 
cuarteri (= 6 1. st.). Profitul lui total = 15  cuarteri (= 30 1. st.) 
în loc de 12 cuarteri (= 24 1. st.). Prin urmare, el poate să 
plătească o rentă de 3 cuarteri, sau de 6 1. st., şi să-şi închi
puie totodată că a obţinut, a şi orice alt capitalist, un profit 
de 10%. Dar iceşti 100o există numai în închipuie. In fact 4) 
avances nu reprezintă 120 de cuarteri, ci 150 de cuarteri, iar 
10% din aceştia înseamnă 15  cuarteri, sau 30 1. st. In fact el 

1) - avansuri. - Nota trad. 
2) - avansuri anuale. - Nota trad. 
3) - material auxiliar. - Nota trad. 4) - In realitate. - Nota trad. 
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obţine cu 3 cuareri mai puţin, adică cu 1/4 din cei 12 cuarteri 
obţinuţi de el (459] , au 1/5 dn profitul toal e ae ar i 
ebuit să-l obţină, deoa�ece toai 1/5 din avanes nu a ost 
calclată de el a avances. De îndată e r învăa să lculeze 
a un apitalist, el ar îneta să iplătească rena fnciară, are ar 
i egală numai cu difenţa dinte rata profitului său şi rata 
obişnuită a profitului. 

Cu alte cuvinte, produsul muncii neplătite cuprins în 165 
de cuari = 15  cuTi, = 30 1 .  st. = 30 de săptămîni de 
muncă. Dacă aceste 30 de săptămîni de muncă, sau 1 5  cuarteri, 
sau 30 I.st. sînt calculate la avansurhle toale de 150 de cuar
teri, ele reprezintă numai 10% ; dacă smt caloulate numai la 
120 de cuarteri, ele repezintă o rată a profitului mult mai 
mae. Căci 10o a 120 de cuarteri ar fi 12 cuarleri, pe cînd 
15 cuarteri la 120 de cuarteri reprezintă 12 112o şi nu 10o. 
Cu alte cuvinte : deşi ţăranul a făcut o parte din avansuri, 
el nu a alculat a un capitalist, nu a alculat la întreaga 
sumă a avansurilor ale suprmunca eonomisită şi de aceea 
ea ar reprezenta o rată mai ridicată a profitului în comparaţie 
cu celelalte ramuri de producţie şi ar putea să dea o rentă, 
la baa căreia ar sta, prin umae, numai o greşeală de calcul. 
Dacă ţăranul ar şti că, pentru a evalua în bani avansul lui 
şi pentru a-l considera deci mală, l nu trebuie neapăat 
să-l transfome în pealab. în bani reali, adică să-l vîndă, 
toată povestea ar lua sîrşit. 

Fără această greşeală de calcul (pe are o pot face numeoşi 
ţărani germani, dar nici un femier cipialist) na rodber
tusiană ar fi imposibilă. a este posibilă numai acolo unde 
materia primft intră în cheltuielile de poducţie, dar nu este 
posibilă acolo unde ea nu intră în aceste cheltuieli. a este 
posiblă nai acolo unde matria primă intră fără a fi al
culată. Dar nu este posibilă acolo unde materia primă nu intră, 
deşi d-l Rodbertus nu rea să dducă renta dintr-o greşeală 
de calcul, ci din absenţa unui ticol eal în avansuri. 

Să luăm industria minieră au pesuitul. Aici materia primă 
intră în producţie numai a matiee instumentale, şi de aeea 
putem face abstracţie de ea, căci (cu foarte rae excepţii) 
folosira maşinilor pesupune întodeauna şi consumul de 
matieres instrumentales - mijloaclle lor de subzistenţă. Să 
presupunem că rata generală a profitului este de 10o. 100 I.st. 
se investesc în maşini şi larii. De ce profitul la 100 trebuie 
să fie mai mae de 10, nu pentru că aproximativ 100 s-a 
investit în materie primă, maşini şi alarii ? Sau 100 s-a inves
tit în materie prmă şi salarii ? Dacă aici există ro deosebire, 
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ea ar putea poveni numai dn aptul că în cazuri diferite 
raportul dine valoarea apialului constant şi aceea a capi
talului variabil ar fi în genere diferit. Acest raport diferit ar 
da o plusvaloare diferită chiar n cazul cînd s-ar presupune 
că rata plusvalorii este constantă. Or, raportul dintre o plus
valoare diferită şi apitaluri de mărime egală ar trebui să 
dea, fireşte, profituri inegale. Pe de altă parte însă, rata gene
rlă a profitului nu înseamnă altceva dcît că se produe o 
egalizare a acestor i�galiităţi, că se face abstracţie de părţile 
componente organie ale capialului şi că plusvaloarea e limi
tează în aşa fel încît capitaluri de mărime egală aduc profi
turi egale. 

Potrivit legilor genera[e ale plusvalorii, prncipiul că masa 
plusvalorii depinde de mărimea capitalului investit nu ste 
aplicabil ipitalurilor din sfere de producţie diferite, ci dife
ritelor capitaluri din aceeaşi sferă de producţie, unde se presu
pune un raport identic între părţile componente organice ale 
apitalului. Dacă spun ide exemplu : masa profitului coes
punde, în filatură de exemplu, mărimii api.urilor invstie 
(eea ce nu este întru totul exact, dacă nu se adaugă : pre
supunînd că productivitatea este constantă), eu nu spun n fond 
decît că, la un anumit grad de exploatare a filatorilor, suma 
exiploatării depinde de numărul de filatori exploaaţi . Dimpo
trivă, dacă spun că masa profitului în diferite ramuri de pro
ducţie corespunde mărimii apitalurilor investite, aceasta 
înseamnă că pentru fieare capial de o mărime dată rata 
pofitului este aceeaşi, adică masa profitului e poate schimba 
numai o dată u schimbarea mărimii acestui capital, ceea ce, 
cu alte cuvinte, nu înseamnă lit că rata profitului ste 
independentă de raportul organic dintre părţile componente 
ale capialului dintr-o anumită sferă de producţie, că în genere 
a este indepedentă de mărimea plusvalorii ceate n aceste 
anumite sfere de producţie. 

Producţia minieră ar trebui considerată din apul locului 
a făcînd parte din industrie şi nu din agricultură. Pe ce 
bază ? Pe aza faptului că nici un produs minier nu intră 
lin nou in natura - aşa cum iese din mină -, ca element 
al poducţiei, în capitalul constant al exploatării miniere 
(acelaşi lucru este valabil pentru pescuit, vînătoae, unde 
investiţiile se reduc, într-o măsură şi mai mare, exclusiv a 
mijloace de muncă şi la salariu, sau a munca propriu-zisă) . 
[46 0) Cu alte cuvinte, deoarece fiecare element al producţiei 
miniere, chiar dacă îşi ia materia primă din mină, înainte de 
a intra din nou ca element în această producţie nu îşi schimbă 
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numai forma, dar e şi transformă în mafă, adică trebuie 
cumpărat. Unia excepţie o constituie cărbunele. Acesta însă 
apare pentru prima oară ca mijloc de producţie într-un stadiu 
de dezvoltare în care eGploatatorul minei este un .pialist 
instruit, care ţine o contabilitate italiană, în cadrul căreia nu 
numai că îşi tece în propriuil său cont avansurile făcute, 
nu numai că apare ca debLtor al propriei sale case, dar şi 
propria lui casă este debitoarea ei îneşi .  Aşadar, tocmai aici, 
unde materia primă într-adevăr nu figurează la cheltuieli, 
trebuie să predomine de la bun început calculul capitalist, 
ceea ce face imposibilă eroarea pe care o face ţăranul. 

Să luăm acum manufactura, şi anume, acele ramuri ale ei 
în care toate elementele procesului muncii figurează şi ca ele
mente ale procesului de valorificare, unde, rprin urmare, toate 
elementele producţiei intră în proiduerea noii măfi, şi ca 
cheltuieli, ca valori de întrebuinţare, care posedă o valoare, 
a mărfuri. Aici există o diferenţă esenţială între manufactu
rer, care produce primul semifabricat, şi toţi cei care lrmează 
după el, a căror materie primă nu numai că intră în producţiE 
ca maifă, dar constituie chiar o marfă de gradul al doilea. 
adică o mafă care a căpătat o formă disHnctă de forima natu-· 
ra.ă a primei mărfi. a produsului brut, şi a parcurs faza a 
doua a procesului de producţie. De pildă, filatorul. Materia 
lui primă este bumbacul, produs brut (deja marfă) dar produs 
brut a marfă. Pentru ţesător însă, matmia primă o constituie 
firele, produsul filatorului ; pntru imprimer şi boiangiu, mate
ria primă o constituie ţesătura, produsul ţesătorului, iar toate 
aceste produse, care apar din nou ca materie primă într-una 
din fazele următoare ale procesului, sînt totodată mărfuri rn. 
[460] 

[461] Se pare că aici m ajuns din nou la o problemă de 
care ne-am mai ocupat de două ori pîriă acum : prima oară 
cînd am examinat concepţiile lui John Stuart Mill 17 şi a doua 
oară cînd am examinat în general raportul dintre capitalul 
constant şi venit 1). Fapl că această problemă apare mereu 
dovedeşte că aici mai este ceva care trebuie lămurit . De fapt 
[această poblemă] ţine de capitolul al III-lea, care tratează 
despe profit 18. Este însă mai bine s-o examinăm aici. 

(Aşadar, de exemlu : 
4 OOO de pfunzi de bumbac = 100 I.st. ; 4 OOO de pfunzi de 

fire = 200 I.st. ; 4 OOO de yarzi de stambă = 400 I.st. 

1) Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 26, partea I, Bucureşti, 
Editura politică, 1 980, p. 1 1 3-11 5  şi 197. - Nota trad. 
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Potrivit acestei presuipuneri, 1 pfund de bumbac = 6 pence, 
1 pfund de fire = 1 şiling, 1 yard de [stambă] = 2 şilingi. 

Presupunînd că rata profitului este 10o, atunci : 
la 100 I.st. - cheltuielile = 9010;11 şi iprofitul = 91;11 

(A) bumbac Ţ (ţăran) I 
la 200 I.st. - chel1JUielile = 1819/i1 şi profitul = 182/11 

(B) fire F (filator) II 
1a 400 I.st. - cheltuielile = 3637/11 şi profitul = 361/1 1 

(C) ţesătură Ţ (ţesător) III 
În cadrul acestei ipoteze este absolut indiferent dacă cele 

go t0;11 I.st. ale Jui A, conţin şi ele un profit sau nu. Ele nu 
conţin •profit dacă reprezintă un apial constant care se înlo
cuieşte singur. Tot aşa este indiferent penh·u B dacă cele 
100 I.st. care reprezintă valoarea .produsului A conţin sau nu 
profit şi la fel stau lucrurile cu C în ceea ce prive7te produ
sul B. 

Situaţia lui Ţ (cotton-growers 1) )  sau I, a lui F (filatorului 
sau II şi a lui [Ţ] (ţesătorului) sau III, se prezintă în felul 
1wmător : 

I) Cheltuieli= 9010/11, 
II) Cheltuieli=(lOO (I)+ 819/l l), 

III) Cheltuieli=(200(II)+ 1637/1 1), 
Suma totală = 700. 

Profit= 91/11 , Total=lOO .  
Profit=l82111 , Total=200. 
Pro.fit=36"11 1 ,  Total=400. 

Profitul =  91/1 1 + 182/11 + 364/11 [= 637/11] .  
Capitalul avansat în toate cele trei ramuri : 9010111 + 1819/1 1 

--363711 1 = 6364/i1 . 
Excedentul lui 700 faţă de 636"/11 = 637/1 1 .  Dar G37/11 : 

33'"111 = 10 : 100. 
Dacă continuăm analiza acestor fleacuri, obţinem : 
I) Cheltiiieli= 9010/1 1 , Profit= 9 1/11 , Total=lOO .  

II) Cheltuieli=lOO (I)+ 819/u, Pro.fit=lO+ 82/1i ,  Total=200. 
III) Cheltuieli=200(II)+1637111 ,  Profit=20+ 161/i1, Total=400. 

I nu trebuie să plătească profit, deoarece se presupune că 
capitalul său constant, reprezentînd 9010/11 , nu conţine profit, 
i este numai capitail cmlstant. în cheltuielile lui II intră, 
în calitate de caipital constant, întregul produs al lui I. Partea 
f din] apitalul constant, egaJ ou 100, înlocuieşte profitul de 
91/11 la I. !n cheltuielile lui III intră întregul produs II = 200 ; 
înlocuieşte, prin Ullare, un profit de 182/11 .  Aceasta însă nu 
înseamnă nicideliim că profitul lui I este cu ceva mai mare 
decît profitul II şi III, căci apitalul pe are el trebuie să-l 

1; - cultivatorului de bumbac. - Nota trad. 
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înlocuiască este în aceeaşi proporţie mai mic, iar profitul este 
raportul faţă de mărimea capitalului, absolut indiferent de 
modul cum se compune capitalul. 

Să presupunem acum că III produce totul sinur. Atunci 
lucrurile se schimbă în aparenţă, căci cheltuielile lui iau acum 
aspectul următor : 

90 10/1 1 - în producţia bumbacului ; 1819/1 1 - în producţia 
firelor şi 3637/1 1 - în producţia ţesăturilor. El cumpără toate 
cele trei ramuri de producţie şi, în consecinţă, trebuie să anga
jeze în fiecare din ele un anumit capital constant. Să adunăm 
aceste sume : 9010/11 + 181%1 + 3637/11 = 6364/i1 .  10% dau exact 
637/11 ,  ca şi mai sus, numai că aom totul intră în buzunarul 
unei sinure persoane, în timp ce înainte aceste 637/11 se 
împărţeau între I, II şi III. 

[462) De unde atunci aparenţa înşelătoare ? 
Dar în prealabil o altă observaţie. 
Daică din ele 400, n care 36%1 reprezintă profitl ţsă

torului, scălem acest profit, avem 400 - 3'V1 1 = 3637 /1 1 ,  cae 
repzintă cheltuielile lui. Din această sumă, 200 sînt folosite 
penru plata firelor. Din aeste 200, 182/1 1 rpezintă profitul 
filatorului. Dacă scădem aste 182/11 din suma de 3637/11, cae 
reprezintă cheltuielile, rmîn 3455/11 .  Dar cele 200 plătite fila
torului cuprind în plus şi cele 91/11, care repezintă profitul 
cultivatorului de bumbac. Scăzînd acest profit din 345511 1 , 
rămîn 3364/11 .  Dacă scădem aceste 3364/11 din 400, adică din 
valea totală a ţsătrii găsim că ea cne n pofit de 
537/1 1 . 

Dar un profit de 637/11 la 3364/H repezintă 183"/27%.  
Inaine aceste 637/1 1 se calculau a 6364/1 1 şi  dădeau un pro

fit de 10o. Edentul a.orii totale de 700 peste 6364/1 1 repre
zenta tai 637/11 .  Aşadar, potrivit astui alul, la 100 de 
unităţi din acelaşi capital ar reveni 184/37%, pe cînd în calcu
lul anterior reveneau numai 10%.  

Cum se împacă na cu alta ? 
Să presupunem că I, II şi III sînt una şi aceeaşi persoană, 

care îsă nu-şi investeşte concomitent cele trei apitaluri, 
unul n cltivarea bumbacului, altul în filatură, al treilea în 
ţesătorie, ci, abia după € a terminat cultivarea bumbacului 
în€pe să-l toareă şi abia după ce termină cu torsul începe 
ţesutul. 

Atunci calculul ar fi umătorul : 
l heltueşte 9010/11 1. st . ntru cultivarea bmbaclui. 

Obţine 4 OOO de pfunzi de bumbac. Penru a toarce acastă 
cantitate, el trebuie să cheltuiască în continuare e maşini, 
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matiere instrumentale şi slarii, 819/11 I.st. Cu ajutorul astora 
el prdue 4 OOO de pfunzi de fire. In sfîrşit, el transfomă 
aceste fire în 4 OOO de yarzi de sături şi face în acest sop 
o nouă chelrtuială de 1637/H I.st. Adunînd acum toate cheltu
ielile făcute, capia1ul avansat de el va reprezenta 9010;11 I.st. 
+ 81%1 l.&t. + 1637111 1.st. adică 3364/i1 1.st. Din care 1 0% 
rep1·ezintă 337/11, căci 3364/1 1 : 337/11 = 100 : 10 .  Dar 3364/11 l.st. 
+ 337/1 1 1.st. = 370 I.st. El ar vinde dci 4 OOO de yazi de 
ţesătură u 370 I.st. în loc de 400 l.st. ,  le-ar vinde u 30 I.st. 
mai ieftin, adică u 71/2% mai iftin deît înaine. n ue, 
dacă valoaea ţsăurii r fi indod 1) = 400 1.st., el şir puea 
vinde marfa cu usual profit 2) de 1 0o şi ar putea .plăti şi o 
rentă de 30 I.st. ,  căci rata profitului său ar fi în loc de 337/11 
maj degrabă 637/11 la 336%1 avans, adică 184/37%, a cum 
am văzut ai sus. Şi aeSta pare a fi in fact maniera în care 
cak:ulează d-l Rdemus renta fundară.) 

ln e ostă dci the falacy 3) ? In primul îd eie ă 
dacă filat-ura şi ţesătoria ar i legate între ele, ar tebui [după 
Rodets] să dea rentă funciară exact a în azul cînd fia
tura ar fi legată de agriculură sau cd aricultura ar fi o 
îndeletnicie separată. 

ste evident că aid sînt două problme distincte. 
ln primul rînd, aid noi calculăm 637/11 I.st. la un pital 

de 3364/H I.st., dnd ar trebui să le calculăm la trei capitaluri 
cu o valoae totală de 6364/1 1 I.st. 

1n al doilea rînd, la u1tLmul capital al lui III m considerat 
că cheltuielile reprezintă 336%1 I.st. în loc de 3637/11 I.st. 

Aceste două puncte trebuie exminate sarat. 
1n primul rînd, dacă III, II şi I sînt una şi aceeaşi prsoană, 

întregul podus . ecoltei de bumbac este transfomat în fie 
şi astfel nici o .parte din aestă recoltă nu este folosită pentru 
înlocuirea cpitalului agrar. El nu foloseşte o parte din apital 
în [-163] cultivarea bumbaului - cheltuieli pentru cultivarea 
bumbacului, sămînţă, salarii, maşini - şi o altă pare pentru 
filat, ci întîi investeşte o parte din apial în cultivarea bm
bacului, apoi astă parte + o altă parte în filat, iar apoi 
primele două părţi, deja sub fomă de fire + o a treia parte, 
în ţesătorie. Cmd cei 4 OOO de yarzi de ţesătură sînt gata, 
cum poate să înlocuiască el elmenele pducţiei lor ? Cît 
timp a ţesut, nu a fiat şi nu a avut nci materialul neer 
pentru f.lat, iar cit timp a filat, nu a cultivat bumbac. Aşadar, 

1) - realmente. - Nota trad. 
2) - profitul obişnuit. - Nota trad. 
J) - greşeala. - Nota trad. 
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elem€mtele producţiei lui nu pot fi înlocuite. Să ne ajutăm şi 
să spunm : da, omul nostru vinde aceşti 4 OOO de yarzi şi 
ipoi „cumpără" cu cele 400 I.st. fire şi elementele bumbacului. 
Ce înseamnă aeasta ? Că realmente admitem trei capitaluri 
care sînt ocupate, angajate şi avansate simultan în producţie. 
Pentru ca fire1e să fie cumpărate, ele trebuie să existe, pentru 
a bumbacul să fie cumpr-at, el trebuie să existe şi pnu a 
ele să existe şi deci să poată înlocui firele ţesute şi bumbacul 
filat capitalurile trebuie angajate în producţie concomitent cu 
capitalul angajat în ţesătorie şi să e transforme în bumbac 
şi fire în acelaşi timp în care firele se transformă în ţesătură. 

Prin urmare, fie că III reuneşte toate cele trei ramuri de 
poducţie. fie că acestea sînt împărţite între trei producători, 
trebuie să existe concomitent trei capitaluri. Dacă vrea să 
producă pe aceeaşi scară, el nu poate folosi la cultivarea bum
bacului şi la torsul lui acelaşi capital pe care 1-a folosit la 
tesătorie. Fiecare din aceste capitaluri este angajat în pro
ducţie, iar faptul că se înlocuiesc reciproc nu are nici n 
legătură cu problema care ne interesează. Capitalurile care se 
înlocuiesc reciproc reprezintă caipital constant care trebuie să 
fie investit şi să acţioneze concomitent în fiecare din cele 
trei ramuri. 400 1. st. conţin n profit de 637/11 1. st. pur şi 
simplu fiindcă noi am admis că III primeşte în afară de 
propriul lui profit de 3'\/1 1 1. st. şi profitul pe care trebuie 
să-l plătească lui II şi I şi car", potrivit ipotezei, se realizează 
în marfa sa . Acest profit ei nu l-au obţinut însă la cele 
363i/11 1. s .t. ale lui, ci ţăranul l-a obţinut separat la cele 
9010/11 1. st. ale sal·e, iar filatorul la ceJe 1 8 19/11 ale slle. Dacă 
III ia întregul profit, el nu l-a obţinut n nici un z la cele 
363; /J J 1. st. investite în ţesătorie, ci la aoest capital plus cele
lalte două capitaluri investite în filatură şi în cultivarea bum
bacului. 

1n al doilea rînd : dacă calculăm 3364/11 şi nu 363i/J 1 1. st. 
pentru cheltuielile capitalistului III o facem deoarece : 

Noi calculăm că el cheltuieşte pentru cultivarea bumbacului 
numai 9010/11 1. st. şi nu 100 .  Dar el are nevoie de întegul 
produs, care · reprezintă 100 1. st. şi nu 9010/11 . Profitul de 
9 1111 este cuprins în acest produs. Altfel el ar investi un cipial 
de 9010/11 1. st. care nu i-ar aduce nici un profit. Cultivarea 
bumbacului nu i-ar aduce nki un profit. Ar acoperi doai� 
cheltuielile de 9010/11 1. st. Nici filatul nu i-ar aduce profit, 
ci întregul produs ar acoperi doar cheltuielile. 

În acest caz, cheltuielile lui se reduc într-adevăr la 9010/11 + 
+ 819/ii + 1 63î/11 = 336,/11 .  Acesta ar fi deci capitalul avansat 
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de el. 100/o din acesta ar fi 337/11 1. st. Valoarea produsului = 
370 1. st. Valoarea nu ar fi cu nici o centimă mai mare 
doace, potrivit iipotezei, cele două părţi - I şi II - nu 
au adus nici n profit. e acrea III ar proceda mult mai bine 
dacă s-ar despărţi de I şi II, rămînînd la vechea metodă de 
producţie. Căci în loc de 637/1 1  1. st. pe care I, II şi III le 
aveau de consumat înainte, III are acum singur numai 331/11 
1. st., în timp ce înainte, cînd ai săi cofratres 1) consumau 
împreună cu el, avea de consumat 364/11 1. st. El r fi într
adevăr un prost om de afaceri. Ar economisi o cheltuială de 
9 1

/11 1. st. în II numai pentru că n-ar obţine nici un profit 
în I, şi ar economisi o cheltuială de 182/11 1. st. în III numai 
pentru că n-ar obţine profit în II. Cele 9010/11 1. st. obţinute 
de el în cultivarea bumbacului şi cele 819/11 + 9010;1 1 obţinute 
în filarea firelor nu ar face decît să se înlocuiască pe ele 
însele. Şi numai capitalul al treilea, investit în ţesătorie, capi
talul de 90 10/11 + 819/11 + 1 637/11 ,  ar aduce n pofit ide 1 0o. 
Aceasta ar însemna, prin urmare, că 100 1. st. dau un profit 
de 10° 10 în ţesătorie, dar nu dau nici o centimă în filatură şi 
în cultivarea bumbacului. Acest lucru ar fi, într-adevăr, foarte 
plăcut pentru III dacă I şi II ar fi persoane distincte de el, 
dar în nici un caz dacă, pentru a-şi apropria această econo
misire de profit, el reuneşte cele trei ramuri în preţioasa li 
persoană. Economisirea avansului din profit (adică din partea 
componentă [464] a capitalului constant al uneia dintre aceste 
trei ramuri, reprezintă profit pentru celelalte) provine deci 
din faptul că în realitate produsele lui I şi II nu ar conţine 
nici un fel de profit şi în aceste ramuri nu s-ar fi depus nici 
un fel de supramuncă, ele considerîndu-se pe sine simpli mun
citori salariaţi, limitîndu-se să-şi înlocuiască doar cheltuielile 
de producţie, adică cheltuielile pentru capital constant şi 
pentru salarii. Dar în aceste cazuri - afară doar de cazul 
cînd I şi II n-ar vrea să lucreze pentru III, ceea ce ar face 
însă a profitul să intre în contul acestuia din urmă - s-ar 
lucra în general mai puţin, iar pentru III ar fi absolut indi
ferent dacă munca, pe care el trebuie s-o plătească a fost 
cheltuită numai pentru salariu sau pentru salariu şi profit. 
Pentru el ar fi acelaşi lucru, căci el cumpără şi plăteşte pra
d usul, marfa. 

Este absolut indiferent dacă capitalul constant este înlocuit, 
total sau parţial, in natura, adică dacă este înlocuit de pro
ducătorii mărfii pentru care el este capital constant. D 'abord, 

1) - confraţi. - Nota trad. 
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oiice apitil consant trebuie să fie înlocuit în ele din urmă 
in natura : maşina cu maşină, materia primă cu materie primă, 
matiere instmentale cu matiere instrumentale. In agricultură 
capitalul constant poate intra în iproducţie şi ca marfă, dică 
poarte fi mijlocit direct prin cumpărare şi vînzare. El trebuie, 
fireşte, - în măsura în care în repoducţie intră susanţe 
organice -, să fie înlocuit cu prodse ale aceleiaşi sfere de 
producţie. Dar nu este obligatoriu ca înlocuirea lui să fie 
făcută de producătorii individuali în cadrul acestei sfere de 
producţie. Cu cît agricultura se dezvoltă mai mult, cu atît 
toate elementele ei intră în mai mare măsură în procesul pro
ducţiei agricole ca mărfuri, nu numai fomal, ci efectiv, adică 
ele vin din afară, sînt produse ale altor producători (sămînţă, 
îngrăşminte, vite, produse animale etc.). !n industrie, depla
sarea neînetată a fierului, de pildă, spre uzina consructoare 
de maşini şi a maşinilor spre e�loatări:le de minereu de fier 
are un caracter tot atît de permanent a şi deplasarea grîului 
din hambar spre ogor şi de e ogor spre hambarul fermie
rului. !n agricultură, produsele se înlocuiesc nemijlocit. ierul 
nu poate înlocui maşinile. Dar fierul, care are aceaşi valoare 
ca maşina, înlocuieşte unuia maşina, iar celu:lalt fierul, în 
măsura în care maşina este înlocuită, în ceea ce priveşte 
valoarea, prin fier. 

Este cu totul de neînţeles ce deosebire ar rezulta pentru 
rata profitului dacă, cheltuind 901011 1 1. st. pentru a obţine 
produsul de 100 1. st. ,  agricultorul s-ar aipua să calcul€ze, 
punînd, de pildă, 20 1. st. entru sămînţă etc., 20 pentru 
maşini etc.,  iar 501011 1 penru salarii. El cere 10o profit la 
întreaga sumă. e1e 20 de 1. st. de produs pe care el le echi
valează cu sămînţa nu conţin pofit. Dar nu-i mai puţin ade
vărat că ele reprezintă totuşi 20 1. st., a fel a şi oele 20 1. st. 
sub formă de maşini, are cuprind n profit, să zicem, de 10%, 
deşi asta poate fi ceva pur fomal. Cele 20 1. st. sub formă 
de maşini ar putea să nu conţină în realitate nici n profit, 
la fel ca şi cele 20 1. st. sub formă de sămînţă. Acest lucru 
se întîmplă, de pi1ldă, în cazul cînd cele 20 1. st. dspre care 
Rm vorbit reprezintă doar o înlocuire a părţilor componente 
ale capitalului constant al constructorului de maşini, e care 
acesta şi le procură, să zicem, din agricultură. 

După cum este greşit să se afine că toate maşinile intră 
în agricultură ca capital constant al acesteia, tot a € greşit 
este să se spună că toată materia prmă ntră în industrie. 
O parte considerabilă rmîne n agricultură, nefiind lcit o 
reprducţie de capital constant. O altă .parte intră, ca mijloace 
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de subzistenţă, direct în venit, iar în parte - ca, de pildă, 
fructele, peştele, vitele etc. nu trec prin „procesul industriei" . 
Ar fi deci ndrept să punem indU3tria să plătească întreaga 
materie primă „fabricată" de agricultură. Desigur că în 
ramurile industriei n care, pe lingă salarii şi maşini, intră, 
sub fomă de cheltuieli, şi materia primă, în aceste ramuri 
capitalul avansat trebuie să fie mai mare decît în acele ramuri 
ale agriculturii care furnizează această materie primă ce intră 
în producţie în modul arătat. S-ar putea presupune de ase
menea că, dacă în aceste ramuri ale industriei ar exista o 
rată proprie a profitlui (deosebită de ea generală), ea ar fi 
aici mai mică decît în agricultură, şi anume din cauză că aici 
e folseşte mai puţină muncă. Aşadar, un capital constant 
mai mare şi un capital variabil mai mic, în condiţii cînd rata 
plusvalorii este aceeaşi, dau în mod necesar o rată a profitului 
mai mică. Acest lucru este valabil însă şi pentru anumite 
ramuri ale industriei, în comparaţie cu alte ramuri ale ei, 
precn şi pentru anumite ramuri ale agriculturii (în sens 
conomic) n comparaţie cu al� ramuri ale ei. ai puţin ca 
oriude acest lucru ar avea loc în agricultura propriu-zisă, 
pentru că aceasta, deşi funizează industriei materie prmă, 
totuşi propria sa sferă cuprinde, ca părţi diferite ale cheltu
ielilor ei, materie primă, maşini şi salarii ; industria însă în 
nici un caz nu plăteşte agriculturii materia primă, acea parte 
din ca·pitalul constant e care agricultura o înlocuieşte din 
propria ei prducţie şi nu prin schimbul de produse indus
triale. 

[5. Premisele grei,te ale teoriei rentei a lui Rodbertus] 

[463] Un scurt rezumat al ideilor d-lui R [odbertus] . 
La încput el înfăţişează situaţia - aşa cn şi-o reprezintă 

el - în care proprietarul funciar (care € administrează singur) 
este în acelaşi timp capitalist şi proprietar de sclavi. Apoi e 
produce separarea. Partea din „prodsul muncii" luată de la 
muncitori - „renta naturală unică" - € împarte acum în 
„rentă funciară şi cîştig a capital" (p. 81-82) . (D-l Hopkins 
- vezi caietul 19 - explică acest lucru într-un mod mai 
simplu, mai primitiv). Apoi d-l R[odbertus] împarte „produsul 
brut" şi „produsul fabricat" (p. 89) între proprietarul funciar 
şi apilist - petitio p1incipii. Un piist podue produse 
brute iar ll produse fabricate. Landlodul nu fabrică nimic 
şi nici nu ste „proiel prodlor brute" . Astă 
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concepţie a proprietarului [„proprietarul produselor brute"] 
este caracteristică „proprietarilor funciari germani", cum este 
R [odbertus] . In Anglia, producţia capitalistă a început simultan 
în industrie şi în agricultură. 

Modul în care se formează „partea de cîştig la capital" 
(rata profitului) este dedus de d-l R [odbertus] pur şi simplu 
din fapt!l că în bani există acum „măsura" cîştigului, pentru 
„a exprima raportul dintre cîştig şi capifal" , ceea ce şi , .oferă 
etalonul penru egalizarea ciştigurilor la capial" (p. 94) . Habar 
n-are că această egalitate a profitului contrazice în fiecare 
ramură de producţie egalitatea dintre „rentă" şi munca 
neplătită şi că din această cauză trebuie să existe o discrepanţă 
înh·e valoarea mărfurilor şi preţurile lor medii. Această rată 
a profitului devine nol'mailă şi pentru agricultură, deoarece 
. ,venitul adus de bunuri se poate calcula numai la capital" , 
iar în industrie „se foloseşte o pa1te mult mai mare din capi
talul naţional" (p. 95) .  Nici un cuvînt despre faptul că, o dată 
cu dezvoltarea producţiei capitaliste, însăşi agricultura este 
supusă unor schimbări radicale - nu numai formal, ci şi 
material - şi că proprietarul funciar este redus la rolul unui 
simplu receptacle 1) , înoetînd de a mai fi agent al producţiei. 
După Rodbertus, 

. .în industrie figurează ca material în capital şi valoarea p rodusului 
total al agriculturii, ceea ce nu poate avea loc în producţia de materii 
prime" (p. 95).  

În ceea ce priveşte produsul total, este inexact. 
Apoi Rodbertus se întreabă dacă, în afară de profitul indus

trial, de profitul la capital, „rămîne o parte de rentă pentru 
produsul brut" ,  şi „din 'Ce cauză" (p. 96). 

Căci el presupune 

,.că produsul brut, ca şi produsul fabricat, se schimbă corespunzător 
muncii cheltuite, că valoarea produsului brut este egală numai cu munca 
cheltuită pentru obţinerea lui·' (p. 96) .  

Este adevărat că, aşa cum spune R [odbertus] , acest lucru 
este presupus şi de Ricardo . Este însă greşit, cel puţin prima 
f acie, căci mărfurile nu se schimbă la valori!le lor ci la preţuri 
mijlocii care se deosebesc de aceste valori, fapt ce decurge din 
deteminarea valorii mărfurilor prin „timpul de muncă" , din 
această lege aparent contradictorie. Pentru ca produsul brut 
să poată da, peste profitul mediu, şi o rentă funciară distinctă 

1) - sac de bani. - Nota trad. 
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de acesta, este necear ca produsul brut să nu e vîndă la 
preţul mediu ; tocmai acest lucru ar trebui explicat. r să 
vedem cum operează Rodbertus. 

„Eu am presupus că renta" (plusvaloarea, t i m p u  1 d e  m u n c ă  
n e p 1 ă t i t) „se im parte proporţiona. cu v a  1 o a r e a produsului prim 
şi a produsului fabricat, şi că această valoare este determinată de munca 
cheltuită" (timpul de muncă) . (p. 96-97). 

Să examinăm, în primul rînd, această primă presupunere. 
a nu face dedt să spună, cu alte cuvinte, că nportul dintre 
plusvalorile cuprinse în mărfuri este identic cu rportul dintre 
valorile acestor mărfuri, sau, cu alte cuvinte, raportul dintre 
antităţile de muncă neplătită, cuprinse în mărfuri este identic 
cu raportul dinre cantităţile de m1lncă cuprinse în general 
în aceste mărfuri. Dacă raportul dintre cantităţile de muncă 
cuprinse în mărfurile A şi B este de 3 : 1 ,  atunci şi raportul 
dintre cantităţile de muncă neplătită, sau dintre plusvalorile 
cuprinse în ele, este tot de 3 : 1 .  Nimic nu poate fi mai greşit. 
Să presupunem că, la un timp de muncă necesar reprezentînd, 
de exemplu, 10  ore, o marfă este produsul muncii a 30 de 
muncitori, iar altă marfă produsul muncii a 10  muncitori. 
Dacă cei 30 de muncitori lucrează numai 12 ore pe zi, plus
valoarea produsă de ei = 60 de ore = 5 zile (5 X 12), iar dacă 
cei 10  muncitori lucrează 16 ore e zi şi plusvaloarea produsă 
de ei reprezintă ditto 60 de ore. De aceea valoarea mărfii A 
va fi = 30 X 12  = 120 X 3 = 360 de ore de muncă, sau 30 
de zile de muncă (12 ore = o  zi de muncă), iar valoarea 
măfii B va fi = 160 de ore de muncă = 131/3 zile de muncă. 
Valorile mrfurilor A şi B = 360 : 160 = 36 : 16 = 9 : 4 = 3 : 
: 1 1/3. Plusvalorile cuprinse în aceste mărfuri se raportează ca 
60 la 60, sau ca 1 : 1 .  Ele ar fi egale, deşi raportul dintre 
valori ar fi 3 : 1 1/3. 

[466] Prin urmare, raportul dintre plusvalorile mărfurilor 
nu este identic cu raportul dintre valorile lor, în primul rînd, 
atunci cî:d plusvalorile absolute sînt diferite, adică atunci 
cînd prelungirea timpului de muncă peste limitele muncii 
necesare este inegală, adică atunci cînd ratele plusvalorii sînt 
diferite. 

În al doilea rînd, dacă se presupune că ratele plusvalorii 
sînt aceleaşi, atunci plusvalorile - lăsînd la o parte celelalte 
împrejurări, legate de circulaţie şi de procesul de Teroducţie -
nu depind de cantităţile relative de muncă conţinute în două 
mărfuri, ci de raportul dintre partea de capital cheltuită pe 
salarii şi partea cheltuită pe capital constant, adică pe materii 
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prime şi maş1m, iar acest raport poate fi cu totul diferit la 
mărfuri de aceaşi valoare, indiferent dacă aceste mărfuri sînt 
„produse agricole" sau „prodse fabricate" ,  cea e nu are în 
genee nici o legătură u aeastă chestiune, cel rpuţin Ja pima 
vedee. 

De aceea este profund greşită prima presupunee a d-lui 
R [odbertus] şi anume că din determinarea valorii mărfurilor 
prin timpul de muncă ar ezulta că cantităţile de muncă 
neplătită, au plusvalorile, conţinute în diferite măfuri ar fi 
diect proporţionale cu valorile. Aşadar este greşit şi că 

„renta se împarte proporţional cu valoarea produsului prim şi a pro
dusului fabricat" dacă „această valoare este determinată de munca 
cheltuită" (p. 96, 97) . 

„Prin aceasta, bineînţeles, se spune implicit şi că mărimea acestor 
părţi de rentă nu este determinată de mărimea capitalului, la care se 
calculează cîştigul, ci de munca agricolă sau industrială cheltuită nemij
locit + munca ce trebuie adăugată în urma uzurii uneltelor şi maşinilor" 
(p. 97) . 

Tot reşit. Mărimea plusvalorii (şi acsta este aici „partea 
de rentă" căci renta este conepută a eva general, spre 
deosebire de profit şi de renta funciară) depinde numai de 
munca cheltuită nemij locit, şi nu de uzura capitalului fix sau 
de valoarea materiei prime, în general nu depinde de vreuna 
dintre părţile apitalului constant. 

Această uzură detemină fireşte proporţia în care urmează 
să fie reprodus capitalul fix. (Produceea lui depinde totodată 
de formarea d e  capital nou, de acumularea capitalului) . Dar 
spramunca efectuată în adrul producerii capitalului fix nu 
are nici o legătură u sfera de poducţie, în e ast apial 
fix intră ca atare, după cum nu are legătură, de pildă, supra
munca efectuată în cadrul producerii materiei prime. Dimpo
trivă, pentru toate aceste ramuri de producţie - pentru agri
-cultură, pentru construcţia de maşini şi pentru industria 
prelucrătoare - este valabilă în egală măsură teza că în toate 
acestea plusvaloarea este determinată numai de a de 
muncă folosită, dacă rata plusvalorii este dată, şi numai de 
rata plusvalorii, dacă masa de muncă folosită este dată. D-l 
R [odbertus] înceacă „să strecoare" uzura pentru a scoate 
„materia primă" . 

Dimpotrivă - consideră d-l Rodbertus -, „partea de capital care 
constă din valoarea materialului" nu poate influenţa [niciodată] mărimea 
părţilor de rentă, deoarece, „de pildă" , în munca cheltuită pentru 
>bţinerea unui anumit produs, ca firele sau ţesăturile, nu poate intra 
munca cheltuită pentru lină ca produs brut" (p. 97) . 
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Timpul de muncă cerut pentru filat sau ţesut depinde sau, 
mai bine zis, nu depinde de timpul de muncă necesar pentru 
produceea maşinii, adică de valoarea ei, exact în aceeaşi 
măsură în care depinde sau, mai bine zis, nu depinde de timpul 
de muncă necesar pentru producerea materiei prime. Atît 
maşina cît şi materia primă intră în procesul muncii, dar nici 
una şi nici alta nu intră în procesul de valorificare. 

„Dimpotrivă, valoarea produsului brut, sau valoarea materialului, 
figurează totuşi ca cheltuire de capital în cadrul sumei capitalului la 
care proprietarul calculează, ca cîştig, partea de rentă care revine 
produsului fabricat. In capitalul agrar însă această parte de capital 
lipseşte. Agricultura nu are nevoie de un produs al unei producţii 
anterioare şi care să-i servească drept material, căci în agricultură începe 
în genere producţia ; un bun analog materialului ar putea fi în agricul
tură pămîntul, dar se presupune că acesta nu implică nici o cheltuială" 
(p. 97, 98). 

Aşa vede lucrurile ţăranul geman. In aricultură (cu excepţia 
mineritului, a pescuitului, a vînătorii, dar nu şi a creşterii 
vitelor), sînţa, nutreţu[, vitele, îngrăşmintele minerale etc. 
rpezintă materialul [467] din care e fabrică, şi acst material 
este un produs al muncii. Odată cu dezvoltarea agriculturii pe 
scară mare se dezvoltă şi aceste „cheltuieli". Orice produc
ţie, din momentul în care nu mai este vorba de simplă aca
parare şi apropriere, ·este reproducţie şi de aceea are nevoie 
„de produsul unei poducţii anterioare care să-i vească drept 
material" . Tot ceea ce în producţie constituie un rezultat este 
totdată o premisă. Cu cît marea aricultură se dezvoltă mai 
mult, cu atît ea cumpără mai multe produse ale „unei pro
ducţii anterioare" şi cu atît vinde mai multe produse prprii. 
a mărfuri, aceste cheltuieli - ele au fost transformate în 
marfă cu ajutorul banilor de calcul - intră fomal în ari
cultură de îndată e fermierul devine în general dependent 
de vînzarea produslui lui şi înep să e fixeze preţuri la 
diferite produse aricole (de pildă a fîn), întrucît şi în ari
cultură apare o separare a sferelor de producţie. Chiar şi în 
capul ţăranului ar trebui să fie o întreagă confuzie, dacă el 
r calcula a încasare cuarterul de grîu e care-1 vinde şi nu 
r onsidra a „cheltuială" erul de iu e -l stituie 
pămîntului. Dealtfel, d-l R[odbertus] n-are decît să încerce 
în genere „să înceapă" undeva „o producţie" de in sau de 
măse, de pildă, fără „prodse ale unei producţii anterioare" .  
ste o absurditate rasă. 

a fel de absude sînt toate celelalte concluzii ale lui Rod
bertus : 
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„Prin urmare, atît agriculturii cît şi industriei le sînt comune cele 
două părţi de capital, care influenţează determinarea mărimii părţilor 
rentei ; nu le este însă comună partea de capital care nu exercită o 
astfel de influenţă, dar la care - laolaltă cu celelalte părţi - se calcu
lează, ca cîştig, partea de rentă determinată de părţile de capital arătate 
mai sus ; aceasta există numai la capitalul industrial. Dacă aşadar se 
presupune că valoarea produsului prim, ca şi a produsului fabricat, se 
orientează după munca cheltuită şi renta se împarte, proporţional cu 
această valoare, între posesorul produsului brut 5i cel al produsului 
fabricat, dacă în virtutea celor de mai sus părţile de rentă obţinute în 
producţia de produse brute şi  de produse fabricate sînt proporţionale cu 
cantităţile de muncă pe care le-a necesitat produsul respectiv, totuşi 
între capitalurile folosite în agricultură şi în industrie, la care se repar
tizează, ca cîştig, aceste părţi de rentă - şi anume în industrie în între
gime, iar în agricultură după procentul cîştigului obţinut în industrie -
nu există acelaşi raport care există între cantităţile de muncă menţio
nate şi părţile de rentă determinate de ele. Dimpotrivă, la o mărime 
egală a părţilor de rentă aferente produsului brut Şi produsului fabricat, 
capitalul industrial va depăşi capitalul agrar cu întreaga mărime a va
lorii materialului cuprinsă în el, şi întrucit această valoare a materia
lului sporeşte capitalul industrial. la care se calculează, ca cîştig, partea 
de rentâ care revine în acest capital, fără a spori însă şi cîştigul, ceea ce 
duce de asemenea la o scădere a procentului cîştigului la capital care 
reglează şi profitul în agricultură, înseamnă că din partea de rentă care 
revine agriculturii trebuie să rămînă în mod necesar o parte care nu este 

absorbită de calcularea cîştigului potrivit acestui procent" (p. 98, 99) .  

Prima premisă greşită : dacă produsul industTial şi produsul 
agricol e schimbă la valorile lor (adică în raport cu timpul 
de muncă necsar 1pentru producerea lor), atunci ele aduc 
possorilor lor plusvalori de măTime egală, sau antităţi egale 
le muncă neplătită. Plusvalorile nu e raportează unele la 
altele aşa cum se raportează valorile. 

A doua premisă greşită : întrucît R [odbertus] presupune 
deja existenţa unei rate a profitului (pe e el a botezat-o 
„procentul cîştigului la capital") .  înseamnă că este greşită 
premsa că mărfurile se schimbă la v a l o r i l e l o r. O 
premisă o exclude pe cealaltă. Pentru a avea o rată (generală) 
a profitului, este necesar ca v a l o r i l e  mrflor să se fi 
modificat şi transfomat deja în preţuri medii sau să e afle 
într-un proces continuu de modifiare în această diecţie. In 
această rată generală se egalizează ratele speciale ale profi
tului, care în fiecae sferă de producţie sînt determinate de 
raportul dintre plusvaloare şi capitalul avansat. De ce însă nu 
se întîmplă acelaşi lucru în agricultură ? Tocmai aceasta este 
problema. La R [odbertus] însă este greşit însuşi modul de a 
pune problema, pentru că el presupune în primul rînd că 
rata generală a profitului există deja şi, în al doilea rînd, că 
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ratele speciale ale profitului (deci şi  difeenţele dintre ele) 
nu sînt egalizate, adică el presUJpune că mărfurile se schimbă 
la valorile lor. 

A treia premisă greşită : valoarea materiei prime nu intră 
în agricultură. Avansurile care se fac aici sub formă de sămîn
ţă etc. sînt însă părţi componente ale capitalului constant şi 
famerul le calculează ca atare. In aceeaşi măsură în care agri
cultura devine o simplă ramură a industriei - producţia capi
talistă se instaurează la sate - [ 468] în aceeaşi măsură în care 
agricultura produce pentru pi0ţă, adică produce mărfuri, obiec
te pentru vînzare şi nu pentru consumul propriu, în aceeaşi 
măsură ea îşi ţine evidenţa cheltuielilor şi consideră drept 
marfă fiecare obiect al ei, indiferent dacă agricultorul cum
pără obiectul respectiv chiar de la el (adică din producţia 
proprie) sau de la o terţă persoană. In ace€aşi măsură în care 
produsele devin mărfuri, devin, fireşte, mărfuri şi elementele 
producţiei, deoarece aceste elmente sînt şi ele produse de 
acelaşi fel. Prin urmare, deoarece giul, fînul, vitele, semin
ţele de tot felul etc. se vînd ca mărfuri, - şi tocmai vînzarea 
.acestor produse este esenţială şi nu folosirea lor pentru con
sumul direct - n prolucţie ele intră tot ca mărfuri : şi 
fameruJ. r fi a eal blockhead 1) dacă nu r şti să folosească 
banii ca bani de calcul. a început, totuşi, acesta este aspctul 
fmal al calculului. Dar în aceeaşi măsură se dezvoltă şi con
diţiile în care un famer cumpără produsele pe care le cheltu
ieşte în producţie - s:mînţă, vite străine, îngrăşăminte, sub
sanţe minerale etc. şi vinde produsele care constituie venitul 
lui, condiţiile în care la fiecare farner acste cheltuieli intră 
n producţie ca cheltuieli şi prin foma lor (foma marfă-bani), 
·deoarce sînt mărfuri cumpărate . (De acum ele sînt întot
·deauna pentru fIIlier măfuri, părţi componente ale capita-
1ului său. Cînd le restituie in naturali 2) producţiei, el le soco
teşte vîndute lui însuşi în calitate de poducător) . Şi această 
stare de lUJCruri se extinde e măsură ce agricultura se dez
voltă şi produsul final se produce tot mai mult în maniera 
industrială, potrivit modului de producţie ipitalist . 

Este greşită, aşadar, afimaţia că n industrie ar intra o 
parte de capital care nu intră în agricultură. 

Dacă, prin are, potrivit premisei (geşite) a lui R[odbr
tuJs, „părţile de rentă" (idică cotele�arte la plusvaloare) 
funizate de produsul agricol şi de produsul industrial sînt 

1) - un mare prost. - Nota trad. 
7) - în formă naturală - Nota trad. 
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proporţionale cu valorile produsului agricol şi produsului indus
trial, dacă, u alte cuvinte, un produs industrial şi un podus 
agricol cu valori de mărime egală aduc posesorilor lor o pls
valoare de mărime egală, adică conţin cantităţi egale de muncă 
neplătită, nu apare de loc vreo disproporţie prin faptul că în 
industrie intră o parte din capital (pentru materie primă) care, 
nu intră în agricultură, aşa încît, de pildă, aceeaşi plusvaloare 
să se calculeze în industrie la un capital sporit cu această 
parte componentă, ceea ce ar da o rată a profitului redusă. 
Căci aceeaşi parte-capital intră în agricultură. Nu mai rămîne 
deci decît întrebarea dacă în aceeaşi proporţie. Dar atunci m 
avea de-a face cu deosebiri pur cantitative, în timp ce d-l 
R [olbertus] vrea o deosebire „calitativă" . Asemenea deosebiri 
cantitative au loc în diferitele sfere industriale ale producţiei. 
Ele se egalizează în rata generală a profitului. De ce atunci 
nu e egalizează deosebirile dintre industrie şi agricultură (if 
there ae such difences 1) ?) De vreme ce d-l R[odbertus] 
admite participarea agriculturii la rata generală a profitului, 
de ce nu admite participarea ei şi la fomarea ratei generale 
a profitului ? Aici el desigur, se poticneşte. 

A patra premisă greşită : o premisă greşită şi arbitrară ste 
că R [odbertus] include uzura maşinilor etc., adică una dine 
părţile capitalului constant, în capitalul variabil, adică n 
partea de capital care creează plsvaloarea şi, în special, deter
mină rata plsvalorii, dar nu include aici materia primă. 
Această eroare de calcul e face pentru ca rezultatul calculului 
să fie cel dorit. 

A cincea premisă greşită : dacă vrea să facă o deosebire 
între agricultură şi industrie, d-l R [odbertus] ar trebui să 
ştie că acel element al capitalului care onstă din maşini, 
unelte, adică din capital fix, aparţine în întregime industriei. 
In măsura în care intră ca element într-un capital au altul, 
acest element al capitalului intră întotdeauna numai în capi
talul constant şi nu poate spori plusvaloarea nici măcar cu o 
centimă. Pe de altă parte, ca produs al industriei, el este un 
rezultat obţinut într-o anumită sferă de producţie. Preţul lui, 
8U partea de valoare, pe care el o reprezintă în întregul capi
tal al societăţii, exprimă, prin urmare, şi o anumită cantitate 
de plusvaloare (exact aşa cum se întîmplă cu materia primă). 
Acest element intră, ce-i drept, în produsul ariol, dar po
vine din industrie. Dacă în calculele sale d-l R [odbertus] con
sideră materia primă ca element l capitalului, care vine în 

1) - dacă există asemenea deosebiri. - Nota trad. 
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industrie din afară, atunci el  trebuie să considere maşinile, 
uneltele, recipientele, construcţiile etc. a element al capita
lului, care vine în agricultură din afară. Şi astfel, în industrie 
intră numai salariul şi materia primă (căci capitalul fix, în 
măsura în care nu constă din materie primă, este un produs 
al industriei, propriul ei produs) ; în agricultură însă intră 
numai salariul [469] şi maşinile etc., adică capita.ul fix, deoa
rce materia primă, în măsura în care nu este Clprinsă în 
unelte etc., este un produs al agriculturii. In ast caz ar 
trebui să se cecetere cum se prezintă cakulul în industrie 
lurpă ce dispare o „parte" a cheltuielilor de producţie. 

In al şaselea rînd : Ee pefct adevărat că în industria 
minieră, în pescuit, vînătoare, în exploatarea forestieră (în 
măsura în care pădurile cresc de la sine) etc. ,  într-un cuvînt 
în industria extractivă adică în producţia extractivă care nu 
are o reproducţie in naturali), nu intră şi materie primă, excep
tînd matieres instrumentales. Acest lucru nu este valabil 
penru agricultură. 

Dar nu este mai puţin [adevărat] că acelasi lucu are loc 
într-o ramură foarte importantă a industriei, şi anume n 
industria transporturilor. Aici e fac cheltuieli numai pentru 
maşini, matieres instrumentales şi alarii. 

In sfîrşit, nu înape îndoială că n alte ramuri ale indus
triei, ativemnt parlant 1), intră nai materia primă şi 
salariul, dar nu intră maşinile, capitalul fix etc., ca, de pildă, 
în croitorie etc. 

in toate aceste cazuri, mărimea profitului, adică raportul 
dintre plusvaloare şi capitalul avansat, nu depinde de împre
jurarea dacă capitalul avanat - după e se scade partea 
variabilă a capitalului sau partea cheltuită pe salarii - constă 
din maşini sau din materie primă sau din ambele, ci depinde 
de raportul dintre această parte de capital şi partea de capital 
care e cheltuieşte pe salarii. a umare, în diferite sfere ale 
producţiei ar trebui să existe (facem abstracţie de modificările 
pe care le povoacă circulaţia) diferite rate ale profitului, a 
căror egalizare o constituie tocmai rata generală a profitului. 

DJl Rodbertus intuieşte deosebirea dintre plusvaloare şi for
mele ei speciale, şi mai ales dintre plusvaloare şi profit. Dar 
el greşeşte ţinta, pentru că în lucrarea lui este vorba din 
capul locului de interpretarea unui anumit fenomen (renta 
funciară), şi nu [de] descoperirea legii generale. 

1) - relativ vorbind. - Nota trad. 
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In toate ramurile producţiei are loc un proces de reproduc
ţie ; dar această reproducţie industrială coincide cu repro
ducţia naturală numai în agricultură, nu însă şi în industria 
extractivă. De aceea, în aceasta din urmă, produsul în foma 
lui naturală nu devine din nou un element al propriei sale 
reproducţii {exceptînd cazurile cînd participă la ea sub formă 
de matiere insrumentale}. 

Agricultura, creşterea vitelor etc. se deosebesc de celelalte 
ramuri de producţie, în primul rînd, nu prin faptul că pro
duslli devine un mij loc de producţie, căci acelaşi lucru se 
întîmplă şi cu toate produsele industriale care nu posedă 
forma definitivă de mijloace de subzistenţă individuale, pre
cum şi cu cele care posedă această fomă, în măsura în care 
ele devin mijloace de producţie ale producătorului, care e 
reproduce şi îşi menţine capacitatea de muncă prin consu
marea lor ; în al doilea rînd, nu prin faptul că intră n pro
ducţie ca mărfuri, deci ca părţi componente ale capitalului ; 
ele intră în producţie sub aceeaşi formă în care ies din ea : 
ele ies din producţie ca mărfuri şi reintră în producţie a 
mărfuri ; marfa este atît premisa cît şi rezultatul producţiei 
capitaliste, în al treilea rînd [Tămîne] deci numai faptul că 
ele intră, ca mijloace ale propriei lor producţii, în procesul de 
producţie, ale cărui produse sînt. Acelaşi lucru se întîmplă 
şi cu maşinile. Maşina construieşte maşină. Cărbunele ajută 
la scoaterea cărbunelui din mină, cărbunele transportă căr
bune etc. In agricultură, acea.;ta apare ca un proces natural 
dirijat de om, deşi acest proces îl creează „un pic" şi pe omul 
însuşi, în celelalte ramuri de producţie, apare nemijlocit ca 
acţiune a poducţiei. 

Dar dacă, bazîndu-se pe acest fapt, d-l R [odbertus] îşi închi
puie că produsele agricole nu pot intra în procesul de repro
ducţie ca „mărfuri" ,  dată fiind forma specifică în care ele 
intră aici ca „valori de întrebuinţare" (în sens tehnologic), 
el este pe un drum complet geşit şi se bazează, evident pe 
amintrea vremurilor cînd agricultura încă nu era nde 1), cînd 
numai excedentul produselor ei peste ceea ce consuma produ
cătorul devenea marfă şi cînd aceste produse, în măsura în 
care intrau în producţie, nu erau pentru agricultură mărfuri. 
El dovedeşte aici o neînţelegere fundamentală a influenţei pe 
care modul de producţie capitalist o exercită asupra produc
ţiei. Pentru acesta, orice produs care are valoare - care este, 
prin umare, în sine marfă - este calculat totodată ca marfă. 

1) - afacere. - Nota trad. 
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[ 6 .  Neînţelegerea de  către Rodbertus a raportului 
dintre preţul mediu şi valoare în industrie şi în agricultură. 

Legea preţului mediu] 

Să presuipunem că în industria minieră, de pildă, capitalul 
constant, forat numai din maşini, = 500 1. st., iar capilul 
care se cheltuieşte pe salarii este ditto = 500 1. st. ; dacă plus
valoarea = 40%, adică 200 1. st., profitul = 20o. Am avea : 

Capital constant 
(maşini) 

500 

Capital variabil 

500 

Plusvaloare 

200 

Dacă în ramurile manufacturii (sau ş1 m ramurile agricul
turii), în care intră materie primă, s-ar cheltui un capital 
variabil de aceeaşi mărime, dacă, mai departe, folosirea aces
tuia (adică angajarea acestui număr dete11minat de muncitori) 
ar cere maşini etc. în sumă de 500 1. st., atunci s-ar adăuga 
într-adevăr, ca un al treilea element, valoarea materialului, 
să zicem, tot de 500 l. st. In acest caz, am avea, aşadar : 

Capital constant 
Maşini Materie primă 

500 + 500 = 1 OOO 

Capital variabil Plusvaloare 

500 200 

Aceste 200 1. st. de plusvaloare ar trebui calculate acum la 
1 500 l. st., ceea ce ar reprezenta numai 131/3%. Exemplul 
citat rămîne valabil dacă în primul caz se ia un exemplu din 
industria transporturilor. Dacă însă, dimpotrivă, în cazul al 
doilea proporţia ar fi de aşa natură încît maşinile să coste 
100 ,  iar materia primă 400, rata profitului ar rămîne aceeaşi. 

[470] D-l Rodbertus îşi închipuie, prin urmare, că în timp 
ce în agricultură se cheltuieşte 1 00 pentru salarii + 100 pentru 
maşini, în industrie se cheltuieşte 100 pentru maşini, 100  pen
tru salarii şi x pentru materii prime. Schema ar fi urmă
toarea : 

Capital constant 
maşini 

100 

I.  Agricultură 

Capital variabil Plusvaloare 

100 50 

Rata profitului 

50 

200 4 
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Capital constant 
Materie primă maşini 

Capitolul opt 

II. Industrie 

Capital variabil Plusvaloare 

50 

Rata profitului 

50 
X 1 00 100 

2oo + x  

aşadar rata profitului este în orice caz mai mică de 114. De 
aici renta funciară în I. 

ln primul rînd, această deosebire între agricultură şi manu
factură ese imaginară, non exisnt 1) ; prin ae, fără 
every bearing for that form of landrent which determines all 
others 2). 

1n al doilea rînd, d-l R [des] ar putea găsi această dife
renţă dintre ratele profitului in ny two peculiar branches of 
ndusty 3), difeenţă e depinde de raportul dintre mărimea 
capitalului constant şi cea a capitalului variabil, raport care, 
la rîndul său, poate să fie deteminat, dar poate şi să nu fie 
determinat de intrarea materiei prime. In ramurile industriale 
în care intră şi mateie primă şi maşini, valoarea materiei 
prime, adică mărimea relativă pe care a o reprezintă în 
capitalul total, are, fireşte, după cum am arătat mai sus, o 
importanţă foarte mae 0. Ast fapt nu are nici o legătură 
cu rena funciară. 

„Nuai în cazul cînd valoarea produsului prim scade sub munca 
cheltuită este posibil ca şi în agricultură întreaga parte de rentă care 
revine produsului prim să fie absorbită de cîştigul calculat a capital ; 
căci, în acest caz, această parte de rentă poate să scadă în aşa măsură, 
incit între ea şi capitalul agrar, deşi acesta nu conţine valoarea mateia
lului, ă se creeze totuşi un raport egal cu cel existent între partea de 
rentă care revine produsului fabricat şi capitalul industrial, deşi acesta 
din urmă conţine şi valoarea materialului ; prin urmare, numai în acest 
caz este posibil ca nici în agricultură să nu rămînă vreo rentă în afară 
de cîştigul la capital. Dar în măsura în care, de regulă, schimbul existent 
tinde cel puţin să se conformeze legii potrivit căreia valoarea este egală 
cu munca cheltuită, în aceeaşi măsură există, de regulă, şi rentă fun
ciară ; dacă însă nu se obţine nici un fel de rentă funciară, ci numai 
ciştig la capital, aceasta nu este starea iniţială, cum presupune Ricardo, 
ci numai o anomalie" (p. 100) . 

Prin re, rămnînd a exemplul de mai sus, abloul va 
fi [aclaşi] ; entru mai multă clariate vm presupune doar 
că materia primă = 100 1. st. 

1) - inexistentă. - Nota trad. 
2) - nici o însemnătate pentru acea formă a rentei funciare care le 

determină pe toate celelalte. - Nota trad. ) - in oricare două ramuri specifice ale industrii. - Nota trad. 
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I. Agicultură 

Capital constant Capital Plusva- va-
Pţ Profit Maşni variabil I oare loare 

100 100 50 250 2331/2 [331/3 = ] 16ao 

II. Industie 

Capital constant Capital Plusva- Va- rţ Profit Materie primă Maşii bil !oare loare 

100 100 100 50 350 350 50 = 16ao 

Aici rata profitului în agricultură şi industrie s-ar egaliza, 
nelăsînd nimic pentru rentă, deoaece prdusul agr1col se 
vinde cu 16% 1. st. ub valoarea lui. Chiar dacă acest exemplu 
ar fi pe atît de jt e cit e de greşit pentru agricultură, 
chiar şi în acest caz faptul că vaoaea produsului brut scade 
„sub munca cheltuită" ar corspunde în întregime legii pre
ţurilor medii. In realitate însă trebuie explicat de ce „cu titlu 
de excepţie" acest lucru, în parte, nu are loc în agricultură 
şi de ce aici întreaga plusvaloare (au, cel puţin, o parte mai 
mare dect în celelalte ramuri de producţie, surplusnl peste 
rata medie a profitului) rămîne în preţul produsului acestei 
amuri deosebite a prducţiei, în lc să fie calculată în for
marea ratei generale a profitului. Aici se vede că R [odbertus] 
nu şie ce este rata (generală) a profitului şi ce este preţul 
mediu. 

Pentru a lămuri această lege, ceea e este mult mai impor
ant decît R [o.bertus] ,  vom lua cinci exemple. Admitem că 
rata plusvalorii este aeşi în toate cazurile. 

Nu este deloc nr să omarăm măfuri a căror valoae 
ste o mărime egală ; mărfurile ebuie comparate nai după 
valoarea lor. Pentru simplificare, se compară aici mărfuri pro
due de capitaluri de mărime egală. 

[4 71] 
Capitalul constant 

Capital 
Plusva-variabil 

Maşini Materie primă salarH I oare 

I 100 700 200 100 II  500 100 400 200 III 50 350 6@0 300 IV 700 vacat 1) 300 150 
V vacat 500 500 250 

1) - lipsşte. - Nota trad. 

aa aa 
plusva- Profit pro-

!orii fitului 

50°10 100 1 0% 
50° o 200 20io 
500o 300 30 /o 
50010 150 15/o 
50% 250 25/o 

Valoarea 
prdu-

sulul 

1 100 
1 200 
1 300 
1 150 
1 250 
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Aici avm în categoriile I, II, III, IV şi V (cinci sfere de 
producţie) respectiv mărfuri ale căror valori reprezintă 1 1 00, 
1 200, 1 300, 1 150 şi 1 250 1 .  st.  Acestea ar fi preţurile în 
bani, la care aceste mărfuri s-ar schimba, în cazul cînd s-ar 
schimba la valorile lYr. in toate aceste sfere de producţie, 
capitalul avansat are aceeaşi mărime = 1 OOO 1. st. Dacă aceste 
mărfuri s-ar schimba la valorile lor, rata profitului ar fi n 
I numai 100o, în II de două ori mai mult - 20o, în III -
30° 10, în IV - 150o, în V - 250o. Dacă adunăm aceste rate 
deosebite ale profitului, obţinem : 10o + 20o + 30o + 15. 
+ 25% = 100o. 

Dacă considerăm întregul capital avansat în toate cele cinci 
sfere de producţie, vedem că o parte din el (I) dă 10o, o 
altă parte (II) 20% etc. Media pe care o dă întregul capital 
este egală cu media pe care o dau aceste cinci părţi. Şi aceasta 
reprezintă : 

100 (suma totală a [ratelor] profitului) 

5 (numărul diferitelor rate ale profitului), 

adică 200o. 
Şi, într-adevăr, găsim că capitalul de 5 OOO 1. st., avansat 

în cele cinci sfere, dă un profit egal cu 100 + 200 + 300 + 15' 
+ 250 = 1 OOO. Aşadar 1 OOO la 5 OOO = 1/5 = 20o. in 0elaşi 
mod, dacă calculăm valoarea produsului total, vedem că ea 
reprezintă 6 OOO 1. st. ; surplusul peste cele 5 OOO 1. st. de capi
tal avansat reprezintă 1 OOO 1. st., sau 20o la capitalul avansat; 
raportat însă la întregul produs, acest surplus reprezintă 1/6, 
sau 1 6%%. (Acesta este însă alt calcul). 

Prin umare, pentru a fiecare din capitalurile avansate I, 
II, III etc. sau, ceea ce este acelaşi lucru, capitaluri de mări
me egală, sau capitaluri considerate numai sub raportul mări
mii lor, adică numai din punctul de vedere al proporţiei în 
care ele constituie părţi ale capitalului total avansat, - pentru 
ca fiecare din aceste capitaluri să participe la plusvaloarea 
care revine la caipitalul total, fiecăruia dintre ele îi poate 
reveni numai 20o profit, dar toomai atît şi trebuie în mod 
necesar [472] să-i revină. Or, pentru ca acest lucru să fie posi
bil, produsele diferitelor sfere trebuie să fie vîndute cînd peste 
valoarea lor, cînd, într-o măsură mai mare sau mai mică, sub 
valoarea lor. Cu alte cuvinte, plusvaloarea totală trebuie să e 
repartizeze între ele nu în raport cu plusvaloarea produsă 
în fiecare sferă de producţie aparte, ci în raport cu mărimea 
capitalurilor avansate. Toate sferele de producţie trebuie să-şi 
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vîndă produsul ou 1 200 1. st., pentru a astfel excedentul 
valorii produsului pste capitalul avansat să reprezinte 1/5 din 
acsta din umă, adică 20o. 

Prin această repartizare obţinem : 
'3 11-„ s [Raportul Pro-.. ' 

Raportul dintre i s Plusva- Preţul dintre profit fitui o l  preţul mediu - o  I oare mediu şi plusvaloare cal-i '  şi valoare . � în procente] culat 

I 1 100 100 1 200 Excedentul Excedentul 
preţului profitului 
mediu peste peste 
valoare plusvaloare 
100 1 00% 200 

II 1 200 200 . 1 200 o o 
Valoare = 
preţ 200 

III  1 300 300 1 200 Scăderea Scăderea 
preţului profitului sub 
mediu sub plusvaloare 
valoare 
100 331/3% 200 

IV 1 150 150 1 200 Excedentul Excedentul 
preţului profitului 
peste valoare peste 

plusvaloare 
50 200 

V 1 250 250 1 200 Excedentul Excedentul 
valorii plusvalorii 
peste preţ peste profit 
50 20 200 

Scăderea 
profitului sub 
plusvaloare 
20o 

Aici vedem că numai într-un singur caz (II) preţul mediu = 
valoaea mărfii, întrucît plusvaloarea este aici întîmplător 
egală cu profitul mediu normal de 200. In toate celelalte cazuri, 
de la o mafă se ia şi Ja altă mafă se adaugă cînd mai multă, 
ind mai puţină plusvaloare etic. 

€a ce d-l R[odets] ar fi trebuit să arate este tocmai 
de e în agriultUră nu e [poae] înnpla aest Ju, [de e] 
n agricultură marfa trebuie să se vîndă la valoarea ei, şi nu 
a eţul mediu. 
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Datorită concurenţei se produe o egaliare a pofiturilor, 
adică o reducere a valorilor mărfurilor la preţurile medii. Aşa 
cum capitalistul indivdual, după cum spune d-l Malthus, 
aşteaptă profit n aceeaşi măsură de la fiecare parte a capi
talului său 21 - ceea ce, cu alte cuvinte, nu înseamnă decit 
că el consideră fiecare parte a capitalului (independent de 
funcţia ei organică) drept sursă de pofit idBne-stătăe, 
că drept o asemenea sursă îi apare fiecare parte a capitalului 
-, la fel fieare capitalist, în raport cu clasa capitaliştilor, 
consideră capitalul său ca sursă a unui prafit tot atît de mare, 
ca acela pe care-l aduce orice alt cpital de mărime egală ; 
adică fiecare capial dintr-o sferă de producţie este considerat 
doar ca parte a capitalului total avansat în producţia tqtală şi 
preinde partea sa din plusvalarea totală - din a totală 
de muncă neplătită sau de podue aJe muncii neplătite -
n raport cu măimea a, u acţia a, în raort u partea 
alicotă din apitalul total. Acastă aparenţă onfină capi
talistului - căruia în genere în concurenţă totul îi apare 
răsturnat, şi nu numai lui, ci şi unora dintre cei mai devotaţi 
farisei şi cărturai ai lui - că capitalul este o sursă de venit 
independentă de muncă, întrucît, de fapt, profitul a apital 
din fiare sferă de producţie nu este cîtuşi de puţin deter
minat numai de antitatea de muncă neplătită, pe care însuşi 
capitalui. respectiv o „produce" ; acest profit ajunge în azanul 
comun al masei ciştigului, de unde capitalişti individuali apătă 
cote în raport cu cotele lor de participae la capitall total. 

Aşadar, Rodb [ertus] susţine o absuditate. In treacăt, mai 
trebuie remarcat că în unele ramuri ale agriculturii, ca, de 
pildă, in cşerea vitelor a ocaţie deSine.Stătăe, api
talul variabil, adică capitalul investit în salarii, este extrem de 
mic în comparaţie cu partEa constantă a capitalului. 

,,Prin natura ei, arenda este întotdeauna rentă funciară" (p. 1 1 3) .  

Greşit. Arenda se plăteşte întotdeauna landlordului ; oilă 
tout 1) . Dr dacă, aşa m se întîmplă forte adea în ractică, 
ea reprezintă, în parte sau în întregime, un scăzămînt din 
profitul norl au din iul nomal, {plusvla lă, 
adică profitul + renta, nu rprezintă niciodată un scăzămînt 
di. laiu, i aa arte din prodsul mncii nitollui 
are rămîne după e din aest prdus se scade salaiul} atunci, 

1) - asta e tot. - Nota trad. 
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din punct de vedere economic, ea nu ste rentă funciară, 
lucru e care practica ni-l dovedeşte imediat, de îndată ce 
[473] concurenţa restabileşte salariul normal şi profitul normal. 

Prin umare, în preţuile medii, la care concurenţa tinde 
neîncetat să reducă valorile mărfurilor, are loc, cu expţia 
cazului II din tabelul de mai sus, o neîncetată adăugare la 
t•aloare pentru produsul unei sfere de producţie şi o neînce
tată scădere din valoare pentru produsul altei sfere şi numai 
astfel se formează rata generală a profitului. a mărfurile .in 
sfera de producţie în care raportul dintre capialul variabil şi 
suma totală a capitalului avat {rata supramuncii fiind pre
supusă aceaşi} corespunde raportului mediu caracteristic capi
allui scial, valoarea este egală cu preţul mdiu ; aici, prin 
umare, nu are loc nici adăugare la valoare, nici scădere din 
valoare. Dacă însă în uma unor împrejurări speciale, pe care 
nu le vom analia aici, în anumite sfere de producţie valoarea 
măfuior, cu toate că depăşeşte preţul mdiu, nu ese supusă 
unei scăderi (în medie, şi nu a fenomen temporar), aeastă 
reţinere a întregii plusvalori înr-o sferă de producţie, are 
are lc u toate că ridică valoarea mărfii peste preţul mediu 
şi e aea dă o rată a profitului mai mare dcît cea mdie, 
trebui€ cosiderată ca un privilegiu al acstor sfere de pro
ducţie. a o particulaitate, ca o excepţie, aici trebuie să e 
ia în cosideraţie şi să e explice nu faptul că preţnl mediu 
al mărfurilor sade sub valoarea lor - acsta este un fenomen 
general şi o prmisă ncesaTă a egalizării -, ci cauza care 
fae ca mrfurile respective, pre debire de celelalte măr
ui, ă e vîndă tomai la valoarea lor, care depăşeşte preţul 
mdiu. 

reţul mdiu al unei măfi este egal u cheltuielile ei de 
producţie (capitalul avansat n ea sub formă de salarii, maerie 
primă, 1?ină sau sub altă formă) + profitul mdiu. Prin 
umare, dacă, ca în exmplul de mai sus, profitul mdiu = 
20, = 115, preţul mdiu . mărfii = C (apitalul avaat) 

+ p (ata medie a rofitului) . Dacă C + p este eal cu 
c c 

valoara acestei măfi, adică dacă plusvaloarea M produsă 
în această sferă de prducţie este egală cu P, atunci valoarea 

mărli ste egală u preţul ei mediu. Dacă C + p < valoarea 
c 

mărfii, dacă deci plusvaloarea M produsă în această sferă 
este > dit P, atunci valoarea măfii coboară la preţul ei 
mediu şi o parte din plusvaloarea ei e adaugă a valoarea 
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altor mărfuri . ln sfîrşit, dacă C + p > valoarea mărfii, adică 
c 

dacă M <P, atunci valoarea măiii e iică la preţul ei mediu, 
adăugîlu-i-se plusvaloarea produsă în alte sfere de producţie. 

In sfirşit, dacă există mărfuri care e vînd la valoarea lor, 

cu toate că valoarea lor este > C + p ,  sau mărfuri a căror 
c 

valoare nu coboară în nici un caz în aşa măsură încît ea să 

p 
. 

poată fi redusă la preţul lor nnediu nomal C + 
C

, înseamnă 

că aici trebuie să existe condiţii specifice, care asigură acestor 
mărfuri o situaţie excepţională. !n acest caz, profitul realizat 
în aceste sfere de producţie este mai mare decît rata generală 
a profitului .  Dad capitalistul obţine aid un profit egal cu 
rata generală a profitului, landlordul poate să primească pro
fitul suplimentar, sub forma rentei funciare. 

[7.  Concepţia greşită a lui Rodbertus . 
asupra factorilor care determină rata profitului 

şi rata rentei funciare] 

Ceea ce eu numesc rata profitului şi rata dobînzii sau rata 
rentei funciare, R [odbertus] numeşte 

„Nivelul cîştigului la capital şi cel al dobînzii" (p. 1 13 ) .  Acestea „se 
determină prin raportarea lor la capital... La toate naţiunile civilizate, 
un capital de 1 00 este luat ca unitate de măsură pentru calcularea 
mărimii. Prin urmare, cu cît este mai mare raportul numeric care 
exprimă cîştigul sau dobinda la 100, cu alte cuvinte, cu cît un capial dă 
«mai multe procente+, cu atît cîştigul şi dobînda sînt mai mari" .  
(p. 1 13-114) . 

. 

„Nivelul rentei funciare şi cel al arenzii se determină prin raportarea 
lor la un teren determinat" (p. 1 14) .  

Nu e bine. Rata rentei funciare trebuie calculată, în primul 
rînd, la capital, trebuie calculată deci ca excedent al preţului 
unei mărfi peste cheltuielile ei de producţie şi peste partea 
din preţ care fomează profitul. Calculînd în acri sau în 
morgli unde legătua lăunică dispae, 1d-l R [odbrs] [474] 
consideră foma aparentă a lucrului, pentru că a i ·  explică 
unele fenomene . Renta pe care o dă un acru este rental ; the 
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asolute amount of rent . It ay rise if the rate of rent 
reains the same or is even lowered 1) .  

„Nivelul valorii pămîntului este determinat de  capitalizarea rentei 
funciare date de un teren determinat. Cu cît este mai mare suma capi
talului, care se obţine prin capitalizarea rentei funciare date de un teren 
cu o suprafaţă determinată, cu atît valoarea păîntului este mai mare" 
(p. 114) . 

Cuvîntul „nivel" este aici o aberaţie. Raort faţă de ce 
eprmă ? Este limpede că [o capitalizare la o dobîndă de] 
10% dă o sumă mai mare decît o capitalizare [la] o dobîndă 
de 20o, dar aici unitatea de msură este 100 .  „Nivelul valorii 
pămîntului" este o e�resie tot atît de generală a şi nivelul 
ridicat sau scăzut al preţurilor mărfurilor în general. 

D-l R[odbertus] Tea să afle : 

„Ce anume determină mărimea cîştigului la capital şi mărimea rentei 
funciare ?" (p. 115) .  

[a) Prima teză a lui Rodbertus] 

Mai întîi el se întreabă : ce anume determină „nivelul 
rentei în general", adică ce deernină rata plusvalorii ? 

„I. La o valoare dată a produsului, sau la un produs conţinînd o 
cantitate de muncă dată, sau, ceea ce este acelaşi lucru, la un produs 
naţional dat, nivelul rentei este, în general invers proporţional cu nivelul 
salariului şi direct proporţional cu nivelul productivităţii muncii în 
general. Cu cît salariul este mai scăzut, cu atît renta este mai mare ; 
cu cît este mai mare productivitatea muncii în general, cu atît salariul 
este mai scăzut şi renta mai mare" (p. 115, 116) .  

„Nivelul" rente. - rata plusvalorii - depinde, spune R[odbertus], 
de „mărimea părţii rămase pentru rentă" (p. 117), după scăderea sala
riului din produsul total, cu menţiunea că aici „poate fi lăsată la o parte 
acea parte din valoarea produsului, care serveşte pentru înlocuirea 
capitalului" (p. 117) .  

Asta-i just (mă refer la faptul că, în această analiză a plus
valorii, partea constantă a capitalului „este lăsată la o parte") .  

Oarecum ciudată este ide€a că 

„dacă salariul scade, adică pe viitor reprezintă o parte mai mică din 
întreaga valoare a produsului, capitalul total, Ia care trebuie să fie 
calculată ca cîştig cealaltă parte a rentei", {adică profitul industrial} 
„se micşorează. Dar nivelul cîştigului şi nivelul rentei funciare este 

1) - cuantumul rentei ; suma ib>olută a rentei. Ea poate creşte cînd 
rata rentei rămîne aceeaşi sau chiar scade. - Nota trad. 
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constituit numai de raportul dintre valoare care devine cîştig la capital 
sau rentă funciară şi capitalul, resp. suprafaţa la care această valoare 
se calculează a atare. De aceea, dacă salariul lasă pentru rentă o 
valoare mai mare, atunci chiar la un capital micşorat şi la un teren de 
aceeaşi suprafaţă trebuie să se calculeze ca cîştig la capital şi ca rentă 
funciară, o cantitate mai mare de valoare ; mărimea relativă a ambelor 
- care decurge de aici - creşte şi, prin urmare, luate împreună, sau 
renta în general, se ridică„. se presupune că valoarea produsului rămîne 
în genere neschimbată„. Numai faptul că se micşorează salariul cheltuit 
pe muncă încă nu înseamnă că se micşorează munca cheltuită pentru 
obţinerea produsului" (p. 117, 118) .  

Această ultimă afimaţie este justă. Dar este greşit că, 
atunci cîd sade capitalul variabil, adică apitalul care se 
cheltuieşte pe salarii, trebuie să scadă neapărat şi capitalul 
constant ; cu alte cuvinte, este geşit că rata profitului {lăsînd 
aici la o parte referirea cu totul deplasată la raportul dintre 
plusvaloare şi suprafaţă terenului etc.} trebuie să crească pentru 
că creşte rata plusvalorii. Salariul scade, de pildă, pentru că 
muna devine mai productivă, şi această devenire mai pro
ductivă [Produktiverwerden] se exprimă în toate cazurile în 
aceea că în acelaşi interval de timp acelaşi muncitor pre
lucrează mai multă materie primă ; aşadar, aeastă parte a 
capitilului constant, creşte, ditto maşinile şi valoarea lor. Prin 
umare, rata profitului poate să scadă odată cu scăda sala
iiului. Rata profitului depinde de mărimea plusvalorii, care 
nu este deteminată numai de rata plusvalorii, ci şi de numărul 
muncitorilor ocupaţi . 

R[odbertus] determină just salariul necesar ca fiind egal cu 

„suma întreţinerii necesare, sumă care, într-o anumită ţa·ră şi într-o 
anumită perioadă de timp, constituie o cantitate determinată, reală, 
aproximativ egală, de produs" (p. 118) .  

[475] Dar tezele cu privire la raportul inves dinte profit 
şi salariu şi la determinaea acstui raport de căte produc
tivitatea muncii, pe are le-a enunat Riardo, d-l Rods 
le expune într-o manieră extrem de confuză, inconsecventă, 
din cale afară de stîngace. In parte, această confuzie provine 
din faptul că, în loc să ia a unitate de măsură timpul de 
muncă, el ia fără nioi un rost cantităţile de produs şi face 
nişte distincţii absurde între „nivelul valorii produsului" şi 
„mărimea valorii produsului". 

Prin „nivelul valorii produsului", individul înţelege pur şi 
simplu raportul dintre produs şi timpul de muncă. Dacă 
acelaşi timp de muncă funizează multe produse, atunci 
valoarea produselor, adică ·:.:uarea ficărui pdus, ste 
scăzută ; în az contrar, inves. Dacă o zi de muncă ar da a 
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început 100 de pfunzi de fire, iar apoi 200 de pfunzi, în cazul 
al doilea valoarea firelor ar fi de două ori mai mică decît în 
primul z. In primul caz vloarea unui pfund de fire = 1/100 
de zi de muncă ; în cazul al doilea = 1/200 de zi de muncă. 
Intrucît muncitorul primeşte aceer;;i .cantitate de produs, indi
ferent dacă valoarea acestuia este ridicată sau scăzută, adică 
indiferent dacă produsul conţine mai multă sau mai puţină 
muncă, salariul şi profitul sînt invers proporţionale şi, în 
funcţie de productivitatea muncii, salariul reprezintă o parte 
mai mult sau mai puţin importantă din produsul total. El 
exprimă acest lucru în umătoarele fraze confuze : 

„„.dacă salariul, ca întreţinere necesară, reprezintă o anumită canti
tate reală de produs, el trebuie să reprezinte, atunci cînd valoarea pro
dusului este ridicată, o valoare mare, iar cînd valoarea produsului este 
scăzută, o valoare mică ; de aceea, întrucit se presupune că în repartiţie 
intră aceeaşi valoare a produsului, salariul trebuie să absoarbă, atunci 
cind valoarea produsului este ridicată, o parte mare din această valoare, 
iar cînd valoarea produsului este scăzută, o parte mică, lăsînd astfel 
pentru rentă o parte considerabilă sau, respectiv, neînsemnată din valoa
rea produsului. Dacă este valabilă regula potrivit căreia valoarea pro
dusului este egală cu cantitatea de muncă cheltuită pentru producerea 
lui, înseamnă că nivelul valorii produsului este determinat exclusiv de 
productivitatea muncii, sau de raportul dintre masa produsului şi canti
tatea de muncă cheltuită pentru producerea lui... Dacă aceeaşi cantitate 
de muncă produce mai mult produs, cu alte cuvinte dacă productivitatea 
creşte, atunci aceeaşi cantitate de produs conţine mai puţină muncă ; şi, 
dimpotrivă, dacă aceeaşi cantitate de muncă produce mai puţin produs, 
cu alte cuvinte dacă productivitatea scade, atunci aceeaşi cantitate de 
produs conţine mai multă muncă. Dar cantitatea de muncă determină 
valoarea produsului, iar valoarea corespunzătoare a unei anumite canti
tăţi de produs determină nivelul valorii produsului" „. Prin urmare, „renta 
în general trebuie să fie„. cu atît mai ridicată, cu cît este mai ridicată 
productivitatea muncii în general" (p. 119, 1 20). 

Dar acest lucru este exact nuai în cazul cînd produsul pe 
care-l produce muncitorul face parte din categoria obiectelor 
are intră, ca mijloace de subzistenţă, în consumul muncito
rului, prin tradiţie sau în virtutea necesităţii. Dacă nu, atunci 
această productivitate nu ae nici o influenţă asupra nivelului 
relativ l salariului şi profitului şi nici asupra mărimii plus
valorii în general. Muncitorului îi va reveni, ca salariu, aceeaşi 
parte din valoarea întregului produs, indiferent dacă numărul 
produselor sau antitatea de produs, în care se exprimă această 
parte de valoare, va fi mare sau mică. n repartizarea valorii 
produsului nu au loc în acest caz nici un fel de schimbări, 
oricare ar fi schimbările ce ar interveni în productivitatea 
muncii. 
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[b) A doua teză a lui Rodbertus] 

„II.) Dacă - la o valoare dată a produsului - este dat nivelul renti 
în general, atunci nivelul rentei funciare şi, respectiv, nivelul cîştigului 
la capital se află într-un raport invers atît unul faţă de altul cît şi faţă 
de productivitatea respectivă a muncii în producţia de materii prime şi 
în producţia de produse industriale. Cu cit renta funciară este mai 
ridicată sau mai scăzută, cu atît cîştigul la capital este mai scăzut sau 
mai ridicat şi invers ; cu cît productivitatea muncii în producţia de 
materii prime sau de produse industriale este mai ridicată sau mai 
scăzută, cu atît renta funciară sau cîştigul la capital sînt mai scăzute sau 
mai ridicate şi deci, dacă intervertim, cu atît sînt mai ridicate sau mai 
scăzute cîştigul la capital sau renta funr.iară" (p. 116) .  

Mai întîi m avut (la teza I) [tea] r1cardiană potrivit căreia 
salariul şi profitul sînt invers proporţionale. 

Acum avm a doua teză ricardiană - ltfel depănată, sau, 
raher 1), înîlcită de Rodberts - otrivit cea profitul şi 
rena sînt invers proporţionale. 

ste perfect dar că, dacă o plusvaloare ată e împate între 
capialist şi propietarul funciar, partea unuia este cu atît 
mai mare cu cît este mai mică partea celuilalt, şi viceversa. 
Dar d-l Rod [b€rtus] pne ii şi eva of bis on ) şi acst 
eva trebuie analizat mai amănunţit. 

In primul rînd, d11 Rodbertus consideră ca o nouă dsco
p€rire tea că plusvaloarea în general {„acea valoare a pro
dusului muncii care umează să fie împărţită a rentă în 
general"}, plusvaloarea totală estoată de capitalişti, „constă 
din valoarea produsului brut + valoaea podusului fabricat" 
p. 120). 

a început d-l Rod [bertus] ne repetă „dscoperirea" a că 
în agricultură nu există „va1oarea materialului" [476] . e data 
aceasta într-un torent de cuvinte : 

„Partea de rentă, care revine produsului fabricat şi care determină 
procentul cîştigului la capital, se repartizează ca cîştig nu numai la 
capitalul efectiv cheltuit pentru fabricarea produsului respectiv, ci şi la 
întreaga valoare a produsului brut, valoare care de asemenea figurează, 
ca valoare a materialului, în fondul întreprinderii fabricantului ; dar 
această valoare a materialului este inexistentă pentru partea de rentă 
care revine la produsul prim şi din care se scade cîştigul la capitalul 
cheltuit în producţia materiei prime, cîştig calculat după procentul 
cîştigului existent în industrie" (fireşte ! după procentul cîştigului 
existent ), „iar restul constituie renta funciară" (p. 121) .  

1)  - mai degrabă. - Nota trad. 
> - de la el. - Nota trad. 
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Repetăm : quod non ! 1) 
Să admitem - ceea ce d-l Rodb [ertus] nu a demonstrat şi, 

dat iind modul său de a gîndi, nici nu poate demonstra 
că o rentă funciară există, că, prin umare, o parte deter
minată din plusvaloarea produsului prrn evine landlordului. 

Să admitem apoi că, „a o valoare dată a rodusului, nivelul 
entei în gneral" (rata plusvalorii) „este de asemenea dat" 
(p. 121) .  Aceasta înseamnă că într-o marfă de 100 I. st. ,  de 
pi1dă, 50 1. st . = % să zicem reprezintă munca neplătită ; 
această jumătate constituie deci fondul din care se plătesc toate 
rubricle plusvalorii : ntă, profit etc. In aest z este cit 
se poate de limpede că, la împărţirea acestor 50 1. st. ,  unul 
dintre shareholders 2) primeşte cu ait mai mult cu cît altul 
primeşte mai puţin, şi viceversa, sau că profitul şi rena fun
ciară sînt inves proporţionaile. Se pune acum întrebarea ce 
anume detemină împărţirea în acste două părţi ? 

In orice caz, rămîne valabil că venitul întreprinzătorului 
{fie el agricultor sau fJbricant) este egal cu plusvaloarea, pe 
are el o obţine din vînzarea produsului industrial (storcind 
această plusvaloare din munca munciorilor în sfera lui de 
producţie) şi că renta funciară (acolo unde ea nu se obţine 
diet din produsul industrial, a în zl unei căderi de apă 
vîndute industriaşului ; ceea ce ste valabil şi pentru renta 
.caselor de locuit ec., căci casele doar nu sînt produse brute) 
provine numai din profitul suplmenar (din partea plusvaloiii 
care nu intră în rata generală a profitului) pe cre-l conţin 
produsele prime şi are se plătit de farmr andlordului. 

Este perfect adevărat că, dacă valoarea produsului prim 
.creşte [au sade] , în ramurile indusriale care folossc materii 
prime, rata profitului va scădea sau va creşte invers propor
ţional cu valoarea produsului brut. Dacă valoarea bmbacului 
.se dublează, la un l.ariu dat şi la o rată a plusvalorii dată 
rata profitului scade, aşa cm am arătat mai sus cu ajutorul 
unui exemplu concret 22. Dar acelaşi lucru e întunplă şi în 
.agicultură. Dacă recola este proastă, iar producţia trebuie 
.să continue în proporţiile anterioare (admitem aici că măr
furile e vînd la valoarea lor), a tun ci o parte mai mare din 
produsul total sau din valoarea lui ar trebui redată pămîn
tului, şi, după scădeea iului - n zl ind aesa din 
urmă rămîne neschimbat - o parte mai mică din produs ar 
constitui plusvaloarea farmerului ; prin urmare, va rămîne 

1) - nu este aşa ! - Nota trad. 
2) - participanţi. - Nota trad. 
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şi o cantitate mai mică de valoare pentru a fi împărţită între 
el şi landlord. Deşi unitatea de podus ar avea o valoare mai 
mare decît înainte, totuşi nu numai cantitatea de produs 
rămasă, ci şi partea de valoare rămasă ar fi mai mică. întru
cîtva altfel stau lucrurile atunci cînd, dată fiind cererea, po
dusul urcă peste valoarea lui, şi uică atît de mult, încît o 
cantitate mai mică de ipodus are acum un preţ mai mare decît 
avea înainte o antitate mai mare. Dar aceasta este în contra
dicţie cu ceea ce am stabilit, că produsele se vînd la valoa
rea lor. 

Dimporivă, să admitem că .a de bumbac sa dublat 
şi partea din recoltă care e restituie nemij locit pămîntului -
sub formă de îngrăşăminte şi de sămînţă de exemplu - costă 
mai puţin decît înainte. In acest az, partea de valoare care-i 
rămîne cultivatorului de bumbac după e se scade salariul, 
este mai mare decît înainte. aa profitului ar creşte aici, tot 
a cum ar creşte şi în industria bumbacului. Chiar aa şi 
este. într-un cot de stambă partea de valoare care reprezintă 
produsul brut este acum mai mică decît înainte, pe cînd partea 
are reprezintă valoarea prelurării este mai mare decît îna
inte. Să presupunem că un ot de stambă costă 2 şilingi, dacă 
valoarea bumbacului cuprinsă în el = 1 şiling. Dacă acum 
preţul bumbacului scade de a 1 şiling la 6 pence (ceea ce, 
în ipoea că valoarea bumbalui e egală u preţul lui, 
este posibil numai pentru că cultura bumbacului a devenit 
mai prductivă), atunci valoarea unui cot de stambă = 1 8  
pence. a a scăzut cu 1/4, adică cu 25o. Acolo însă unde cul
tivatorul de bumbac vindea înainte 100 de pfunzi la preţul 
de 1 şiling pfundJ., el trebuie să îndă acum 200 de pfunzi 
la peţul de 6 pence pfundul. Înainte, valoaea ena 100 
de şilingi ; acum repremntă tot 100 de şilingi. Deşi înainte 
bumbacul reprezenta o parte mai mare din valoarea produ
sului, cultivatorul de bumbac primea pentru bumbacul lui, 
care îi aducea 100 de şilingi a preţul de 1 şiling pfundul, 
numai 50 coţi de stambă ; acum - chiar dacă în acelaşi timp 
în cultura bumbacului ar scădea rata plusvalorii - el pri
meşte pentru cei 100 de şilingi ai săi, înzînd pfundul de 
bumbac cu 6 pence, 662/a coţi. 

Presupuînd că mărfurile e vînd a valoarea lor, este greşit 
să se considere că venitul producătoiilor, are participă la 
producerea produsului, depinde în mod necesar de proporţia 
în care valorile produselor lor intră a părţi componente [477] 
în valoarea totală a produsului. 



Domnul Rodbertus. Digresiune. O nouă teorie a rentei funciare 75 

Să presupunm că într-o ramură valoarea produsului total 
reprezntă 300 1. st., în altă ramură - 900 1. st., în a treia -
1 800 1. st. ; se iau aici diferite măfuri industriale, inclusiv 
maşini. 

Dacă ar fi adevărat că proporţia, în care valoarea întregului 
produs, e împarte între valoarea produsului brut şi valoarea 
produsului fabricat, detemnă, totodată, şi proporţia în care 
plusvaloarea - renta, cum spune Rod[bertus] - se împarte 
în profit şi rentă funciară, atunci lucrul acesta ar trebui să 
fie valabil şi pentru diferite produse din diferite sfere de 
producţie, în care materia primă şi produsul fabricat participă 
în proporţii diferite. 

Dacă, dn valoarea de 900 1. st., 300 1. st . revin produsului 
fabricat şi 600 1. st. produsului brut ; dacă 1 1. st. = 1 zi de 
muncă ; dacă, mai departe, rata plusvalorii este dată, de pildă 
2 ore la 10, într-o zi nomală de muncă - de 12 ore, atunci 
cele 300 1. st. [produsul fabricat] conţin 300 de zile de muncă, 
iar cele 600 1. st. [produsul brut] - de două ori mai mult, 
2 X 300. Intr-un prods, suma plsvalorii = 600 de ore, iar în 
celălalt = 1 200 de ore. Aceasta nu înseamnă lecit că, dacă 
rata plusvalorii este dată, mărimea ei depinde de numărul 
muncitorilor, adică de numărul muncitorilor ocupaţi conco
mitent. Apoi, dat fiind că se presupune (dar nu se demon
strează) că din plusvalorea care intră în valoarea produselor 
agricole, o parte revine lanlloidului a rentă funciară, ar 
tebui să rezulte de aici şi că, de fapt, mărimea rentei fun
ciare creşte în aeeaşi proporţie în e reşe valoarea ro
dusului agriol comparativement 1) u „produsul industrial" . 

In exmplul de mai sus, raportul dintre p'Odusul agricol 
şi produsul industrial = 2 : 1 = 600 : 300. Să presupunem 
acum că acest raport = 300 : 600. Intrucît renta funciară 
depinde de plusvaloarea pe care o conţine produsul agricol, 
este clar că, dacă în primul caz plusvaloaea ste egală cu 
1 200 de ore, iar în cel de-al doilea caz numai cu 600 de ore, 
renta funciară, dn moment ce repezintă o parte determinată 
din această plusvaloare, trebuie să fie în primul caz mai mare 
decît în al doilea. Cu alte cuvinte, cu cît partea de valoare e 
are podusul agriol o repezintă în valoarea întegului pods 
ste mai mare, cu atît partea din plusvaloarea întregului produs 
care evine produsului agriol ste mai mare, întrucît fiecare 
parte din valoarea produsului conţine o anumită parte de 
plusvaloare, şi cu cît este mai mare partea din plusvaloarea 

1) - în comparaţie. - Nota trad. 
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întregului produs, care reviine produsului agricol, cu atît este 
mai mare renta funciară, doarce în renta funciară este 
repezentată o parte proporţională deteminată din plus
valoarea produsului agricol. 

Presupunînd că renta funciară = 1/10 din plusvaloarea agri
colă, ea este = 120 [de ore] dacă valoarea produsului agricol 
din 900 = 600 1. st. ; şi = numai 60 de ore dacă ea = 300 . 
• \stfel mărimea rentei funciae s-ar scima înr-adevăr o
dată u mărimea valorii prodUlui agricol şi deci odtă cu 
mărimea relativă a valorii produsului agricol în raport cu 
produsul industrial. Dar „nivelul" rentei funciare şi al profi
tului, adică rata lor, nu ar avea absolut nici o legătură cu 
acst fenomen. ln primul caz, valoaea produsului = 900 1. st., 
dintre care 300 1. st. reprezintă produsul indus.trial şi 600 1. st. 
produsul agricol. Din această sumă, 600 de ore de plusvaloare 
revin produsului industrial şi 1 200 de ore produsului agricol. 
În total 1 800 de ore. Din acestea, rentei funciare îi revin 
120 de ore, profiitului 1 680 de ore. ln al doilea caz, valoarea 
produsului = 900 1. st. 600 l. st. = industrie, 300 1. st. = agri
cultură. Prin urmare, industriei îi revine o plusvaloare de 
1 200 [de ore] , iar agriculturii de 600 de ore. ln total 1 800. 
Din această sumă rentei funciare îi revin 60 de ore, profitului 
însă îi revin 1 200 de ore în industrie + 540 de ore în agri
cultură. !n total 1 740. ln al doilea caz, produsul industrial 
este (în ceea ce priveşte valoarea) de două ori mai mare decît 
produsul agricol, în primul caz - inves. ln cazul al doilea, 
renta funciară = 60 de ore, în primul caz = 120 de ore. Ea 
pur şi simplu a crescut în aceeaşi proporţie în care a crescut 
valoarea produsului agricol. De cîte ori a crescut această 
mărime din uffiă, de atîtea ori a crescut şi mărimea rentei 
funciare. Avînd în vedere plusvaloarea totală, 1 800, renta 
funciară reprezintă în primul caz 1/15, iar în al doilea %0. 

Dacă, odată cu mărimea părţii de valoare care revine pro
dusului agricol, creşte aici şi mărimea rentei funciare şi o 
dată cu această mărime a ei creşte şi partea ei proporţională 
în plusvaloarea totală ; dacă, prin umare, şi partea de plus
valoare care revine rentei funciare creşte în raport cu partea 
de plusvaloare care revine profitului, [aceasta se întîmplă] 
numai pentru că Rod[bertus] presupune că renta funciară 
partidpă într-o p r o p o r ţ i e d e t e r m i n a t ă la plus
valoarea produsului agricol. Aşa şi trebuie să fie realmente, 
din moment e acest fapt este dat sau presupus. Dar aceasta 
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nu reiese de la sine din vorbăria d-lui Radb[ertus] depre 
„valoarea matrialului" şi pe care m reprodus-o mai sus, la 
pagina 476, chiar la începutul ei 1). 

Cît priveşte însă nivelul rentei funciare, nici acesta nu 
creşte în raport cu Dplusvaloarea cprinsă în] produsul la care 
participă renta funciară, căci acest [raport reprezintă] , ca şi 
mai înainte, 1/10. Mărimea rentei funciare creşte deoarece acest 
prolus creşte, şi deoarce mărimea ei creşte, fără a „nivelul" 
ei să fi crescut, nivelul ei creşte în comparaţie cu cantitatea 
de prfit, sau cu paTta de profit, din [478) valoarea aestui 
produs totaJ. Inrucît s-a presupus că o parte mai mae din 
valoarea produsului total dă rentă, că o parte mai mare din 
plusvaloare poate fi trnsformată în rentă, este firesc a partea 
de plusvaloare transformartă în rentă să fie mai mare. Toate 
acestea nu au absolut nici o legătură cu „valoarea materia
lului" . Iar faptul că 

. . o rentă mai mare" se dovedeşte a fi totodată şi „mai ridicată" 
.,întrucît suprafaţa terenului sau numărul de morgeni, la care se cal
culează această rentă funciară, a rămas neschimbat şi, prin urmare, la 
Eiecare morgen revine o sumă mai mare de valoare" (p. 122) , 

este o absurditate. Aceasta înseamnă să măsori „nivelul" 
rentei cu ajutorul unui „etalon" a cărui folosire înseamnă 
ocolirea dificultăţii pe care o prezintă problema propriu-zisă. 

Deoarece nu ştim încă ce este renta, ar trebui să modificăm 
în:rucîtva exemplul de mai sus şi să lăsăm pentru produsul 
agricol aceeaşi rată a profitului ca şi pentru produsul indus
trial, adăugînd numai 1/10 pentru renta funciară ; lucrurile ar 
arăta altfel şi ar fi mai clar ce anume se cere căci se pre
supune că rata profitului este aceeaşi. 

II 

Produsul 
industrial 

600 I.st. 

300 I.st. 

Produsul 
agricol 

300 I.st. 

600 I.st. 

1 200 [de ore] plusvaloare pentru in
dustrie, 600 de ore pentru agricultură, 
60 de ore pentru renta funciară. Total 
1 860 [de ore din care] 1 800 profit. 

600 [de ore] plusvaloare pentru in-
dustrie, 1 200 de ore pentru agricultură, 
120 de ore pentru renta funciară. Total 
1 920 [de ore, din care] 1 800 profit. 

În cazul II renta funciară este de două ori mai mare decît 
în cazul I, deoarece partea din valoarea produsului, de care 

1) V€zi volumul de faţă, p. 72-73. - Nota red. 
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ea se lipeşte a un parazit, şi anume produsul agricol, este 
aici mai mare decît produsul industrial. In ambele cazuri masa 
profitului rămîne aceeaşi, = 1 800 de ore. In primul caz 1/31 , 
în cel de-al doilea 1/16 din plusvaloarea totală. 

Dacă Rod [bertus] vrea cu orice preţ să atribuie „valoarea 
materialului" exclusiv indusriei, el ar trebui mai întîi să 
împovăreze exclusiv agricultura cu partea de capital constant 
care constă din maşini etc. Această pante a capitalului intră 
în agricultură ca n produs livrat ei de industrie, ca un 
„produs industrial" care serveşte ca mij loc de producţie entru 
„produsul brut".  

Cît priveşte industria, aea parte din valoarea maşinilor care 
constă din „materie primă" , a fost deja debitată în contul 
industriei la rubrica „materie primă" sau „valoarea materia
lului" , deoarece aici este voiba de conturi între două firme . 
Această parte, prin umare, nu poate fi contabilizată de două 
ori. Cealaltă parte din valoarea maşinilor, folosită n industrie, 
constă din „muncă industrială" adăugată (trecută şi prezentă)' 
şi aeasta se împarte în salariu şi profit (muncă plătită şi 
muncă neplătită). Astfel, partea de capital avansată aici (în 
afară de partea cuprinsă în materia primă a maşinilor) constă 
numai dn aiu şi, pn e, nu sporeşte nai suma 
capitalului avansat, ci şi masa plusvalorii, care urmează să fie 
calculată la acest capital avansat deci profitul. 

(Eroarea care se fae în asemenea calcule constă întotd>auna 
în apul că, de exemplu, uzura maşinilor sau a uneltelor, 
cuprinsă chiar în maşină, în valoarea ei, deşi poate fi redusă 
în ultimă analiză la mucă - fie mna cuprinsă în materia 
primă, fie munca e transfomă în maşină etc. materia 
primă -, totuşi această mucă trecută nu intră niciodată nici 
în profit, nici în salariu, ci figurează - în măsura în care 
timpul de muncă nesar pentru reproducţie nu s-a schimbat -
numai ca o condiţie produsă a producţiei ; oricare ar fi în 
prsul muncii valoarea de într�buinţare a acestei condiţii 
a producţiei, ea nu figurează n procesul de valorificare dcît 
ca valoare a pitalului costant. se un lucru fae imor
tant pe care l-m eplicat atunci nd am analiat problema 
himblui ne apilul onnt 1şi venit 1). Dar, în aară 
de asta, ideea rebuie dezvoltată n secţiunea referitoare 
la acumularea capilului). 

1) Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 26, partea I, Bucureşti, 
ditura politică, 1980, p. 221-229. - Nota red. 



Domnul Rodbertus. Digresiune. O nouă teorie a rentei funciare 79 

Cînd este vorba însă de agricultură, adică de simpla pro
ducţie a produselor prime au de aşa-numita producţie de 
materii prime, aici, dimpotrivă, în decontările reciproce dintre 
firma „producţie de materii prime" şi fima „fabricare",  acea 
parte din valoarea capitalului care intră în agricultură şi caTe 
onstă din maşini, unele etc„ fiind o parte a capialrului con
stant. nu poae fi în nici un caz considertă altfel deît a ll 
element care intră în capitalu. agricol, dar care nu sporeşte 
plusvaloarea aestuia din UIllă. Dacă datoi.tă folosirii maşi
nilor etc. munca agrcolă devine mai productivă, ea va fi mai 
puţin productivă cu atît cu t va fi mai mare preţul acestor 
maşini etc. Valoarea de întrebuinare a maşinilor şi nu valoarea 
lor este aeea cae spareşte roductiviata muncii agriole au 
a 01icărei alte munci. ln afară de aceasta, exact la fel s-ar 
putea spune că productivitatea muncii industriale este condi
ţionată în primul rînd de existena materiei prime şi de pro
prietăţile ei . Dar şi aici valoarea de întebuinţare a materiei 
prime şi nu valoarea ei este aceea care constituie entru 
industrie o condiţie a producţiei.  Valoarea este mai cuTînd a 
drawback 1). Prin ure, [479] mutatis muandis 2), pentru 
maşini etc.  ste peIect valabil cea ce d-l Rod �bertus] spune 
despe „valorea materialului" in espect to the ndusrial 
oapial 3). 

„De pildă, munca cheltuită pentru produsul specific, care este g r î u 1 
sau b u m b  a c u 1, nu poate fi determinată prin munca cheltuită pentru 
p I u g s a u  g i n  4) , c a  m a ş i n i  (şi nici de munca cheltuită pentru 
canalul de scurgere a apei sau pentru grajd) . „Dimpotrivă, valoarea 
m a ş i n i i, sau v a  1 o a r e  a - m a ş i n ă, figurează totuşi în suma capi
talului, la care proprietarul calculează, ca cîştig, partea de rentă care 
revine p r o d u s u  1 u i b r u t" (cf. Rod[bertus], p. 97) 23• 

Cu alte cuvinte : partea din valoarea grîului şi bumbacului 
care reprezintă valoarea plugului uat sau a gin-ului uat, 
nu este rerultatu. muncii dee la ral păîntului au la 
egrenarea bumbacului, i ste rezultatul muncii care a produs 
plugul sau gin-ul. Această parte cmponentă a valorii intră 
în produsul agricol, deşi nu a fost prdusă în agricultură. 
Pentru ea agricultura ste doaT un stadiu intermediar, căci 
prin astă e de valoare agri.ltn nu ae decît să 
înlocuiască plugurile şi gin-u.le uzate cu altele noi, e care 
le cumpără de la constructorul de maşini. 

1) - un neajuns. - Nota trad. 
2) - schimbînd ceea ce trebuie schimbat. - Nota trad. 
3) - în cea ce priveşte capitalul industrial. - Nota trad. 
4) - maşină de egrenat bumbac. - Nota trad. 
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Aceste maşm1, unelte, clădiri şi alte produse industriale 
folosite în agricultură constau din două părţi : 1) din materia 
primă a acestor produse industriale şi [2) din munca adău
gată la materia primă] . Deşi această materie prmă este pro
dusul agriculturii, ea nu este totuşi decît acea parte din produ
sul agricol care nu intră niciodată nici în salariu, nici în profit . 
Chiar dacă în agricultură nu ar exista niici un fel de capitallşti, 
agricultorul, ca şi în cazul precedent, nu ar putea totusi să 
treacă în contul său, ca salariu, această parte din produsul 
s\u. In fact 1), el ar rebui s-o dea gratuit falbrioanlui de 
maşini, pentru ca acesta să-i facă din ea maşina de care are 
nevoie şi, în afară de aceasta, ar trebui să plătească munca 
adăugată la materia prrnă respectivă (= salariu + profit) . Aşa 
se şi întîmplă în realitate. Constructorul de maşini cumpără 
materia primă, dar, cumpărînd maşina, agricultorl trebuie să 
rscumpere această materie primă. Este ca şi cînd el n-ar 
fi vîndut nimic constuctorului de maşini, ci i-ar fi împrumu
tat numai materia primă, pentru ca acesta să-i dea forma de 
maşină. Aşadar acea parte din valoarea maşinilor folosite 
în agricultură care se reduce la materie primă, deşi este pro
dusul muncii agricole şi constituie o parte din valoarea creată 
de această muncă, apaiiine totuşi producţiei şi nu producă
torului, şi de aceea figurează la acesta din urmă printre chel
tuielile lui, ca şi sămînţa. Cealaltă parte însă, care reprezlntă 
munca industrială investită în maşini, este un „produs indus
trial" ,  care intră în agricultură în ca1itate de mijloc de pro
ducţie, exact aşa cum materia primă intră ca mijloc de 
producţie în industrie . 

Aşadar, dacă este adevărat că firma „rproducţie brută" furni
zează firmei „industrie" „valoarea-material" ,  care intră ca 
element în capitalul fabricantului, nu este mai puţin adevărat 
că firma „industrie" furnizează firmei „producţie brută" valoa
rea-maşină, e inră în întregime (included 2) partea care 
constă din materie primă) în capitalul fermierului, cu toate că 
această „parte componentă a valorii" nu aduce fermierului 
plusvaloare. Tocmai de aceea in high agriculture 3), cum îi 
spun englezii, rata profitului apare mai mică dcît în agricul
tura primitivă, deşi în prima rata plusvalorii este mai mare. 

Totdată, d-l Rod[bertus] gseşte aici dovada peremptorie 
că pentru existenţa avansului de capital este indiferent dacă 

1) - De fapt. - Nota trad. 
2) - inclusiv. - Nota trad. 
3) - agricultura dezvoltată. - Nota trad. 
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aca parte din valoarea produsului cae se investeşte în capi
talul constant este înlocuită in natura şi de aeea ese socotită 
doar a marfă, a valoare - bani - sau dacă este realmente 
înstrăinată şi trece prin procesul vînzării-cumpărării . Dacă, 
de pildă, pro ducătorul de materie primă ar da gratuit con
structaru1u� de maşini fierul. cuprul, lemnul etc. cuprinse în 
maşina acstuia, aşa încit la vînzarea maşinii constructorul 
de maşini ar calcula din aceasta munca adăugată şi uzura pro
priei lui maşini, atunci maşina cumpărată l-ar costa pe agri
cultor exact atît cît îl costă acum, iar în producţia lui ar figura 
ca capital constant, ca avans, aceeaşi parte componentă a valo
rii, exact aşa cum este absolut indiferent dacă ţăranul îşi vinde 
recolta în întregime şi, cu partea din valoarea ei care repre
zintă sămînţa (materia primă), cumpără srnînţa de la altci
n eva - bunăoară pentru a f ace change 1) atît de necesară a 
soiului de sămînţă, căci astfel evită degenerarea provocată 
de împerecherea consangvină - sau dacă opreşte direct din 
produsul său această parte componentă a valorii şi o restituie 
pămînului. 

Dar, pentru a-şi putea construi calculul, d-l Rod [bertus] 
caracterizează greşit partea de capital constant care constă 
din maşini. 

Al doilea punct care trebuie examinat în teza a doua a 
d-lui Rod [bertus] este umătorul : el vorbeşte despre produ
sele industriale şi produsele agricole care formează venitul, 
ceea e este cu totul altceva decît pro dusele industriale şi 
agricole, care fomează produsul anual total. Chiar dacă în 
ceea ce priveşte produsul anual total ar fi j ust să se spună că, 
după ce din el se scade partea de capital agrar care constă din 
maşini etc. [480] şi partea de produs agricol care se restituie 
nemijlocit producţiei agricole, [repartizarea] plusvalorii între 
farmer şi manufacturer, deci şi epaitiaTe.a plusvalrii are-i 
evine fmierului, înte aesta şi 1andllord, trebuie să fie deer
minată de mărimea părţilor pe .care industria şi agricultura 
le au în valoarea totală a produselor ; chiar dacă toate acestea 
ar fi exacte, mai rămîne de văzut dacă acest lucru este valabil 
atunci cînd este vorba de pro dusele care formează fondul 
social al venitului. Venitul (aici se exclude partea care, la 
rindul ei, se transformă în capital nou) constă din produse 
care intră în consumul individual şi toomai aici se pune întTe
barea cît anume scot din acest cazan capitaliştii, famierii şi 
landlorzii. Această cotă este oare determinată de partea pe 

1) - schimbarea. - Nota trad. 
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are industria şi producţia de materii prime o au în valoarea 
produselor care constituie venitul ? Sau de cotele, în care se 
împarte, între munca agricolă şi munca industrială, valoarea 
întregului produs care constituie venitul ? 

Masa de produse din care constă venitul exclude, după cum 
am arătat mai înainte 1), toae 1produsele care inră n pducie 
ca unelte de muncă (maşini), matiere instrumentale, semifabri
cate şi materii prime pentru semifabricate şi constituie o parte 
din produsul anual J muncii. Această masă nu exclude numai 
capitalul constant al producţiei de materii prime, ci şi capi
talul constant al constructorilor de maşini şi întregul capital 
constant al femierilor şi al caipitaliştilor, capital care, deşi 
intră în procesul muncii, nu intră în procesul de valorificare. 
a exdude, de asemenea, nu nnai capitalul constant, d şi 
acea parte din produsele nedestinate consumului indiv�dual, 
care reprezintă venitul producătorilor lor şi care, în vederea 
înlocuirii capitalului constant folosit, intră în capitalul produ
cătorilor de produse ce se consumă ca venit. 

Masa de produse în care se cheltuieşte venitul, are deci 
eprezintă in fact partea de avuţie care, - atît în ca ce 
priveşte valoarea de întrebuinţare, cit şi în ceea ce priveşte 
valoarea de schimb, constituie venitul, - această msă de 
rodue ae fi considerată, aşa m m arătat mi înainte 2), 
ca fiind fomată numai din munca nou adăugată (în cursul 
anului), din care cauză se şi reduce numai la venit, adică la 
salariu şi la profit (icesta din urmă se împarte, la rîndul lui, 
în profit, rentă, impozite etc.), fără ca vreo particulă din ea 
să conţină valoarea materiei prime, care intră în producţie, 
sau valoarea uzurii maşinilor, care intră în producţie, într-un 
cuvînt valoarea mijloacelor de muncă. Prin urmare, dacă noi 
(lăsînd cu totul la o parte formele derivate ale venitului, căci 
ele nu arată decît că posesorul venitului cedează altuia fie 
pentru servicii etc., fie entru plata unei datorii etc., partea 
lui alicotă din masa de produse amintită) vom examina acest 
venit şi vom admite că salariul reprezintă 1/3 din venit, pro
fitul 1/3 şi renta funciară 1/3 şi că valoarea produsului = 
90 1. st., atunci fiecare va putea să obţină din masa totală 
produse reprezentînd 30 l. st. 

Intrucît masa de produse care fomează venitul constă lin 
munca nou adăugată (n cursul anului), s-ar părea că lucru-

1) Vezi K. Marx şi F. Engels, Opere, val. 26, partea I, Bucureşti, 
Ediura politică, 1980, p. 221-229. - Nota red. 

2) - Op. cit., p. 212-221. - Nota red. 
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rile se prezntă cit se poate de simplu : dacă în aeastă masă 
de produse munca agricolă intră în proporţie de 2/3, iar 
mna indusrială în proprţie ,de 1/3, manufactrers şi agri
culturists îşi împart între ei valoarea în acest raport. 1/3 din 
această valoare pentru manufactues, 2/3 pentru agrkulturists, 
iar mărimea proporţională a plusvalorii realizate in industrie 
şi în agriaultură (presupunînd că n ambele rata plusvalorii 
este aceeaşi) ar corespunde părţilor pe care industria şi agri
cultura le au în valoarea produsului total ; cît priveşte renta 
funciară, ea ar creşte în raport cu masa profitului fermierului, 
căci .pe aceasta ea stă ca un parazit. Totuşi acest mod de 
traare a problemei este greşit. O parte din valoare, care constă 
din muncă agricolă, constituie venitul fabricanţilor de capital 
fix dstnat să în1ocuiască patea dn acest capital care a fost 
uzată în agricultură. Raportul părţilor componente ale valorii 
în produsele care fomează venitul, dintre munca agricolă şi 
cea industrială, nu exprimă nicidecum raportul în care valoarea 
acstei mase de prduse sau chiar această masă de produse, 
se repartizează între manuactures şi farmers, şi nici raportul 
în care ndustria şi agricultura participă la producţia totală. 

Mai departe, Radb[ertus] spune : 

„Pe e altă parte însă, numai productivitatea muncii în producţia de  
materii prime, resp. în  industrie, determină nivelul corespunzător al 
valorii produsului brut, resp. al produsului industrial, sau părţile pe 
care acestea le reprezintă în valoarea produsului total. Valoarea produ
sului prim va fi cu atît mai ridicată, cu cit va fi mai scăzută producti
vitatea muncii în producţia de materii prime, şi invers. Exact la fel 
valoarea podusului industrial va fi cu atit mai ridicată cu cît va fi 
mai scăzută productivitatea muncii în industrie, şi invers. De aceea, dacă 
nivelul rentei în general este dat, înseamnă că, deoarece valoarea ridi
cată a prdusului brut determină o rentă funciară ridicată şi un cîştig 
scăzut a capital, iar o valoare ridicată a produsului industrial determină 
un cîştig ridiat la capital şi o rentă funciară scăzută, nivelul rentei 
funciare şi nivelul cîştigului la capital trebuie să fie într-un raport 
invers nu numai unul faţă de altul, ci şi faţă de productiviatea muncii 
respective, adică faţă de productivitatea muncii în producţia de materii 
prime şi a muncii în industrie" (p. 123). 

Daci e compară productivitatea în două sfere de producţie 
diferite, comparaţia nu poate fi lecit relativă. Aceasta înseam
nă : e ia ca punct de plcare un mment oarecare, în care 
valorile a două produse, de pildă valoarea fuiorului de cînepă 
şi a a pînzei, şi deci cantităţile corelative de timp de muncă 
cuprins în ele, e raportează ca 1 la 3. Dacă acest raport se 
schmbă, va fi j ust să se spună că s-a schimbat productivitatea 
acestor munci diferite. Dar ar fi greşit să e afirme că pro
ducţia e aur este „mai neproductivă" deoît producţia de fier, 
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deoarece timpul de muncă necesar pentru producerea unei 
uncii de aur [481]  = 3, iar timpul necesar pentru producerea 
unei tone de fier dem = 3.  

Raportul valoric dintre două mărfuri arată că una dintre 
ele costă mai mult timp de muncă lit cealaltă, dar pe această 
bază nu se poate spune că una este „mai productivă" decît 
cealaltă. Acest lucru ar fi adevărat numai atunci cînd în 
ambele cazuri timpul de muncă s-ar ch!ltui pentru produ
cerea aceloraşi valori de întrebuinţare. 

Prin urmare, dacă raportul dintre valoarea produsului prim 
şi valoarea produsului industrial = 3 : 1, aceasta nu înseamnă 
nicidecum că industria este de trei ori mai productivă decît 
aricultura. Numai în cazul cînd acest raport s-ar schimba, 
devenind de pildă : 4 : 1 sau 3 : 2 sau 2 : 1 etc., s-ar putea 
spune, că în ambele ramuri productiitatea relativă s-a schim
bat. Aşadar, în cazuri de creştere sau de scădere. 

[c) A treia teză a lui Rodbertus] 

„III. Nivelul cîştigului la capital este determinat exclusiv de nivelul 
valorii produsului în general şi de nivelul valorii produsului brut şi a 
produsului fabricat în special, sau de raportul dintre productivitatea 
muncii în general şi productivitatea muncii în producţia de materii prime 
şi în industrie în special ; nivelul rentei funciare depinde, în afară de 
aceasta, de mărime. va lorii produsului, adică de can titatea de muncă sau 
de forţă productivă folosită în producţie în condiţiile unui grad de 
productivitate dat" (p. 1 16, 117) .  

Cu alte cuvinte : rata profitului depinde exclusiv de rata 
plusvalorii, iar aceasta este determinată exclusiv de produc
tivitatea muncii ; dimpotrivă, rata rentei funciare depinde şi 
de masa de muncă folosită (de numărul de muncitori) în con
diţiile unei anumite productivităţi a muncii date. 

In această afiunaţie sînt aproape tot atîtea reşeli cîte 
cuvinte. 

ln primul rînd, rata profitului nu este determinată exclu
siv de rata plusvalorii ; de.pre aceasta vom vorbi imdiat. 
In primul rînd însă este reşit că rata plusvalorii depinde 
exclsiv de productivitatea muncii. Productivitatea muncii 
fiind dată, rata plusvalorii se schimbă în funcţie de durata 
timpului de supramuncă. Prin urmare, rata plusvalorii nu 
depinde numai de productivitatea muncii, ci şi de cantitatea 
de muncă folosită, căci antitatea de muncă neplătită poate 
creşte (la aceeaşi productivitate) fără ca totodată să· crească 
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cantiatea de muncă plătită, adică fără să crească partea de 
capital care e cheltuieşte pe salarii. Plusvaloarea - absolută 
sau relativă (iar Rod [bertus] , urmîndu-1 pe Ricardo, nu o 
cunoaşte decît pe aceasta din urmă), - nu este posibi�ă dacă 
muna nu este cel puţin atît de productivă, încît din ziua de 
muncă, după ce e scade timpul necesar reproducţiei proprii 
a muncitorului, să rămînă şi un timp de supramuncă. Dar din 
moment ce e presupune existenţa timpului de supramuncă, 
în condiţiile unui minimum de productivitate dat, rata plus
valorii e schimbă o dată cu schmbarea duratei timpului de 
supramuncă. 

Prin urmare, în primul rînd, este greşit că rata profitului 
- îndebi rata plusvalorii sau „nivelul cîştigului la capital" 
- este deteminată exdusiv de productivitatea muncii exploa-
tate de capital. In al doilea rînd, să presupunem ca fiind dată 
rata plusvalorii, care, dacă productivitatea muncii este dată, 
se schimbă în funcţie de schimbarea duratei zilei de muncă, 
iar dacă ziua de muncă normală este dată, se schimbă în 
funcţie de productivitatea muncii. Atunci însăşi plusvaloarea 
va fi diferită în funcţie de numărul muncitorilor, din a căror 
fiecare zi de muncă se stoarce o amită cantitate de plus
valoare, cu alte cuvinte în funcţie de mărimea capitalului 
variabil care se cheltuieşte pe alarii. Dar rata profitului 
dpinde de raportul dintre această plusvaloare şi capitalul 
variabil + apitalul constant. Dacă rata plusvalorii este dată, 
mărimea plusvalorii depinde, fireşte, de mărimea apitalului 
variabil, dar nivelul profitului, alică rata profitului, depinde 
de raportul dintre această plusvaloare şi apitalul total avan
sat. Aici, prin urmare, rata profitului va fi deteminată, 
firşte, de peţul materiei prime (s'l y en a 1) n rura indu:s
trială respectivă) şi de valoarea maşinilor de o anumită effi
cieny 2). 

De aea ste profund greşit ceea e afrmă Rod [bertus] : 

„In aceeaşi proporţie în care, datorită creşterii valorii produsului, 
creşte şi suma cîştigului la capital, creşte prin urmare şi suma valorii 
capitalului la care urmează să fie calculat cîştigul, aşa încit proporţia 
anterioară dintre cîştig şi capital nu se schimbă cîtuşi de puţin în urma 
acestei creşteri a cîştigului la capital" (p. 125) . 

Acest lucru este just numai dacă este o tautologie : la o 
rată a profitului dată {foarte diferită de rata plusvalorii şi 

1) - dacă există. - Nota trad. 
2) - eficienţă. - Nota trad. 
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chiar de plusvaloare}, mărimea capitalului folosit este indife
rentă, tomai fiindcă se presupune că rata profitului este con
stantă. n general însă rata profitului poate să crească deşi 
productivitatea muncii rămîne constantă, sau poate să scadă 
deşi productivitatea muncii creşte, chiar dacă creşte in every 
depa'tment 1). 

Apoi apare dn nou artificiul grosolan cu renta funciară 
(p. 1 25, 126), a cărei simplă creştere, fae să crească rata ei, 
întrucît în fiecare ţară ea se alculează la „un număr inva
iabil de morgeni" (p. 1 26). Dacă creşte masa profitului (ata 
profitului fiind dată), 

·
creşte şi masa capitalului, de a care ea 

se obţine ; dacă însă creşte renta funciară, atunci - [pretinde 
Rodbertus] - se schimbă numai un factor, renta, în timp ce 
etalonul ei, „numărul de morgeni", rămîne fix, invariabil. 

[482]„De aceea renta funciară poate creşte ca urmare a unei cauze 
care apare pretutindeni în cursul dezvoltării economice a societăţii, ca 
urmare a creşterii muncii folosite în producţie, cu alte cuvinte ca urmare 

a creşterii populaţiei, fără o creştere concomitentă a valorii produsului 
brut, deoarece chiar şi numai faptul că renta funciară se obţine de la o 
cantitate mai mare de produs brut tebuie să aibă un asemenea rezul
tat" (p. 127) .  

La p. 1 28 Rod [bertus] fae curioasa descoperire că, chiar 
dacă renta funciară ar dispărea cu desăvîrşire în urma scă
derii produsului brut sub valoarea lui normală, ar fi cu nepu
tinţă 

„ca cîştigul la capital să poată reprezenta vreodată lOOD/0" (cu condiţia 
ca marfa să se vîndă la valoarei ei) ; „oricît de ridicat ar fi profitul, el 
trebuie să fie întotdeauna mult mai mic" (p. 128) . 

And why ? 2) 

„Deoarece el" (cîştigul la capital) „rezultă exclusiv din raportul de 
impărţire a valorii produsului . De aceea el poate fi întotdeauna doar o 
fracţiune din această unitate" (p. 127, 128) . 

Acst lucru, domnule Rod [bertus] , depinde în întregime de 
modul dumitale de a calcula. 

Să presupunem că capitalul constant avansat este 100, sala
riul avansat = 50, iar produsul muncii pste aceste 50 repre
zintă 150. In acest caz calculul ar i următorul : 

1) - in fiecare sferă. - Nota trad. 
2) - de ce ? - Nota trad. 
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capital 
constant 

100 

capital plusva- va- cheltuieli 
variabil loare loare de producţie profit procente 

50 150 300 150 150 100% 

Pentru a un asemenea az să fie posibil, este necesar doar 
a muncitorul să lucreze 3/4 din ziua de muncă pentru al 
său master, aşadar, se presupune că pentru reproducţia pro
prie este suficient 114 din timpul de muncă. Fireşte, dacă d-l 
Rod [bertus] ia valoarea totală a produsului = 300, şi nu ţine 
seamă de excedentul ei peste cheltuielile de producţie, ci 
>pune : acest produs urmează să fie împărţit între capitalst 
şi muncitor, atunci in fact partea capitalistului poate repre
zenta numai o parte din acest produs, chiar dacă ar fi egală. 

cu 999 . Dar acest calcul este greşit sau, în orice caz, inutil, 
1 OOO 

din mai toate punctele de vedere. Cînd cineva cheltuieşte 150 
ş1 mcasează 300, de obicei el nu spune că realizează 50o 
pofit, dcît dacă socoteşte 150 a 300 în loc să socotcă 
a 150.  

Să presupunem că în exemplul de mai sus muncitorul a 
lucrat 12 ore : 3 ore pentru sine, 9 ore pentru capitalst. 
Să presupunem acum că el lucrează 15  ore : prin umare, 
3 ore entru sine şi 12 ore pentru apitalist ; potrivit rapor
tului anterior din producţie la capitalul constant ar trebui 
să se adauge o cheltuială de 25 (in fact mai puţin, întrucît 
cheltuielile pentru maşini nu ar creşte în aceeaşi proporţie 
în care creşte cantitatea de muncă) . Deci : 

capial 
constant 

125 

capital plnsva- va- cheltuieli 
variabil loare loare de producţie profit procente 

50 200 375 175 200 114211% 

Aoi Rod[bertus] vine din nou cu creşterea „la infinit a 
rentei funciare", deoarece, în pmul rînd, el ia simpla creş
tere a mărimii ei drept urcare a ei, adică vorbeşte despre o 
urcare a ei şi în cazul cînd aceeaşi rată a rentei funciare se 
plăteşte la o masă mai mare de produse. In afară de aceasta 
el ia a unitate de calcul ,,morgenul".  Două lucruri care nu 
au nimic comun. 

Problemele următoare - de notat foarte succint deoarece 
nu au nici o legătură cu scopul pe care l umăresc. 

„Valoarea pămîntului" este „renta funciară capitalizată". De 
aceea, această expresie bănească a ei depinde de nivelul curent 
al dobînzii. a 4% capitalizate valoarea pămîntului trebuie 
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înmulţită cu 25 (căci 4% = __ din 100) la 5% capitaliate � .  
25 

cu 20, (căci 5% = __ din 100). n valoarea pămîntului, aceasta 
20 

ar reprezenta o diferenţă de 20o (p. 131) .  Chiar şi dacă valoa· 
rea banilor sede, renta funciară, deci şi valoarea pămîntului, 
ar creşte nominal, deoarece aici capitalul nu creşte proporţio
nal şi în expresia lui bănească - aşa cum se întîmplă îE 
-cazul capitalului cu un plus de expresie [în bani] sub forma 
dobînzii sau a profitului. Dimpotrivă, renta funciară exprimată 
într-o cantitate mai mare de bani trebuie să se împartă, „la 
un număr invariaibil de morgeni de pămînt" (p. 132). 

D-l Rod [bertus] îşi rezumă în felul următor ştiinţa apli
cînd-o la Europa : 

1. „„.La aţiunile europene, productivitatea munii în general - a 
muncii în producţia de materii prime şi În iindustie - a crcut... ca 
urmare, partea din produsul naţional care este destinată salariului s-a 
mişorat, r pairtea care rămâne a rentei s-a mărit... >in uire, renta 
în genernl s-a urcat" (p. 1 38, 1 39) . 

2. „„.Productivitatea industriei a crescut într-o măsură mai mare decît 
poductivi<tatea poducţiei de ateni primare„. datoită acstui fapt, în 
prezent, la aceeaşi mărime a valorii produsului naţional, partea de rentă 
care rvine podsului brut ste mai mare dei<t cea cre rine produ
sului industrial ; prin u rmare, cu toată creşterea rentei în general, a 
crescut totuşi numai renta funciară, în timp ce cîştigul la capital, dimpo
trivă, a scăzut" (p. 139). 

Aşadar, aici d-l Rod [bertusJ , la fel a Ricaido, explică sepa
rat urcarea rentei funiare şi scădera ratei profitului ; scă
derea uneia echivalează cu urcarea celeilalte, iar urarea 
rentei funciare se explică prin neproductivitatea relativă [483] 
a agriculturii. Undeva 1) Ricardo spune chiar destul de lar că 
nu este vorba de o neproductivitate absolută, ci de una „rela
tivă" . Dar, chiar dacă ar fi afimat contrarul, aceasta nu ar 
fi rezultat din prinoipiul enunţat de el, întrudt adevăratul 
autor l concepţiei susţinute de Ric [alo] ,Anderson, vorbeşte 
clar despre capacitatea absolută a oricărui teren de a fi îmbu
nătăţi t. 

Dacă „plusvaloarea" în general (profitul şi renta) a crescut, 
atnnci, în raport cu caipitalul constant, rata întregii rente nu 
numai că poate să sadă, dar chiar trebuie să scadă, deoarece 
a crescut productivitatea muncii.  Cu toate că numărul munci
torilor ocupaţi a sporit şi gradul exploatării lor a crescut, 

1) - Vezi volumul de faţă, p. 364. - Nota red. 
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pitalul care se cheltuieşte în general e salarii, deşi ca 
mrime absolută ceşte, totşi a măr1me relativă &ade ; 
aceasta pentru că o parte mereu crescîndă a capitalului total 
o constituie apitalul pus n mişcare de aceşti muncitori, ca 
avans - produs l muncii trecute -, intră în producţie ca o 
premisă a ei. De aceea rata profitului şi a rentei funciare luate 
împreună - scad, cu toate că a crescut nu numai suma lor 
(mărimea lor absolută), ci şi gradul de exploatare a muncii. 
E un lucru 1pe care d-l Rod[bertus] nu este în stare să-l vadă, 
deoaece pentru el capitalul constant este o invenţie a indus
triei, necunoscută l agricultură. 

Cît priveşte însă mărimea relativă a profitului şi a rentei 
funciare, din faptul că agriCultura este în mod relativ mai 
puţin productivă decît industria nu rezultă nicidecum că din 
aCeastă cauză rata profitului trebuie să scadă în mod absolut. 
Dacă înainte raportul dintre rata profitului şi renta funciară 
era egală cu 2 : 3, iar acum este egal cu 1 : 3, înseamnă că 
înainte ea reprezenta 2/3, din renta funciară, iar acum .repre
zintă numai 1/3 ; sau, dacă înainte [profitul] reprezenta 2/5 
din plusvaloarea totală 8/20, iar acum numai 1 /4, înainte 8/20, 
iar acum nmai §/20, înseamnă că a scăzut cu 3/20, sau cu 
15o de exemplu. 

Să 1presupunem că valoarea unui pfund de bumbac = 2 
şilingi. a scade la 1 şiling. 100 de muncitori, care înainte 
transfomau în fire 100 de pfunzi de bumbac într-o zi, tran�
formă acum în fire 300 de pfunzi de bumbac. 

Cheltuirea de capital la 300 de pfunzi de bumbac reprezenta 
înainte 600 de şilingi ; acum ea reprezintă numai 300 de 
şilingi ; să presupunem, de asemenea, că în ambele cazuri 
maşinile = 1 11 O = 60 de şilingi. În sfirşit, pentru a transforma 
în fire 300 de pfunzi de bumbac era înainte necesar să se 
plătească pentru 300 de muncitoru 300 de şlingi, iar acum 
se plăteşte numai pentru 1 00 [de muncitori] 1 00 de �ingi. 
întrucît productivitata muncii muncitoHor „a ,cresut" şi noi 
trebuie să presupunem că ei sînt •retribuiţi .aiai cu produs. 
propriei lor munci, să admitem că fo1ainte plusvlorea repre
zenta 20% din salariu, iar acum 40%. 

Aşadar, 300 de pfunzi de fire costă : 
I) în pim ul caz : 

600 aterie primă, 60 maşini, 300 slarii, 60 plusvloare, totl 
1 020 de şilingi ; 

II) în cazul l doilea : 
300 materie primă, 60 mşini, 1 00 l:rii, 40 plusvaloare, totl 
500 de şilingi. 
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Cheltuieli de producţie, în primul caz, 960 de şilingi, profit 
60 de şilingi, rata profitului 6114o. 

Cheltuieli de producţie, în cazul al doilea, 460 de şilngi, 
profit 40 de şilingi [rata profitului] 816/23o. 

PrsJpunînd c ă  renta reprezenta 1/� din fiecare pfund de 
bumbac, în primul caz ea era egală cu 200 de şilingi = 1 0  1. st„ 
iar în al doilea caz = 1 00 de şilingi = 5 1. st. Aici enta a 
scăzut, deoaece produsul brut s-a ieftinit cu 50o. Dar între
gul produs s-a ieftinit cu peste 50o. Raportul dintre munca 
industrială adăugată [şi valoarea materiei prime] era în pri
mul caz 360 : 600 = 6 : 1 0  = 1 : 1g ; iar în caul al doilea 
1 40 : 300 = 1 : 2 117. Productivitatea muncii industriale a cres
cut într-o măsură mai mare decît productivitatea muncii agri
cole ; cu toate acestea, în primul caz rata profitului este mai 
scăzută, iar renta mai ridicată dcît în cazul al doilea. In 
ambele cauri renta reprezintă 1/3 din materia primă. 

Să presupunm că în cazul al II-lea masa materiei prime 
s-a dublat şi că s-au tors 600 de pfunzi de bumbac ; n acst 
caz raportul ar fi următorul : 

II. 600 de pfunzi = 600 [de şilingi] materie primă, 1 2 0  [de 
şilingi] - maşini, 200 [de şilingi] - salarii, 80 [de şilingi} 
- plusvaloare. Total 920 [de şilingi] cheltuieli de producţie, 
80 de şilngi profit, 816/23% rata pofitului. 

Rata profitului ar creşte comparativ cu caul I. Renta ar 
fi la fel de mare ca în cazul I. 600 pfunzi de fire ar cosa 
numai 1 OOO de şilingi, n timp ce înainte costau 2 040 de 
şilngi. 

[484] Din faptul că produsul agricol e elativ mai scump 
nu reultă nicidcum că acesta dă o rentă [mai mare] . Dar 
din moment ce se pesupune că enta creşte, ca procent, la 
fiecare parte de valoare a produsului agricol - cum presupune 
Rodbertus, căci pretinsa lui dmonstraţie este absurdă - din 
acestă preslpunee ezultă, fieşte, că enta rşe oată u 
scumpirea produsului agricol. 

„ ... ca urmare a creşterii populaţiei s-a mărit considerabil şi suma 
valorii produsului naţional... de aceea acum, în cadrul naţiunii, se obţine 
mai mult salariu, mai mult profit, mai multă rentă funciară ... această 
sporire a sumei rentei funciare a atras după sine şi o creştere a nivelului 
rentei funciare, pe cînd, în ceea ce priveşte salariul şi profitul, sporirea 
sumei globale a fiecăruia dintre ele nu a putut avea un asemenea efect 
(p. 139) .  
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[8. Adevărata esenţă a legii denaturate de  Rodbertus] 

Să eliminăm acum toate aberaţiile d-lui Rod [bertus] (fără 
să mai vorbim despre acele deficienţe din oncepţiile lui despre 
care am vorbit amănunţit mai sus, de pidă, că rata plus
valorii („nivelul rentei") poate creşte numai dacă munca este 
mai productivă, ceea ce denotă, aşadar, ignorarea plusvalorii 
absolute etc.) ; şi anume aberaţia că în agricultura propriu
zisă (capitalistă) „valoarea materialului" nu intră în cheltuieli ; 

a doua aberaţie, faptul că ca de-a doua parte a capialului 
constant are intră n agricultură şi n industrie, maşinile etc. 
nu este considerată ca o „paite Ciponentă a valorii" care, 
ca şi „valoarea materialului",  nu se rezulatul muncii depuse 
în sfera de producţie în care ea intră sub formă de maşini 
şi a are de asemenea trebuie dci să e calculeze cîştigul 
obţinut n fiecare sferă de producţie, deşi nici valoarea maşi
nilor, ca şi „valoarea" materialului ,  nu adaugă nici o centimă 
la acest îştig, deşi atît maşinile cit şi materia primă sînt 
mijloace de producţie şi intră ca atare n procesul muncii ; 

a treia aberaţie, faptul că pentru agricultură el nu calculează 
ca cheltuieli, întreaga „parte componentă a valorii" pe care o 
constituie „maşinile" etc. care intră aici şi că fracţiunea din 
această parte cmponentă a valorii, care nu se reduce a 
materie primă, el nu o consideră ca pe un debit al agriculturii 
faţă de industrie, pentru achitarea căruia agricultura trebuie 
să lireze gratuit industriei o parte din maeria primă, parte 
are nu intră, prin urmare, n cheltuielile industriei, consi
derate ca un tot întreg ; 

a patra aberaţie, faptul că n toate ramurile industriei intră, 
pe lîngă maşini şi matieres instrumentales ale acestora, şi 
„valoarea materialului", ceea ce însă nu se întîmplă de loc 
nici n industria transporturilor, nici în industria extractivă ; 

a cincea aberaţie, faptul că el nu vede că în numeroase 
ramuri ale industriei (ce-i drept cele care furnizează mai mult 
finishd poduce 1) enru consum), intră n afară de capital 
variabil şi „materie primă" , dar cealaltă parte cmponentă 
a capitalului constant este aproape total inexisentă sau repre
zintă o mărime minimă, incomparabil mai mică dect în marea 
industrie şi în agricultură ; 

a şasea aberaţie, faptul că el confundă preţurile medii ale 
mărfurilor cu valorile lor. 

1) - produs finit. - Nota trad. 
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Dacă elimnm toarte aceste aberaţii, care-i permit să dducă 
a a explicare a rentei funciare din calculul greşit pe care-l 
face fermierul şi el însuşi, astfel încît renta funciară ar trebui 
să dispară pe măsură ce fermierul începe să calculeze corect, 
cheltuielile pe care le face, atunci rămîne, ca esenţă, doar 
următoarea afirmaţie : 

Cînd produsele prime e vînd la valorile lor, valoarea lor 
este peste preţurile medii ale celorlalte mărfuri, sau peste 
propriul lor preţ mediu, adică depşeşte cheltuielile de pro
ducţie plus profitul mediu, şi, p'in urmare, dă un profit supli
mentar, care formează renta funciară. Aceasta înseamnă, ai 
departe, că în producţia de materii prime capitalul variabil 
(presupunînd că rata plusvalorii este aceeaşi) este mai mare, 
în comparaţie cu capitalul constant, decît - în medie - în 
sferele de producţie care aparţin industriei (ceea ce nu înseam
nă că în unele ramurii industriale acesta nu este mai ridicat 
decît în agritultură) . Sau într-o fomă şi mai generală : agri
cultura face parte din acea categorie a sferelor industriale ale 
producţiei, în care raportul dintre capitalul variabil şi capi
talul constant este mai ridicat decît în mdie în sferele indus
triei.  De aceea plusvaloarea în agricultură, calculată la cheltu
ielile ei de producţie, trebuie să fie mai mare decît - în 
medie - în sferele industriei. Ceea ce, la îndul său, înseamnă 
că rata specifică a profitului în agricultură depăşeşte rata 
medie, sau generală a profitului. Aceasta nu înseamnă decît 
eă în fiecare sferă a producţiei rata specifică a profitului, dacă 
rata plusvalorii este aceeaşi şi dacă plusvaloarea este dată, 
depinde de raportul dintre capitalul variabil şi capitalul con
stant în sferele respective. 

Nu am avea deci, în cazul de faţă, decît aplicarea, la o 
ramură deosebită a producţiei, a legii pe care eu am eJpus-o 
în linii generale. 

[ 485] Apoii : 
1. ar rebui demonsrat că aricultura aparţine acelar sfee 

specifice ale producţiei în care valoarea mărfurilor depşeşte 
preţurile lor medii şi în care, prin umare, profitul, dacă este 
apropriat în adrul acestor sfere şi nu este edat în vederea 
egalizării ratei generale a profitului, depşeşte profitul mediu, 
aşa îndt în afară de acesta din urmă dă şi un profit supli
mentar. Acest punct 1 pare valabil pentru media agriculturii, 
întrucît aici este încă relativ predminantă munca manuală, 
iar modului de producţie burghez îi este proprie dezvoltarea 
mai rapidă a industriei decît a agriculturii. Aceasta este, de-
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altfel, o deosebire istorică, care poate să dispară. Tot aici 
trebuie căutată şi cauza fenomenului că valoarea mijloacelor 
de producţie e care industria le furnizează agriculturii scade 
în general, în timp € valoarea materiilor prime pe care agri
cultura le furnizează industriei ceşte în general ; datorită 
acestui fapt, întro mare parte a industriei capitalul constant 
este relativ mai mare ·ca valoare decît în agricultură. in majo
ritatea cazurilor, acest lucru nu este valabil pentru industria 
€.'iractivă. 

2. Nu trebuie să se spună, cum face Rodbertus, că dacă, 
potrivit legii generale, produsul agricol se vinde în medie la 
valoarea lui, el trebuie să dea profit suplimentar, alias rentă 
funciară, ca şi cum o asemenea vînzare a mărfii la valoarea 
€Î, dar peste preţul ei mediu, r fi legea generală a producţiei 
capitaliste. Dimpotrivă, trebuie arătat de ce în producţia de 
materii prime - ca excepţie şi spre deosebire de acea cate
gorie de produse industriale a căror valoare este şi ea p e s t e 
preţul lor mediu - valorile nu scad la nivelul preţurilor 
medii şi, datorită acestui fapt, dau profit suplimentar, alias 
rentă fonciară. Aceasta se expl.că pur şi smplu prin existenţa 
proprietăţii funciare . Egalizarea are loc numai prin aceea că 
un capital acţionează împotriva altui capital, căci numai capi
taluri care acţionează unele asupra altora au puterea de a 
înfăptui legile imanente ale capitalului. in această măsură 
au dreptate cei care deduc renta funciară din monopol ; aşa 
cum numai monopolul apitalului dă capitalistului posibilitatea 
de a stoarce muncitovului supramuncă, tot aşa monopolul pro
prietăţii funciare dă proprietarului funciar posibilitatea de a 
stoace capitalistului partea de supramuncă care ar putea con
stitui un profit suplimentar permanent. Cei care deduc renta 
funciară din monopol greşesc atunci cînd consideră că mono
polul ar permite proprietarului funciar să urce preţul mărfii 
peste valoarea ei. Dimpotrivă, el permite menţinerea valorii 
mărfii la un nivel superior preţului ei mediu, face posibilă vîn
zarea mărfii la valoarea ei, şi nu la un preţ superior valorii ei. 

Modificată astfel, chestiunea este justă. Ea explică existenţa 
rentei funciare, în timp ce Ricardo eplică numai existenţa 
unor rente funciare diferite şi de fapt lipseşte proprietatea 
funciară de orice efect economic. poi, ea înlătură afimaţia 
- la Ric[ardo], dealtfel, doar arbitrară şi superfluă pentru 
argumentarea lui - că producţia agricolă devine tot mai 
puţin productivă ; dimpotrivă, admite că aceasta devine mai 
productivă. Este vorba de faptul că, pe temelia burgheză, 
agricultura este relativ mai puţin productivă - cu alte cuvinte, 
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dezvoltă mai încet forţele productive ale muncii - decît 
industria. Ric[ardo] are drepfate ind deduce „plusvaloarea 
Splimentară" în agriculură nu dintr-o mai mare fertilitate, 
ci dintr-o mai mare nefertilitate. 

[9. Corelaţia dintre renta diferenţială şi renta absolută. 
Caracterul istoric al rentei funciare. 

Despre metoda de cercetare a Smith şi Ricardo] 

in ceea ce priveşte diferenţa dintre rentele funciare la 
aceeaşi investiţie de apital pe terenuri de aceaşi mărime, ea 
se eaplică prin diferenţa de fertilitate aturală, în special, şi, 
în primul rînd, entru produsele din are se obţine pîinea, 
principalul aliment ; la terenrri de aeeaşi mărime şi de aceeaşi 
rertilitate însă, ea se explică prin investiţia de capital inegală. 
a dferenţă, ca aturală, determină o debire nu numai 
în ceea ce priveşte mărimea, ci şi în ceea e priveşte nivelul 
sau rata rentei funciare în raport cu capitalul cheltuit ; cea 
de-a doua diferenţă, cea industrială, detenină doar creşterea 
rentei funciare pporţional cu mărimea capitalului cheltuit. 
Rezultate diferite pot fi şi în cazul unor investiţii succsive 
de capital pe unul şi acelaşi teren. Existenţa unor profituri 
suplimentare diferite, au rente funciare diferite, e enuri 
cu o fertilitate diferită nu este încă ceea ce deoseeşte agri
cultura de industie. ea ce o deosebeşte este caracterul fix 
al acestor profituri suplimenare, are aici au o bază naturală 
(aa, ce-i drept poate fi plus ou moins 1) egalizată), e cnd 
în indstrie, la acelaşi profit mdiu, ele au întotdeauna doar 
un caracter efemer şi apar întodeauna numai entru că se 
trece la folosirea unor maşini mai productive şi a unor metde 
de mucă mai eficiente. in industrie, profitul suplimentar 
obţinut prin reducerea peţurilor mdii este dat întotdeauna 
de capitalul cel mai productiv, care vine ulimul. in agricultură 
însă, cauza profitului suplimentar poate fi - şi foarte adesea 
trebuie să fie - nu creşterea absolută a frtilităţii celor mai 
bune terenuri, i creşterea relativă a fertilităţii lor, deter
minată de faptul că se iau în cultură terenuri mai puţin 
fertile. in industrie, productivitatea relativă mai idicată, pro
fitul suplimentar (care de) trebuie să fie întotdeaua 
rezulatul unei creşteri absolute a productivităţii capitlului 
nou investit în cmparaţie cu cel anterior. in industrie, nici 

1) - mai mult sau mai puţin. - Nota trad. 
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un capital (nu vorbim aici de creşterea momentană a cererii) 
nu poate da un profit suplimentar care să fie determinat de 
faptul că n ramura respectivă intră pentru prima oară api
taluri mai puţin productie. 

[486] Dar şi în agricultură (cum admite Ricardo) pămîntul 
mai fertil - pămîntul care, fie că este mai fertil de a natură 
fie că, datorită noilor progrese ale tehnologiei, devine mai 
fertil decît vechiul pmînt n vechile [condiţii] - poate fi 
luat în exploatare mai tîrziu, poate chiar să scoată din exploa
tare (aşa cum se întîmplă în industria minieră şi în producţia 
de produse coloniale) o parte din vechiul pămînt sau să 
introducă pe vechiul pămînt un alt fel de agricultură, are 
funizează alt produs. Faptul că diferenţele dintre rentele 
funciare (profiturile suplimentare) se fixează mai mult sau 
mai puţin, o deosebesc de industrie. Dar nu pămîntul, ci con
curenţa, producţia capitalistă este auza care face ca condiţiile 
de producţie mdii să determine preţul de piaţă şi n felul 
acesta să r�die peste preţul produsului resectiv şi chiar peste 
valoarea lui, acel preţ al produsului, are se află sub aest 
nivel mediu ; prin urmare, aceasta nu este o lege a naturii, 
i o lege socială. 

Potrivit acestei teorii, nu este necesar nici ca cel mai prost 
pămînt să plătească rentă funciară, nici ca acest pămînt să 
nu plătească nici o rentă. Tot a;a ste pstbil ca şi aolo unde 
nu se obţine nici o rentă funciară, ci numai profitul obişnuit, 
sau chiar acolo unde lipseşte şi acesta din urmă, să se plă
plătească totuşi arendă, adică proprietarul funciar să primească 
rentă funciară, deşi din punct de vedere econnmic aici nu 
există nici un fel de rentă funciară. 

ln primul rînd. Să admitem că rentă funciară (profit supli
ment.ar) se plăteşte numai de la pămîntul mai bun (mai fertil). 
Aici renta funciară „a atare" nu există. In asemenea cazuri, 
profitul suplimentar de cele mai multe ori nici nu e fixează 
a rentă funciară, întocmai aşa cm nu se fixează profitul 
suplimentar în industrie (acest lucru are loc, de pildă, în 
Vestul Statelor Unite ale Americii de Nord) 2" [486] . 

[486] Aşa se întmplă acolo unde, pe de o parte, o mare 
supafaţă of dispoable nd 1) nu a fost elatively 2) aproriată 
şi unde, pe de altă parte, fertilitatea naturală este destul de 
mare pentru a, n pofida dezvoltării neînsemnate a producţiei 
capialiste, prin urmare în pofida raportului mare dintre capi-

l) - de pămînt disponibil. - Nota trad. 
2) - relativ. - Nota trad. 
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talul variabil şi apitalul consnt, values 1) prod�lor agricole 
să fie egale cu (uneori sub) preţurile lor medii. Dacă le-ar 
depăşi, concurena le-ar coborî la acest nivel. A spune însă, 
aşa m face Rod [bertus] , de piMă, că statul pel'epe f.i. a 
dollar or so per ace 2), un peţ neînsemnat, apoape nominal, 
este absurd. Cu acelaşi drept s-ar putea afirma că penru 
funcţionarea fiecărei ramuri indusriale statul percepe un 
„impozit profesional" 3). In acest caz acţionează legea lui 
Ricardo. Rentă funciară există aici numai pentru pămînturi 
relativ mai fertile, dar în cea mai mare parte ea nu este încă 
fixată, ci este variabilă, ca şi profitul suplimentar în industrie. 
Terenul care nu plăteşte rentă funciară, nu o plăteşte din 
cauză că este nefertil, ci, dimpotrivă, din ·cauză că este fertil. 
Teenurile mai bune plătesc rentă deoarece au o fertilitate 
mai mare decît cea medie, din cauza fertilităţii lor relativ 
mai ridicate. 

Dar în ţările în care există proprietate .funciară, acelaşi 
caz - şi anume că terenul luat în cultură ultimul nu plăteşte 
rentă funciară - ar fi posibil în vhiutea unor ze 
diameral opuse. Acea.sta s-air întîmpla dacă valoarea 
cerealelor, de pildă, ar i atîrt de scăzută (şi acest nivel scăzut 
nu ar avea nici o legătură cu faptul că se plăteşte entă fun
ciară), încît pentru terenul luat în cultură ultimul, datorită 
fertilităţii lui relativ scăzute, această valoare n-ar fi decit 
egală cu preţul mediu, ceea ce înseamnă, aşadar, că, dacă, aici 
sar cheltui aceeaşi cantitate de muncă ca şi pe terenul purtător 
de rentă, numărul cuarterilor, să zicem (la capitalul cheltuit), 
ar fi atît de mic, încît cu valoarea medie a produselor cerea
liee nu s-ar obţine decît preţul mediu l giului, de pildă. 

[487] Să pesupunem, f.i. 4) că, [la] o cheltuire de apil 
de 100  1. st., ultimul teren care dă rentă (şi terenul cu renta 
cea mai mică reprezintă renta pură, celelalte - renta dife
renţiată) produce un produs egal cu 120 1. st., sau 360 de 
cuarteri de rîu a 1/3 1. st. cuarterul. In acest caz 3 cuarteri 
de grîu = 1 1. st. reprezintă să zicem = 1 săptămînă de muncă. 
100  1. st. = 100 de săptămîni de muncă, iar 120 1. st. = 120 
de săptămîni de muncă. 1 cuarter de griu = % de săptămină 
de muncă = 2 zile, şi din aceste 2 zile, sau din 24 de ore (if 
the normal working day = 12  hours 5)) o cincime [de zi] sau 

1) - valorile. - Nota trad. 
2) - de pildă un dolar sau cam atît per acru. - Nota trad. 
3) - Comp. volumul de faţă p. 162. - Nota red. 
4) - de pildă. - Nota trad. 
5) - dacă ziua de muncă normală = 12 ore. - Nota trad. 
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44/n ore, reprezintă munca neplătită, egală cu plusvaloarea 
cuprinsă într-un cuarter. 1 cuarter = 1/3 l. st.= 6% şilingi sau 
6G/g [şilingi] . 

Prin umare, dacă cuarterul se vinde la valoaea lui şi pro
fitul mediu = 10%, peţul mediu al celor 360 cuarteri ar fi = 
1 1 0  l. st. sau preţul mediu al unui cuarter = 6 1/9 şilingi. 
Valoarea ar fi cu 10  1. st. peste preţul mediu. Şi întrucît 
profitul mediu= 10%, renta funciară ar fi= jumătate din 
plusvaloaire , = l. st. , au 5/9 şilngi la 1 cuarer. TerenuriJe 
de caliate mai bună, care la aceeaşi cheltuire de 120 de săp
tămîni de muncă (din ca-e însă nai 100 repezintă muncă 
plătită, indifeent dacă e materia[izată au vie) aduc n nmăr 
mai m.e de cuarteri, r da, la peţul de 66/9 şilngi per cuarer, 
o rentă mai ridicată. Dar cel mai prost pămînt cultivat ar da 
o rentă de 10  l. st. la un capital de 100 1. st., sau 5lg şilingi 
a cuarterul de giu. 

Să presupunm că € ia în cultură un teren nou care la 
120 de săptămîni de muncă dă numai 330 de cuarteri. Dacă 
valoarea a 3 cuarteri = 1 1. st. , valoarea a 330 de cuarteri = 
1 1 0  l. st. Acum însă 1 cuarter ar fi= 2 zile 22111 ore, în timp 
ce înainte era = numai 2 zile. Inainte un cuarter era = 66/9 
şilingi, sau 1 cuarter = 6 şilingi şi 8 pence ; acum, întrudt 
1 liră sterlină= 6 zile, 1 cuarter = 7 şilingi, 3 pene şi 1 1/11 
farthing. Pentru a fi vîndut la valoarea lui, la care să dea, 
a şi înainte, o rentă de 5/9 şilingi, un cuarter ar trebui să se 
vîndă acum cu 7 pence şi 1 1/11 farthing mai sump. Valoarea 
griului produs pe un teren mai bun este aici sub valoarea 
grîului produs pe terenul cel mai prost ; dacă acest, cel mai 
prost teren, îşi vinde produsul la preţul unui cuarter de grîu 
obţinut pe terenul mai bun din categoria cea mai apropiată, 
sau care aduce rentă, atunci îl vinde sub valoarea lui, dar la 
preţul lui mediu, adică la preţul a care terenul cel mai prost 
dă profitul obişnuit de 10%. Pl'in umare, acest teren poate 
fi cultivat şi poate aduce capitalistului profitul mediu obişnuit. 

În două ri teenrul cel mai prost ar aduce aici şi entă 
n afară de profit. 

Sau în cazul cînd valoarea unui cuarter de grîu ar depăşi 
66/g şilingi (preţul unui cuarter ar putea depăşi 66/g şilingi -
adică valoaea lui -, ·a urmae a eerii, dar acest z nu-1 
analizăm ; 66/g şiJingi, preţul unui ouarter, care dădea o entă 
de 1 O 1. st. pntru el mai prost dinte ternurile ultivate 
înainte, era = valoarea iului de pe acest teren, care dă o 
entă funciară nedifeenţiată), ad1că n l [ând] cel mai 
prost dnre tenurle ltivate înainte, precum şi toate ele-
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lalte tenui - penl a da aceeai ntă - r fi lativ 
nefertile, asfel înit valoarea oduselor lor ar depăşi u mult 
peţul lor mediu şi eţ:l mediu al elolalte mălui. Prin 
e, faptul că noul en el i pst nu dă entă funciară 
nu ste o e a nefrtilităţii lui, i a fertilităţii relative a 
celorlalte terenuri. Cel ai posit pmînt cultivat putător de 
entă rprezintă, faţă de noa ategorie de een n are se 
investeşte un nou capital, renta în genere, renta nediferenţiată. 
Ir ena de e l i post teen purtăor de entă nu ste 
mai e toai din aua fertilităţii aestui n ptător de 
entă. 

Să prsupunm că, în afară de ultimul teren purtător de 
rentă, există încă trei ategorii. Categoria II (superioară cate
goriei I ultima categorie de teren purtător de rentă) aduce cu 
1/5 mai multă rentă, deoaree acst teren este cu 1/5 mai fertil 
decît categoria I, ategoria III aduce şi ea cu 1/5 mai multă 
rentă lecit categoria II, pentru că este cu 1/s mai fertilă decît 
aceasta din umă ; la fel şi categoria IV, pentru că ste cu1/5 
i ·fetilă dît ateoria III. nît în ategoria I na = 
10 1. st„ în categoria II ea va fi = 10 + 1fs = 12  L st„ în 
categoria III = 12  + 1/5 = 142/s 1. st. iar în ategoria IV = 
142/s + 1/5 = 177/25 L st. 5. 

Dacă fertilitatea ategoriei IV ar fi mai mică, atunci renta 
categoriilor III-I inclusiv ar fi [488] mai mae, iar renta 
categoriei IV ar fi şi în cife absolute mai mare (dar raportul 
dintre ele ar fi aelaşi ?). ucrul acsta poate fi inerpetat 
n două feluri. Dacă categoria I ar fi mai fertilă, atunci renta 
categoriilor II, III şi IV ar fi relativ mai mică. Pe de altă 
parte, categoria I se raportează la categoria II, categoria II la 
III şi ategoria III la IV, aşa cum se raportează a ateoria 
I categoria de teren nou luată în cultură şi cae nu ste pur
tătoare de rentă. Noua categorie de teen nu adue rentă 
pentru că valoarea griului ategoriei I nu depăşeşte preţul 
mediu al produsului obţinut pe noul teren. a l-ar depşi în 
cazul cînd ategoria I ar fi mai puţin fertilă. Atunci noul 
teren ar da şi el rentă. Dar acelaşi lucru este valabil şi pentru 
categoria I.  Dacă ategoria II ar fi mai fertilă, atunci terenul 
I nu ar da de loc entă sau ar da o rentă mai mică ; la fel 
stau lucrurile şi u ategoria II faţă de III şi u ategoria III 
faţă de IV. Prin urmare în ultimă instanţă are loc aici o 
succesiune invesă : fertilitatea absolută a ategoriei IV deter
mină renta categoriei III. Dacă ategoria IV ar fi şi mai fertilă, 
atunci categoriile III, II şi I ar da o rentă mai mică sau nu 
ar da de loc rentă. Renta pe ae o dă ategoria I, enta 
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nediferenţiată, este deteminată deci d e  fertilitatea categoriei 
IV, după cum faptul că noul teren nu dă rentă este deteminat 
de fertilitatea categoriei I. Aici acţionează deci legea lui 
Storch, potrivit căeia renta celui mai fertil teren determină 
renta ultimului teren, care dă în genere rentă 26, ceea e 
înseamnă că detemină şi diferenţa dintre terenul care dă 
rentă nediferenţiată şi terenul care nu dă de loc rentă. 

Prin umare, faptul că aici ategoria a cincea, terenul I' 
nou luat n cultură, (spre deosebire de I) nu dă rentă, nu se 
datoează propriei lui nefertilităţi, i nefertilităţii lui relative 
în comparaţie cu categoria I, adică fertilităţii elative a cate
goriei I n comparaţie cu I ' .  

Sau valoarea produsului categoriilor de teren purtătoare de 
rentă - I, II, III, IV -, 6 şilingi şi 8 penCe per cuarter 
�pentru mai multă verosimilitate e poate pune bushel în loc 
de cuarter), este egală cu preţul mediu al categoriei I' şi se 
află sub propria ei valoare. Dar aici sînt posibile multe trepte 
intemediare. Dacă la o investiţie de capital de 1 00 1. st. 
terenul I' ar da any quantity of qs. between its real return 
of 330 buishels 1) şi ecola terenului I = 360 de busheli, adică 
dacă ar da 333, 340, 350 pînă a 360 - x busheli, atunci 
valoarea unui bushel, egală cu 6 şilingi şi 8 pence, ar fi pste 
preţul mediu (per bushel) în categoria I', şi acest teren, luat 
ultimul în cultură, ar da rentă. Faptul că acest teren dă în 
genee profitul medi. se datorează nefertilităţii relative a lui 
I, prin umare a teenurilor I-IV. Faptul ă nu dă entă e 
datorează fertilităţii relative a lui I şi propriei lui nefertilităţi 
relative. Terenul I', ultimul luat în cultură, ar putea da rentă 
dacă valoarea unui uarter ar depăşi suma de 6 şilingi şi 8 
pence, adică dacă I, II, III, IV ar fi nefertile, întrucit valoarea 
gdului ar fi mai mae. El ar putea să dea rentă şi în cazul 
cînd valoa unui bushel ar fi egală cu 6 şilingi şi 8 pene, 
adică în cazul cînd fertilitatea lui I, II, III, IV ar rămîne cea 
de mai înainte, dată, în cazul cînd el ar fi mai fertil, dînd 
mai mult de 330 de busheli şi, prin urmare, valoarea de 6 
şilingi şi 8 pence per bushel ar fi i mae deît preţul mediu 
al unui sheJ e ast ten, u alte cuvinte, dacă peţul li 
mediu ar fi acum sub 6 şilingi şi 8 pence, adică sub valoarea 
iului cultivat pe I, II, III, IV. Dacă valoarea depăşeşte preţul 
mediu, apare un profit suplimentar peste profitul mediu şi 
deci posibilitatea rentei. 

1) - un număr oarecare de cuarteri cuprins între recolta lui reală 
de 330 busheli. - Nota trad. 
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Vedem aşadar : 1n diferite sfere de poducţie, de pildă 
industria şi agricultura, faptul că valoarea depăşeşte preţul 
mediu dovedeşte mai marea nefertilitate a sferei de producţie 
ae dă pofit SPlimentar, un exes 1) de valoe peste peţul 
mediu. Dimpotrivă, n cadrul aceleiaşi sfere, acest fapt dove
deşte o mai mare productivitate a capitalului în comparaţie 
cu alte capitaluri din aceeaşi soră de producţie. In exemplul 
de mai sus, I dă entă fhciară, n generl vorbind, pentru că, 
în agricultură raportul dintre capitalul variabil şi capialul 
constant este mai mare decît în industrie, adică în agricultură 
trebuie adăugată mai multă muncă nouă la munca materia
lizată, şi pentru că, datorită existenţei proprietăţii funciare, 
aest excedent al valorii peste preţul mediu nu se egalizează 
prin concurena dintre capitaluri. Dar I dă în genere rentă 
funciară şi pentru că valoarea de 6 şilingi şi 8 pe::e per 
bushel nu este sub preţul mediu al produsului obţinut pe 
acest teren, adică pentru că acest teren nu este atît de nefertil 
încît vloarea propriului lui produs să nu fie mai mare de 
6 şilingi şi 8 pence per bushel, iar preţul podus1ului său este 
determinat de valoaea grîului funizat de II, III, IV, sau, 
mai precis, de terenul II şi nu de valoarea produsului propriu 
al acestui teren. Dacă acum acest preţ de piaţă nu va fi decît 
egal cu preţul mediu al produsului propriu sau dacă va depăşi 
aest preţ mediu, cu alte cuvinte dacă valoarea lui va depăşi 
preţul lui mediu, aceasta depinde de productivitatea proprie 
a acestui teren. 

Tocmai de aceea este greşită concepţia lui Rod [bertusJ că 
orice capital care dă în agricultură profit mediu trebuie să 
dea şi rentă funciară. Aceaştă concluzie greşită decurge din 
[489J prmisa lui greşită. El judecă în felul următor : capi
talul dă în agricultură, să ziCem, 1 0  1. st. Întrucît însă în 
agricultură spre deosebire de inrdustrie nu intră materie primă, 
cele 10 1. st. se calculează aici la o sumă mai mică. Aşadar, 
se obţine mai mult de 10o. Dar problema este următoarea : 
nu este vo11ba aici de faptul că nu ar intra materie primă (cu 
atît mai mult cu cît aceasta intră n agricultura propriu-zisă ; 
dar chiar dacă nu ar intra în agricultură, faptul nu ar avea 
nici o importanţă, dacă n agriculură ar fi relativ mai multe 
maşini etc.) ; nu acest fapt fae ca valoarea produselor agricole 
să depăşească preţul mediu (al lor propriu şi preţul mediu al 
celorlalte mărfuri) ci faptul că aici raportul dintre capitalul 
variabil şi cel constant este mai mafe decît raportul existent 

l) - excedent. - Nota trad. 
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nu în diferite sfere ale producţiei i!dustriale, ci în medie în 
industrie. Această deosebire generală determină, prin mărimea 
ei, mărimea şi existenţa reniei fnciare pe nl I - a rentei 
funciare absolute, nediferenţiate, care de aceea este şi cea 
mai mică. Preţul grîului pe teenul I' - teren nou luat în 
cultură, care nu dă rentă funciară - nu este determinat de 
valoarea propriului lui produs, ci de valoarea produsului obţinut 
pe terenul I, prin urmare de preţul de piaţă mediu al grîului 
furnizat de categoriile I, II, III, IV. 

Privilegiul produsului agriculturii (determinat de proprie
tato funciară), constînd în faptul că prolusul nu se vinde la 
pretul mediu, ci la valoarea lui, atunci cînd această valoare 
deŢdşeste preţul mediu, nu se extinde nicidecum asupra pro
du�elor obţinute pe diferite categorii de teren, asupra pro
duselor, diferite ca valoare, obţinute în cadrul aceleiaşi sfere 
de producţie. Faţă de produsele industriale, pretenţia lor se 
rezumă la a fi vîndurte la valorile lor. Faţă de celelalte produse 
din aceeaşi sferă, ele sînt determinate de preţul de piaţă şi 
depinde de fertilitatea teenului I dacă valoarea, egală aici cu 
pr�ţul de piaţă mediu, este destul de ridicată sau de scăzută, 
adi că dacă această fertilitate a lui I este destul de ridicată 
sau de scăzută pentru ca I',  cînd produsul său se vinde la 
această valoae, să abă o parte infimă, o pe mae au să 
nu aibă nici o parte în diferenţa generală dintre valoarea 
grîulu. şi preţul său mediu. Dar d-l Rod[bertus] , deoarece nu 
face în genere nici o distincţie între valori şi preţuri medii, 
deoarece consideră ca o lege generală pentru toate mărfurile, 
nu ca un privilegiu al produselor agricole faptul că ele se 
vînd la valorile lor, ajunge, fieşte, să ceadă că şi dsl 
de pe cel mai prost teen trebuie să se vînidă la valoarea lui 
individuală. In concurenţa cu produsele de acelaşi fel, el pierde 
însă acest privilegiu. 

€ poate întlmpla însă ca preţul mdiu al lui I' să depăşească 
valoara lui I, adică 6 şilingi şi 8 pence per bushel. Intr
adevăr, pentru ca terenul I' să fie luat în cultură, se poate 
admite (deşi aoest ilucru nu ste nu totul joot) că ererea 
trebuie să crească. Aşadar, preţul grîului de pe terenul I ar 
trebui să crească peste valoarea lui, să dpăşească 6 şilingi 
şi 8 pence, şi astă creştere să fie stabilă. In acest caz este 
luat în cultură terenul I' .  Dacă la preţul de 6 şilingi şi 8 
pence el poate să dea profit mdiu - deşi valoarea produsului 
lui depăşeşte aesi preţ - şi să satisacă rea, peţul riului 
va fi redus la 6 şilingi şi 8 pence, întrucît acum cererea cores
punde din nou ofertei ; în felul acesta, categoria I trebuie 
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să-şi vîndă din nou produsul cu 6 şilingi şi 8 €nce. a şi 
categoriile II, III, IV şi, prin umare, şi I' .  Dimpotrivă, dacă 
preţul mediu al produsului categoriei I' ar fi de 7 şilingi şi 
8 pence, astfel încît numai la acest preţ (care ar fi mult sub 
valoarea lui individuală) categoria de care vorbim ar da pro
fitul obişnuit, atunci, dacă nu există alte posibilităţi de a 
satisface cererea, valoarea unui bushel s-ar stabili la nivelul 
de 7 şilingi şi 8 pence, iar preţul - corespunzător cererii -
al unui bushel de grîu în categoria I ar creşte peste valoarea 
lui individuală. In categoriile II, III, IV, preţul unui bushel 
depăşeşte deja valoaea lor individuală. El ar creşe şi mai 
mult. Dr dacă s-ar prevedea n import de eale, cre n 
nici un caz să nu îngăduie o asemenea fixare, atunci terenul 
de ategoria I' ar putea fi luat totuşi în cultură, dacă s-ar găsi 
mici farmers, care să se mulţumească cu un profit mai mic 
deit cel mediu. Acest lucru se întîmplă mereu în agricultură, 
ca şi în industrie. Şi în acest caz ca şi în cazul cînd terenul I '  
dă profit mediu, s-ar putea plăti rentă funciară, dar aeasta 
ar fi pur şi simplu un scăzămînt din profitul fermierului. Dacă 
nici acest lucru nu ar fi posibil, landlordul ar putea da în 
arendă aest pămînt unor cottiers 1), ae, a şi hand-loom
weaver 2) sînt peocupaţi în primul ind să-şi sooată slil, 
plătind landlordului, sub formă de rentă, suplusul, e 
au mic. Acest supls poate fi chiar, a şi la hand-loom
weaver, un simplu scăzămînt - nu din produsul muncii, ci 
din plata muncii. In toate aceste azuri s-ar putea plăti entă 
funciară. Intr-un caz, ea ar fi un scăzănnînt din profitul capi
talistului. In celălalt, landlodul şi-ar apropria supramunca 
muncitorului pe care de obicei şi-o aipropriază capitalistul. în 
ultimul caz, landlordul ar trăi pe seama salariului muncito
rului, cum fac adeseori şi capitaliştii. Dar o producţie capita
listă pe scară largă este posibilă numai acolo unde ultimul 
pămînt luat în cultură dă, cel puţin, profitul mediu, adică 
numai acolo unde valoarea produsului categoriei I asigură 
categoiei I' cel puţin preţul mediu. 

Vedem aici cum deosebirea dintre valoare şi preţul mediu 
rezolvă admirabil problema şi arată că atît Rica'do cît şi 
adversarii lui au dreptate 27. 

[XI-490] Dacă I - terenul care dă rentă fnciară abso
lută ar fi unicul teren cultivat, el ar vinde bushelul de 
griu la valoarea lui, adică la 6 şilingi şi 8 pence, sau 6g 

1) - ţărani săraci. - Nota trad. 
2) - ţesătorul manual. - Nota trad. 
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şilingi, şi nu şi-ar reduce p'eţul la preţul mediu, exprimat în 
61/g şilngi, au în 6 şilingi şi 113 ene. Dacă ea r eşte, 
dacă întregul prlnt al ţării ar fi de aceeaşi calitate şi dacă 
sruprfaţa pămîntului cultivat ar reşte de ece oi, atunci, 
prsupunînd că I dă o rentă de 10 1. st. la 100 1. st.,  renta ar 
creşte la 100 1. st.,  deşi ar exista o singură calitate de pămînt. 
Dar din punctul de vedere al ratei sau al nivelului ei, renta 
nu ar creşte nici în raport cu capitalul avansat, nici în raport 
cu suprafaţa pămîntului · cultivat. S-ar cultiva de zece ori mai 
mulţi acri şi s-ar avansa de zece ori mai mult carpital. Am 
avea aici, prin urmare, o simplă sporire a sumei totale a 
rentei, a ei rentei, dar nu a nivelului ei. ata profitului 
nu ar scădea, căci valoarea şi preţul produselor agricole ar 
rămîne aceleaşi. Un capital de zece ori mai mare poate da, 
fireşte, de zce ori mai multă rentă decît un capital de zece 
ori mai mic. Pe de altă parte, dacă e aceeaşi suprafaţă de 
pămînt s-ar folosi de zece ori mai mult capital, cu acelaşi 
rezultat, atunci rata rentei, în raport u capitalul investit, ar 
rămîne aceeaşi ; ea ar creşte în raport u suprafaţa pmîntului 
cultivat, dar tot nu ar schimba cu nimic rata profitului. 

Dar să presupunem acum că cultivarea lui I a devenit mai 
rentabilă nu pentru că s-a schimbat calitatea pămîntului, ci 
entru că s-a �heltuit mai mult capital constant şi mai puţin 
ipital variabil, i mult oapital pentru maşini, ai, îngră
şăminte minerale etc. şi mai puţin pentru salarii ; atunci 
valoarea grîului s-ar apropia de preţul lui mediu şi de peţul 
mdiu al produselor industriale, căci s-ar reduce parta de 
capital variabil în raport cu cel constant. In acest caz renta 
ar scădea, iar rata profitului ar rămîne neschimbată. Dacă în 
metoda e producţie s-ar produce aici o schimbare în sensul 
că raportul dintre carpitalul variabil şi cel constant s-ar egaliza 
cu raportul mediu existent între ele în industrie, excedentul 
valorii îului, peste peţul lui mediu aT pea şi, totodată, 
ar dispărea şi renta„ profitul suplimentar. I n-ar mai plăti 
rentă, iar proprietatea funciară ar fi pur nominală (dacă schim
barea în metoda de producţie nu ar fi însoţită de încoJorarea 
adiţională de capital în pămînt, astfel încît la expirarea ter
menului arendării proprietarul ar primi dobîndă la un capital, 
pe care nu l-a avansat, ceea ce şi constituie unul dintre prin
cipalele mijloace de îmbogăţire a proprietarilor funciari şi 
caua pentru care în frlanda are loc disputa în jurul lui 
tenany-ight 1) ) .  Dacă n afară de I r exisa şi II, III, IV, 

1) - dreptului de arendare. - Nota trad. 
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asupra cărora s-ar extinde această nouă metodă de producţie, 
ele ar da totuşi rente funciare datorită mai marii lor ferti
lităţi naturale în comparaţie cu I şi pe măsura acestei ferti
lităţi mai mari. In acest caz, I n-ar mai da rentă funciară, 
iar rentele din II, III şi IV ar scădea în mod corespunzător, 
întrucît raportul general al productivităţii în agricultură s-ar 
egaliza cu cel din indstrie. Renta din II, III, IV ar cores
punde legii ric[ardiene] ; ea ar fi pur şi simplu egală şi ar 
exista tot numai ca profit suplimentar · al pămîntului mai fertil 
faţă de cel mai puţin fertil, a)a cu.. profituri suplimentare 
asemănătoare există şi în industrie, numai că aici ele nu au 
baza naturală de fixare. 

Legea ric[ardiană] ar acţiona şi în cazul cînd nu ar exista 
de loc proprietate funciară. O dată cu desfiinţarea proprietăţii 
funciare şi în condiţiile menţinerii producţiei capitaliste, acest 
profit suplimentar izvorît din diferenţa de fertilitate ar con
tinua să existe. Dacă statul şi-ar apropria proprietatea fun
ciară, iar producţia capitalistă ar continua să existe, renta 
terenurilor din categoriile II, III, IV s-ar plăti statului, dar 
renta ca atare s-ar menţine. Dacă proprietatea funciară ar fi 
proprietatea poporului, ar înceta în general să existe baza 
producţiei caipitaliste, bază care stă la originea autonomizării 
condiţiilor de muncă faţă de muncitor. 

O problemă care va trebui analizată mai tîrziu, legată de 
renta funciară :· cum poate să orească renta funciară a valoar� 
şi masă în condiţiile unei culturi intensive, deşi rata rentei 
funciare în raport cu capitalul avat scade ? Se pare că 
acest lucru este posibil numai datorită creşterii masei capi
talului avansat. Dacă rena funciară reprezintă 1/5 şi devine 
1/10, atunci 20 X 1/5 = 4, iar 50 X 1/1 0 = 5. Acesta este singurul 
rezultat. Dar dacă, în condiţiile unei culturi intensive, s-ar 
stabili în agricultură acelaşi raport de producţie care există 
în medie în indstrie - şi nu nrnai o apropiere de acest 
raiport - renta pentru terenul cel mai puţin fertil ar dispărea 
iar pentru pămîntl €l i fertil ea s-ar educe, la simpla 
dferenţă dintre terenuri. Renta absolută ar dispărea. 

Să admitem acum că în urma iporrii cererii s-a trecut de 
la categoria I la categoria II. I plăteşte rentă absolută, II ar 
plăti o rentă diferenţiată, dar preţul giîului (valoaea pentru 
I, valoarea suplimentară pentru II) ar rămîne acelaşi. De ase
menea nu s-ar schmba nici raa profitului. Aşa ar merge 
lucrurile pînă la IV. Prin umare, dacă am aduna tot capitalul 
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investit în I, II ,  III, IV ar creşte şi nivelul rentei, rata ei.  
Dar rata medie a profitului în categoriile II, III, IV ar rămîne 
egală cu rata profitului din categor.a I, care este egală cu rata 
profitului din industrie, cu rata generală a profitului.  Aşadar, 
în condiţiile [491]  trecerii la un pămînt mai fertil, renta poate 
c:te ca amount an1d rate 1), cu toate că rata profitului şi 
preţul grîului rămîn neschimbate. Aici creşterea nivelului şi 
masei rentei ar fi provocată de creşterea productivităţii capi
talului în II, III, IV şi nu de scăderea productivităţii lui în 
1 .  Dar, spre deosebire de ceea ce se întimplă în mod necesar 
în industrie, productivitatea sporită nu ar provoca aici o 
fieştere a profitului şi o scădere a preţului mărfii şi a salariului. 

Dar dacă trecerea s-ar face în sens invers - de la IV la III, 
1I �i I - atunci preţul s-ar ridica la 6 şilingi şi 8 pence, la 
care grîul de pe terenul I mai dă o rentă de 10 1. st . la 100 
1 .  st. Şi anume : renta de la grîul obţinut pe IV este egală 
cu 1 77/2.; 1. st . la 100 1. srt „ din care însă 77/21 1. st. reprezintă 
excedentul preţului produsului lui peste valoarea produsului 
I .  I ar da la 1 00 1. st. (renta fiind de 10 1. st„ iar valoarea 
unui bllshel - 6 şilingi şi 8 pence) 360 de bu sheli de grîu . 
1I - 432 busheli. HI - 5182.; busheli şi IV - 6222/�; busheli. 
Dar preţul de 6 şilingi şi 8 pence per bushel ar da lui IV 
77/,- 1. st. rentă suplimentară la 100 1. st . IV vinde 3 busheli 
cu 1 1.  st. sau 6222/y; busheli cu 207J/�; 1.  st. Dar valoarea lui 
reprezintă numai 120 1. st„ ca în I ; c�a ce depăşeşte repre
-zintă excedentul pretului lui peste valoarea lui 28. IV ar vinde 
cuarterul au rather 2) bushelul la vaJaea li, dacă l-ar vinde 
cu 3 şilingi şi 108/27 pence, şi la a1cest preţ ar obţine o rentă 
de 10 1. st . a 1 00 1. st. Dacă acum e .ee de la IV la III, 
le la III la II şi de la II a I, preţul unui bShel (şi, împreună 
cu el, renta) creşte, pînă cînd în cele din urmă ajunge la 6 
·şilingi şi 8 pence în categoria I, unide acst preţ dă a cum o 
rentă funciară egală cu cea care se obţinea înainte în IV. O 
dată cu creşterea preţului, rata profitului ar scădea, în parte 
pentru că ar creşte valoarea mijloacelor de subzistenţă şi a 
materiei prime . Treoerea de la IV la III s-ar putea face în 
modul următor. Ca lare a cererii, preţul în categoria IV 
creşte peste valoarea produsului ei şi deci această categorie 
nu dă numai rentă, ci şi rentă suplimentară. a umare se 
trece la cultivarea lui III, care, la acest preţ, nu trebuie să 
·dea n ici o rentă, în condiţiile profitului mediu obşnuit . Dacă, 

1) - masă şi ca rată. - Nota trad. 
2) - mai degrabă. - Nota trad. 
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datorită aptului că preţul produsului lui IV a crut, nu 
scade rata profitului, ci salariul, III va da profitul mediu. 
Dar, ca re a ofertei lui III, salariul trebuie să e ridice 
din nou la nielul normal ; [atnci] sade rata pofitului n 
III ec. 

Prin umare, în cazul acestei mişcări descendente, rata po
fitului scade, ţinînd serna de presupunerile făcute, şi anume, 
că III nu poate da rentă la rpreţul lui IV şi că III poate fi 
cultivat, dînd rata anterioară profitului,  numai entru că 
momentan salariul a scăzut sub nivelul lui. 

!n condiţiile acestor presupuneri legea ric[ardiană] este in 
nou [posibilă] . Dar nu necesară ; nid în concepţia lui. Ea 
este doar posibilă în anumite condiţii. !n realitate însă miş
cările se întretaie. 

Cele spuse epuizează în fond teoria rentei. 
La d-l Rod [bertus] ,  dată fiind a sa „valoare a materialului" , 

renta funciară rez1dă în natura etnă, cel rpuţin a •producţiei 
apitaliste . La noi, într-o diferenţă istorică a părţilor compo
nente organice ale capitalului, difeenţă care în parte poate 
fi egalizată şi poate chiar să dispară complet o dată cu dez
voltarea agriculturii. Deosebirea care decurge numai din dife
rena de fertilitate naturală a solului rrnîne fireşte chiar dacă 
ar dispărea rena absolută. Dar, chiar făind total a;bstracţie 
de o posibilă egalizare a deosebirilor naturale, această rentă 
diferenţială este legată de reglarea rpreţului de piaţă şi deci 
va dispărea odată cu preţul şi cu producţia capitalistă. Ar 
rămîne numai faptul că munca socială cultivă terenuri cu 
fertilitate di.ferită, cu adăugarea că, în pofida deosebirii în 
ceea ce priveşte cantitatea de muncă folosită, această muncă 
poate să devină mai productivă e toate terenurile. Dar fptul 
că produsul terenu lui mai prost costă o cantitate mai mare de 
muncă nu va genera niddecum consecinţa •care are loc în orîn
duirea burgheză, şi anume că şi pro dusul terenurilor mai bune 
trebuie plătit cu o cantitate mai mare de muncă. Dimpotrivă, 
munca economisită 1pe terenul IV ar i folosită ·pentru amelio
rarea terenului III, munca economisită pe terenul III - pentru 
ameliorarea terenului II, iar munca economisită pe terenul II 
- pentru ameliorarea terenului I ; prin umare întregul api
tal pe care acum îl înghit proprietarii funciari ar servi pentru 
egalizarea muncii pe diferite terenuri şi rpentru reducerea can
tităţii totale de muncă care se cheltuieşte n genere în agri
cultură. 



Domnul Rodbertus. Digresiune. O nouă teorie a rentei funciare 107 

[ 492] {Dacă A. Smith, a m m văzut ai ss 1), a început 
înţelege just valoarea şi raportul dinre profit, salariu etc. a 
părţi componente ale valoii, apoi însă poneşte e o cale 
opusă şi, presupunînd ca date preţurile salariului, iprofitului 
şi rentei funciare, vrea să le detemine ca mărimi autonome şi 
să constituie din ele preţul mărfii, această trecere înseamnă 
pur şi simplu că mai întîi el examinează lule în 
cadrul legăturii lor interioare, iar după aceea le examinează 
în foma denaturată în care apar ele în cadrul concurenţei. 
Ambele concepţii se împletesc la el într-un chip naiv, fără ca 
el să observe contradicţia dintre ele. Ric[ardo] , dimpotrivă, 
face abstracţie în mod conştient de forma concuren1ă, de apa
renţa e care o creează concurenţa, pentru a examina legile 
ca atare. Lui rebuie să i se reproşeze, pe de o parte, faptul 
că, făcînd abstracţie de concurenţă, nu merge totuşi destul de 
depae, nu merge pînă a capăt, de pildă, atunci cînd exami
nează valoarea mărfii, el include din capul locului în deter
minarea ei tot felul de relaţii concrete ; pe de altă parte însă, 
trebuie să i se reproşeze faptul că pentru el forma de manifes
tare reprezintă o confirmare sau o expre'ie nemijlocită, directă, 
a legilor generale ; el nu cercetează cîtuşi de puţin dezvoltarea 
acestei forme. In ceea ce priveşte primul dintre aceste momen
te, abstracţia lui este foarte incompletă ; în ce riveşte cel 
de-al doilea, ea este o ibstracţie formală, care în sine e falsă.} 

[10. Rata rentei şi rata profitului. 
Raportul dintre productivitatea din agricultură 

şi productivitatea din industie pe diferite trepte 
ale dezvoltării istorice] 

Să ne întoarcem acum pe scurt la ceea ce a mai rămas de 
examinat la Rod [bertus] . 

„Sporirea salariului, a cîştigului la capital şi a rentei funciare, pro
venită dintr-o s por.re a valorii produsului naţional, nu poate să mărească 
în cadrul naţiunii nici salariul, nici cîştigul la capital, căci salariul mai 
mare se împarte acum între mai mulţi muncitori, iar cîştigul sporit 
revine la un capital care a crescut în aceeaşi proporţie, pe cînd renta 
funciară trebuie in orice caz să crească, căci ea revine întotdeauna la 
terenuri a căror mărime rămîne neschimbată. 1n felul acesta, sporirea 
considerabilă a valorii pămîntului - care nu este altceva decî renta 
funciară capitalizată la dobînda obişnuită, este suficient explicată fără 
a se recurge la neproductivitatea crescîndă a muncii agricole, care con
trazice direct ideea că societatea umană este capabilă de perfecţionare, 
după cum contrazice şi toate faptele din domeniul agriculturii şi al 
statisticii" (p. 160, 161) .  

1) Vezi K. Marx :i F. Engels, Opere, vol. 26, partea I ,  Bucureşti, 
Editura politică, 1980, p. 40-56, 67-69. - Nota red. 



108 Capitolul opt 

D'abord 1) ,  trebuie arătat că Ricardo nu încearcă mcaieri să 
explice „sporirea considerabilă a valorii pămîntului". Pentru 
el aceasta nu este deloc o problemă. Mai departe, el spune, 
ceea ce Ricardo îsuşi a afirmat textual (vezi mai departe la 
Ricaido) - că, în condiţii cînd valoarea cerealelor sau a pro
dusului agricol rămîne neschimbată, iar rata rentei funciare 
este dată, -enta poate sâ crenscă 2). Dar nici această cre�tere 
nu reprezintă penru Ricardo o problemă. Sporirea cuantu
mului rentei, atunci cînd rata rentei rămîne aceiaşi nu este 
o problemă pentru el. Pentru el problema este sporirea ratei 
rentei, adică a rentei raportate la agricultural capital 3) avansat ; 
de aceea pentru el problema nu este sporirea valorii masei 
produsului agricol, ci a valorii, de pildă a unui cuarter de 
grîu, a ace1eiasi cantităţi de agricultural produc2 i) cu care 
creşte exc�dentul valorii lui peste preţul lui mediu şi led 
excedentul rentei peste rata profitului. D-l Rod [bertus] trece 
aici peste problema pe care şi-a pus-o Ric [aido] (fără să mai 
vorbim despre concepţia greşită a lui Hodbertus despre „valoa
rea materialului") .  

Fireşte că şi rata rentei poate să crească faţă de capitalul 
avansat, adică valoarea relativă a produsului agricol în com
paraţie cu produsul industrial, cu toate că agricultura devine 
pemnanent tot mai productivă. Şi acest fenomen rpoate avea 
loc din două motive : 

In primul rînd să luăm exemplul de mai sus, unde se trece 
de la I la II, III, IV, adică la terenuri tot mai fertile (fără 
ca oferta acestora să fie suficientă pentru a se renunţa la 
cultivarea lui I sau pentru a face ca diferenţa dintre valoare 
şi preţul mediu să se reducă într-aît înoît IV, III, II să dea 
rente proporţional mai mici, iar I să nu dea de loc rentă). 
Dacă I dă 10 l. st. rentă, II - 20 1. st., III - 30 I. st., IV -
40 1. st. şi dacă în toate cele patru categorii s-au investit cîte 
100 1. st., atunci la I renta va reprezenta 1/1o, sau 10% din 
capitalul avansat, la II - 2/10, sau 200o, la III - 3110, sau 30° o , 
şi la IV - 4/10 sau 400o.  In total, 100 1. st. la 400 I. st. capital 

t dv tv d ' t • 100 
d' v 250 '0 • avansa , ceea ce a ca ra a me ie a ren e1 - , a ia 

4 
Dacă considerăm întregul capital invstit în agricultură, renta 
reprezintă acum 25o. Dacă în continuare ar fi cultivat numai 

1) - In primul rind. - Nota trad. 
�) Vezi volumu� de faţă, p. 339-340 - Nota red. 
i) - capital agrar. - Nota trad. 
4) - produs agricol. - Nota trad. 
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terenul I (cel mai nefertil), renta ar reprezenta 40 1. st. la 
400 1. st., adică 1 0%, ca şi mai înainte, şi nu ar creşte cu 
15o.  Dar în primul caz (dacă la o investiţie de 1 0 0  1. st. în 
I revin 330 de busheli) s-ar produce numai 1 320 de busheli 
la preţul de 6 şilingi şi 8 pence per bushel, pe cînd în cazul 
al doilea se produc 1 5 1 8  busheli la acelaşi preţ. ln ambele 
cazuri a fost avansat acelaşi capital 29. 

Aici însă creşterea nivelului rentei este doar aparentă 30. 
Intr-adevăr, dacă calculăm investiţia de capital în raport cu 
produsul, în I trebuie cheltuite 1 0 0  1. st. pentru a produce 
330 de busheli şi 400 1. st. pentru a produce 1 320 de busheli. 
Acum însă trebuie cheltuite numai 1 0 0  + 90 + 80 + 70 ,  adică 
în total 340 1. st. 31, pentru a produce 1 320 de busheli. 90 1. st. 
produc în II tot atît cît 1 0 0  1.  st. în I ; 80 în III - tot atît 
cît 90 în II ; 70 în IV - tot atît cît 80 în III. In II, III şi IV 
rata enei funciae a rescut în comparaţie u I. 

Dacă considerăm societatea în ansamblu, vedem că pentru 
producerea aceluiaşi produs s-a investit un apital de 340 1. st. 
in loc de 400 1. st., adică numai 85/o din capitalul [anterior] . 

[493] Cei 1 320 de busheli sînt doar altfel repartizaţi decît 
în primul caz. Fermierul trebuie să dea acum la 90 1. st. dt 
dădea înainte la 1 0 0  1. st., la 80 1. st. tot atîta cît dădea înainte 
la 90 1. st., şi la 70 1. st. tot atîta eît dădea înainte la 80 1. st .. 
Dar investiţiile de capital de 90, 80,  70 1. st. îi dau acum exact 
atîta produs cît îi dădea înainte o investiţie de capital de 
1 0 0  1. st. El dă mai mult nu pentru că trebuie să investească 
un capital mai mare pentru a furniza acelaşi produs, ci pentru 
că investeşte mai puţin capital, nu 1pentru că capitalul său a 
devenit mai puţin productiv, ci pentru că acest capital a deve
nit mai productiv, dar el continuă să-şi vîndă produsul la 
preţul produsului lui I, ca şi cum pentru producerea aceleiaşi 
cantităţi de produs ar folosi acelaşi capital a şi înainte. 

[ln al doilea rînd.] În afară de această creştere a ratei ren
tei - creştere care coincide cu creşterea inegală a profitului 
suplimentar în unele ramuri ale industriei, deşi n industrie 
ceastă creştere nu se fixează - mai este posibil numai n al 
doilea caz, şi anume cazul cînd rata rentei ,poate să crească, 
cu toate că valoarea produsului rămîne aceeaşi, aşadar munca 
nu devine mai neproductivă. Acest caz are loc fie atunci cînd 
productivitatea în agricultură rămîne aceeaşi ca înainte, dar 
creşte productivitatea în industrie, şi această creştere se expri
mă într-o scădere a ratei profitului ; adică atunci cînd raportul 
dintre capitalul variabil şi capitalul constant scade sau cînd 
productivitatea creşte şi în agricultură, dar nu în aceeaşi pro-
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porţie ca în industrie, ci într-una mai mică. Dacă în agricultură 
productivitatea creşte în proporţie de 1 : 2, iar în industrie 
în proporţie de 1 :4, acesta este relativ acelaşi lucru ca atunci 
cînd în agricultură productivitatea ar fi rămas aceeaşi, iar în 
industrie s-ar fi dublat. In acest caz, în industrie capitalul 
variabil ar scădea în raport cu capitalul constant de două ori 
mai rapid decît în agricultură. 

In ambele cazuri rata profitului în indusrie ar scădea, iar 
ca urmare a scăderii ei ar cr-;te rata rentei funciare. In cele
lalte cazuri, rata profitului nu scade în mod absolut (mai 
curind rămîne constantă), dar scade în raport cu renta unciară, 
nu pentru că scade et însăşi, ci pentru că reşte renta funciară, 
rata rentei funciare în raport cu capitalul avansat. 

Ricardo nu distinge aceste ri .  Cu excepţia acestor cazuri 
rata rentei funciare poate să crească (dacă, aşadar, ca urmare 
a creşterii productivităţii în industrie, se schimbă raportul 
general dintre capitalul constant şi apitalul variabil şi de 
aceea creşte excedentul valorii produsului agricol peste preţul 
lui mediu, sau dacă rata profitului, deşi constantă, scade relativ 
din cauza rentelor diferenţiale ale apitalului investit pe tere
nuri mai fertile) dacă rata profitului scade fără ca indusria 
să fi devenit mai productivă. Or, acest lucru este pos1bil numai 
în cazul cînd creşte salariul sau cînd, datorită neproductivităţii 
mari a agriculturii, creşte valoarea materiei prime. In acest 
caz, scăderea ratei profitului ş i  creşterea nivelului rentei fun
ciare constituie rezultatul aceleia;;i auze : a neproductivităţii 
agriculturii, a capitalului investit în agricultură. Aceasta este 
concepţia lui Ric[aido] . Dacă valoarea banilor rămîne nes
chimbată, acest lucru trebuie să se manifste în reşterea pre
ţurilor produselor brute. Dacă cşterea preţurilor este relativă, 
ca în cazul examinat mai sus, nici o schimbare a preţului bani
lor nu poate să sporească în mod asolut preţurile în bani ale 
produselor agricole faţă de produsele industriale. Dacă valoarea 
banilor scade cu 50o, un cuarter de grîu care valora 3 1. st. 
va valora 6 1. st., dar şi un pfund de fire are valora 1 ş iling 
va valora 2 şilingi. De aici se vede că sch1mbarea valorii bani
lor nu poate explica niciodată creşterea absolută a preţTilor 
în bani ale produselor agricole în comparaţie cu produsele 
industriale. 

In genere trebuie să admitem că în condiţiile modului de 
producţie anterior, preca!pitalist, agricultura este mai produc
tivă decît industria, deoarece aici natua participă a maşină 
şi organism, în timp ce în industrie forţele naturii sînt înlo
cuite aproape exclusiv de fora omului (ca, de pildă, în pro-
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ducţia meşteşugăeacă etc.). În perioada de aînt a roducţiei 
capitaliste productivitatea se dezvoltă n industrie mai rapid 
leit în agricultră, deşi dezvoltara industriei presupune că 
în agricultură s-a şi produs o schimbare importantă n raportul 
dintre capitalul constant şi capitalul variabil, respctiv că un 
nmăr mare de oameni au fost alungaţi din agricultură. Ulte
rior productivitatea reşte în ambele, deşi în ritm inegal. Dar, 
pe o anumită treaptă de dezvoltare a industriei, această dis
proporţie trebuie să se atenueze, adică productivitatea agri
culturii tebuie să cească relativ mi rapid decît pductivi
aa industriei. a aeasta conribuie : 1) înlocuirea fermieru
lui inctiv u businsn 1), u farming apitalist 2), transfor
marea arJcultorilor în adevăraţi muncitori salariaţi, agricultură 
e scară mare, deci cu capitaluri concentrate ; 2) dar mai als : 
ba ştiinţifică propriu-zisă a marii industrii, mecanica, care 
în secolul al XVIII-lea a atins într-o anumită măsură apogeul 
dezvoltării. Abia n scolul al XIX-lea, mai ales în ultimele 
decnii 3), e dezoltă ştiinţele e constituie nemijlocit pentru 
agricultură baele ei spcifice înr-o măsură mai mare decît 
pentru industrie [494] : chimia, geologia şi fiziologia. 

Este absud să se vorbească despre productivitatea mai mare 
sau mai mică a două ramri de producţie diferite, pornind de 
la simpla comparare a valorii măfurilor lor. Dacă în 1800 
un pfnd de bumbac cosa 2 şilingi şi un pfund de fire 
4 şilingi şi dacă în 1830 valoara lînii eprezenta 2 şilingi 
sau 1 8  pence iar valoarea fielor 3 şilingi sau 1 şiling şi 
8 'ence, avm posibiliaea să comparăm raportul în care a 
crscut productivitatea n aeste două ramuri. Dar numai 
pentru ă se ia a punct de plcare preţul din 1800. Ar fi însă 
absurd a din faptul că n pfund de bumbac costă 2 şilingi 
şi un pfund de fire 3 şilingi, adică din faptul că munca pro
ducătoare de lină este de două ori mai mare decît munca 
[nou adăugată] a filatorului, să se conchidă că un fel de muncă 
este de două ori mai productiv lcit celălalt, după cum ar fi 
absurd să se afime că, deoarce pînza ste mai ieftină decît 
pictura pe pînză a artistului, munca acestuia din urmă este 
mai puţin productivă decît munca elui dintîi . 

Aici sînt juste numai următoaele dacă în acelaşi timp se 
include sensul capitalist, al .lui productiv - producător de plus
valoare, [şi] totodată [se iau în consideraţie] masele relative 
ale produsului : 

1) - omul de afaceri. - Nota trad. 2) - fmierul capitalist. - Nota trad. 
3) adică în deceniile al 5-lea şi al 6-lea. - Nota red. 
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Dacă, potrivit condiţiilor de producţie existente în indus,tria 
bumbacului, pentru a da de lucru în această ramură la 100  de 
muncitori, care sînt plătiţi u 1 00 1.  st., trebuie să se cheltu
iască n medie 500 l. st. pentru materii pime, maşini etc. 
{valoarea acestora din urmă fiind dată} şi dacă, e de altă 
parte, pentru a da de lucru, în producţia de grîu, la 1 00 de 
muncitori, care sînt plătiţi tot cu 100  1.  st., trebuie să se chel
tuiască în medie 150 1. st. pentru materii prime şi maşini, -
atunci în I capitalul variabil ar reprezena % din capialul 
total, de 600 1. st., şi 1/3 din capitalul constant ; n II, capialul 
variabl ar repreenta 2/, din capitalul total, de 250 1. st., şi 
2/i din capitalul constant. In consecinţă, fiecare 1 00 1.  st. inves
tite în I pot conţine numai 1 6% 1. st. capial variabil şi tre
buie să conţină 831/3 1. st. capial consant n II, dimpotrivă, 
40 1. st. capital variabil şi 60 1. st. capital constant. In I, capi
talul variabil reprezintă 1/6 din capitalul total, adică 1 6%%, 
în II 40%. Se ştie cît de jalnice sînt actualele istorii ale pre
ţurilor. Ele nici nu pot să fie decît jalnice aita timp cît teoria 
nu le va arăta ce anume trebuie să cerceteze. Dacă rata pls
valorii ese dată, de pldă, = 20o, plusvaloarea r eezenta 
în I 3 1/3 1. st. (adică profitul ar fi egal cu 3113o). In II îsă 
ar reprezenta 8 1. st. (adică profitul ar i egal cu 8o). Munca 
în I nu ar fi atît de productivă ca în II, deoarece ar fi mai 
productivă (adică nu atît de productivă în ceea ce priveşte 
plusvaloarea, deoarece ar fi mai productivă în ceea ce priveşte 
prodsul). Este limpede - remarcăm în treacăt - că, de pildă, 
in industria bumbacului raportul 1 : % este posibil numai 
în cazul cînd capitalul constant (aceasta depinde de maşini 
etc.) este cheltuit, să spunm, în proporţie de 10 OOO 1.  st. iar 
salariul în proporţie de 2 OOO 1. st., aşa încît capitalul toal 
reprezintă 12 OOO.  Dacă s-ar investi numai 6 OOO, din care sala
riul ar reprezenta 1 OOO, maşinile ar fi neproductive etc. 
Cu 100 1.  st. nu s-ar putea face nimic. Pe de altă parte, s-ar 
putea ca la o investiţie de 23 OOO 1. st. să se producă o sporire 
atît de mare a randamentului maşinilor, alte economii etc. ,  
încît cele 19 1 662/3 1. st .  nu ar reveni în întregime capitalului 
constant, ci o cantitate mai mare de materie primă şi aceeaşi 
masă de muncă ar avea nevoie de mai puţine maşini etc .  
(ca valoare), la care s-ar face astfel o economie de 1 O O O  1.  st. 
Atunci, prin urmare, ar creşte din nou raportul dintre capi
talul variabil şi cel constant, dar numai pentru că a crescut 
capitalul absolut. Aceasta este un obstacol împotriva scăderii 
ratei profitului. Două capitaluri de cîte 12  OOO 1. st. vor pro
duce aceeaşi cantitate de marfă ca n capital de 23 OOO 1. st., 
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dar, în primul rînd,  mărfurile ar fi mai scumpe, întruit au 
costat o investiţie mai mare cu 1 OOO 1. st. şi, în al doilea rînd, 
raa profitului ar fi mai mică, întrucît în capitalul de 23 OOO 
1. st. capitalul variaibil > 1/6 dn capitalul total, şi deci mai 
mare dcît în suma a două capita'lrri de cite 12 OOO 1. st. [494] . 

[494] Atunci dnd, e de o parte, o dată cu progesl ndus
triei, şinile devin mai eficiente şi mai ieftine, deci această 
parte a capitalului constant din agricultură scade, atunci cînd 
maşini€ e folosesc aici doar în aceeaşi cantitate ca înainte, 
dar acastă cantitate creşte mai rapid decît e ieftinesc maşi
nile, deoarece acest element este încă slab dezvoltat n agri
cultră, e de altă parte, odată cu 'Oductivitatea ai mare 
a agrkulturii scade preţul materiilor 1prime - vezi bumbacul 
-, aşa încît materia primă ca .parte componentă a procesului 
muncii nu creşte în aceeaşi proporţie în care creşte ca parte 
componentă a procesului de valorificare 32. 

Chiar Petty ne spune că, pe vremea lui, landlorzii e temeau 
de îmbunătăţiri în agricultură, deoarece ele duceau la scă
derea preţurilor produselor agricole şi a rentei funciare (nive
lul ei), că din acelaşi motiv ei se temeau şi de sporirea supra
feţei, a şi de cultivarea unor pămînturi înainte nefolosite, 
ceea ce echivalează cu sporirea suprafeţei de pămînt. (In 
Olana, această sporire a suprafeţei de pămînt trebuie înţeleasă 
într-un sens şi mai direct.) El spune : 

„Landlorzii sînt nemulţumiţi de secarea mlaştinilor, de defrişarea 
pădurilor, de împrejmuirea pămînturilor obştii, de cultivarea sparcetei şi 
a trifoiului, deoarece duc la scăderea preţurilor alimentelor" (p. 230, 
„Polit. Arithm.", Lond. 1699). 

(„Renta care se plăteşte în întreaga Anglie, în Wales şi în cîmpiile 
Scoţiei reprezintă aproximativ 9 OOO OOO I.st. pe an" ) (1 .c., p. 231) .  [494] 

[494] Petty combate această părere, iar D'Avenant dezvoltă 
[495] ideea că nivelul rentei poate să scadă, dar masa rentei, 
sau suma totală a rentei, poate să crească. D'Avenant spune : 

„Rentele pot să scadă în unele localităţi şi în unele comitate şi totuşi 
intregul pămînt al naţiunii" (el are în vedere valoarea pămîntului) „ [se 
poate] îmbunătăţi mereu ; de pildă, dacă se defrişează parcuri şi păduri, 
dacă se valorifică şi se împrejmuiesc pămînturile obştii, dacă se seacă 
mlaştini şi multe terenuri se ameliorează prin cultivare şi îngrăşare, 
aceasta trebuie să ducă, fireşte, la scăderea valorii acelor pămînturi care 
au fost pe deplin ameliorate mai înainte şi nu mai sînt susceptibile de 
noi ameliorări ; în felul acesta renta persoanelor particulare scade, dar în 
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acelaşi timp, datorită acestor ameliorări, creşte renta generală a rega
tului" (p. 26-27). „In 1 666-1688, rentele particulare au scăzut, dar 
crşterea sumei generale a rentei în regat a fost în această perioadă 
relativ mai mare decît în anii precedenţi, deoarece ameliorările funciare 
au fost mai mari şi au avut un caracter mai general dcît oricînd 
înainte" . (p. 28, D'Avenant, „Discourses on the Publick Revenues etc., 
Part. II, London 1698.) 

Aici vdem şi că, prin nivelul rentei, englezul înţelege înot
deauna rapartul dine rentă şi cipial, şi nicidecm raortul 
dintre rentă şi întregul pămînt l regatului (au în general 
�dintre rentă] şi acru, a d-l Rdertus). 



C a p i t o l u l  n o u ă  

Observaţii cu privire 
la istoria descoperirii aşa-numitei legi 
ricardiene. [Observaţii suplimentare 
cu privire la] Rodbertus (Digresiune) 

[ 1 .  Descoperirea rentei diferenţale de către Andrson. 
Denaturarea concepţiilor lui Anderson în interesul 

proprietarilor funciari de către Malthus, plagatorul său] 

�4 nderson a fost un fmnier pactician. Prima lucrare în 
care el analizează în treacăt natura rentei a apărut în 1777 33, 
într-o vreme cînd, pentru o mare parte a publiului, sir 
James Steuart era încă un economist de prestigiu, dar, în 
acelaşi timp, atenţia generală era îndrată spre „Wealth of 
N ations", e apăe u n an înainte 4. n omaaţie u 
aceasta, lucrarea fermieru'lui scoţian care, tratînd o problmă 
litigioasă de olin it pmcti� nu se oupa ex pof so 1) de 
rentă, ci eplia doar înre altele natura ei, nu putea să atragă 
atenţia. In această lurae, Anderson analizează rena doar 
accidental, nu ex pofesso. Tot în treacăt vorbşte el dspre 
această teorie a sa într-o lucrare sau două din culegerea edi
tată chiar de el, care a părut în trei volume, sub titlul : 
„Essays. Relating to Agriculture and rural Affairs", 3 vol., 
Edinburgh, 1 775-1 796. De menea în „Recreations in Agri
culture. Natural-History, Arts etc.", London, editată între 
1 799-1 802 (A se edea la British Museum 5), sînt cuprinse 
numai lucrări destinate dirct femnierilor şi agronomilor. Dacă 
Anderson şi-ar fi dat sema de importana descoperirii făcute 
şi ar fi �rezentat-o publicului într-o lucrare separată, a 
„Inquiy o the Nate of Rent" 2), au aă mr s-ar i 
pri'Ceput, cît de cît, să-şi exploateze �opriile idei u acelaşi 
talent cu ae concetăţeanul său MaCuioch a eiploatat ideile 
altora, atunci situaţia ar fi fost 1lta. Repodueri ale teoriei 

l) - în mod special. - Nota trad. 
2) - „Cercetări cu privire la natura rentei" .  - Nota trad. 
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lui au apărut în 1815,  şi chiar de la început sub forma unor 
ce"cetări teoretice separate despre natura rentei, după cum 
arată şi titlurile respectivelor lucrări ale lui West şi Malthus : 

Malthus : „Inquiry into the Nature and Progress of Rent". 
W est : „Essay on the Application of Capital to Land". 

Malthus a folosit, apoi, teoria rentei a lui Anderson pentru 
a da pentru prima oară o fundamentare economică-politică şi 
n acelaşi timp rală (natuală-istorică) legii populaţiei fomu
late de el, căci ideea absurdă desipre progresia aritmetică şi 
progresia geometrică, pe care el o împrumutase de la autorii 
dinaintea lui, era o ipoteză pur himerică. Mr. Malthus at once 
, ,improved" the occasion 1). Ric[ardo], însă a făcut din această 
teorie a rentei aşa cum spune el însuşi în prefaţă 36, una dintre 
princpalele verigi în sistemul general al economiei politice, 
dîndu-i astfel, făTă să mai vorbim de aspectul practic al pro
blemei, o importanţă teoretică cu totul nouă. 

Este incontestabil că Ricardo nu-l cunoştea pe Anderson, 
deoarece în prefaţa la a sa economie politică el îi consideră 
descoperitori pe West şi Malthus. Judecînd după maniera ori
ginală în care epune legea, se pare că nici West nu-l cunoş
tea pe Anderson, la fel cum Tooke nu-l cunoştea pe Steuart . 
:ltfel stau lucrurile cu dil Malthus. O analiză amănunţită a 
lucrării lui arată că Malthius îl cunoaşte pe Andeson şi l 
foloseşte. in general Malthus a fost un plagiator d" profesie. 
[496] ste suficient să comparăm prima ediţie a lucrării . lui 
desPre populaţie 37 cu lucrarea reverendului Townsend 38, citată 
de mine mai înainte, pentru a ne convinge că Malthus nu 
prelucrează ideile lui Townsend a n producător independent, 
ci le copiază şi le parafrazează ca un plagiator servil, deşi 
nu-l numeşte nicăieri, tăinuindu-i existenţa. 

Caracteristic este modul în care Malthus l-a folosit pe 
Andeson. Anderson susţinuse prmele de export la exportul 
de cereale, şi taxele vamale de import, împotriva importului 
de cereale, nu din interes pentru landlorzi, ci fiindcă era con
vins că asemenea legislaţie „ar reduce preţui mediu al cerea
lelor" şi ar asigura o dezvoltare egală a forţelor productive ale 
agriculturii. Malthus a pre1luat de la Anderson această utili
tate practică deoarece el - un adevărat member of Established 
Church of England 2) - ea . sicofant de pro'esie al aristo
craţiei funciae, ale cărei rente, sinecue, risipă, rapacitate 
etc. s-a străduit să le justifice din punct de vedere economic. 

1J - Dl. Ialthus „a profitat" imediat de ocazie. - Nota trad. 
�) - membru al bisericii de stat din Anglia. - Nota trad. 
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Malthus apără interesele burgheziei industriale numai în 
măsura în care ele coincid u interesele proprietăţii funciare, 
ale arstocraţiei, adică le apără împotriva maselor poporului, 
proletariatul ; acolo însă unde iteresele arstoraţiei fun
ciare şi ale burgheziei industriale se despart şi intră în con
flict unele cu altele, Malthus e situează ide partea ristocraţiei 
împotriva burgheziei. De aici pledoaria lui pentru „lucrătorii 
neproductivi" ,  pentru supraconsum etc. 

Anderson, dimpotrivă, a încercat să explice deosebirea dintre 
pămîntul care plăteşte rentă şi pmîntul care nu plăteşte rentă, 
sau dintre pămînturi care plătesc rente inegale, prin neferti
litatea relativă a prnîntului care nu aduce rentă sau aduce 
o rentă mai mică, în comparaţie cu pămînrtul care aduce rentă 
sau care aduce o rentă mai mare. Dar el a spus clar şi răs
picat că acest rad de ferti'litate relativă a diferitelor categorii 
de pămînt, deci şi nefertilitatea relativă a categoriilor mai 
proaste de pămînt, n comparaţie cu cele mai bune, nu are 
nimic comun cu fertilitatea absolută a ariculturii. Dimpotrivă, 
el nu a subliniat numai că fertilitatea absolută a tuturor 
categorihlor de pănlint poate să creasCă necontenit şi trebuie 
să aică odată u reşterea populaţiei, dar a mers mai 
departe şi a afimat că inegalitatea în ceea ce priveşte ferti
litatea diferitelor categorii de prnînt poate să se egalizeze tot 
mai mult. El a spus că actuala reaptă de dezvolare a agri
culturii în Anglia nu dă nici cea mai vagă idee despre posibila 
ei dezvoltare. In legătură u aceasta, el spunea că într-o ţară 
preţul cerealelor poate fi ridiat, iar renta scăzută, pe cînd 
în altă ţară preţul cerealelor poate fi scăzut, iar renta ridi
ată ; aceasta decurgea din principiul său, căci în ambel€ ţări 
nivelul rentelor şi existenţa renelor sînt detrminate de dife
renţa dintre pămîntul fertil şi pămîntul nefertil, dar în nici 
una din aese ţări, de frtilitatea olută ; în fi.re din 
aceste ţări ele sînt deterninate numai de deosebirea în ceea 
ce priveşte radul de fertilitate a categoriilor de pămînt exs
tente, dar în nici una de fertrlitatea medie a acestor ategorii 
de păanînt. De aici el a tras conoluzia că fertilitatea abso.ută 
a ariculturii nu are absolut nimic comun cu renta. De aceea, 
şa m vom vedea i jos 1), l s-a dclarat ulrior adverar 
hotărît al teoriei malthusiene a populaţiei, fără ca măcar să 
bănuiască că propria sa teorie a rentei trebuia să servească 
ca fundamentare a acestei născociri monstruoase. nderson 
explica creşterea preţurilor la cereale în Anglia în perioada 

1) Vezi volumul de faţă, p. 149. - Nota red. 
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1750-1801,  în comparaţie cu perioada 1700-1750, nu prin 
luarea în cultură a unor categorii de pămînt tot mai puţin 
fertile, ci prin influenţa exercitată de legislaţie asupra agri
culturii în cursul acestor două perioade. 

Ce face însă Malthus ? 
In locul himerei sale (tot n plagiat) cu privire la progresia 

geometrică şi progresia aritmetică, pe care a păsrat-o a 
„frază de efect" ,  el a folosit teoria lui Anderson pentru con
firmarea teoriei sale asuipra popUilaţiei. Malthus a păstrat uti
litatea practică a teoriei lui Anderson, n măsura în care ea 
corespundea intereselor landlorzilor, ceea ce dovedeşte înde
ajuns că el înţelegea tot atît de puţin ca Anderson legătura 
dintre această teorie şi sistemul economiei burgheze ; el a 
îndreptat această teorie 1mpotriva proletariatului, fără a intra 
în examinarea contraargumentelor autorului ei. Progresul 
teoretic şi practic, care trebuia făcut pornindu-se de la această 
teorie - teoretic pentru detemninarea valorii mărfii etc. şi 
pentru cercetarea naturii proprietăţii funciare, practic împo
triva necesităţii proprietăţii private asupra pămîntului pe baza 
producţiei burgheze şi, mai concret, împoriva tuturor măsu
rilor de stat ca de piMă, coaws 1), ae stimiu ceşterea 
acestei proprietăţi funciare - a fost lăsat de el în seama lui 
Riardo. Singura utilitate practică, a care a ajuns Malthus, 
a fost o pledoarie pentru taxele vamle protecţioniste cerute 
de landlorzi în 1 815,  un serviciu de sicofant făcut aristocraţiei 
şi o nouă justificare a mizeriei producătorilor avuţiei, o nouă 
apologie a exploatatorilor muncii. Din acest punct de vedere -
un serviciu de sicofant făcut ipitaliştilor industriali. 

Specifică pentru Malthus ste profunda josnicie a caracte
rului, josnicie pe care nu şi-o rpoate pemite decît un popă, 
[ 497] care vede în mizeria oamenlor pedeapsa pentru păcatul 
originar şi nu se poate lipsi în genee de „rpămînteasca vale 
a plîngerii" ,  dar care totodată, ţinînd seama de veniturile 
bisericeşti pe care le înasează şi folosind doma predestinării, 
găseşte extrem de avantajos „să îndulcească" laselor domi
nante şedeea în această vale a plîngerii. „J osnicia" acestui 
caracter e manifestă şi pe plan ştiinţirc. ln primul rînd, în 
plagiatul neruşinat, practicat a meserie. ln al doilea rînd, în 
conluzia plină de precauţie şi nu lipsită de precauţie pe care 
o rage din premisele ştiinţifice. 

1) - legile cerealelor. - Nota trad. 
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[2 . Dezvoltarea forţelor productive 
ca principiu fundamental al lui Ricardo în aprecierea 

fenomenelor economice.Apologia făcută de Malthus 
celor ai reacţionare elemente ale claselor dominante. 

Infimarea efectivă de către Darwin a teoriei populaţiei 
a lui Malthus] 

Ricardo consideră că modul de producţie capitalist este cel 
mai avantajos pentru producţie în general, cel anai avantajos 
penru ceaea de avuţie, şi, pentu epoa a, are dptate. El 
vrea producţie pentru producţie şi are dreptate .  A obieca la 
aceasta, cum făceau adversarii sentimentali ai lui Ricardo, că 
producţia ca atare nu este totuşi un scop în sine, înseamnă 
a uita că producţia pentru producţie nu este altceva decît 
dezvoltarea forţelor productive omeneşti, adică dezvoltarea 
bogăţiei naturii' umane ca scop în sine. Dacă am opune acstui 
scop binele indivizilor, cum făcea Simondi, ar însemna să 
afirmăm că dezvoltarea speciei trebuie ţinută în loc pentru 
a se asigura binele indivizilor că deci nu s-ar putea duce, să 
zicm, nici un război, în care în orice caz ar pieri un număr 
de indivizi. (Sismondi are dreptate numai în măsura în care 
se ridică împotriva economiş:tilor care estompează, care neagă 
această opoziţie). Că a6tă deovolare a pacităţilor speciei 
om, deşi ae Joc niţial pe sema majorităţii indivizilor umani 
şi a unor întregi clase umane, distruge n cele din urmă acest 
antagonism şi coincide cu dezvoltarea individului, că cea mai 
înaltă dezvo1tare a individualităţii este plătită cu un proces 
istoric, în care indivizii sînt acrificaţi, acest lucru nu va fi 
înţels, fără a mai vorbi de sterilitatea unor asemenea raţio
namente înălţătoare, căci avantajele speciei în lumea oame
nilor, a şi în cea a anmalelor şi plantelor, îşi croiesc drum 
întotdeauna pe seama avantajelor indivizilor, deoarece aceste 
avantaje ale speciei coincid cu avantajele indivizilor, ceea ce 
constituie tomai forţa acestor privilegiaţi. 

Brutaliatea lui Ricado nu a fost aşadar numai onestă din 
punct de vedere ştiinţific, ci şi necesară din punct de vedere 
ştiinţiific pentru poziţia lui. De aceea însă îi se şi cu totul 
indifrent dacă dezvoltarea forţelor productive dă o lovitură 
de moarte proprietăţii funciare sau muncitorilor. Riado 
salută şi dprecierea de către acest progres a capitalului bur
gheziei industriale. Ce importanţă are dacă dezvoltarea forţei 
productive a muncii depreciază la jumătate capitalul fix 
existent, spune Ricado. Productivitatea muncii omeneşti s-a 
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dublat. Aici avem deci probitate ştiinţifică. Şi dacă în 
ansamblu concepţia lui Rica�do corespunde intereselor bur
gheziei industriale, aceasta se întîmplă numai pentru că, i 
în măsura în care interesele ei coincid cu interesele producţiei 
sau cu interesele dezvoltării productive a muncii omeneşti. 
Acolo unde burghezia se opune acestei dezvoltări, Ricado o 
tratează tot atît de brutal cum tratează şi în alte cazuri pro
letariatul şi aristocraţia. 

Dar Malthus ! Ce miserable 1) scoate din premisele date şti
inţific (şi de fieare daită furate de el) numai concluzii „plăcute" 
(utile) aristocraţiei împotriva burgheziei şi ambelor împotriva 
proletariatului. De aceea el nu vrea producţie pentru producţie, 
ci numai producţie în măsura în care a sprijină sau întăreşte 
ceea ce există şi este în avantajul claselor dominante. 

Chiar prima sa lucrare 39, un'l dintre cele mai elocvente 
exemple de succs al plagiatului pe sea lucrărilor originale, 
urmăra scopul practic de a demonstra „din punct de vdere 
econmic", în inteesul guvenului existent în Angla şi al 
aristocraţiei funciare, acterul utopic l tndinţeor e erf
tibilitate ale revoluţiei franceze şi ale partizanilor ei din 
Anglia. Intr-un cuvînt, aceasta a fost un panegiric la adresa 
orînduirii existente împotriva dezvoltării istorice ; ea a fost 
în plus o justificare a răiboiului împotriva Franţei evolu
ţionare. 

Lucrările sale din 1815 cu privire la taxele vam.e protec
ţioniste şi la rena fundară 40 erau în parte menite ă con
firme apologia anterioară a mizeriei producăorilor, dar în 
primul rînd urmărau să aipere reacţionara proprietate funciară 
mpotriva capitalului „luminat",  „liberal" şi „.progrsst" , şi 
mai ales să justifice pasul înapoi al legislaţiei engleze are se 
proiecta pe atunci în interesul aristocraţiei, împotriva bur
gheziei industriale 41• In sfîrşi.t, [498] ale sale „principls of 
poli tical economy", îndreptate împotriva lui Ricardo, urmăreau 
în fond să reducă erinţele absolute ale „apitalului indus
trial" şi ale legilor sub acţiuna cărora se dezvoltă producti
viatea ui, a „limitele convenabile" şi „de dorit" din puntul 
de vedere al intereselor de atunci ale aristocraţiei funciare şi 
ale „Established Chuch" (căreia îi aparţina Ma1thus), ale 
pensionarilor guvenlui şi ale consatorilor de impozite. 
Dar e un om are se străduieşte să aapteze ştiinţa a un 
punct de vedere luat nu din sfera propriu-zisă a ştiinţei (ariit 
de eronată ar putea fi ea), ci din afară, a un punct de vedere 

1) - Acst mizerabil. - Nota trad. 
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dictat de interese străine ştiinţei, exterioare ei, pe un ase
menea om eu îl numesc ,,josnic" .  

Din partea lui Ricardo nu este nimic josnic dacă î i  pune 
e proletari pe acelaşi plan cu maşinile, cu vitele de muncă 
au u ra, rdeoaee �dn pnUul i de vedee) „poducţia" 
este favorizată de faptul că ei sînt doar maşini sau vite de 
muncă, sau deoarece în producţia burgheză ei sînt realmente 
doar mărfuri. Acesta este stoic, obiectiv, ştiinţific. in măsura 
în care poate fi filantrop fără a păcătui faţă de ştiinţa sa, 
Ric[ardo] este întotdeauna filantrop, cum a şi fost în practică. 

Popa Malthus însă îi reduce pe muncitori, de dragul pro
ducţiei, la situaţia de vite de muncă, îi condamnă chiar la 
moarte prin inaniţie şi la celibat. Cînd aceleaşi cernţe ale 
producţiei reduc landlordului „renta" ,  oînd ele ameninţă 
„zeciuiala" bisericii de stat sau interesele „consumatorilor de 
impozite" ,  sau cînd o parte a burgheziei ndustriale, şi anume 
partea ale cărei nterese frînează progresul, este sacrficată 
acelei părţi a burgheziei care reprezintă proresul producţiei, 
e scurt cînd vreun interes al aristocraţiei este opus intere
selor burgheziei, sau ind vreun intees al păturilor conser
vatoare şi stagnante ale burgheziei este opus intereselor bur
gheziei progresiste, în toate aceste cazuri „popa" Malthus nu 
sacrifică producţiei interesul particular, ci se străduieşte dn 
răsputeri să sacrifice cerinţele producţiei ntereelor particulare 
ale claselor dminante sau ale unor grupuri de lasă existente. 
ln acest scop el îşi falsifică concluziile şitiinţifice. in aceasta 
constă josnicia lui în ceea ce priveşte ştiinţa, păcaul lui faţă 
de ştiinţă, fără să mai vorbim de plagiatul său neruşinat, din 
care şi-a făcut o meserie. Concluziile ştiinţifice ale lui Malthus 
„menajează" interesele claselor dominante în general şi pe 
cele ale elementelor reacţionare ale acestor clase în special ; 
adică el falsifică ştiinţa pentru a servi aceste interese. Dim
potrivă, cînd este vorba de olasele asuprite, concluziile lui sînt 
brutale. El nu numai că e brutal, dar îşi afişează bruitatea, 
e făleşte în mod ciniic u ea şi, în măsura în re onlzle 
sale sînt îndreptate împotriva celor oropsiţi, el le duce la 
extrem, depăşind chiar măsura care, din punctul lui de vedere, 
ar mai putea fi cît de cît justificată din punct de vedere 
ştiinţific * .  

* [499] Ricardo de pildă (vezi mai sus), atunci cînd treoria lui îl duce 
la concluzia că creşterea salariului peste minimul lui nu sporeşte 
valoarea mărfurilor, spune acest lucru fără înconjur. Malthus vrea să 
menţină un nivel scăzut al salariului, pentru ca burghezul să profite. 
[499]. 
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Ura clasei muncitoare din nglia faţă de Malthus, -
„mountebank-parson" 1) m l numeşte grosolan oet 
(Cobbett este, într-adevăr, unul dintre cei mai mari scriitori 
politici ai Angliei acestui secol, dar el nu avea studiile unui 
profesor universitar din Leipzig 42 şi era duşmanul dclarat al 
„ler-ned lanuages" 2), este dci pe deplin justifiată ; pntr-un 
instinct sigur, poporul a simţit că nu avea de-a face cu un 
homme de science 3) ci u un avoat venl, o n sicot 
neruşinat aflat în solda claselor dominante. 

Autorul unei idei poate exagera ideea respectivă onest ; dar 
un plagiator care o exagerează face întodeauna „o afacere" 
din această exagerare. 

Lucrarea lui Malthus „On Population" ,  prima ediţie, nu 
conţine nici un cuvînt ştiinţific, nou ; această lucrare nu este 
decît o agasantă predică capucină, o versiune a la Abraham 
a Santa Clara 43 a consideraţiilor lui Townsend, Steuart, Wal
lace, Herbert etc. Şi întrucît ea vrea realmente să se impună 
numai prin forma populară, ura poporului împotriva ei ste 
e deplin îndreptăţită. 

Singurul merit al lui Malthus, în comparaţie cu jalnicii 
profesori de armonie ai economiei burgheze, constă tomai în 
faptul că a pus în evidenţă lipsa de amonie, e care în nici 
un caz nu a descoperit-o el, dar pe ae în orice az, cu cinismul 
popii mulţumit de sine, o fixează, o dichiseşte şi o face 
cunoscută. 

[499] In introducerea la artea a „On the Origin of species 
by means of natural selection, or the preservation of favoured 
races in the struggle for life",  London, 1860, (5th thousand), 
Charles Darwin spune : 

„ln capitolul următor vom studia lupta pentru existenţă ce se dă între 
toate fiinţele organice din lume, luptă care e cauzată în mod inevitabil 
de marea proporţie geometrică a înmulţirii acestora. Aceasta e doctrina 
lui Malthus, aplicată întregului regn animal şi vegetal" .  [Versiunea 
românească, p. 46] . 

In excelenta a lucrare, Darwin nu a observat că, dsco
perind proresia „geometrică" în regnul animal şi vegetal, el 
a răsturnat teoria lui Malthus. Toria lui M:lthus se bazează 
tomai pe faptul că el a opus proresia geometrică a omului 
lansată de Wallace himericei proresii „aritmetice" a .plan-

1) - popă şarlaan. - Nota trad. 
2) - „limbajului erudit" . - Nota trad. 3) - om de ştiinţă. - Nota trad. 
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telor şi malelor. in artea lui Dawin, de pildă acolo nde 
se vorbeşte despre dispariţia speciilor, găsim şi o infirmare 
istorică-naturală amănunţită (fără să mai vorbim despre ideea 
fundamentală a lui Darwin) a istoriei lui Malthus. in măsura 
în care teoria lui Malthus se bazează pe teoria rentei a lui 
Anderson, ea a fost infilffiată chiar de Anderson 44 [499] . 

[3. Denaturarea de către Roscher a istoriei concepţiilor 
asura rentei funciare. Exemple de obiectivitate ştiinţifică 

la Ricardo. Renta în producţia agrară şi în producţia industrială. 
Dubla acţiune a concurenţei] 

[499] Prima lucrare în care Anderson expune în treacăt 
teoria rentei era o lucrare polemică practică consacrată pro
tecţionismului şi nu rentei. a a apărut în 1777 şi chiar titlul : 
„An Enquiry into the Nature of the Corn Laws, with a view 
to the new Corn-Bill proposed for Scotland", Edinburgh, 1 777" 
arată că ea urmărea în primul rînd un scop practic şi ,  în al 
doilea rînd, că se referea direct la un act legislativ, în care 
interesele industriaşilor erau diametral opuse intereselor land
lorzilor. 

Legea din 1773 (în Anglia ; în legătură cu acesta vezi cata
logul lui MacCulloch 45) a (se pre) să fie introdusă în 
Scoţia în 1777 (de văzut la Museum) .  

„Legea din 1773" - spune Anderson - „a fost determinată de  
intenţia făţiş mărturisită de a reduce pentru industriaşii noştri preţul 
cerealelor, pentru ca prin încurajarea importului poporul nostru să fixeze 
un preţ mai mic" .  (p. 50 „A calm Investigation of the circumstances that 
have led to the present scarcity of grain in Britain", London, 1810.) 

Lucrarea lui Anderson a fost, aşadar, o lucrare polemică în 
apăra inteselor agricultorilor (inclusiv le landlorzilor) 
(protecţionism), npotriva intereselor industriaşilor. El a 
publiat-o dedarînd „avowedly" 1) că este o lucre de poziţie. 
Teoria rentei este atinsă aici numai n treacăt şi chiar n 
lucrări!le lui de mai tîrziu, ae e eferă meu, înr-o măsură 
mai mare sau mai mică, la lupta de interese, despre care am 
vo1bit, ea este din nou amintită o dată sau de două ori, doar 
în treacăt, fără a avea nicăieri pretenţia de a prezenta reun 
ines ştiinţific sau de a fi n obiect de-sine-stătător . 

1) - deschis. - Nota trad. 
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expunerii. De a1c1 ne putem da seama în ce măsură este justă 
următoarea observaţie a lui Wilhelm Tucidide Roscher 46, care, 
dipă cît se vede, nu cunoaşte lucrările lui Anderson : 

Este de mirare că o teorie, care în 1 777 a rămas aproape neobservată, 
a început deodată, în 1815 şi în anii următori, să fie cu mult interes 
apărată de unii şi combătută de alţii, căci această teorie privea anta
gonismul dintre moniel şi landed interest 1), care între timp se accen
tuase" (p. 297-298 „Die Grundlagen der Nationalăkonomie" , 3. Auflage, 
1858). 

In această frază, cîte cuvinte aîtea denaturări. ln primul rînd, 
formulîndu-şi conepţia, Andson nu i-a dat foa unei 
„eorii" cum au făcut Wst, MalJhus şi Ricaido. In al doilea 
rînd, această teorie nu a rămas „aproape" neobservată, ci 
„complet" neobservată. ln al treilea rînd, ea a fost enunţată 
în treacăt pentru prma oară într-o lucrare, în care era vorba 
în special, ide opoziia ide inese dinwe .faes şi land
lords, opoziţie care in 1777 se accentuase, „se referea" numai 
la această luptă practică de interese, dar „nu se referea" de 
loc la teoria generală [500] a economiei politice. In al patrulea 
rînd, în 1815  această teorie era propovăduită de unul dintre 
cei care o reproduceau, de Malthus, tot în interesul apărării 
legilor cerealelor, aşa cum făcuse Anderson. Una [Î aceeaşi 
eorie a fost folosită de autorul ei şi [de] Malths pentru apă
rarea proprietăţii funciare, iar de David Ricado împotriva 
proprietăţii funciare. S-ar putea pune deci, cel mult, că unii 
dintre adpţii ei apărau intersele proprietăţii funciare iar 
alţii luptau împotriva acestor interese, dar nu s-ar putea spune 
ă în 1815  luptau împotriva acestei teorii apărătorii proprie
tăţii funciare (căci Malthus a apărat această teorie pînă la 
Ricardo), sau că această teorie a fost apărată de advesarii 
proprietăţii funciare (David Ricardo nu a trebuit „să apere" 
această teorie împotriva lui Malthus, deoarece el însuşi vedea 
în Malthus pe unul dintre au:torii ei şi un precursor al său ; 
el a trebuit „să co1ată" numai concluziile practie pe care 
Malthus le-a tras din această teorie). ln al cincilea rînd, opo
ziţia dintre „monied" and „landed interest", la are „se referă" 
Wilhelm Tucidide Roscher, n-a avut pînă acum absolut nici 
o legătură nici cu teoria rentei a lui Anderson, nici cu repro
ducerea, apărarea şi combaterea ei. Din cartea lui John Stuart 
Mill (p. 109-1 10 „Essays on some unsettled questions of Poli
tical Economy", London, 1 844), Wilhelm Tucidide ar fi putut 

1) - interesul capitalului bănesc şi cel al proprietăţii funciare. -
Nota trad. 
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să afle că prin monied classe 1) englezul înţelege 1 )  creditori, 
2) aceşti creditori sînt oameni care trăiesc în general din 
dobînzi au sint creditori de profesie, ca bancherii, agenţii 
de schimb etc. După cum observă acelaşi M11, toţi aceşti 
oameni, ca „monied class" ,  se opun sau cel puţin se deosebesc 
de producing class 2) (prin e Mll înielege pe „capitaliştii 
indusriali" besides the worki1gmen 3). Aşadar, Wilhelm Tci
dide ar fi trebuit să vadă că interesele „clasei producătoare",  
adică ale industriaşilor, ale capitaliştilor industriali, şi cele 
ale clasei capitaliştilor posesori de bani sînt două lucruri cu 
totul diferite şi că aceste clase sînt clse diferite. Wilhelm 
Tucidide ar fi trebuit să vadă, de asemenea, că lupta dintre 
capital�tii industriali şi landlorzi nu a fost, aşadar, de loc o 
luptă între „monied interest" şi „landed interest" . Dacă 
Wilhelm Tucidide ar fi cunoscut istoria legilor cerealelor din 
1815  şi lupta care s-a dat în jurul lor, el ar fi ştiut, chiar şi 
numai 1din lucrările lui Cobbett, că bII'ough-mongers 4) (landed 
interest) şi loan-mongers 5) (monied inerest) au luiptat împeună 
împotriva industrial inerest. Dar Cobbett este „grobian" . D 
sfirşit, din istoria perioadei 1815-1 847, Wtlhelm Tucidide ar 
fi trebuit să ştie că, în lupta care s-a dat în jurul legilor cere
alelor, monied interest, în cea mai mare parte, şi în parte 
ehiar commercial interest (de pildă la Livepool) s-au aliat cu 
landed interest împotriva manufacturing interest [500] . 

[502] (Pe d-l Roscher ar fi putut să-l mire cel mai mult 
fapt1ll că aceeaşi „teorie" a fost folosită în 1777  pentru „landed 
interest" , iar în 1815  împotriva lor şi abia atunci a atras 
atenţia 4-_) [502]. 

[500] Dacă aş dori să relev la fel de amănunţit toate cazurile 
de grosolană denaturare a istoriei e care le întîlnim în 
însnările literar-istorice ale lui Wilhelm Tucidide, ar trebui 
să scriu o lucrare tot atît de voluminoasă ca ale sale „Grund
lagen '' ; şi o asemenea lucrare într-adevăr „not worth the 
pa per it was writen upon" 6) . Ce rurmări dăunăoare poate avea, 
la rîndul ei, ignoranţa erudită a unui Wilhelm Tucidide pentru 
cercetătorî din alte domenii ale ştiinţei se vede din exemplul 
d-lui · A. Bastian, care, în lucrarea sa „Der Mensch in der 

1) - clasa capitalistilor posesofi de bani. - Nota tral. 
�) - clasa producătoare. - Nota trad. 
3) - cu excepţia muncitorilor. - Nota trad. 
") - persoane care cumpără şi vind voturile unui district electoral. -

Nota trad. 
3) - persoane care dau bani cu împrumut. - Nota trad. 
6) - nu ar valora cit hirtia pe care ar fi scrisă. - Nota trad. 
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Geschichte", 1860, val. I, p. 347, Notă, ciează ss-arăatul 
fragment din Wilhehn Tucidide pentru a ilustra o teză „psi
hologică". Despre stn, dealtfel, nu se porte sne : 
„materiam superabat opus" l). Mai cmînd „opus" nu fae faţă 
propriului său material brut. In afară de acesta, datorită 
puţinelor ştine pe e le „cunosc" , am constatat că d-l 
Bastian, care cunoaşte „toate" ştiinţele, se bizuie foarte des 
pe somităţi a la Wilhe1m Tucidide, ceea ce este în genere 
inevitabil pentru „n savant universal". 

l501] Sper >Că nu mi se va reproşa că sînt „neîndurător'' 
cu Wi·lhelm Tucidide. Ct de „neîndurător" este cu ştiinţa 
acest bucher ! Despre „absena totală a adevărului" în lucrările 
lui, eu pot vorbi, în orice caz, cu acelaşi drept cu care el se 
încumetă să vorbească pe un ton condescendent despre ,,semi
adevărurile" lui Ricardo .s. In iplus, Wilhelm Tucidide este 
departe de a fi „onest" în indfarea bibliografiei subiectului 
rectiv. Cine nu este „resectable" nu există pentru el nici 
din punct de vedere istoric ; de pildă, Rodbertus nu există 
pentru [el ca] teoretician al rentei funciare, fiindcă este 
„comunist". In afară de aceasta, WHhelm Tucidide nu este 
corect nici faţă de „ctable vrriters" 2). De pildă, pntru 
MaoCulJoch, Bailey există şi este chiar considerat ca un om 
care a făcut epocă. Pentru Wilhehn Tucidide, el nu există. 
Pentru a dezvolta şi a populariza în Germania economia 
politică ca ştiinţă [502] , oameni ca Rd �bertu.;] ar trebui să 
fondeze o revistă deschisă tuturor cercetătorilor (dar nu edan
ţilor, buchertlor şi vulgarizatorilor) şi care să aibă a principal 
scop demascarea ignoranţei erudiţilor, atît în domeniul ştiinţei 
propriu-zise cît şi în domeniul istoriei ei [502] . 

[501] Anderson a fost departe de a cerceta raportul dintre 
a sa teorie a rentei şi sistemJl economiei politice, şi acest 
luru nu trebuie să ne mire cu atît ai mult cu it prima 
sa carte a apărut la un an dpă „Wealth of Nations" a lui 
A. Smith, adică într-un moment cînd, în genere, „.semul 
economiei politice" era abia în curs de formare, căci nici 
sisemul lui Steurt nu apse decît u ciţiva ani îante. 
Dar, în limitele subiectului special tratat de Andeson, at
rialul de care dispunea el era fără doar şi poate mai amplu 
decît cel de care dispunea Ricardo. Aşa cm în teorta anilor, 
care reproducea toria lui Hume, Riado a avut în faţă în 

1) - „meşteşugul întrece materialul" (Ovidiu, „Metamorfoze", II, 5. -
Nota trad. 

2) - „scriitori respectabili" . - Nota trad. 
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s&ial evenimentele din perioada 1797-1809, aşa ş1 m teoria 
�ntei, care reproducea teoria lui derson, el a avut în faţă 
numai fenomenele economice legate de creşterea preţurilor 
la cereale în 1800-1815. 

Penru acri.rea lui Ricalo este semniativă ună
toarea afirmaţie a a : 

„Aş regreta foarte mult dacă considerente legate de foloasele vreunei 
clase ar duce la frînarea creşterii avuţiei şi populaţiei ţării" (p. 49, 
Ricardo .,An Essay on the lnfluence of a low Price of Con on the 
Profits of Stck etc." London, 1815 2nd ed.).  [Versiunea românască : 
David Ricardo, Opere alese, vol. II, Bucureşti, Editura Academiei R.P.R., 
1 962, p. 1 53] . 

Dacă import of on 1) este liber „land s abandoned" ) (1. c., 
p. 46). adar, proprietatea funciară este sacrificată în inte
resul dezvoJtării producţiei. 

Dar tot în condiţiile importului liber de cereale : 

„Nu se poate contesta că o anumită cantitate de capital s-ar pierde. 
Dar ce reprezintă posedarea unui capital sau păstrarea lui : un scop sau 
un mijloc ? Fără îndoială un mijloc. Ceea ce ne trebuie este o abundenţă 
de bunuri" (de avuţie în general), „şi dacă s-ar putea demonstra că 
sacrificînd o parte din capitalul nostru am putea spori producţia anuală" 
(die jahrliche Produktion) „de produse destinate a servi pentru plăcerea 
şi fericirea noastră nu ar trebui să cîrtim în legătură cu pierderea unei 
părţi din capitalul no.�tru" (p. 60, „On Protection to Agriculture", 4th ed. 
ondon, 1 822) . [Versiunea românească, vol. II, p. 238]. 

Pn „or ipal" 3) Ricardo nu înelege capitalul are ne 
aparţine nouă au lui, ci apialul pe care capitaliştii îl 
investec în pămînt. Dar cine este acest noi ? - este mdia 
naţi.ii. Sporirea avuţiei „noastre" înamnă sporira avuţiei 
sociale, care ca atare constituie un scop, indiferent de parti
cipanţii la această avuţie ! 

„ Unei persoane cu un capital de 20 OOO 1. al cărei profit ar fi de 
2 OOO I. pe an îi va fi indiferent dacă capitalul său va întrebuinţa 100 
sau 1 OOO de oameni, dacă marfa produsă se vinde cu 10 OOO sau cu 
20 OOO 1., cu condiţia ca în toate cazurile profitul său să nu scadă sub 
2 OOO I. Nu este la fel interesul unei naţiuni ? Cu condiţia ca venitul ei 
net real, renta şi profitul ei să fie aceleaşi, nu ae importanţă dacă 
naţiunea se compune din 10 OOO OOO sau din 12 OOO OOO de locuitori" .  (p. 
416, „Principles of Politica! Economy" , 3rd ed.). [Versiunea românească, 
vol. I, p. 255-256] . 

1) - importul de cereale. - Nota trad. 
2) - „pămintul este abandoat". - Nota trad. 
3) - „capitalul nostru" - Nota trad. 
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Aici , .proletariatul" este sacrificat avuţiei. în măsura în care 
proletariatului îi este indiferentă existena avuţiei, avuţiei îi 
este indiferentă existena lui. Masa în sine - masa ome
nească - „ worth nothing" 1). Aceste trei exemple [502] ilus
trează imparţialitatea ştiinţifică a lui Ricardo. 

Pămîntul, (natura) etc. este elementul în care se investeşte 
capitalul folosit în agricultură. De aceea, renta funciară este 
egală aici cu excedentul valorii produsului muncii, creat în 
acest element, peste preţul mediu al acestui produs. Dacă 
însă vreun element ail naturii (sau o substanţă), care este pro
prietatea privată a unui individ intră în vreo altă producţie, 
a cărei bază (fizică) el nu o constituie, renta funciară - dacă 
apare numai datorită faptului că elementul respectiv intră pur 
şi simplu în producţie - nu poate să constea din excedentul 
valorii acestui produs peste preţul mediu, ci numai din exce
dentul preţului mediu (general al acestui produs peste pro
priul său preţ mediu. De pildă; o cădere de apă poate înlocui 
unui manufacturer the steam-engine 2), dîndu-i posibilitatea de 
a economisi cărbune. Posedind această cădere de apă, el îşi va 
vinde tot timpul produsul, firele de pildă, la un preţ mai mare 
decit preţnl lor mediu şi va obţine l profit suplimnar. 
Acest profit suplimentar revine proprietarului funciar sub 
formă de rentă, dacă el este posesorul căderii de apă. In 
cartea sa despre „rentă", d-l Hopkins relevă că în Lancashire 
căderile de aipă dau nu numai rentă, ci şi - în funcţie de 
forţa lor naturală de cădere - rentă diferenţială 49. Aici renta 
nu este altceva decît surplusul preţului de piaţă mediu al 
prodsului peste preţul lui mediu individual [502] . 

[502] {!n cadrul concurenţei trebuie să deosebim o dublă 
mişcare de egalizare. ln cadrul aceleiaşi sfere de producţie, 
caipitaluri}e egalizează la acelaşi preţ de piaţă preţurile măr
furilor produse în sfera respectivă, indiferent de raiportul 
dinfa·e valorile acestor mărfuri şi acest preţ. Preţul de piaţă 
medill ar trebui să fie egal cu valoarea mărfii, dacă nu [s-ar] 
produce egalizarea între diferitele sfere de producţie. Intre 
aceste sfere diferite, concurena egalizează valorile la preţurile 
medii, în măsura în care acţiunea reciprocă a capitalurilor 
nu este frînată, nu este împiedicată de o a treia forţă, - de 
proprietatea funciară etc.} 

1) - „nu valorează nimic" .  - Nota trad. 
2) - maşina cu abur. - Nota trad. 
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[4. Greşelile şi  confuziile lui Rodbertus 
în problema raportului dintre valoare şi plusvaloare 

în cazul scumpirii produsului] 

se cu totul greşită ideea lui Rolbertus că, dacă o mirfă 
este ai scumpă decît ala, adică dacă conţine mai mult timp 
de muncă, ea trebuie să conţină de asemenea mai mult timp de 
muncă neplătit, ma. mult timp de supramuncă, admiţîndu-se 
că rata plusvalorii este aceeaşi sau că gradul de exploatare 
a muncitorilor în diferite sfere este acelaşi. Dacă aceeaşi 
muncă, dă pe un pămînt neferthl 1 cuarter de grîu, iar e un 
pămînt fertil 3 cuarteri (indiferent dacă anotimpul este favo
rabil sau nefavorabil), dacă aceeaşi muncă dă e un pămînt 
foarte bogat în aur 1 uncie de aur, iar e un pămînt mai 
puţin bogat în aur sau pe un pămînt secătuit numai 1/3 de 
uncie, dacă se cere acelaşi timp de muncă atît pentru produ
cerea unui pfund de lînă cît şi pentru transformarea a 3 
pfnzi de lină n fire, înseamnă, în primul rînd, că valorile 
unui cuarter de grîu şi a 3 cuarteri, a unei uncii de aur şi a 
1;3 de uncie, a unui pfund de lînă şi a 3 pfunzi de fire de lînă 
(minus valoarea linii cuprinsă în ele) sînt egale. Ele conţin 
cantităţi egale de timp de muncă, deci, cnform presupunerii, 
şi cantităţi egale de timp de supramuncă. Evident, cantiatea 
de supramuncă cuprinsă într-un cuarter este mai mare, în 
schimb însă în primul caz avm numai 1 cuater de giu, 
e cînd în cel de-al doilea 3 cuateri, sau în primul caz avem 
1 pfund de bumbac, pe cînl în cel de-a. doilea 3 pfunzi 
de fire (minus valoarea materialului). Aşalar, masele sînt 
egale. Dar egale sînt şi mărimile proporţioale ale plusvalorii 
dacă comparăm 1 unitate dintr-o marfă cu 1 unitate din cea
laltă. 1 cuarter sau 1 pfund de lînă conţine, conform presu
punerii, tot atîta muncă cît 3 cuarteri sau 3 pfunzi de fire. 
De aeea capitaJl cheltuit pe salarii este de aceeaşi mărime 
cu plusvaloarea. 1 pfund de lină conţine o cantitate de timp 
de muncă de trei ori mai mare decît 1 pfund de fire. Dacă 
plusvaloarea este de trei ori mai mare, nu e mai puţin ade
vărat însă că ea revine la un capital de trei ori mai mare, 
cheltuit pe salarii. Aşadar raportul rămîne acelaşi. 

Rod [bertus] face aici un calcul cu totul greşit şi compară 
în mod absolut greşit capitalul cheltuit pe salarii cu [503] 
cantitatea mai mare sau mai mică de mărfuri, în care este 
materializat acest salariu. Dar acesta este un calcul absolut 
geşit, dacă, aşa m presupune el, salariul este dat au rata 
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plusvalorii este dată. Aceeaşi cantitate de muncă, de pildă 
12 ore, poate fi e�rimată în x sau 3x marfă. într-un az lx 
marfă ar conţine aceeaşi antitate de muncă şi de supramuncă 
ca şi 3x marfă din cazul celălalt ; dar în nici unul dintre 
aste cazuri nu s-ar cheltui mai mult de o zi de muncă şi 
în nici unl dintre ele rata plusvalorii nu ar fi mai mare, 
de pi1dă, de 1/5. In primul caz, 1/5 din lx s-ar afla faţă de x 
în aceaşi raport în re n l l doilea 1/5 din 3x e ală 
faţă de 3x ; şi dacă pe ficare dintre aceşti 3x îi vom denumi 
x', x", x'",  fia-e x', x", x'" ar conţine 4/5 muncă plătită şi 
1/5 muncă neplătită. Pe de altă parte, este perfect adevărat că, 
dacă în condiţii de productivitate scăzută a muncii trebuie 
produsă tot atîta marfă cit se produe în condiţii de produc
tivitate mai mare, marfa va conţine mai multă muncă şi 
deci mai multă supramuncă. Dar în acest caz se cheltuieşte 
corespunzător un capital mai mare. Pentru a produce 3x tre
buie să se cheltuiască (pe alarii) de rei ori mai mlt capital 
lecit pentru a se produce lx. 

ste, desigur, în afară de orice îndoială că manufactura 
poate prelucra mai multă materie primă decît îi funizează 
agricultura ; prin umare, nu poate, de pildă, să transforme 
în fire mai mulţi pfunzi de lină lecit au fost prduşi. De 
aceea, dacă la filarea linii productivitatea muncii se triplează, 
atunci - presupunînd că condiţiile de producţie a linii rmîn 
neschimbate - în producţia de lină va trebui să e cheltuiscă 
de rei ori mai mult tip decît înainte, va trebui să e inves
tească de trei ori mai mult capital, în timp ce pentru trans
formaea în fire a aestei triple antităţi de lină nu va fi 
nevoie decît de acelaşi tianp de muncă al filatorului. Dar ata 
r rmîne aeaşi. Una şi aceeaşi muncă a filatorului ar avea 
aceeaşi valoare a şi înainte şi ar conţine aceeaşi cantitate de 
plusvaloare. Muna producătoare de lină ar conţine de trei 
ori mai multă plusvaloare, dar corespunzător cu aceasta s-ar 
tripla şi muna cuprinsă în lină sau apitalul avansat entru 
salarii. Aşadar, o plusvaloare de trei ori mai mare s-ar alcula 
la un capital de trei ori mai mae. Prin urmae, pe această 
bază nu se poate spune că în filatură rata plusvalorii ar fi 
mai mică decît în producţia de lină. e poate spune numai 
că aici capitalul cheltuit pe salarii este de trei ori mai mare 
decît dincolo (căci aici se presupune că schimbările în fiarea 
şi în producerea linii nu decurg din vreo schimbare în api
talul lor constant). 

Aici este necesar să deosebim următoaele. Aeaşi muncă 
+ capital constant dau mai puţin produs într-un sezon nefa-
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vorabil leit într-unul favorabil, pe u n  pămînt nefertil decît 
pe un pămînt fertil, într-o mină mai puţin bogată decit 
într-una mai bogată. Prin umare, primul produs este mai 
scump, adică la aceeaşi cantitate de produse conţine aici mai 
multă muncă şi mai multă supramuncă ; în schimb, în cazul 
l doilea există o cantitate mai mare din aceste produse. Mai 
deprte : n fie prods singular dl. ambele ategoii, 
raportul dintre munca plătită şi cea neplătită nu este cîtuşi 
de puţin afectat de acest lucru, căci dacă produsul singular 
conţine mai puţină muncă neplătită, atunci, conform presu
punerii, el conţine n aceeaşi proporţie mai puţină muncă plă
tită. într-adevăr, aici se presupune că raportul dintre păţile 
organice componente ale capitalului - dintre capitalul varia
bil şi capitalul constant - a rămas nchimbat. Se presupune 
că una şi aceeaşi sumă de capital vaiabil şi capital constant 
dă, în condiţii diferite, cantităţi de produse diferite, mai mari 
sau mai mici. 

Se pare că d-l Rod [bertus] confundă mereu aceste lucruri 
şi din simpla scumpire a produsului trage concluzia, ca şi 
cînd ar fi ceva de la sine înţeles, că plusvaloarea este mai 
mare. in ceea ce priveşte rata, o asemenea concluzie ar fi 
greşită chiar şi numai în virtutea presupunerii făcute, iar 
în ceea ce priveşte suma o menea concluzie ar fi justă 
numai dacă într-n caz s-a avansat mai mult capital dcît 
în celălalt, adică dacă produsul mai scump se produce în 
aceeaşi cantitate în care se producea înainte produsul mai ieftin 
sau dacă sporirea cantităţii produsului mai ieftin (a în cazul 
de mai sus cu filatUra) presupune o sporire corespunzătoare 
a cantităţii produsului mai scup. 

[5. Negarea rentei absolute de către Ricardo -
o urmare a greşelilor lui în teoria valoii] 

[504] Ricado ştie, dar uită uneori că renta, şi deci valoarea 
pămîntului, poate să crească chiar dacă rata rentei rămîne 
aceeaşi sau chiar scade, că creşte deci şi productivitatea agri
culturii. In orice caz, Anderson ştie acest lucru şi îl ştiau 
chiar Petty şi D' A venant. Dar nu despre aceasta este vorba. 

Ricado lasă la o parte problema rentei absolute, e care 
în numele teoriei o neagă, deoarece poneşte de a premisa 
greşită că, dacă valoarea mrfurilor este determinată de timpul 
de muncă, preţurile medii ale mărfurilor trebuie să fie egale 
cu valorile lor (de aceea el şi ajunge a concluzia practică gre-
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şită că concurenţa pămînturilor mai fertile trebuie să elimine 
din cultură pmînturile mai puţin fertile, chiar şi în cazul 
cînd acestea din urmă aduceau rentă) . Dacă valorile mărfurilor 
şi reţurile lor medii ar fi identice, renta funciară absolută 
- adică renta de e cel mai prost dintre pămînturile cultivate, 
sau enta de pe pămîntul cultivat iniţial - ar fi în amîndouă 
aceste cazuri imposibilă. Ce este preţul mediu al mărfii ? Este 
capitalul total (capitalul constant + capitalul variabil) cheltuit 
pentru producerea acestei măfi + timpul de muncă cuprins 
în profitul mediu, care reprezintă, să zicem, 100o. Prin urmare, 
dacă capitalul care funcţionează într-un element oarecare ar 
produ€ - numai pentru că acesta este un element deosebit 
al naturii, de pildă, pnîntul - o valoare mai mare decit 
preţul mediu, valoarea acstei mărfi ar depăşi valoarea ei, 
şi aest excedent de valoare ar contrazice conceptul de valoare, 
potrivit căruia valoarea este egală cu o anumită cantitate de 
timp de muncă. Un element aJ naturii, ceva cu totul diferit 
de timpul de muncă social, ar crea valoaie. Dar cest lucru 
nu este posibil. Prin umare, capitalul investit în pămînt, 
în pămînt ca atare, nu poate a rentă. Cel mai prost pămînt 
este pămînt ca atare. Dacă pămîntul mai bun aduce rentă, 
aceasta nu dovdeşte decît că in agricultură diferenţa dintre 
munca socialmente necesară şi munca individualmente necesară 
se fixează, deoarece aici ea are o bază dată de natură, în 
tip ce în industrie ea dispare meeu. 

Rezultă că nu poate exista rentă funciară absolută ci numai 
rentă funciară diferenţială. Căci a a.mite existenţa rentei 
absolute înseamnă a admite că aceeaşi cantitate de muncă 
(materializată, investită in capitalul constant, şi cumpărată 
cu salariul) creează valori diferite în funcţie de elementul în 
care [este investită munca] sau de materialul pe care îl pre
lucrează. A admite însă că această diferenţă de valoare există, 
deşi în ficare sferă de producţie se materializează în produs 
unul şi acelaşi timp de muncă, înseamnă a admite că valoarea 
nu este determinată de timpul de muncă, ci de ceva diferit 
de el. Această deosebire dintre mărimile valorii ar suprima 
conceptul valorii, ar suprima teza că substanţa valorii o con
stituie timpul de muncă social, că deci deosebirea de valoarE 
nu poate fi decît cantitativă şi că această deosebire cantitativă 
poate fi egală numai cu diferenţa dintre cantităţile de timp 
,de muncă social cheltuit. 

Prin urmare, din aest punct de vedere, menţinerea catego
riei valoare - adică nu numai detefiinarea mărimilor valorii 
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prin mărimile diferite ale timpului de muncă, ci şi determi
narea substanţei valorii prin munca socială - implică negarea 
rentei funciare absolute. Or, negarea rentei funciare absolute 
poate fi exprimată în două feluri. 

lntîi. Pămîntul cel mai prost nu poate da rentă. a pămîn
turile de calitate mai bună, renta se eiplică prin acea că pre
ţul de piaţă este acelaşi atît pentru pridusele obţinute pe 
terenurile mai fertile cît şi pentru cle obţinute pe terenurile 
mai puţin fertile. Dar pămîntul cel mai prost este pămînt ca 
atate. El nu este diferenţiat în sine. El se deosbeşte de inves
tiţia de capital din industrie doar ca o sferă deosebită a inves
tiţiei de capital. Dacă acest păînt ar aduce rentă, a ar 
decurge din faptul că aceeaşi cantitate de muncă investită în 
sfere de producţie diferite s-ar eiprima în valori diferite, aşa 
încit valoarea nu ar fi determinată de cantitatea de muncă, 
iar produse, care conţin cantităţi de muncă egale, nu ar fi 
egale. 

[505] . [Doi] Sau pămîntul cultivat iniţial nu poate a rentă 
funciară. Căci ce este 1pămîntul cultivat iniţial ? Este pămintul 
nid mai bun, nici mai· prost, care s-a cultivat „iniţial" . Este 
prnînt ca atare. Păm�nt ndiferenţiat. Iniţial investiţia de 
capital din agricultură se poate deosebi de investiţia de capital 
din industrie numai în cea ce priveşte sferele în care sînt 
investite aceste capitaluri. Intrucit însă cantităţi egale de 
mlu1că se exprimă în valori egale, nu există absolut nici n 
motiv ca un capital investit în pămînt să dea, e lîngă profit, 
şi rentă, în afară de cazul cînd aceeaşi cantitate de muncă 
investită în această sferă ar produce o valoare mai mare, astfel 
încît e�cedentul acestei valori peste valoarea produsă în indus
trie să reprezinte un profit suplimentar, egal cu renta. Dar 
aceasta ar însemna să afirmi că pămîntul ca atare cează 
valoare, adică ar îmna să Slprimi însuşi conceptul de 
valoare. 

Aşadar, pămîntul cultivat iniţial nu poate da iniţial nici o 
rentă ; altfel teoria valorii ar fi în întregime răstunată. e 
aici se ajunge uşor (deşi nicidecum în mod obligatoriu, aşa 
cum se vde la Anderson) a idea că iniţial oamenii nu aleg, 
fireşte, pentru cultură, pmîntul cel mai prost, ci pămîntul 
cel mai bun, că, prin umare, un pămînt care iniţial nu dădea 
rentă începe ulterior să dea rentă, ·deoarece oamenii sînt nevo
iţi să treacă la cultivarea unor pămînturi tot mai proaste, 
şi că în felul acesta, în cadrul acestei coborîri în infen, al 
aestei rri a păînt:i tot i pose, odată u dez
voltarea civilizaţiei şi cu creşterea .populaţiei, renta tebuie să 
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apară e pămîntul cel mai fertil care se cultiva iniţial, şi apoi 
treptat pe pămînturile următoare din punctul de vedere al 
calităţii, în timp ce pămîntul cel mai prost, care este întot
deauna pămînt ca atare - o sferă deosebită de investire a 
capitalului -, nu dă niciodată nici un fel de rentă. Intre toate 
acestea există o corelaţie mai mult sau mai puţin logică. 

Dimpotrivă, dacă e ştie că preţurile medii şi valorile nu 
sînt identice, că preţul mediu al unei mărfi poate fi egal cu 
valoarea ei, dar poate fi de asemenea mai mare sau mai mic 
decit aeastă valoae, poblema de, şi oată u ea dsar 
şi ipotezele de rezolvare a ei. Rămîne numai următoarea pro
blemă : de e în agricultură valoarea mărfii sau, în orice caz, 
preţul ei nu depăşeşte valoarea ei, ci preţul ei mediu ? Dar 
această problemă nu are nimic comun cu baza teoriei, cu deter
minarea propriu-zisă a valorii. 

Ricardo ştie, desigur, că „valorile relative" ale mărfurilor 
se modifică în funcţie de raportul diferit dintre capitalul fix 
şi capi.ul cheltuit pe salarii, capitaluri care intră în pro
ducţia acestor mărfuri {aceste două capitaluri nu reprezintă 
o opoziţie ; opuse unul altuia sînt capitalul fix şi capitalul 
circulant, iar acesta din urmă nu CUlprinde numai salariul, 
i şi atera p1imă şi matiees insumentales 1). e pildă, în 
industria minieră şi în pescuit ar putea să existe între capita
lul cheltuit pe salarii şi capitall fix acelaşi raport care există 
în croitorie între capitalul cheltuit pe salarii şi capitalul chel
tuit e materie primă}. Dar Rica1lo ştie, de asemenea, că 
aceste valori relative se egalizează prin intermediul concuren
ţei. Mai mult, apariţia acestei deosebiri l o admite numai 
pentru ca, din aceste investiţii de capital diferite, să rezulte 
acelaşi rofit mediu. Aceasta înseană că valorile relative, 
despre care vorbeşte el, nu sînt alt€va decît preţurile medii. 
Lui nici nu-i trece prin minte că valoarea şi preţul mediu sînt 
două lucruri diferite. El ia ca punct de plecare numai identi
tatea lor. Deoarece însă o asmenea identitate nu există atunci 
cînd raportul dintre părţile organice componente ale capitalului 
este diferit, el o presupune ca un fapt inexplicabil, determinat 
de concurenţă. De aceea el nici nu-şi pune întrebarea de ce 
valorile produselor agricole nu se egalizează la preţuri [506] 
medii. Dimpotrivă, el consideră că ele se egalizează şi pune 
problema tocmai din acest punct de vdere. 

Este cu totul ineiplicab. de e indivizi a la Wilhem Tucidide 
se agită pentru teoria rentei funciare a lui Ric[ardo] . Din 

1) - materiale auxiliare. - Nota trad. 
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punctul lor de vedere „semiadevărurile" lui Ric[ardo] , după 
cum se e;primă condescendent Tucidide, îşi pied întreaga 
lor valoare. 

Pentru Ricado, problema există numai fiindcă valoarea 
este determinată de tmpul de muncă. a aceşti indivizi 
lu.e e pezintă u. ol altfel. D upă Roscher, natura ca 
atare e valoae. Vezi acasa ai depare 0. Aeasa îmnă 
că Roschr haba- nu are oe este valoaea. -l împiedică deci să 
sidre că valoarea pămîntului nră de a bun îneput în 
cheltuiellle de poducţie şi formează rena, să ia a pmsă 
vla pămîntului, adică rna, pentru a explia enta ? 

a aceşti indivizi, eJresia „cheltuieli de producţie" nu 
înseamnă nimic. Vdem acest lucru la Say. Valoarea mărfii 
este determinată de cheltuielile de producţie, capital, pămînt 
şi muncă. Dar, acestea sînt determinate de cerere şi ofertă. 
Aceasta înseamnă că, în general, nu avem aici nici o deter
minre. Intrucît pămîntul prestează „servicii productive" de 
e preţul acestor „servicii" nu ar fi determinat de cerere şi 
ofertă, ca în cazul serviciilor 1prestate de muncă sau de capital ? 
Şi dr-ece, „sericiile pămîntului" e află în posesinea unui 
anumit grup de vînzători, de ce marfa lor să nu aibă un prix 
courant 1) şi, a atare, de e renta fnciară să nu existe ca 
element l preţuli ? 

Vdem dci că Whm Tucidide nu avea nici un motiv 
„să ie ait de nit" împotriva teoriei ric[wdine] . 

[6. Teza lui Ricardo 
cu pivire la creşterea continuă a preţurilor la cereale . 
. Tabelul preţurilor medii la cereale în anii 1 641-1 859] 

Dacă lăsăm la o parte renta funciară absolută, în teoria 
lui Ric[ardo] rămîne următoarea problemă : 

Popuaţia şi, odată u a, eeea de produse aricole cesc. 
Preţul acestor produse creşte, aşa cum se întîmplă în asemenea 
cazuri în industrie. Dar în industrie această urcare a preţu
rilor încetează, de îndată ce cererea şi-a făcut efectul şi a 
determinat o reştere a ofertei de mifuri. Am rodusl sade 
la valoara lui anterioară sau chiar sub această valoare. In 
agricultură însă acest produs adiţional nu este aruncat pe 
piaţă nici la preţul anterior şi nici la un preţ mai scăzut. 

1) - preţ de piaţă. - Nota trad. 
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El costă mai mult şi aceasta determină o creştere continuă a 
preţurilor de piaţă şi totodată o ceştere a rentei. um poate 
i explicat acest fenmen altfel lecit prin faptul că se recurge 
mereu la pămînturi tot mai puţin fertile, că este necesară 
tot mai multă muncă pentru producerea aceluiaşi produs, că 
agricultura decade tot mai mult ? De c� în Anglia - absracţie 
făcind de iniluena deprecierii - din 1 797 pînă în 1815, pre
ţurile produselor agricole au crescut, paralel cu creşteea 
rapidă a populaţiei ? Faptul că ulterior ee au scăJut din nou, 
nu dovedeşte nimic. Nu dovedeşte nimic nici faptul că a încetat 
importul de pe pieţele din străinătate. Dimpotrivă. Aceasta 
nu a făcut decit să creeze condiţii propice, pentru ca legea 
rentei funciare să se poată manifesta în forma ei pură. Căci 
tomai încetarea importului din străinătate a făcut ca, în inte
riorul ţării, să e treacă la cultivarea unor pămînturi tot mai 
puţin fertile. Acest fenomen nu poate fi explicat prin creş
terea absolută a rentei, căci a crescut nu numai suma totală 
a rentei, ci şi rata rentei. A crescut şi preţul cuarterului de 
grîu etc. Acest fenomen nu poate fi e�licat prin depreere, 
deoaree o depreciere ar putea eJplica numai de ce, în con
di tile unei înalte demoltări a productivităţii în indstrie, 
preţul produselor industriale a scăzut şi deci preţul prdu
selor agricole a crescut relativ. Deprecierea nu ar putea explica 
de ce preţurile produselor agricole au continuat ă crcă 
în mod absolut, independent de această creştere relativă. Tot 
atît de puţin s-ar putea considera ca fiind o urmare a scăd€rii 
ratei profitului. căderea ratei profitului nu ar puea explica 
niciodată schimbarea preţurilor, ci numai schimbarea în repar
tizarea valorii sau a preţului între landlord, manufacturer şi 
muncitor. 

In ea ce priveşte deprecierea, să presupunem că 1 l. st. 
dinainte este egală cu 2 1. st de astăzi. Un cuarter e grîu, 
cae înainte costa 2 1 .  st., costă acum 4 1. st. Dacă produsul 
industrial s-a ieftinit de IO ori, atunci înainte el valora 20 de 
şilingi, iar acum 2 şilingi. Dar acum aceşti 2 şilingi = 4 şilingi. 
Deprecierea, a şi recoltele proaste, ar putea, desigur, ă exer
cite aici o anumită influenţă. 

[507] Dar făcînd abstracţie de toate acestea, e poate admite 
că în starea de atunci a agricuLturii (în ceea e priveşte griul) 
se cultiva un pămînt nefertil. Ulterior însă acelaşi pmînt a 
devenit fertil, întrucît - în ceea e priveşte rata lor - rentele 
diferenţiale au scăzut, după cum arată cl mai bun baro
metru - peurile grîului. 



Observaţii cu privire a istoria aşa-numitei legi ricardiene 137 

Din anii cu .preţurile cele mai ridicate, 1 800 şi 1801 şi 1811  
ş i  181 2, primii a u  fost ani d e  recoltă prostă, iar ceilalţi -
ani de maximă dpreciere. nii 1817 şi 1818 au fost de ase
menea ani de depreciere. Dar dacă excludem aceşti ani, va 
rămîne, credem (a e verifica mai tîrziu), preţul mediu întrD 
perioadă sau alta. 

Comparînd preţurile la griu etc. n diferite perioade, este 
interesant să comparm, totodată, cantităţile produse cu preţul 
de atîta şi atîta per cuarter, deoaece numai n felul acesta 
este vizibilă influenţa pe care o exercită asupra preţurilor o 
.cantitate supHmentară de cereale. 

I 

Average wheat prices 1) 
Yearly average price 2) 

1641-1 649 . . .  60 ş. 52/3 p. 
1 650-1659 . . .  45 ş. 89/10 p. 
1 660-1669 . . .  44 ş. 9 p. 
1 670-1679 . . .  44 ş. 89/10 p. 
1680-1689 . . .  35 ş. 78/10 p. 
1690-1699 . . .  50 ş. 4110 p. 

Preiut cel mai ridicat 

[75 ş. 6 p. (1645)] 
68 ş. 1 p. (1650) 
65 ş. 9 p. (1662) 
61 ş. o p. (1674) 
41 ş. 5 p. (1681) 
63 ş. 1 p. (1695) 

Preţul cel mai scăzut 

[42 ş. 8 p. (1646)] 
23 ş. 1 p. (1651) 
32 ş. o p. (1666 şi 1 667) 
33 ş. o p. (1676) 
22 ş. 4 p. (1687) 
30 ş. 2 p. (1691) 

Aşadar, în d ecurs de 50 de ani, din 1 650 pînă în 1 699, preţul 
mediu (anual) epez1ntă 44 de şilingi şi 2 115 pence. 

lntr-un interval (de 9 ani) din 1 641 pînă în 1 649 el mai 
r1dicat preţ mediu anual - 75 de şilingi şi 6 pence - ste cel 
din anul revoluţionar 1 645, apoi 71  de şilingi şi 1 pence în 
1 649, 65 de şilingi şi 5 ence în 1 647, iar preţul el mai 
.scăzut - 42 de şilingi şi 8 ne - în 1646 .  

II 

Yearly average price 
Preţurile cele mai ridicate şi preţurile cele ai scăzute 

n fiecare decennial period '> 

1 700-1709 . . .  35 ş. 1/10 p. 
1 710-1 719 . . .  43 ş. 6111 0 p. 
1 720-1729 . . .  37 ş. 37/10 p. 
1 730-1739 . . .  31 ş. 55/io p. 
1 740-1749 . . .  31 ş. 79/10 p. 

69 ş. 9 p. (1 709) 
69 ş. 4 p. (1710) 
48 ş. 5 p. (1728) 
58 ş. 2 p. (1735) 
45 ş. 1 p. (1740) 

25 ş. 4 p. (1 707) 
31 ş. 1 p. (1719) 
30 ş. 10 p. (1 723) 
2 :3 ş. 8 p. (1 732) 
22 ş. 1 p. (1743 şi 1744) 

Preţul mediu (anual) în decurs de 50 de ani, din 1 700 pînă 
în 1 749 : 35 de şilingi şi 99/0 pence. 

1) - Preţurile medii la griu. - Nota trad. 
2) - Preţul mediu anual. - Nota trad. 3) - perioadă decenală. - Nota trad. 
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III 

Highest and Jowest prices I) 

n fiecare decennial period 

1 750-1759 . . .  36 ş. 45/10 p. 53 ş. 4 p. (1757) 28 ş. 10 p. (1750) 
1760-1760 . . .  40 ş. 49/10 p. 53 ş. 9 p. (1768) 26 ş. 9 p. (1761) 
1770-1779 . . .  45 ş. 32/10 p. 52 ş. 8 p. (1774) 33 ş. 8 p. (1779) 
1780-1789 . . .  46 ş. 92/10 p. 52 ş. 8 p. (1783) 35 ş. 8 p. (1780) 
1790-01799 . . .  57 ş. 65/io p. 78 ş. 7 p. (1796) 43 ş. o p. (1792) 

Preţul mediu anual în decurs de 50 de ani, din 1 750 pînă în 
1 799 : 45 de şilingi şi 313/50 pence. 

IV 

Yearly average price 
Highest and lowest yearly average 

prices n fiecare decennial period 

1800-1809 . . .  84 ş. 85/10 p. 1 1 9  ş. 6 p. (1801) 58 ş. 10 p. (1803) 
1 1 3  ş. 10 p. (1800) 65 ş. 7 p. (1815) 

1810-1 31 9 . . .  91 ş. 49/10 p. 1 26 ş. 6 p. (1812) 
109 ş. 9 p. (1313) 74 ş. 4 p. (1814) 
106 ş. 5 p. (1 &1 0) 74 ş. 6 p. (1819) 

1 8-1 829 . . .  58 ş. 97/10 p. 68 ş. 6 p. (1825) 4 ş. 7 p. (1822) 
1 830-1839 . . .  56 ş. 85/10 p. 66 ş. 4 p. (1 831 )  39 ş. 4 p. (1 835) 
1 840-1849 . . .  56 ş. 1 14/10 p. 69 ş. 5 p. (1 847) 44 ş. 6 p. (1849) 
1 350-1859 . . .  53 ş. 47/10 p. 74 ş. 9 p. (1855) 40 ş.  4 p. (1850) 

Yearly average în decurs de 50  de ani, din 1 800 pînă în 
1 849 :69 de şilingi şi 69/50 pence. 

Yearly average în decurs de 60 de ani, din 1 800 pînă în 
1 859 : 66 de şilingi şi 914/15 pence. 

Aşadar, yearly averages : 

1 641-1649 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
1650-1699 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  · · · · ·  
1700-1749 .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  . 
1750-1799 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . .  . 
1800-1849 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · 
1850-1859 .. . . . . . . . . . . 

West însuşi spune : 

60 ş. 5a p. 
44 ş. 21/s p. 
35 ş. 9oo p. 
45 ş. 33/so p. 
69 ş. 6o p. 
53 ş. 47/10 p. 

„Intr-un sistem de agricultură îmbunătăţit, un pămînt de calitatea a 
doua sau a treia poate fi lucrat cu cheltuieli la fel de mici ca un pămînt 
de cea mai bună calitate în vechiul sistem" (Sir Edw. West. „Price of 
Corn and Wages of La bour", London, 1826, p. 98) . 

1) - preţurile cele mai ridicate şi preţurile cele mai scăzute . .  
Nota trad. 
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[7. Hopkins despre deosebirea 
dintre renta absolută şi renta diferenţială 

şi dintre munca productivă şi munca neproductivă, 
desre proprietatea privată ca geneză a rentei funciare] 

Hopkins sesizează just deosebirea dintre renta absolută şl 
renta diferenţială : 

„Principiul concurenţei face ca în aceeaşi ţară să fie cu neputinţă 
existenţa a două rate ale profitului ; acesta determină rentele funciare 
relative, dar nu media generală a rentei" (p. 30 Th. Hopk[ins]. „On Rent 
of Land, and its lnfluence on Subsistence and Population", London, 1828). 

[508 a] Hopkins face următoarea deosebire între munca pro
ductivă şi cea neproductivă, sau, după cum se exprimă el, 
între munca primară şi munca secundară : 

„Dacă toţi muncitorii ar fi folosiţi în aceleaşi scopuri m care sînt 
folosiţi şlefuitorii de diamante şi cîntăreţii de operă, ar dispărea în 
scurt timp avuţia necesară pentru existenţa lor, pentru că nici o parte 
din avuţia produsă nu ar deveni capital. Dacă o mare parte din munci
tori ar efectua asemenea muncă. salariul ar avea un nivel redus, căci 
numai o parte relativ mică din ceea ce se produce ar fi folosită ca 
capital ; dar dacă numai puţini muncitori ar efectua asemenea muncă, 
ceea ce înseamnă că aproape toţi ar fi plugari, cizmari, ţesători etc., 
s-ar produce mult capital, iar salariul ar putea avea un nivel relativ 
ridicat" (l.c.p. 84,85). „Alături de şlefuitorul de diamante şi de cîntă
reţul de operă trebuie puşi toţi cei care lucrează pentru landlorzi sau 
pentru rentieri şi care primesc, sub formă de salariu, o parte din venitul 
acestora, adică de fapt toţi cei a căror muncă se reduce la producerea 
unor obiecte de delectare pentru landlorzi şi rentieri : în scimbul 
muncii lor. ace.ti muncitori primesc o parte din renta landlordului sau 
o parte din veni'ul rentierului. Ei sînt cu toţii muncitori productivi. 
dar intreaga lor .uncă nu face decît să transforme avuţia existentă sub 
forma rentei funciare şi a venitului anual obţinut de pe urma capitalului 
bănesc într-o altă formă, care să satisfacă într-o măsură mai mare pe 
landlord şi pe rentier. De aceea aceşti muncitori sînt producători 
secundari. Toţi ceilalţi muncitori sînt producători primari" (l.c.p. 85). 

Diamantul şi cîntul, ambele muncă materializată, pot fi 
transfonnate ca toate mărfurile, în bani, iar ca bani pot fi 
transformate în capital. Dar în această transformare a banilor 
în capital trebuie să distingem două momente. Toate mărfurile 
pot fi transformate în bani, iar ca bani pot fi transformate 
în capital, pentru că în forma lor ca bani dispare atît valoarea 
lor de întrebuinţare cît şi forma naturală particulară a acesteia 
din urmă. Mărfurile reprezintă muncă materializată în acea 
formă socială în care această muncă poate fi schimbată pe 
orice muncă reală, fiind deci convertibilă în orice formă de 



O pagină din „Teorii asupra plusvalorii" în manuscrisul 
lui Marx, cu un tabel cuprinzînd preţurile medii ale grîului 

în perioada 1641-1749. 
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muncă reală. Pentru ca,  dimpotrivă, mărfurile - care sînt 
produs al muncii - să intre ca atare din nou în capitalul 
productiv [ca] element al acestuia, depinde de faptul dacă 
natua valorii lor de întrebuinţare le permite să intre din 
nou în procesul de producţie, fie ca condiţii obiective ale 
muncii (unealtă de producţie şi materil), fie ca ldiţie 
subiectivă a muncii (mijloc de subzistenţă pentru muncitori), 
(deci ca elemente ale capitalului constant sau ale capitalului 
VaJ.iabil). 

„In Irlanda, potrivit unei estimări modeste şi recensămîntului din 1821, 
întregul produs net, care revine landlordului, statului şi beneficiarilor 
zeciuielii reprezintă 20 750 OOO I.st„ pe cînd suma totală a salariilor repre
zintă numai . 114  OOO I.st." (Hopkins, l.c.p. 94) . 

„In I talia, agricultorii plătesc în general landlordului, cu titlu de 
rentă, jumătate şi chiar mai mult de jumătate din produs, şi aceasta în 
condiţii în care agricultura are un nivel scăzut, iar capitalul lor fix este 
extrem de neînsemnat. Majoritatea populaţiei este formată din produ
cători secundari şi landlorzi, iar producătorii primari constituie, de 
regulă, clasa celor săraci şi asupriţi" (p. 101, 102) . 

„Aceeaşi situaţie era in Franţa în timpul lui Ludovic al XIV-lea [şi 
în timpul lui Ludovic al XV-lea şi Ludovic al XVI-lea] . După Young, 
renta, zeciuiala şi impozitele reprezentau 140 905 304 I.st. Agricultura 
era într-o stare deplorabilă. Populaţia Franţei număra pe atunci 
26 363 074 de suflete. Chiar dacă populaţia muncitoare număra 6 OOO OOO 
de familii, cifră vădit exagerată, chiar şi în acest caz fiecare familie 
muncitoare trebuia să furnizeze anual landlorzilor, bisericii şi statului, 
direct sau indirect, în medie, circa 23 I.st. avuţie netă. După calculele 
făcute de Young, dacă se ţine seama şi de toate celelalte considerente, 
la 1 familie muncitoare revin anual 42 I.st. şi 10 şilingi de produs, din 
care 23 I.st. sînt cedate altor persoane, iar 19 I.st. şi 10 şilingi îi rămîn 
pentru propria ei existenţă" (l.c.p. 102-104) . 

Dependenţa populaţiei faţă de capital 

„Greşeala d-lui Malthus şi a adepţilor lui constă în aceea că ei pre
supun că micşorarea populaţiei muncitoreşti nu va atrage după sine o 
micşorare corespunzătoare a capitalului" (Le. p. 118) .  „D-l Malthus uită 
că cererea este limitată de cantitatea mijloacelor existente pentru a s� 
plăti salariile" şi că „aceste mijloace nu apar de la sine, ci sînt 
întotdeauna create în prealabil prin muncă" (l.c.p. 122) . 

Aceasta este o concepţie j ustă asupra acumulării capitalului. 
Dar means 1), adică cantitatea de surplus produce 2) sau de sur
plusabour 3), pot să crească - fără a msa muncii să ească 
în aceeaşi msură. 

i_: - mijloacele. - Nota trad. 
�) - plusprodus. - Nota trad. 
3) - supramuncă. - Nota trad. 
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„Este ciudată această puternică tendinţă de a prezenta avuţia exce
dentară ca o binefac;re pentru clasa muncitoare, pe motiv că îi dă 
posibilitatea să muncească. Dar chiar dacă face acest lucru, îl face, 
evident [509] nu pentru că este excedentară, pentru că are această 
capacitate, ci pentru că este avuţie, adică ceva creat de muncă, în 
timp ce o cantitate adiţională de muncă este prezentată ca ceva 
dăunător claselor muncitoare, deşi această muncă produce de trei ori 
mai mult decît consumă" (l.c.p. 126). 

„Dacă prin folosirea celor mai bune maşm1 întreaga producţie 
primară ar putea fi sporită de la 200 la 250 sau 300, în timp ce veni
tului net ş1 profitului i-ar reveni, ca şi inainte, numai 140, este evident 
că producătorilor primari le-ar rămîne ca fond de salarii 1 10  sau 160 
în loc de 60" (l.c.p. 128) . 

„Situaţia muncitorilor se înrăutăţeşte fie pentru că forţa lor produc
tivă este prejudiciată, fie pentru că li se ia ceea ce au produs" 
(l.c.p. 129) . 

„Nu, spune d-l Malthus, greutatea poverii tale nu are nici o legătură 
cu mizeria ta ; ea provine exclusiv din faptul că prea mulţi oameni 
duc această povară" (l.c.p. 134) . 

„Materiile prime [fac excepţie de la principiul general potrivit căruia 
valoarea de schimb a tuturor mărfurilor este determinată de cheltuielile 
de producţie, dar pretenţia pe care proprietarii lor o au asupra pro
dusului] face ca renta funciară să intre în valoare" (p. 1 1 ,  Th. Hopkins. 
Economical Enquiries relative to the Laws which regulate Rent, Profit, 
Wages, and the Value of Money", London, 1822). 

„O rentă, sau un preţ pentru folosinţă, decurge în mod firesc din 
proprietate sau din instituirea unui d r e p t  d e  p r o p r i e t a t e" 
(l.c.p. 13).  

„Rentă poate aduce tot ceea ce posedă următoarele proprietăţi : în 
primul rînd, raritatea într-o măsură sau alta ; în al doilea rînd, capa
citatea de a ajuta munca în marea operă a producţiei" (l.c.p. 14) . „Nu 
trebuie, desigur, să presupunem cazul cînd, „în comparaţie cu munca şi 
cu capitalul care ar putea fi investite, pămîntul este atît de abundent" 
[abundance or scarcity of land 1) sînt, fireşte, relative ; ele se raportează 
la dispoable quantity of labour and capital 2), „incit ar fi imposibil să 
se ceară rentă, pentru că pămîntul nu ar fi o raritate" (l.c.p. 21). 

„In unele ţări, lordul poate estoca 50o, pe cînd în altele nici 10% 
ln regiunile fertile din Orient, omul poate trăi cu 1/3 din produsul 
muncii sale, investite în pămînt ; dimpotrivă, în unele regiuni din 
Elveţia şi din Norvegia, o încasare de 10o ar putea să ducă la 
depopularea ţării... Nu vedem nici un fel de alte limite naturale pentru 
renta, care ar putea fi încasată, în afară de posibilităţie limitate ale 
platnicilor" (p. 31) şi „în afară de concurenţa dintre pămînturile mai 
proaste şi pămînturile mai bune, acolo unde există pămînturi de 
proastă calitate" (p. 33, 34) . 

„In Anglia sînt multe pămînturi comunale, a căror fertilitate natu
rală este egală cu cea pe care o aveau, înainte de a fi fost luate în 
cultnră, majoritatea pămînturilor cultivate astăzi ; şi totuşi cheltuielile 
pentru cultivarea acestor pămînturi comunale sînt atît de mari, încît 
nu ar utea plăti dobînda obişnuită la banii cheltuiţi pentru îmbună-

1) - abundenţa sau raritata pămîntului - Nota trad. 2) - cantitatea de muncă şi de capital disponibilă. - Nota trad. 
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tăţiri funciare, iar pentru . plata rentei funciare, adică a rentei pentru 
fertilitatea naturală a pămîntului nu ar rămîne în general nimic ; 
şi aceasta în ciuda tuturor avantajelor folosirii imediate a unei munci 
care se bucură de ajutorul unor capitaluri întrebuinţate cu pricepere, 
şi care este asigurată cu mărfuri industriale ieftine, şi cu toate că, în 
plus, -există drumuri bune care trec prin apropiere etc. Proprietarii 
funciari din zilele noastre pot fi consideraţi ca proprietari ai întregii 
munci acumulate, cheltuite în decurs de secole pentru a aduce pămîntul 
la nivelul de productivitate pe care-l are în prezent" (l.c.p. 35). 

Această din urmă împrejurare este deosebit de importantă 
pentru renta funciară, mai ales atunci cînd se produce brusc 
o reştere consideibilă a populaţiei, cum s-a întîmplat în 
1780-1815  datorită dezvoltării industriei, şi cînd, în legătură 
cu aceasta. se trece brusc la cultivarea unor mari întinderi de 
pamînt înainte necultivate. Pămîntul luat în cultură poate fi 
tot atît de fertil ca şi cel vechi, şi chiar mai fertil decit a 
fost acesta din umă, îainte de a e fi acumulat în el cultura 
secolelor. Dar condiţia pe care trebuie S0 îndeplinească noul 
pămînt, pentru a fi în măsură să-şi vînda produsul la un preţ 
care să nu fie mai ridicat, decit cel al produsului obţinut pe 
vechiul pămînt, este ca fertilitatea lui să fie egală, în primul 
rînd, cu fertilitatea naturală a pămîntului cultivat [510] şi, 
în al doilea rînd, cu fertilitatea lui artificială, creată prin 
cultură, dar devenită acum naturală. Prin urmare, pămîntul 
luat în cultură trebuie să fie mult mai fertil decît era vechiul 
pămînt îainte de a fi fost cultivat. 

Unii însă ar putea să spună : 
Fertilitatea terenului cultivat se bazează în primul rind pe 

fertilitatea lui naturală. Depinde, aşadar, de proprietăţile 
naturale ale pămntului nou cultivat a el să posede sau nu 
această fertilitate, care vine de la natură şi este determinată 
de factori naturali. In ambele cazuri, această fertilitate nu 
costă nimic. Dar ceaaltă parte a fertilităţii pămîntului cul
tivat este un produs artificial datorat culturii, investiţiei de 
capital. Această parte a productivităţii a costat cheltuieli de 
prducţie, care e plătesc sub formă de dobîndă la capitalul 
fix investit în pămînt. Aeastă parte a rentei funciare este 
pur şi simplu dobînda a capitalul fix unit cu pămîntul. De 
aceea, ea intră în cheltuielile de producţie ale produsului de 
e vechiul pămînt cultivat. Prin urmare, nu avem lecit să 
investim un capital egal în pămîntul nou cultivat şi acesta 
va dobîndi şi el ea deia doua parte a frtităţii ; a şi în 
primul az, dobînzile a capitalul cheltuit pentru crearea 
acestei fertilităţi vor intra în preţul produsului. De ce, în 
acst caz, pămîntul nou - fără a fi mult mai fertil - nu ar 
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pu tea fi cultivat fără a preţul produsului să crească ? Dacă 
fertilitatea naturală este aceeaşi, atunci diferenţa este deter
minată numai de investiţia de capital, iar în ambele cazuri 
dobînda a acest capital intră în egală măsură în cheltuielile 
d€ producţie. 

Acest raţionament este însă greşit. O parte din cheltuielile 
făcute cu desţelenirea etc. nu se mai plătşte ulterior, deoar'ce, 
după cum a remarcat şi Ricardo, fertilitatea creată astfel s-a 
contopit în parte cu calităţile naturale ale pămîntului (deci 
cheltuielile de defrişare, asanare, drenare, nivelare, de modi
ficare chimică a solului ca umare a unor procese chimice 
repetate etc.) .  Aşadar, pentru a-şi putea vinde produsul la 
acelaşi preţ ca şi ultimul dintre pămînturile deja cultivate, 
pămîntul nou cultivat trebuie să fie destul de fertil pentru 
ca acest preţ să-i aco€re acea parte a cheltuielilor de des
ţelenire care la pămîntul nou cultivat intră în cheltuielile de 
producţie, dar care a încetat să intre în cheltuielile pămîn
tului cultivat anterior şi s-a contopit aici cu fertilitatea natu
rală a pămîntului. 

„O cădere de apă avînd o poziţie avantajoasă oferă exemplul unei 
rente plătite pentru un dar al naturii apropriat şi avînd una dintre cele 
mai preţioase însuşiri imaginabile. Este un lucru foarte bine înţeles în 
districtele industriale, unde se plătesc rente considerabile pentru mici 
cădi de apă, mai ales dacă înălţimea de la care cade apa este mare. 
Forţa care se obţine de la asemena căderi de apă este egală cu forţa 
pe care o dau marile maşini cu abur ; de aceea, folosira acestor căderi 
de apă, chiar dacă se plăteşte o rentă mare, este tot atît de avantajoasă 
ca şi investirea unor mari sume de bani în instalarea şi în exploatarea 
unor maşini cu abur. Printre căderile de apă, unele sînt mai mari, 
altele mai mici. Vecinătatea cu o manufactură constituie de asemenea 
un avantaj, care aduce o rentă mai ridicată. In comitatele York şi 
Lancaster, între renta plătită pentru cea mai neînsemnată cădere de 
apă şi renta plătită pentru cea mai mare cădere de apă există, după 
cit se pare, o diferenţă mult mai mare decît cea care există între renta 
pentru 50 de acri de pămînt din cel mai nefertil şi renta pentru 50 
de acri de pămînt din cel mai fertil, folosit ca pămînt arabil obişnuit" 
(Hopkins, l.c.p. 37, 38). 

[8. Cheltuielile de desţelenire. 
Perioadele de creştere a preţurilor la cereale şi 

perioadele de scădere a lor (1641-1859)] 

Dacă comparăm average rices 1) citae ai sus şi edudem 
cea ce se datorează, în primul rînd, dprecierii (1809-1 813) şi, 

1) - preţurile medii ; vezi volumul de faţă, p. 137-138. - Nota trad. 
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în al doilea rind, anilor cu ."ecoltă ,deosebit de slabă, a de 
pildă anii 1 800 şi 1801 ,  vedem că n elment foarte imortant 
este suprafaţa pămîntului nou cultivat at a given moment or 
durng a given priod 1). ea reţului pe păm[nile culti
vate denotă aici creşterea populaţiei şi dci un excedent al 
preţului ; pe de altă parte, aeeaşi creştere a cererii detemină 
he ltivaton of fre&h ol. ). Dacă €să asă a ut 
relativ ae mult, preţul porit, preţul mai ridicat în compa
raţie cu perioada podentă, nu dovedeşte decît că o mare 
parte din cheltuielile de desţelenire intră n alditional quantity 
of fod cated i). Dacă peţll eleloc nu r fi ut, nu T 
fi arut lc the eation 4) . Rezlaul acestei spoiri, cdra 
peţului, oate să aară abia ulterior, deoarece în preţul [of] 
rnly 5) ad fod n element of ost of poduin or 

1) - la un moment dat sau într-o perioadă dată. - Nota trad. 
2) - cultivarea unor pămînturi noi. - Nota trad. 
�) - cantitatea adiţională de alimente produsă. - Nota trad. 
,) - producerea. - Nota trad. 
5) Textul care urmează, începînd cu „recently" şi pînă la „are culti

vated" .. 147) a fost scis de Marx în limba engleză. - Nota red.). 
Versiunea românească : alimentelor recent produse intră un element l 
cheltuielilor de producţie, sau al preţului, care la capitalurile investite 
anterior în pămînt sau pe vechile suprafeţe ale pămîntului cultivat a 
fost de mult amortizat. Diferenţa ar fi şi mai mare dacă, datorită 
creşterii productivităţii muncii, cheltuielile legate de cultivarea unui 
pămint nou nu ar scădea considerabil faţă de nivelul lor trecut. 

Transformarea pămîntului nou, indiferent dacă va fi mai fertil, la 
fel de fertil sau mai puţin fertil decît pămîntul vechi, aducerea lui 
într-o stare (şi această stare este determinată de gradul general de 
pregătire a pămîntului în vederea agriculturii, dominant pe pămîntul 
deja cultivat) ·care îl face apt pentru investiţia de capital şi de m1ncă 
în aceleaşi condiţii în care capitalul şi munca se investesc în medie pe 
pămintul deja cultivat, - această pregătire trebuie să fie plătită de 
cheltuielile pentru transformarea pămîntului necultivat în pămînt cul
tivat. Această diferenţă în cheltuielile de producţie trebuie să fie acope
rită de pămîntul nou cultivat. Dacă diferenţa nu intră în preţul produ
sului obţinut pe pămîntul nou cuiltivat, sînt posibile numai două cazuri 
în care poate fi obţinut acest rezultat. Sau produsul pămîntului nou 
cultivat nu se vinde la valoarea lui reală. El se vinde la un preţ 
inferior valorii lui, ceea ce se întîmplă în realitate cu cea mai mare 
parte a pămîntului care nu aduce rentă, deoarece preţul produsului lui 
nu este determinat de propria lui valoare, ci de valoarea produsului 
produs pe pămîntul mai fertil. Sau pămîntul nou cultivat trebuie să fie 
atît de fertil încît produsul lui, atunci cînd se vinde la valoarea lui 
imanentă, proprie, conform cantităţii de muncă materializată în el, să 
se vîndă la un preţ mai scăzut decît produsul pămîntului deja cultivat. 

Dacă diferenţa dintre valoarea lui inerentă şi preţul de piaţă deter
minat de valoarea pămîntului cultivat ar reprezenta, să zicem, 5% şi 
dacă, pe de altă parte, dobînda care intră în cheltuielie de producţie a 
acestui produs, şi care se calculează la capitalul cheltuit pentru ridi-
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price enters, that has long become extind in the older ap
plications of capial to land, or in the older potions of the 
soil cultivated. The difference would be even grater if, con
sequent upon the increased productivity of labour, the cost 
appopriang soil o cultivation, had nat greatly fllen, s 
comated to the coss of cultivation in omr, bygone eriods. 

[ 5 1 1 ]  The transformation of new and, whether more or 
equally or less fetile than old lad, into such a sate (and 
this sate is given by the general ra te of adrptation to cultue 
prevailing on the existing land under culrtivation) as to eable 
it for applrcation of capial and labour - under the same 
conditions under which capital and labour s employd on the 
average quantity of cultivated soil - this a.aptation must e 
paid or by the costs of conveting waste land into cultivated 
land. This dffeence of st mst be one by the ewly 
cultivaed land. If it nat enters into the price of is prduce, 
there are only two cases possible, under which such a result 
n e ralized. Either the podue of the newly !tivated 
land s nat sold at its real value. Its price stands below its 
value, as is in fact the case with most of the land bearing no 
rent, bcause its price s nat constituted by its own value, 
but by the value of the produce derived from more fetile 

carea noului pămînt pe treapta de productivitate care este scotită 
normală pe pămîntul vechi ar reprezenta şi ea 5o, atunci pămîntul 
nou cultivat ar da un produs care, la preţul de piaţă anterior, ar putea 
să plătească salariile, profiturile şi rentele obişnuite. Dacă dobinda la 
capitalul cheltuit ar fi de numai 4o, în timp ce fertilitatea pămîntului 
nou ar depăşi cu peste 4o fertilitatea pămîntului vechi, preţul de piaţă 
- după ce se scade ceea ce, socotit la o dobîndă de 4%, e cuvine 
capitalului cheltuit pentru a aduce noul pămînt într-o stare „cultiva
bilă" - ar da un excedent, adică produsul ar putea să se vindă sub 
preţul de piaţă determinat de v a  1 o a r e  a produsului obţinut e pă
mîntul cel mai puţin fertil. ln consecinţă odată cu preţul de piaţă al 
produsului ar scădea, în genere, şi rentele. 

Renta absolută este excedentul valorii peste preţul mediu al pro
dusului brut. Renta diferenţială este excedentul preţului de piaţă al 
produsului produs pe un pămînt mai fertil peste valoarea produsului 
propriu al acestui pămînt mai fertil. 

De aceea, dacă într-un anumit interval de timp o parte relativ mare 
din cantitatea adiţională de alimente reclamată de creşterea populaţiei 
se produce pe un pămînt nou cultivat, şi dată cu aceasta creşte sau 
rămine nschimbat preţul produsului brut, acesta încă nu dovdeşte 
că în ţara respectivă fertilitatea solului ar fi în descreştere, ci numai 
că fertilitatea nu a crescut în aşa măsură incit să acopere noul element 
al cheltuielilor de producţie, şi anume dobînzile la capitalul cheltuit 
pentru a ridica pămîntul necultivat la nivelul condiţiiilor de producţie 
obişnuite, în care, în stadiul respectiv al dezvoltării, se cultivă vchile 
păminturi. - Nota trad. 
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soils. Or the newly cultivaed land must e so fertile, that, 
if it was sold at its immanent, own value, according to the 
quantity of labour realized in it, it would e sold at a less 
price than the price of produce grown on the formerly 
cultivated soil. 

f the diffeence between its inherent value and the market 
price settled by the value of the cultivated soil is such, that 
it amounted for instance to 5 p.c. and f on the other hand 
the interest, entering into is costs of production on the part 
of the capital employed to bring it up to the level of pro
ductive ability, ommon to the old soi;, amounted alsa to 
5 p.c.,  then the newly cultivated land would grow produce, 
able to pay at the o1d market price the usual wages, profits 
and rents. If the interest of the apital mployed amounted o 
4 p.c. only while its degee of fertility exceded 4 p.c., as 
compaed to the oder soils, the market price, after the deduc
tion of the 4 p.c. interest for the capial employed to bring 
the new land into a ",cultivable" sate would leave a surplus, 
or it might be sold at i lower price than the market price 
settled by the v a l ·u e of the least Truitful ol. Ren> con
sequently would generally be lowered, together with the 
market prie of the prlCe. 

Absolute rent is the excess of value over the average price 
of raw produce. Differential rent is the excess of the market 
price of the produce grown on favoued soils over the value 
of their own produe. 

If, theefo1e, the price of raw produce rses or reains 
constant in periods in which a relatively large part of the 
additional ood, required by the increase of population, s 
poduced on soil which from a state of wasteness has been 
converted into a state of cultivation, this onstancy or rise 
of prioes does not pove that the fertility of the land has 
decreased, but only that it has not increased to such a degree 
as to counteract the frsh element of production - fomed 
by the inteest of capital applied with a view to bringing the 
uncultivated and to a lenel of the common conditions of 
production, Jder which the o1d soil - n a given stae of 
developement - are cultivated. 

Prin uvmae, chiar un preţ constant sau în creştere - dacă 
întindeea relativă a pămîntului nou cultivat este diferită în 
erioade d�ferite - nu dovedeşe că pmîntul nou ar fi ne
fertil au că ar da mai puţine produse, ci numai că n valoaea 
produselor lui intră un element al cheltuielilor which has 
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become extinct in the older cultivatd os 1) şi că aest e
ment nou l cheltuieliJlor rămîne în vige, cu oae că în 
noile condiţii de producţie chetuielile de desţelenire sînt foarte 
scăzute în comparaţie cu cheltuielile are au fost ncesare 
pentru a aduoe pămîntul vechi from its original, natural sate 
of fertility to its ipreent state 2). Ar tebui dci [5 12] stabilită 
proporţia relativă a nlosresi 3) . diferite prioade 51. 

In general, tabelul de mai sus (p . 507, 508) ne arată urmă
toarele : 

Dacă se iau în considerare decennal periods 4), se constată 
că : ln perioada 1 641-1 649 preţul mediu este mai ridicat decît 
în oricae altă perioadă decenală pînă a 1860, cu excepţia 
deceniilor 1800-1809 şi 1810-1819 .  

Dacă e iau în considerare perioade de 50 de ani, e constată 
că în perioada 1 650-1699 preţul mediu este mai ridiat decît 
în perioada 1700-1749, iar în perioada 1750-1799 el se 
mai ridicat decît în perioada 1700-1749 şi mai scăzut dcit 
în perioada 1800-1849 (sau 1859). 

Scădeea preţurilor ae loc regulat în perioada 1810-1859, 
în tmp e în perioada 1750-1799, deşi peţul mediu pe aestă 
erioadă de 50 de ani e mai mic, ae loc o mişare în hnie 
scendentă ; reşterea ae loc cu aceeaşi reitate cu are 
are loc scădrea n perioada 1 810-1859. 

lntradevăr, în comparaţie cu perioada 1 641-1649, are loc 
o scădere generală şi neîntPeruptă a preţului mediu e deceniu, 
pînă în momentul cînd, în ultimile două decenii ale primei 
jumătăţi a secolului al XVIII-lea, această scădere atinge 
punctul limită (punctul cel mai scăzut). 

lncepînd de la mijlocul secolului al XVIII-Zea, se produce o 
creştere care începe u un peţ (36 de şilingi şi 45/10 ne 
în 1750-1759) inferior preţului mediu pe a doua jumătate a 
secolului al XVII-lea şi aproximativ corespunzător, cu o oare
care depăşire, preţului mediu pe perioada 1700-1749, adică 
preţului de 35 de şilingi şi 92�/50 pene :(preţu]Jui din prima 
jumătate a secolului al XVIII-lea) . Această miş1care în linie 
ascendentă continuă neînrupt şi în csl celor două perioade 
dcenale 1800-1809 şi 1810-1819 .  In ultima dinre aceste pe
rioade, a atinge punctul său culminant. Din acel moment are 

"> - care a fost amortizat pe vechile pămînturi cultivate. - Nota 
trad. 

�) - din starea lui de fertilitate iniţială, naturală, în starea lui 
actuală. - Nota trad. 3) - împrejmuirilor. - Nota trad. 

,) - perioade decenale. - Nota trad. 
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loc din nou cu regularitate o mişcae în linie desendentă. 
Dacă luăm media pe perioada de ceştere 1750-1819, preţul 
ei mediu (ceva mai mult de 57 de şilingi per cuarter) este 
egal cu punctul de pleca1e al perioadei de scădere cae începe 
din 1 820  (şi anume ceva mai mult de 58 de şilingi pe decennial 
period 1820-1829) ,  exact aşa cum punctul de plecare al celei 
de-a doua jumătăţi a secolului al XVIII-lea [este egal] cu 
preţul mediu .in prima lui jumătate. 

Cit de mult pot influenţa unele împejurări - recoltă 
proastă, deprecierea banilor etc. - cifra medie e vede clar din 
orice exemplu aritmetic. De pildă, 30 + 20 + 5 + 5 + 5 = 65.  
Media = 1 3, deşi aid ultimele trei cifre sînt invariabil = 5.  
Dimpotrivă 12  + 11 + 10 + 9 + 8 [= 50], media = 10, deşi, 
dacă m şterge din primul şir cifrele 30 şi 20, care constituie 
excepţii, media oricăror trei ani din şkul al doilea ar fi mai 
mare. 

Dacă se scad cheltuielile difeenţiale pentru ipialul investit 
succesiv în desţelenire - capial cae for a certain period 
enters s n em i.to cost 1) - sr putea a eţurile din 
anii 1820-1859 să fie mai mici decît cele anterioare. Şi acesa 
pare a fi, în parte, ceea ce au avut în vedere imbecilii care 
explică renta prin dobînda a capitalul fix investit în pămînt. 

[9. Ander50n contra Malthus. 
Teza lui Anderson cu privire la productivitatea crescîndă 

a agriculturii şi influenţa ei asupra rentei diferenţiale] 

Anderson spune în : 
„A Calm Investigation of the circumstances that have led 

to the present scarcity of grain in Britain", Land. 1801 : 

„Din 1700 pînă în 1750 are loc o scădere continuă a preţurilor la 
cuarterul de grîu de la 2 I.st., 18 şilingi şi 1 penny la 1 I.st., 12 şilingi 
şi 6 pence ; din 1750 pînă în 1800 o creştere continuă a preţurilor de 
1a 1 I.st., 12 şilingi şi 6 pence la 5 I.st., şi 1 O şilingi per cuarter" 
(p. 11 ) .  

Prin unnare, spre deosebie de West, Malthus şi Ricardo, 
Anderson nu avea în faţa ochilor fenomenul unilateral al unei 
scări crescînde a peţurilor la cereale (în perioada 1750-1813), 
i, dimpotrivă, un fenomen dublu : un secol întreg, în a cărui 

1) - pentru o anumită perioadă intră ca un post în cheltuielile de 
producţie. - Nota trad. 
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primă j wnătate scara preţurilor a ceeale este în continuă 
scădere, iar în cea de-a doua - în continuă creştere. El afirmă 
categoric : 

„Populaţia a crescut deopotrivă atît în prima cit şi în a doua 
jumătate a secolului al XVIII-iea" (l.c.p.12) . 

El este un adversar declarat al teoriei populaţiei 52 şi susţine 
categoric capaciatea rescîndă şi perenă a pămîntului de a se 
ameliora. 

„Pămîntul poate fi îmbunătăţit tot mai mult prin influenţe şi 
prelucrări chimice" (l.c.p. 38) 3• 

[513] . „In cadrul unui sistem raţional de gospodărie, productivitatea 
pămintului poate să crească an de an în cursul unei perioade nelimi
tate, avînd posibilitatea să atingă în cele din urmă un nivel pe care 
abia dacă ni-l putem imagina astăzi" . (l.c.p. 35, 36). 

„Se poate spune cu certitudine că populaţia actuală este atît de 
neînsemnată în comparaţie cu cea pe care ar putea s-o hrănească 
această insulă, încît problema este departe de a merita să fie luată în 
consideraţie" (p. 37). 

„Pretutindeni unde populaţia creşte, trebuie să crească neapărat şi 
producţia ţării, afară de cazul cînd se permite unei influenţe de ordin 
moral să tulbure economia naturii" (p. 41) .  

„Teoria populaţiei" este „ o  prejudecată dintre cele mai primej
dioase" (p. 54) . Cu ajutorul unor exemple luate din istorie, el se stră
duieşte să demonstreze că „productivitatea agriculturii" creşte odată 
cu creşterea populaţiei şi scade odată cu scăderea ei (p. 55, 56, 60, 
61 şi urm.). 

In cadrul unei concepţii juste asupra rentei era firesc să 
se nască în primul rînd ideea că enta nu provine din pămînt, 
ci din produsul agriculturii, adică din muncă, din preţul pro
dusului muncii, de pildă al iului. Din valoarea produsului 
agricol, din munca investită în pămînt, şi nu din pămînt -
acest lucru este just subliniat de Anderson. 

„Nu renta pămîntului determină preţul produsului acestuia, ci preţul 
acestui· produs determină renta funciară, deşi preţul acestui produs este 
adesea cel mai ridicat în ţările în care renta funciară are nivelul cel 
mai scăzut" . 

{n me, enta nu e nici o legătură u roductiviaea 
absolută a agri.ii}. 

„Acesta pare a fi un paradox, care se cere explicat. In fiecare ţară 
există diferite calităţi de pămînt, care în ceea ce priveşte gradul lor 
de fertilitate se deosebesc simţitor unele de altele. Să presupunem acum 
că ele sînt împărţite în diverse categorii, pe care le vom însemna cu 
literele A, B, C, D, E, F etc. Categoria A cuprinde pămînturile cu cea 
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mai mare fertilitate, iar toate literele următoare reprezintă diferite 
categorii de pămînt, care au o fertilitate cu atît mai scăzută, cu cît 
sînt mai depărtate de prima categorie. Deoarece însă cheltuielile de 
cultivare a pămîntului cel mai puţin fertil sînt la fel de mari ca şi 
cele legate de cultivarea pămîntului cel mai fertil, sau chiar mai mari 
decît ele, rezultă în mod necesar că, dacă aceeaşi cantitate de cereale, 
indiferent de pămîntul pe care a fost obţinută, se poate vinde la unul 
şi acelaşi preţ, profitul de pe urma cultivării pămîntului cel mai fertil 
trebuie să fie mult mai mare decît profitul de pe urma cultivării 
celorlalte pămînturi" 

{adică daît excess of price over the expenses or the price of 
the apital advnod 1)} 

„şi deoarece acesta" {adică profitul} „continuă să scadă pe măsură 
ce scade fe:tilitatea, în cele din urmă trebuie să se ajungă într-o 
situaţie în care, cheltuielile de cultivare a unor categorii de pămînt 
inferioare să fie egale cu v a l o a r e  a întregului produs" (p. 45-48) .  

Ultima categorie de pămînt nu aduce nici o entă (citat după 
MacCulloch, „The Literature of polit. econ.", London, 1845. 
Mc[Culloch] citează aici din „n Enquiry into the Nature of 
the Corn Laws", sau din „Recreations în Agriculture, Natural 
History, Arts" etc., London, 1 799-1 802 ? De verificat la 
Mueum 4. 

eea ce Anderson numeşte aici „value of the whole 
produe" 2) nu e a fi, în conpţia lui, alteva dît preţul 
de piaţă, a care se vinde produsul, indiferent dacă acest 
produs a fost obţinut pe un pămînt mai bun sau mai prost. a 
categoriile de pămînt cu fertilitate mai mare, acest „preţ" 
(value 3) )  dă n exces 4) mare au mai mic este eipenes 5) .  
Ultimul produs nu dă un astfel de excedent. Pentru acst 
produs, preţul mediu, adică preţul [deteminat] de cheltuielile 
de producţie plus profitul mediu, coincide cu preţul de piaţă 
al produsului, prin umare aici nu există nici un fel de profit 
suplmentar, care, după părerea lui Anderson, este singurul 
care poate forma renta. a Anderson, renta este egală cu 
excedenwl preţului de piaţă al produsului peste preţul său 
mediu. (Toa valori încă nu-l peocupă deloc pe Andern). 
Prin umae, dacă - datorită nefertilităţii deoebite a unui 
teren - preţul mediu al produsului obţinut pe acest teren 
coincide cu preţul de piaţă al produsului, acest excedent 

1) - excedentul preţului peste cheltuielile sau peste preţul capi-
talului avansat. - Nota trad. 

7) - „valoarea întregului produs" . - Nota trad. 
3) - valoare. - Nota trad. 
"l - excedent. - Nota trad. 
5) - cheltuieli. - Nota trad. 



152 Capitolul nouă 

dispare, adică nu apare un fond for the formation of rent 1). 
Anderson nu pune că ultimui pimînt cltivat nu poate da 
nici un fel de rentă. El spune numai că, în cazul cînd e�enses 
(cheltuielile de producţie + profitul mediu) sînt ait de mari 
încit difeenţa dinte preţul de piaţă al produsului şi preţul 
său mediu dispare, dispare şi renta, şi că acest lucru are 
loc inevitabil dacă se merge tot mai jos pe scara categoriilor de 
pămînt. A[nderson] spune clar că premisa pentru aeastă for
mare a rentei este un anumit preţ de piaţă egal pentru canti
tăţi de podus egale obţinute în condiţii de producţie inegal de 
favorabile. Profitul S!plimentar au excedentl profitului ob
ţinut pe categoriile de pămînt mai bune in comparaţie cu cele 
mai proaste, spune el, apare în mod necear „if an equal 
quantity of corn, the produce of each field, can be sold at the 
same price" 2) . Aşadar, dacă se presupune că există n preţ de 
piaţă general. 

[514] AndeOn nu consideră nicidecum - aşa cum ar putea 
să pară din framentul citat mai sus - că diferitele degrees 
of fertility 3) sînt pur şi simplu un produs al naturii. Dim
potrivă, 

„infinita diversitate a pămînturilor" se datoreşte, în parte, aptului 
că „din starea lor iniţială aceste pămînturi au fost aduse în cu totul 
altă stare, prin diferite metode de cultură, prin folosirea îngrăşămin
telor" etc. (p. 5. „An lnquiry into the Causes etc.", Edinburgh, 1779.) 

Pe de o parte, dezvoltarea poductivităţii muncii generale 
uşuează desţelenivea pămînturilor ; pe de altă pae îsă, cul
tivarea măeşte diferena dintre pămînturi, căci este foate 
posibil a pmîntul cultivat A şi pămîntul necultivat B să fi 
avut aceeaşi original fertility 4), adică dacă din fertilitatea pă
mintului A m scădea acea parte e fertilitate ae stăzi, 
ce-i dpt, este pentru acest pmînt o fertilitate natuală, dar 
care înainte i-a fost creată în mod artificial. Prin urunare, 
însăşi cultivarea măreşte the divensity of natural ertility 
between cultivated and waste lands 5) ,  

Anderson spune clar că pămînrtul, pentru al cărui produs 
eţl mediu şi pel de piaţă oicid, nu pate a entă : 

. 1) - pentu formarea rentei. - Nota trad. 
2) - dacă o cantitate de cereale egală, indiferent e ce pămînt a 

fost produsă, poate fi vîndută la acelaşi preţ. - Nota trad. 
3) - grade de fertilitate. - Nota trad. 
4) - fertilitate iniţială. - Nota trad. 
5) - diferenţa de fertilitarte naturnlă dintre pămînturile ultivate şi 

cele necultivate. - Nota trad. 
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„Dacă sint două ogoare l căror podus corspunde apoximativ 
exemplului de mai sus, şi anume de pe unul se obţin 1 2  busheli, care 
acoperă cheltuielile, iar de pe celălalt 20 de busheli, ameliorarea lor 
nu ncesită nici un fel de cheltuieli nemijlocite ; pentru al doilea ogor 
fermierul poate plăti, de pildă, o rentă funciară mai mare chiar decît 
6 busheli, .n timp ce pentru primul ogor nu [plăteşte] nici o rentă. 
Dacă 12 busheli ajung tocmai pentru a acoperi cheltuielile de culti
vare, atunci pentru pămîntul cultivat care dă numai 12 busheli nu se 
poate plăti nici un fel de rentă" (p. 107-109 vol. III, Essays relating 
io agriculture and rural affairs", Edinburgh-London 1775-1796). 

Şi el continuă imediat : 

„Dar nu ne putem aştepta ca arendaşul, în cazul cind cantitatea 
mai mare de produs s-ar obţine nemijlocit datorită cheltuirii de capital 
făcute de el şi datorită sîrguinţei lui, să poată plăti ca rentă o parte 
aproximativ identică de produs ; dacă însă, în decursul unei anumite 
perioade de timp, fertilitatea pămîntului a rămas constant la acelaşi 
nivel ridicat, fermieul ar fi mulţumit să plătească o rentă de mărimea 
stabilită aici chiar dacă iniţial sporirea fertilităţii pămintului s-ar datora 
propriei lui sirguinţe" (l.c.p. 109, 1 10) .  

Aşadar, produsul obţinut pe cel mai bun pămînt cultivat 
epezintă, de pildă, 20 de bsheli pr aU ; idin aieşta, 12  
busheli aOperă ofom ipotezei, e�nses (aidvans 1) + pro
fitul mediu). In acest az, 8 busheli pot fi plătiţi ca entă. 
Admiind că un bushel = 5 şirlingi, atunci 8 busheli, sau 1 
cuarter = 40 de şilingi sau 2 1. st., iar 20 de busheli = 5 1. t. 
(2112 cuarteri). Din aceste 5 1. st. expenses reprezintă 1 2  
busheli, sau 6 0  de şilingi, adică 3 1 .  st. e plăteşte o entă de 
2 1. st., sau 8 busheli. Din cele 3 1. st. care reprezintă expenses 

- a o rată a profitului egală cu lOo - 546/11 şilingi repre
zintă cheltuielile şi 55/11 şilingi profitul. (546/u : 55/i1 = 1 00 : 1 0) .  
S ă  prsupunm acum c ă  fermierul trebuie s ă  facă p e  u n  pă
mînt necultivat, a cărui fertilitate este egală cu fertiliatea 
iniţială a pămîntului cae produce 20 de bJsheli, divee ame
liorări menite to bring it into such a state of cultivation as 
1ppropate to the gnera. sate of ailre 2). Să presu
punem că aceasta îl costă pe fermier, în afară de cei 54t1 
şilingi sau, dacă includem în epenses şi profitul, în afară de 
•cei 60 de. şilingi, încă 364/11 şilingi ; 100o din aceştia repe
zintă 37/11 şilingi, şi numai după 10 ani, dacă fermierul va 
vinde tot timpul 20 de bJsheli cu 5 şilingi bushelul, el va 
putea să îneapă să plteaiscă rentă, abia după ce capitalul 
său va fi fost repodus. Din acest moment, fertilitatea artifi-

1) - capitalul avansat. - Nota trad. ) - să-l aducă într-un stadiu de cultivare corespunzător stadiului 
.general al agriculturii. - Nota trad. 
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cială, creată a pămîntului s-ar considera ca iniţială şi ar reveni 
landlordului. 

Deşi pămîntul nou cultivat este tot atît de fertil cum a fost 
iniţial cel mai bun dintre pămînturile cultivate, totuşi pentru 
produsul pămîntului nou cultivat peţl de piaţă şi peţul 
mediu coincid, pnu că n acesta din mă intră n 
articol de cheltuieli deja amortiat pentru pămîntul cel mai 
bun, a cae fertiliatea artificial creată coincide to a certain 
extent 1) cu fertilitatea naturală. La pămîntul nou cultivat, însă, 
partea de fertilitate, care a fost creată artificial prin investiţii 
de apital este încă cu totul distinctă de fertilitatea naturală 
a solului. Pămintul nou cultivat, chiar dacă ar poseda aceeaşi 
fertilitate iniţială ca şi cel mai bun dintre pămînturile culti
vate, nu ar putea deci să dea nici un fel de rentă. După zece 
ani însă el ar putea nu numai în genere să dea rentă, ci chiar 
să dea o rentă la fel de mare ca şi cea mai bună categorie de 
pămînt cultivată anterior. Anderson sesizează, aşadar, aici, 
ambele fenomene : 

1) că renta diferenţială a landlordului este, în parte, ezul
tatul fertilităţii e care fermierul a dat-o în mod artificial 
pămîntului ; 

2) că, după un anumit interval de timp, acstă fertilitate 
rtifilă apae a original poductivity of ol 2), deoe între 
timp pămîntul a suferit anumite transformări, iar procesul cu 
aj utorul caruia a fost realizată această transformare a dipărut, 
nu mai este vizibil. 

[515] Dacă aş înfiinţa astăzi o cottonmill 3), heltuind în 
aest scop 100 OOO 1. st., ş avea o more efficient mill 4) dît 
cea înfiinţată de predesorul meu cu zece ani în umă. Eu 
nu plătesc diferenţa dinte productivitatea care există în pe
zent în construcţia de maşini, în construcţii în genere etc„ şi 
productiviatea care a existat acum zece ani. Dimpotrivă, 
această diferenţă rni permite să plătesc mai puţin pentru o 
fabrică cu poductivitate egală au aceeaşi sumă pentru o 
fabrică cu o productivitate mai mare. Altfel stau lucrurile în 
agricultură. Deosebiea dintre original fertilities of soils is 
magnified by that part of the so-cal1ed natural fertility of the 
soil which, in faot has been once produced by men, but has 
now become inoorporated to the soil and is no longer to be 

1) - intr-o anumită măsură. - Nota trad. 
2) - productivitatea iniţială a pămîntului. - Nota trad. 
:1) - filatură de bumbac. - Nota trad. 
4) - filatură mai productivă. - Nota trad. 
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distinguished from its original fertility 1) . Pentru a ridica la 
acest nivel mai înalt de fertilitate un pămint necultivat avînd 
aceeaşi fertilitate iniţială ca urmare a dezvoltării forţei pro
ductive of general labour 2) nu sînt necesare aceleaşi cheltuieli 
car.e au fost necesare to bring the original fertility of the 
cultivated soil :o its now apparently original fertil�ty, but still, 
more or less expense is required to bring that equalization 
about 3). De aceea preţul mediu al noului produs este mai mare 
decît preţul mediu al vechiului produs, iar diferena dintre 
preţul de piaţă şi preţul mediu se micşorează şi poate chiar să 
dispară cu totul. Să admitem însă că, în cazul de m,_i sus, 
pămîntul nou cultivat este atît de fertil, încît după an ad
ditional expense of 40 sh. 1') (inclusiv profitul) el nu dă 20, ci 
28  de busheli. In acest caz fermierul ar putea plăti o rentă 
de 8 busheli sau 2 1. st. De ce ? Fiindcă pămîntul nou cultivat 
dă cu 8 busheli mai mult decît pmîntul vechi, aşa încît, cu 
toate că preţul mediu e mai ridicat, el dă, la acelaşi preţ de 
piaţă, acelaşi excess of price 5) . Dacă nu ar implica nici un fel 
de extra expense, fertilitatea lui ar fi de două ori mai mare 
decît a vechiului pămînt 55. Cu expense, ea este la fel de mare. 

[ 10 .  Inconsistenţa criticii făcute de Rodbertus 
teoriei rentei a lui Ricardo. Neînţelegerea de către Rodbertus 

a particularităţilor agricultuii capitaliste] 

Revenim acum pentru ultima oară la Rod[bertus]. 

,.Ea" (teoria rentei a lui Rod[bertus]) deduce .. .  toate aspectele sala
riului, rentei etc. din împărţirea produsului muncii, împărţire care se 
produce inevitabil dacă există două condiţii preliminare : o productivi
tate suficientă a muncii şi proprietata asurra pămîntului şi capitalului. 
Ea arată că numai o productivitate suficientă a muncii determină posi
bilitatea economică a unei asemenea împărţiri, deoarece, datorită acstei 
productivităţi, valoarea produsului dobîndeşte un conţinut real atît de 
mare, încît de pe urma lui pot trăi şi alte persoane, care nu muncesc ; 

1) - fertilităţile iniţiale ale pămînturilor este amplificată de acea 
parte a aşa-numitei fertilităţi naturale a pămîntului care, de fapt, a 
fost produsă cîndva de oameni, dar care acum s-a integat pămintului 
şi nu mai poate fi distinsă de fertilitatea iniţială a acestuia. - Nota 
trad. 

2) - a muncii generale. - Nota trad. 3) - pentru a aduce fertiliatea iniţială a pămîntului cultivt la 
nivelul fertilităţii care acum pare iniţială ; totuşi atingerea acestui 
nivel egal implică şi astăzi cheltuieli mai mari sau mai mici. -
Nota trad. 

4) - o cheltuială adiţională de 40 de şilingi. - Nota trad. 5) - surplus de preţ. - Nota trad. 
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ea arată, de asemenea, că numai proprietatea asupra păîntului şi capi
talului determină realitatea juridică a unei asemenea împărţiri, obligîn
du-i pe muncitori să-şi împartă produsul cu posesorii care nu muncesc 
ai pămîntului şi capitalu[ui într-o asemenea proporţie, încît tocmai ei, 
munci torii ,  primesc din acest produs numai atî1 ît să-şi poată ţine 
.zilele" . (Rodbertus, l.c.p. 156, 157) . 

A. Smith tratează problema în două moduri. lmpărţirea 
produsului muncii, acesta fiind considerat dat şi fiind vorba, în 
fond, de cota-parte din valoarea de întrebuinţare . Această con
·cepţie este împărtăşită şi de d-l Rod[bertus]. Ea se întîlneşte 
şi a Ricardo, şi acest lucru îi poate fi imputat, cu atît mai 
mult cu cît el nu se limitează la fraza generală, ci vrea să 
se ocupe temeini1c de determinarea valorii prin timpul de 
muncă. Muatis mundiS 1) această conepţie este apliabilă 
mai mult sau mai puţin tuturor modurilor de producţie în 
cae muncitorii şi posesorii condiţiilor obiective ale muncii for
mează dase diferie. 

Dimpotrivă, cea de-a doua conoepţie a lui Smith este ca
racteristică modului de poducţie capitalist. De aceea, este şi 
singura formulă rodnică din punct de vedere teoretic. Aici 
Smith consideră profitul şi renta ca provenind din supra
munca, pe care muncitorul o adaugă obiectului muncii peste 
partea de muncă, prin are muncitorul reproduce nai pro
priul său salariu. Acolo u11de producţia se bazează exlusiv 
e valoarea de schimb, aicest punct de vedere este singurul 
just. El conţine procesul dezvoltării, în timp ce, în prima 
concepţie, timpul de muncă este presupJs a fi constant. 

a Ricardo, unilateralitatea decurge şi din faptul că el vrea 
·să demonsree i ne că diferiele ategorii sau elaţii 
economice nu contrazic teoria valorii, în loc să umărască 
-dezvoltarea acestora, cu toate contradicţiile lor aparente, por
nind de la acastă bază, sau să prezinte dezvoltaea acestei 
baze. 

[516] „Dv. 2) ştiţi că încă de pe timpul lui A. Smith toţi economiştii 
sînt de acord că valoarea produsului se împarte în salariu, rentă funciară 
şi cîştigul la capital ; prin urmare, ideea că veniturile diferitelor clase, 
şi în special părţile de rentă, sînt bazate pe împărţirea produsului nu 
este nouă" (Certainly not ! �) ) „In acelaşi timp însă, toţi economiştii se 
abat de la drumul cel bun. Toţi, inclusiv şcoala ricardiană, fac în 
primul rind greşeala că nu consideră întregul produs, bunul finit, între
gul produs naţional, a un tot la care participă muncitorii, proprietarii 
funciari şi capitaliştii, ci consideră impărţirea produsului prim ca o 

1) - Cu schimbările corespunzătoare. - Nota trad. 
2) von Kirchmann. - Nota red. 3) - Bineînţeles că nu ! - Nota trad. 
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împărţire aparte, între cei trei participanţi, iar împărţirea produsului in
dustrial tot ca o împărţire aparte numai între doi participanţi. Prin 
urn1are, acste sisteme consideră produsul brut în sine şi produsul in
dustrial în sne, separat, ca pe un bun aparte care constituie venitul" 
(p. 162). 

In primul ind, A. Smith i-a îndreptat, de fapt, pe o cale 
greşită pe toţi economiştii de mai tîrziu, inclusiv Ricaroo, 
precum şi pe d-l Rodbertus, prin aceea că el descompune 
„întreaga valoare a produsului în salariu, rentă funciară şi 
cîşig a capital" [p. 162], uitînd astfel de existenţa capitalului 
constant, care constituie de asemenea o parte a valorii. Lipsa 
a€stei distincţii făcea imposibilă orice tratare ştiinţifică a 
acestei probleme, fapt demonstrat n epJnerile mele 1) . In 
această privinţă, fiziocraţii au mers mai departe. „Avances. 
primitivs şi annuelles" 2) ale lor sînt distincte a o parte a 
valorii prdusului anual sau ca o parte a produsului anual 
propriu-zis, care nu se descompune din nou nici pentru na
ţiune şi nici pentru individ în salariu, profit sau rentă. In 
concepţia fiziocraţilor, fermierii, livrind clasei sterile mat2ria 
primă, îi înlocuiesc acesteia avansurile (transformarea acestei 
materii prime în maşini revine „sterililor"), în timp ce, pe de· 
altă parte, femnierii îşi înlocuiesc singuri, din propriul lor 
produs, o parte din avansurile făcute (săminţă, vite de rasă 
şi pentru tăiere, înrăşăminte etc.), iar partea cealaltă (maşini 
etc.) ei o înlocuiesc primind-o de la steriles în schimbul ma
teriei prime. 

ln al doilea rînd, d-l Rod[bertus] greşeşte atunci cînd iden
tifică împărţirea valorii cu împărţirea produsului. „Bunul care
constituie venitul" nu are nici o legătură directă cu această 
împărţire a valorii produsului. Economiştii ştiu tot atît de 
bine ca şi Rodb[ertus] că acele părţi de valoare care revin, 
de pildă, producătorilor de fire şi care se exprimă în anumite 
cantităţi de aur se realizează în produse de tot felul - agri
cole şi industriale. Acest lucru este presupus, deoarece aceşti 
producători produc mărfuri şi nu produse pentru consumul lor 
nemij locit. Întrucît valoarea supusă împărţirii, adică partea de 
valoae, care în genere se reduce la venit, se creează în 
cadrul fiecărei sfere de producţie independent de celelalte 
sfere - deşi, ca urmare a diviziunii muncii, fiecare sferă de 
producţie le pres11pune pe celelalte -, Rod[bertus] face un 
pas înaipoi şi o :onfuzie atunci cînd, în loc să considere această 

1) Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 26, partea I, Bucureşti 
Editura politică, 1980, p. 70...Jl 25. - Nota red. 

�} - „avansurile iniţiale şi anuale" . - Nota trad. 
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creare de valoare în forma ei pură, se încurcă din capul locului 
cu întrebarea : ce parte din produsul total existent al naţiunii 
asigură aceste părţi de valoare posesorilor lor ? La el, mpăr
ţiea valorii produsului devine imediat împărţirea valorilor de 
întrebuinţare. Deoarce el atribuie această confuzie altor eco
nomişti, devine necesar corectivul propus de el, în sensul ca 
produse1e industriale şi produsele prime să fie considerate en 
bloc 1) , 1eea e implică un mod de examinare care nu are Jegă
iură cu crearea de viloare şi, ca atare, este greşit, aă se 
pune totodată chestiunea de a explica cum se ează valoaea. 

In valoarea produsului industrial, în măsura în care acesta 
e reduce la venit şi în măsura în care fabricantul nu plăteştP 
rentă funciară, fie pentru pămîntul afectat construcţiilor, fie 
pentru căderi de apă etc . ,  îşi au partea numai capitalistul şi 
muncitorul salariat. In valoarea produsului agricol îşi au paea 
de cele mai multe ori trei persoane. Acest lucru îl recunoaşte 
şi d-l Rod[bertus] .  Explicaţia pe care o dă el acestui fenomen 
nu ohimbă nimic. Dar dacă alţi economişti, îndeosebi Ricardo, 
ponsc de la împărţirea în două părţi - între capialist şi 
muncitorul salariat - şi-l introduc pe primitorul rentei fun
ciare abia mai tîrziu, ca pe o excre�enţă de n fel dosebit, 
aasa corspunde nu totul enei producţiei apise. 
Munca materializată şi munca vie sînt cei doi [517] factori, 
pe a căror contrapunere se bazează producţia capialistă. Capi
talistul şi muncitorul salariat sînt singurii agenţi şi fctori ai 
p roducţiei a căror relaţie reciprocă şi opoziţie decurg din 
esena modului de producţie capitalist. 

Împrejurările în care capitalistul este, la rîndul său, nevoit 
să împartă cu terţe persoane, ae nu lucrează, o parte din 
sUJpramunca sau din suplusvalue însuşită de el, apar abia în 
a doua instanţă. Tot de domeniul producţiei ţine şi faptul că 
€Ceptînd partea din valoarea produsului care se plăteşte ca 
salariu, şi după e se &cade partea din valoare, egală cu capi
talul constant, întreaga plusvaloare trece direct din mîinile 
muncitorului în mîinile capitalistului. În raport cu muncitorul, 
capitalistul este posesorul direct al întregii plusvalori, indi
ferent de felul cum ar 1mpărţi-o el apoi cu capitalistul cre
ditor, cu proprietarul funciar etc. Poducţia, după cum re
marcă James Mill 36 ar putea deci să continue neîntrerupt, 
dacă ar dispărea primitorul rentei funciae şi dacă locul lui 
ar fi luat de stat. Pentru modul de producţie capitalist, pro
priearul funciar privat nu este nicidecum un agent necesar 

1) - laolaltă. - Nota trad. 
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al producţiei, deşi pentru acest mod de producţie este ncesar 
a pămîntul să fie proprietatea cuiva, dar nu a muncitorului, 
deci, de pildă, a statului. Această reducere, întemeiată pe 
esenţa modului de producţie capitalist, - spre deosebire de cel 
feudal, antic etc. - a claselor care p articipă nemijlocit la 
producţie, deci şi a participanţilor nemijlociţi la valoarea pro
dusă şi aipoi la prodSul, în care e ralizează aeastă valoae, 
la capitalişti şi muncitori salariaţi, fără proprietarul funciar 
(care apare abia post festum, nu ca rezultat al modului de 
producţie capitalist ci ca relaţie de proprietate asupra forţelor 
naturii moştenită de acesta), departe de a fi la Ricardo ec. o 
greşeală, reprezintă, dimpotrivă, epresia t eoretică adcvată a 
modului de poducţie apialist, expmă diflntia speiia 1) 
a a:estui mod de producţie. D-l Rod[bertus] este încă prea 
„moşier" de viţă veche prusiană ca să înţeleagă acest lucru. 
Acest lucru · devine clar şi imerios abia atunci cînd capita
listul pune stăpînire pe agricultură şi, ca în cea mai mare 
parte a Angliei, se transformă pretutindeni în conducător al 
agriculturii, aşa cm este al industriei, înlălurîndu-l pe pro
prietarul funciar de la orice participare directă la procesul de 
producţie. Prin nare, ceea ce d-l Rodbertus consideră aici 
„abatere de la drumul bun" nu este decît drumul bun ne
înţeles de el ; care continuă să fie prizonierul unor concepţii 
izvorîte 'din modul de producţie prepitaist. 

„Nici el" (Ricardo) „nu împarte produsul finit între participanţi. ci, 
asemenea celorlalţi economişti, consideră fiecare dintre cele două pro
duse - produsul agricol şi cel industrial - ca un produs aparte, care 
urmează a fi impărţit" (l.c.p. 167) . 

Nu produsul, domnule Rodbertus, ci valoarea produsului şi 
acest lucru este absolut j ust.  Produsul „finit" şi împărţiea lui 
nu au absolut nimic comun cu această împărţil'e a valorii. 

„Proprietatea asupra capitalului este pentru el" (Ricardo) „ceva dat 
şi chiar anterior proprietăţii funciare ... In felul acesta el începe nu cu 
temeiurile, ci cu faptul împărţirii produsului, şi întreaga lui teorie se 
limitează la examinarea cauzelor care determină şi modifică raportul de 
împărţire a produsului... Împărţirea produsului numai în salariu şi cîştig 
la capi tal  este considerată de el iniţială şi iniţial unică" (l.c.p. 167) .  

Nici acest lucru nu-l înţelegeţi, domn!le Rod [berts] . Din 
pun ctul de vedere al producţiei c apit aliste, proprietatea asupra 
capitalului a.pare într-adevăr ca „iniţială" , deoarece ea este 
genul de proprieate pe care se bazează producţia capitalistă 

1) - deosebirea specifică. - Nota trd. 
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şi care în aceasta funcţionează ca factor şi agent, cea ce nu 
se întîmplă cu propdetatea funciară. Aceasta din urmă apare 
aid ca ceva derivat, deoarece proprietatea funciară modernă 
este de fapt proprietate feudală transfomată de acţiunea 
exeCitată asupra ei de apital, aşadar, în forma ei de pro
prieate funciară modenă derivată ea este rezultatul producţiei 
capitaliste. Că acest fapt, aşa cum este el şi cum se manifostă 
el în societatea modenă, este considerat de Ricardo şi a 
ceva istoriceşte iniţial (in timp e dv. , în loc să vă opriţi asupra 
formei modene, rămîneţi prizonierul amintirilor de mo �ier) 
constituie o eroare p e  care o oc conomiştii burghezi atunci 
cînd se referă la toate legile economice burgheze, care le apar 
ca „legi ale naturii" dei şi ca „prius" 1) istoic. 

[51 8]  Dar că acolo unde nu este vorba de valoarea produ
sului, i de produsul propriu-zis, Ric[ardo] are în vedere împăr
ţirea întregului produs „finit" ,  acest lucru d-l Rod[bertus] ar 
fi putut să-l vadă chiar din prima frază a prefeţei lui Ricarlo : 

,.Produsul pămîntului - tot ceea ce se obţine de pe suprafaţa lui 
prin aplicarea unită a muncii, maşinilor şi capi talului, se împarte între 
trei clase ale societăţii şi anume : proprietarul de pămînt, pasesorul 
fondului sau al capitalului necesar pentru cultivarea lui şi muncitorii 
prin a căror muncă este cultivat („Princ. of Pol. Ec." Preface. 3d ed. 
London 1321 ) [versiunea românească, vol. I, p. 57] . 

Şi Ricardo continuă : 

„Dar, pe diferitele trepte de dezvoltare a societăţii, proporţia ce revine 
fiecăreia din aceste clase din produsul total al pămintului sub numele 
de rentă, proîit şi salariu diferă în mod esenţial" (l.c.) [versiunea 
românească, ibidem] . 

Aici este vorba de repartiţia „of th e whole produce" 2) şi nu 
a produsului industrial au a produsului brut. Dar această pro
porţie din „the whole produce", presupunînd că acesta din 
umă este dat, este determinată exclusiv de mărimea cotelor
parte pe care, în cadrul fiecărei sfere de producţie, le are în 
„valoarea" propriului său produs, fiecare participant. Această 
„valoare" este convertibilă şi e�rimabilă in a certain aliquot 
part of the „whole produce" 3). Urmîndu-1 e A. Smi·th, 
Ric[ardo] greşeşte aici nwnai prin faiptul că uită că nu „the 
whole produce·' is divided in rent, profit, and wages, ci that 

l) - „precedent" . - Nota trad. 
2) - „produsului total" .  - Nota t rad. 
1) - într-o anumită parte alicotă din „produsul total" .  - Nota trad. 
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t of it „wil e ailotd" n the shape of apial to one or 
some of these 3 classes 1). 

„Sau, poate, aţi dori să afirmaţi că, după cum iniţial legea egalităţii 
ciştigului la capital a trebuit să ducă la scăderea preţurilor produselor 
prime pînă ce renta funciară a dispărut cu desăvîrşire, iar apoi, ca 
urmare a urcării preţurilor, această rentă funciară a trebuit să apară 
din nou din diferenţa de productivitate dintre pămîntul mai fertil şi 
pămîntul mai puţin fertil, tot aşa şi în prezent avantajele obţinerii de 
rentă funciară alături de cîştigul obişnuit la capital ar trebui să-i 
determine pe capitalişti să cheltuiască capital pentru noi desţeleniri şi 
ameliorări, pină cînd suprasaturarea pieţei, provocată de acestea, va duce 
din nou la scăderea preţurilor în aşa măsură încît la cele mai puţin 
convenabile investiţii de capital renta funciară să dispară cu desăvîrşire. 
Cu alte cuvinte, aceasta ar echivala cu afirmaţia că l e g e a e g a l i  -
t ă ţ i i cîştigurilor l a c a p i t a l suprimă pentru produsul prim o a l t ă 
l e g e p o t r i v i t c ă r e i a, v a l o a r ea p r o d u s e l o r e s t e d e t e r -
m i n a t ă d e m u n c a c h e l t u i t ă, în timp ce în primul capitol l 
lucrării chiar Ricardo foloseşte prima lege pentru a demonstra pe cea 
de-a doua" (l.c.p. 174) . 

Desigur, domnule Rod[bertus], legea „egalităţii cîştigului la 
caital" nu suprimă legea potrivit căreia „valoarea" produselor 
este . determinată de „munca cheltuită" ; dar ea suprimă real
mente pmisa lui Ricardo că preţul mediu al produselor este 
egal u „valoarea" lor. Aii însă important nu este de a şti 
dacă valoarea „produsului prim" scade la preţul mediu. Dim
potrivă : ca uae a existenţei proprietăţii funciare, „pro
dusul brut" se bucură de privi1egiul picial că valoarea lui nu 
scade a preţul mediu. Dacă valoarea lui ar scădea într-adevăr 
- şi acest lucru ar fi posibil, cu toate că ea cuprinde ceea ce 
dv. numiţi „valoarea materialului" - a acelaşi nivel cu preţul 
mediu al mărfurilor, renta funciară ar dispărea. Categoriile de 
pămînt care astăzi, poate, nu dau nici un fel de rentă se află 
în această situaţie, pentru că preţul de piaţă al poduselor 
brute este egal cu preţul mediu propriu al produselor acestor 
categorii de pămînt, aşa încît ele, ca urmare a concurenei 
categoriilor de pămînt mai fertile, pierd privilegiul de a-şi 
vinde produsul la „valoarea" lui. 

„Este oare posibil ca încă înainte de a se fi trecut la agricultură să fi 
existat capitalişti care obţineau cîştig şi care îşi investeau capitalurile 
potrivit cerinţelor legii egalităţii acestuia ?" (How verry silly ! 2) ) ••• 
„Admit că, dacă în prezent ar plca [519] o expediţie din nişte ţări 
civilizate într-o ţară nouă, virgină, iar participanţii mai bogaţi la această 

1) - „întregul produs" se împarte în rentă, profit şi salariu şi doar o 
parte din el „revine" sub formă de capital uneia sau cîtorva din aceste 
3 clase. - Nota trad. 

2) - Ce absurditate ! - Nota trad. 
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expdiţie ar fi aprovizionaţi cu alimente şi unelte luate din ra cu 
cultură vche, adic. ar fi aprovizionaţi cu capital, e cînd participanţii 
mai săraci s-ar alătura celor bogaţi în speranţa de a primit în sluja 
lor un salariu ridicat, în acest caz capitaliştii ar considera că ea ce le rămine după ce se scade salariul muncitorilor este un cîştig l lor, căci 
au adus cu ei din metropolă lucruri şi noţiuni care există de cind 
lumea" (p. 174, 175). 

Tocai sta e, domnule Rod[bertus] ! lnreaga concepţie a 
lui Ric [ado] are sens numai în adrul premisei că modul de 
producţie apitalist este dominant. Cfi eiprimă Riardo 
!estă premisă, - că el e au nu un hyon oon 1) 
de ordin istoric, nu are nici o importanţă entru problema în 
discuţie. Premisa este neceară, deci nu a cum proceaţi dv. 
introducînd aici gospodăia ţărănească, cae nu cunoaşte onta
bilitatea capialistă şi de aea nu calculează sămînţa etc. la 
capitalul avanat ! „NoSensul" nu este al lui Ric[ao] , ci al 
lui Rod[bertus] , căci acesta din urmă acreditează ideea că 
capitaliştii şi muncitorii au existat „înainte ca pămîntul să 
fi fost cultivat" (l.c. 176) .  

„Abia atunci cînd ... î n  societate apare capitalul, cînd devine cunoscut 
şi începe să fie plătit cîştigul la capital... trebuie, potrivit cocepţiei 
lui Ricardo, să înceapă cultivarea pămîntului" �p. 178). 

e prostie ! Abia atunci cînd între agricultor şi proprietarul 
funciar e intepune, a faner, un capitalist - idiferent că 
este voa de fostul tenant ), e 1n mşelăiune e s
formă în pitalist-famer, sau de un industriaş, care, în loc 
să-şi invstească capitalul în industrie, îl investeşte în agri
cultură -, începe, desigur, nu ,cultivaea pîntului" în ge
neal, ci cultivarea „capitalistă" a pămîntului, are rin foma 
şi conţinutul ei e deosebeşe considerabil de formee ante
ioare de agricultură. 

„In fiecare ţară, cea mai mare parte a pămîntului a devenit proplie
tate privată cu mult înainte ca el să fi fost cultivat, în orice caz cu 
mult înainte ca în industrie să se fi format rata cîştigului a capital" 
(p . 1 79). 

Pentru a înţelege conepţia lui Ric[ardo] în acă po
blemă, Rod [bertus] ar fi trebuit să fie englez, şi nu rpietar 
funciar omernian, şi să cunoască istoria of enclosure of 

1) - eroare care constă în a considera a iniţial şi anterior ea ce 
este posterior şi ulterior, denaturare a succesiunii reale. - Nota red. 

2) - vasal. - Nota trad. 



Obseraţii cu priire la istoa aşa-numitei legi ricardiene 163 

commons and waste land 1). D-l Rod[bertus] citează exemplul 
Americii. Aici satul vinde 

„coloniştilor, parcele, ce-i drpt, la un preţ !derizoriu, care însă trebuie, 
în orice caz, să reprezinte rentă funciară" (p. 1 79, 180). 

Nicidecum. Acest preţ nu constituie rentă funciară, după 
cum, de pildă, un ipozit general pe veniturile din industrie 
nu ar putea constitui o rentă industrială au, după cm orice 
impozit, în general, nu poate să constituie nici n fel de 
„rentă" . 

„Cauza creşterii rentei, arătată la punctul b" {ca urmare a creşterii 
populaţiei sau a sporirii cantităţii de muncă folosite} „constituie, afirmam 
eu, un avantaj al rentei funciare faţă de cîştigul la capital. Această 
cauză nu poate să ducă niciodată la o sporire a cîştigului la capital. 
Este adevărat că în urma creşterii valorii produsului naţional, în condiţii 
cînd roductivitatea rămîne aceeaşi, dar forţa productivă creşte (cînd 
populaţia creşte), naţiunea are mai mult cîştig la capital, dar acest 
cîştig sporit la capital revine întotdeauna la un capital care a sporit în 
aceaşi proporţie ; prin uare, rata cîştigului rămîne la nivelul ante
rior" (p. 14, 185). 

Ineact. Cantitaea de supamuncă nplătită creşte dacă, de 
pildă, timpul de supramuncă reprezintă 3 ,  4 au 5 ore în loc de 
2 ore. a apului avnsat nu ceşte odată u eşteea 
masei acestei supramunci neplătite d'abord 2) pentru că acest 
nou ex.cednt de sprmuncă nu € plăteşte, adică nu implică 
nici un fel de investiţi1e de capital ; în al doilea rînd, pentru 
că investiţiile de capital fix nu cresc în proporia în care 
creşe aici folosirea lui . Nu e folosec mai multe fusuri ec. 
Fieşte, ele € uzează mai repede, dar nu în proporţia în care 
creşte folosiea lor. Prin urmare, a aceeaşi produtivitate, 
profitul înregistează aici o ceştere, deoarece nu a cescut 
nuai plusvaloarea, iei şi rata plusvalorii. In agricultură acest 
lucru este imposibil din caa condiţiilor naturale. Pe de altă 
e, productivitatea e schimbă rapid odată u eşa ipi
talului investit. Făcînd !bstra:cţie de diviziunea muncii şi de 
maşini, dşi capitalul investit este mae în mod absolut, totuşi, 
datorită conomiei de condiţii de producţie, el nu este relativ 
chiar atît de mare. Raa profitului ar putea deci să creacă, 
chiar dacă plusvaloarea (nu nuai rata ei) ar rămîne aceeaşi. 

[520] Complet gre-ită şi spcifică proprietarului funciar po
meranian este umătoarea afirmaţie a lui Rod [bertus] : 

1) - îprejmuirii pămînturilor comule şi pămînturilor ncultivate. 
- Nota trad. 

2) - în primul lnd. - Nota trad. 
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„Este posibil ca în cursul acestor 30 de ani" (din 1800 pînă . în 1 830), 
„datorită parcelării sau chiar desţelenirii de noi pămînturi, să fi apărut 
numeroase proprietăţi noi, iar renta funciară sporită să fi ajuns astfel 
să se împartă între mai mulţi proprietari, dar în 1830 numărul de 
morgeni la care ea se repartiza nu era mai mare decît în .1800 ; 
aceste terenuri nou repartizate sau nou cultivate figurau şi anterior, cu 
întreaga lor suprafaţă, printre terenurile existente, ceea ce înseamnă că 
renta funciară mai mică din 1 800 se repartiza şi asupra lor şi, de ase
menea, influenţa în Anglia nivelul rentei funciare în general, ca şi 
renta mai mare din 1 830" (p. 1 86). 

Stimate pomeranian ! De ce transpui mereu şi cu atîta de
zinvoltură, în Anglia, relaţiile tale prusiene ? Englezul nu con
sideră de loc că, dacă, aşa cm a fost cazul (acest lucru trebuie 
verifiat), în 1 800-1 830 au fost „împrejmuite" 3 OOO OOO sau 
4 OOO OOO de ari 57, renta € eprtiza la aeste 4 OOO OOO de 
acri şi înainte de 1 830, şi în 1 800. Aceste 4 OOO OOO de acri 
erau, dimpotrivă, waste land or commons, care nu aduceau 
nici un fel de rentă şi nu aparţineau nimănui" . 

Dacă Rod tbertus] , ca şi Carey (dar în altă manieră) , încearcă 
să-i de11onstreze lui Ric[ardo] că de cele mai multe ori, dn 
cauze de ordin fizic şi de altă natură, nu era cultivat în 
primul rînd pămîntul „cel mai fertil" , trebuie să spunm că 
acesta nu re nici o legătură u Ric[wdo] .  „Cel mai fel" 
este întoJdeauna pămîntul care, în condiţiile de prducţie 
date, este „mai fertil" decît celelalte pămnturi. 

în bună parte, obiecţiile formulate de Rodbertus îmotriva 
lui Riardo decurg din faptul că Roc1bertus identifică în mod 
naiv · relaţiile de producţie „pomeraniene" cu cele „engleze" . 
Ric[ardo] prsupune producţia ,capitalistă, în are - acolo unde 
ea există într-o formă dezvoltată, ca în Anglia - faming
capitalist se separă de landlord. Rod [bertus] însă consderă 
relaţii care, prin natura lor, sînt străine modului de poducţie 
capitalist şi pentru are acesta din mă nu este dcît o 
suprastructură. Aşa, de pildă, ceea ce spune d-l Rod[ertus] 
desp'e poziţia centrelor economice în cadrul complexelor eco
nomice este pe deplin valabil pentru Pomerania, dar nu şi 
pentru Anglia, unde modul de producţie cpitalist, afirmîndu-se 
tot mai puternic cu începere din ultima treime a secolului al 
XVI-lea, şi-a asimilat toate condiţiile existente şi în diferite 
perioade a înlăturat progresiv premisele istorice - sate, clădiri 
şi oameni - pentru a asigura o investiţie „dt mai productivă" 
a pialului. 

Este greşit şi ceea e spune Rod [bertus] despre „investiţia 
capitalului" : 
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„Ric[ardo] limitează renta funciară la suma care s e  plăteşte proprie
tarului funciar pentru folosirea forţelor iniţiale naturale şi indestructi
bile ale pămîntului. Procedînd astfel, el scade din renta funciară tot 
ceea ce, pe pămînturile deja cultivate, ar trebui să se atribuie capitalului. 
Este limpede însă că, din venitul obţinut de pe un teren, Ricardo nu 
este îndrituit să aloce drept parte cuvenită capitalului mai mult decît 
ceea ce reprezintă în întregime dobînda obişnuită în ţară. Căci în caz 
contrar el ar trebui să admită în dezvoltarea economică a ţării două 
rate diferite ale cîştigului : una, care ar rezulta din agricultură şi care 
ar aduce un cîştig mai mare decît cîştigul dominant în industrie, şi o 
altă rată, care ar rezulta din industrie - ipoteză care ar răsturna însă 
intregul lui sistem bazat pe egalitatea ratei cîştigului" (p. 215, 216). 

Din nou concepţia proprietarului funciar pomeranian, care 
ia pital u împrumut pentru a spori rentabilitatea poprie
tăţii sale funciare şi de aceea vrea, din consideente teoretice 
şi practice, să plătească creditorului său doar „dobînda obiş
nuită în ţară" .  În Anglia însă lucrurile stau altfel. Aici the 
farmer, the farming-capitalist este acela care investeşte capital 
pentru ameliorarea pămîntului. De la acest capital, întocmai 
ca şi de la capitalul investit de el direct în poducţie, el nu 
cere dobînda obişnuită în ţară, ci profitul obişnuit în ţară. 
l nu împrumută poprietarului funciar un capital, pentru 
folosirea căruia acesta trebuie să-i plătească dobînda „obişnuită 
n ţară" . Fo.te că el însuşi ia capital cu împrumut sau foloseşte 
propriul său capital suplimentar pentru ca acesta din umă 
să-i aducă profitul industrial „obişnuit în ţară" şi care este cel 
puţin de două ori mai mare decît dobînda obişnuită în ţară. 

Dealfel, Riido ştie ceea ce ştia încă nderson şi no the 
bargain 1) afirmă categoric că [521 ]  forţa productivă a pămîn
tului, creată datorită capitalului, se contopeşte apoi cu forţa 
productivă „naturală" a pămîntului şi de aceea sporeşte renta. 
Rod [bertus] habar nu are de acest lucru şi de aceea bate 
cîmpii. 

Eu am dat deja o definiţie exactă a proprietăţi funciare 
moderne : 

„Renta, în sensul lui Ricardo, este proprietatea funciară sub 
forma burgheză, adică proprietatea feudală adaptată condi
ţiilor producţiei burgheze" (p . 1 56 .  „Misere de la Phil", Paris, 
1847) 58. 

Tot acolo făceam următoarea observaţie justă : 
„După ce presupune producţia burgheză ca fiind o con

diţie necesară pentru existenţa rentei, Ricardo aplică totuşi 
renta la proprietatea funciară din toate epocile şi din toate 
ţările. Este greşeala comună tuturor economiştilor are pre-

1) - pe deasupra. - Nota trad. 
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zintă relaţiile producţiei buvgheze a pe nişte categorii şnice" 
(1.c.p .  160) 59• 

De asemenea, remarcam în mod just că „terres capitaux" 1) 
ot fi sporite a toae celelale ipialuri : 

Pămînturile-capitl pot fi sorite la fel a orice ale mijloace 
de producţie .  Nu li se adaugă nimic la materie, cum spune d-l 
Proudhon, dar se înmulţesc pămînturile care servesc drept 
mijloace de producţie. Ajunge să faci o nouă investiţie de a
pital în pinturi deja transfomate în mijloace de producie, 
a să fie sporit pămîntulipial fără să e adauge pămîntului 
materie, adică fără să fie mărită suprafaţa de pămînt" 
(l.c.p. 165) 60• 

Coninuă să fie valabilă deosebirea dintre industrie şi agri
cultură, rpe care am subliniat-o atunci : 

„In primul rînd, aici nu se rpot înmulţi după plac, a în 
producţia industrială, uneltele de producţie cu acelaşi grad de 
productivitate, adică terenurile cu fertilitate egală. Aoi, pe 
măsură ce popuaţia creşte, încep să fie cultivae eenuri de 
o aitate inferioară au se ac pe aceaşi teen noi investiii 
de capital, proporţional mai puţin enabile dit primele" 
(Lc.p. 157) 61, 

Rodbertus spune : 

„Dar trebuie să atrag atenţia şi asupra altei împrejurări care face, 
ce-i drept mult mai treptat, dar în schimb mult mai frecvent, ca aşinile 
agricole proaste să devină maşini agricole bune 62• Această împrejurare 
este ultivarea neîntrer.ptă a pămîntului, care dacă se face după u n  
sistem raţional, ameliorează de l a  sine pămîntul fără nici o investiţie 
extraordinară de capital". (p. 222.) 

Este un lucru e ae l-a spus încă Anderson. Cultivarea 
îmbunătăţeşte pămîntul. 

„Ar fi trebuit să dovediţi că în decursul vremii populaţia muncitoare 
ocupată în agricultură a crescut într-o proporţie mai mare dcît pro
ducţia produselor alimentare, sau, cel puţin, decît restul populaţiei din 
ţară. Numai aşa s-ar fi putut trage concluzia incontestabilă că aă cu 
creşterea producţiei agricole a trebuit să se cheltuiască pentru obţinerea 
ei tot mai multă muncă. Dar tocmai asupra acestui punct sînteţi con
trazis de statistică''. (p. 274.) „Da, vă puteţi convinge chiar că [pretu
tindeni] domneşte următoarea regulă : cu cît populaţia unei ţări ste 
mai densă, cu atît proporţia celor care se ocupă cu agricultura este mai 
mică„. Acelaşi fenomen se observă atunci cînd se produce o creştere a 
populaţiei unei ţări ; partea de populaţie care n. se ocupă cu agricul
tura va creşte aproape pretutindeni într-o proporţie mai mare" (p. 
275.) 

Se ştie însă că, în e, aesa se daoeşe faptului ă ot 
mai mult pămînt arabil este transformat în păşuni pentru vite, 

1) - pămînturile-capital. - Nota trad. 
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enu o, ir n pae, faplui că atunci înd produa e 
dsfăşoară e o scară mai mare, în cadrul agriculturii mari, 
muna devine mai productivă. Dar şi faptului - şi d-l Rod
bes nici nu observă acest lucru - că o mare parte din 
populaţia neagricolă cooperează cu agricultura, funizîndu-i 
capil constant - şi aesta dn urmă reşte odată u po
gsul agriCulturii - ca, de pildă, îngrăşăminte minerale, 
seminţe de import, tot felul de maşini. 

După cum spune (p. 78) d-l Rodbertus, 

„în prezent" (în Pomerania) „agricultorul nu consideră drept capital 
nutreţul pentru vitele de muncă produs în gospodăria lui proprie" . 

[522] „Capitalul ca atare, sau în sensul pe care îl are din punctul 
de vedere al economei naţionale, este un produs folosit pentru o nouă 
producţie„. Dar în ceea ce priveşte acel cîştig deosebit, pe care el trebuie 
să-l aducă, cu alte cuvinte în sensul în care înţeleg capitalul întreprin
zătorii e azi, pentru a fi capital el trebuie neapărat să apară sub formă 
de „cheltuieli" (p. 77). 

Dar această noţiune de „cheltuieli" nu implică, cum crede 
Rod �ertus] , ca podusul, în calitate de marfă, să fie cumpărat 
de a alţii. Dacă o parte sau alta din produs, în loc să fie 
vîndută ca mafă, intră din nou în procesul de producţie, ea 
intră în el ca marfă. a este socotită mai întîi ca „bani" ,  şi 
de acest lucru omenii îşi dau ea cu atît mai limpede cu 
cît toate aceste „cheltuieli" care se ac şi în agricultură, figu
rează concomitent a „măfuri" e piaţă : vite, furaje, îngră
şminte, cereale de sămînţă, şi, în general, tot felul de seminţe. 
Dar în „Pomerania", dpă cît e vede, toate acestea nu intră 
a rubria „cheltuieli" . 

„Valoarea rezultatelor deosebite ale acestor munci diferite" (industrie 
şi producţia de materie primă) „nu reprezintă încă venitul propriu-zis 
care revine posesorului lor, ci numai un criteriu pentru calcularea acestui 
venit. Venitul acesta, obţinut de cutare sau cutare persoană, este o parte 
din venitul social, care este creat numai prin efectul comun al muncii 
depuse în agricultură şi în industrie şi ale cărui părţi sînt create, prin 
urmare, tot numai prin efectul comun al acestei munci" (p. 36) . 

Şi ce ezultă de aici ? R€alizaea acestei valori nu poate fi 
decît ealizarea ei în valoare de întrebuinţare. Dar nu despre 
asa ste vorba aici. ln afară de aceasta, însăşi noţiunea de 
salariu necesar ne obligă să ne întrebăm cîtă valoare cuprind 
mijloacele de subzistenţă - în produse agricole şi industriale 
- care sînt ncesare p entru înteţinerea muncitorului. 

Dane with 1) .  

1 )  - Am încheiat. - Nota trad. 



[C a p i t o l u l z e c e] 

Teoria preţului de cost 63 a lui Ricardo 
şi Adam Smith. (Infirmare) 

[A. Teoria preţului de cost a lui Ricardo] 
[1 . Falimentul teoriei fiziocraţilor 

şi dezvoltarea concepţiilor asupra rentei funciare] 

Tea lui Anderson (întîlnită în parte şi a A. Smith) potrivit 
căeia „nu renta pămîntului determină preţul produsului 
acestuia, ci preţul aesbui prods deermină renta Tă" 1), 
a răsturnat teoria fiziocraţilor. S-a stabilit, aşadar, că suma 
rentei este preţul produsului agricol, şi nu acst podus au 
pămîntul. Totodată a ost rspinsă 1concepţia că rena este 
offspring 2) productivităţii excsive a agriculrii, poduativi
tate care, la rîndul ei, ar fi the offspring al fertilităţii d eose
bite a solului. Căci dacă aceeaşi cantitate de muncă ar fi 
folosită într-un domeniu deosebit de productiv şi de aeea şi 
munca ar fi deosebit de productivă, i.est lucru s-ar putea 
exprima numai în faptul că munca ar fi reprezentată printr-o 
msă relativ mare de produse, şi de ea pel unei unităţi 
ide produs ar fi ·relativ scăzut, dar în nici un caz acest lucru 
nu s-ar putea expria într-un rezulat opus, şi anume că 
preţul produsului acestei munci ar fi mai are decît preţul 
altor produse în care este materialiată aeaşi cantiate de 
muncă şi că, în cocinţă, spre deosebire de preţul celorlalte 
mărfuri, în afară de profit şi salariu, preţul lui ar da şi rentă. 
(Analizînd enta, A. Smith revine în parte a concepţia fizio
crată, după ce mai înainte a •combătut-o, au, în orice caz, a 
espins-o prin modul său iniţial de a trata renta a parte a 
suprnuncii.) 

Această respingere a concepţiei fiziocrate este exiprimată 
de Buchanan în următoarele cuvinte : 

1l Vezi volumul de faţă, p. 150. - Nota red. 2) - rezultatul. - Nota trad. 
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„A socoti că agricultura dă un produs, ş i  în  consecinţă o rentă, 
deoarece natura acţionează împreună cu activitatea umană în procesul 
de producţie, este o pură închipuire. Renta provine nu din produse, ci 
din preţul la care se vinde produsul ; iar acest preţ se obţine nu pentru 
că natura contribuie la producţie, ci pentru că este preţul care adap
tează consumul la ofertă" 4. 

Prin respingerea acestei concepţii a fiziocraţilor - care 
era însă pe deplin jstiflată n is deepr sens 1), doaee 
pentru ei renta era singura formă a plusvalorii, iar capitalist 
şi ibouers together 2), doar ries 3) ai indolui - au 
rămas posibile numai următoarele concepţii : 

[523] [intîi] : Concepţia 'Că renta provine 4) din preţul de 
monopol al produselor agricole, iar preţul de monopol din 
faptul că proprietarii funciari deţin monopolul asupra pămîn
tului. Potrivit acestei concpţii, preţul produsului agricol de
păşeşte întotdeauna valoarea lui. Aici există a suCharge of 
ie 5), iar legea valorii mrfurilor este înilată e monopolul 
proprietăţii funciae. 

Renta provine din preţul de monopol al produselor agri
cole, deoarece oferta lor este întotdeauna sub nivelul oererii, 
sau cererea depăşeşte întotdeauna nivelul ofertei. e ce însă 
oferta nu e ridică la nivelul cererii ? De ce o ofertă supli
mentară nu egalizează acest raport şi nu înlătură astfel, potrivit 
acestei teorii, posibilitatea oricărei rente ? Pentru a explia 
acest lucru, Malthus recurge, pe de o parte, la ficţiunea că 
produsele agricole şi-ar crea nemijlocit consatorii (despre 
aceasta vom vorbi mai tîrziu, cînd ne vom ocupa de disputa 
lui cu Ricardo) iar pe de altă parte, a teoria andersoniană, 
deoece additional supply 6) costă mai multă muncă, agriulra 
devine mai puţin productivă. Deci în măsura în ae această 
concepţie nu se bazează pe o simplă ficţiune, ea coincide cu 
teoria riardiană. Şi aid preţul depăşeşte vala, srcharge 7). 

Teoria ricardiană : nu există rentă funciară absolută, ci 
numai rentă diferenţială. Şi aici preţul produselor agricole 
purtătoare de entă depăşeşte valoara lor individuală şi, în 
măsura în care în genere există rentă, ea există datorită exce
dentului preţului produselor agricole peste valoarea lor. Dar 
aici acest excedent al preţului peste valoare nu contrazice 

1) - în sensul ei mai profund. - Nota trad. 
�) - capitalistul şi muncitorii laolaltă. - Nota trad. 
3) - salariaţi. - Nota trad. 
"> Vezi volumul de faţă, p. 28. - Nota red. 
5) - un adaos la preţ - Nota trad. 
6J - oferta suplimentară. - Nota trad. 
7) - adaosul. - Nota trad. 
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toria geneală a valorii (deşi faptul rămîne), deoace în 
cadrul fiecărei sfere de producţie valoarea mă'furilor respedive 
nu este deteminată de valoaea indiv�dală, ci de valoarea 
pe care a€asta din urmă o are in condiţiile generale de pro
ducţie din sfera respectivă. Şi aici, preţul produselor purtătoare 
de rentă este un preţ de monopol, dar un monopol care există 
în toate sferele de producţie şi care numai în această sferă 
se fixează, şi d e  aceea ia o formă deosebită de cea a profitului 
suplimentar, forma de rentă. Şi aici excedentul cererii peste 
ofertă, au, ea ce este acelaşi Jucru, additional demand 1) nu 
poate fi atisfăcută printr-o additional supply la preţurile pe 
e le avea original suply 2), înainte a peţule să fi 
cescut ca urmare a creşterii cererii faţă de ofertă. Şi aici 
renta (enta diferenţială) apare ca urmare a excedentului pre
ţului peste valoare, a creşterii preţurilor la produsele obţinute 
de pe pămîntul mai bun peste valoarea lor, care geneează 
additional supply. 

Renta nu este decît dobînda la capitalul investit în pămînt 3). 
Această concepţie are comun cu concepţia lui Ricardo fptul 
că neagă renta funciară absolută. a este nevoită să recu
noască renta diferenţială, atunci cînd te'enurile, în cae se 
investesc capitaluri egale aduc rente de mărimi diferite. De 
aeea, în fapt, a € idu€ la conpia Tica'diană că n 
anumit păînt nu aduce rentă şi că, acolo unde se obţine 
entă propriu-zisă, aa este rentă difeenială. Dar această 
concepţie nu poate să explice renta e un pămînt în care nu 
s-a investit nici un capial, cum ar fi renta căderilor de apă, 
minelor ec. In realitate această concepţie n-a fost altceva 
dcît o înceeare făcută de pe poziţii capitaliste de a alva 
renta, sub d enumirea de dobîndă, de a atacurile lui Ricaroo. 

1n sfîrşit : Rica'do consideră că pe un pămînt care nu dă 
entă preţul produsului este egal cu valoarea lui, deoarece el 
este egal cu preţul mediu, adică avansul + profitul mediu. 
Prin urmare el consideră greşit că valoaea mărfii este egală 
cu preţul ei mediu. Dacă această premisă greşită cade, devine 
posibilă renta absolută, deoarece valoarea produ&elor agricole, 
ca şi valoal'ea unei într>egi ategorii de alte mărfuri, depăşeşte 
preţul lor mediu, dar din cauza proprietăii funciare nu se 
egalizează la peţul mediu ca aceste alte mărfuri. Aşadar, 
a€astă concepţie recunoaşte, împreună cu teoria monopolului, 

1) - cererea suplimentară. - Nota trad. 2) - oferta iniţială. - Nota trad. 
3) Vei volumul de faţă, p. 28, 143-144, 149. - Nota red. 
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că poprietata funciară a atare ae o legătură dictă cu 
renta ; împreună cu Ricaooo ea recunoaşte renta difeenţială, 
in sfîrşit, ea consideră că existenţa rentei absolute nu înalcă 
nicidecum legea valorii. 

[2. Determinarea valorii prin timpul de muncă 
la Ricardo. Baza istorică şi neajunsurile metodei lui 

de cercetare] 

Ricaroo porneşte de a determinarea of the relative values 
(au exchangeable values) of commodities by „the quantity of 
labour" 1). Ulterir vom umări diferitele e. n cae folo
seşte Rido auvîntul „v.ue" 2). Pe asta se întemează 
tica pe cae o face Bailey, totodată neajunsurile lui Riardo.) 
rel aesi „labour" 3) nu se ceat pond. Dacă 
două mărfuri sînt echivalente, sau echivalnte într-o anumită 
proporţie, au, ea e ste aeaşi Juru, ii, ndu-e 
seama [524] de cantitatea de muncă pe re o onţin, ele 
nu sînt identice în ceea ce priveşte mărimea, ste imede 
totodată că, în ceea ce priveşte substanţa lor, deoarce sînt 
valori de schimb, ele sînt identke. Substana lor este munca. 
De aa ele sint „valori" .  Mărimea lor difră în funcţie de 
cantitatea mai mare au mai mică de substanţă de acest fel 
e care o conţin. Dar forma - deteminarea secifică a 
muncii ca ceatoare de valoare de schimb sau ca ceva e se 
exprimă în valori de schimb -, caracterul acestei munci, nu 
este cercetat de Ricardo. De aeea el nu înţelege legătura 
dintre această muncă şi bani, nu înţelege că ea trebuie să-şi 
găsească neaprat expsia în bani. De aea, el nu înţelege 
deloc legătura dntre determinaea valorii de ohimb a mărfii 
prin timpul de muncă şi nevoia mărfurilor de a ajunge a 
formaea banilor. De aici teoria sa geşită cu privie la bani. 
De la bun început este vorba la el numai despe mărimea 
valorii. Adică înte mărimile valorilor-marfă există acelaşi 
raport ca înte cantităţile de muncă necesare pentru podu
erea astor mi. De a aceasta poneşe Ric[ardo] . El arată 
în mod exprs că A. Smith constituie punctul său de pleare 
(eh. I, sectio I) 65. 

1) - valorilor relative (sau a valorilor de schimb) ale mărfurilor prin 
„cantitatea de muncă" . - Nota trad. 

�) - valoare. - Nota trad. 
3) - munci. - Nota trad. 
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Metoda lui Ric [ardo] , constă în următoarele : el porneşte de 
la deteminarea mărimii valorii mărfii p rin timpul de muncă 
şi apoi cercetează dacă celelalte relaţii, categorii eonomice, 
contrazic sau nu această determinare a valorii, sau în ce 
măsură o modifică. Se vede imediat atît baza istorică a acestei 
metode - caracterul ei ştiinţificeşte necesar în istoria econo
miei politice - cît şi insuficienţa ei ştiinţifică, insuficienţă 
care nu se manifestă numai în modul de expunere (formal), ci 
duce la rezultate greşite, deoarece sare peste verigi interme
d iare necesare şi încearcă să demonstreze în chip nemijlocit 
congruenţa categoriilor economice. 

Din punct de vedee istoric, această metodă de cercetare era 
j ustificată şi necesară. Cu A. Smith, economia politică ajunsese 
la o anrumită uniate, domeni. ei fusese înr-o anumită măsură 
onturat, aşa încît Say a putut s-o eipună, plat sistematizată, 
într-un manual şcolar. !n perioada d intre Smith şi Ricardo 
nu apar decit ceCetări disparate : despre munca p roductivă şi 
neproductivă, dspe bani, teoria populaţiei, proprietatea fun
ciară şi impozite. însuşi Smith se mişcă cu multă naiviate 
întro pemanentă contradicţie. Pe de o parte, el urmăreşte 
legătura lăuntrică a categoriilor economice sau structura 
ascunsă a sistemului economic burghez. Pe de altă parte, 
alături de aceasta el prezintă legătu ra aşa cum este dată vir
tuil în fenomenele concurenţei şi cum se arată deci atît obser
vatorului empiric cît şi omului practic angrenat şi interesat 
în procesul producţiei burgheze. La Smith amîndouă aceste 
moduri de a înţelege - dintre care unul cercetează legătura 
lăuntrică a sistemului burghez, fiziologia lui, ca să spunem 
aşa, iar celălalt nu face decît să descrie, să caalogheze, să 
eipună şi să încadreze în definiţii schematice fenomenele de 
suprafaţă ale procesului vieţii, aşa cum se văd şi se înfăţişează 
- nu merg numai delimitat unul alături de celălalt, ci şi unul 
peste celălalt şi se contrazic permanent. a el acest lucru are 
o j ustificare (cu excepţia unor studii speciale despre bani), 
deoaece sarcina lui era în realitate o dublă sarcină. Pe de o 
parte, înceicarea de a aprofunda fiziologia lăuntrică a socie
tăţii burgheze, pe de altă parte însă, prima încercare de a 
descrie formele de viaţă ale acestei societăţi aşa cum se mani
festă ele în exterior, de a înfăţişa legătura ei manifestată în 
exterior şi, parţial, de a găsi pentru aceste fenomene termino
logia şi conceptele corespunzătoare, aşadar, p arţial, de a le 
reprod uce pentru prima oară în limbă şi în procesul de gîndire. 
O muncă îl interesează în aeeaşi măsură ca şi cealaltă şi, 
întrucît ambele se desfăşoară independent una de alta, rezultă 
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aici un mod de rprezentare cu totul contradictoriu : o con
cepţie eprimă mai mult sau mai puţin just legătura lăuntrică, 
pe cînd cealaltă - care apare la fel de j ustificată ca şi prima 
şi lipsită de de orice raport lăuntric cu ea, de orice legătură 
lăuntrică cu ea - eprimă legătura care se manifestă în 
exterior. Succesorii lui A. Smith, în măsura în care nu repre
zintă reacţia unor concepţii mai vechi, depăşite faţă de el, 
pot merge nestingherit înainte în cercetările şi în considera
ţii1e lor speciale, pornind invariabil de la A. Smith, indiferent 
dacă aderă .a partea esoterică sau la cea exoterică a operei lui 
sau, curm se întîmplă aproaipe întotdeauna, confundînd aceste 
părţi. In cele din urmă însă apare in mijlocul lor Ricardo şi 
strigă ş tiinţei : „Stai ! Baza, punctul de plecare al fiziologiei 
sistemului burghez - al înţelegerii conexiunii lui organice 
lăuntrice şi a procesului său vital - este deteiminarea valorii 
prin tipul de muncă. De la aceaista porneşte Ricardo şi sileşte 
apoi ştiinţa să iasă din inerţia de pînă atunci şi să-şi explice 
în ce măsură celelalte categorii dezvoltate şi proclamate de ea 
- relaţiile de producţie şi de schimb - corespund sau contra
zic formele acestei baze, punctul de plecare, în ce măsură în 
general ştiinţa care reflectă, care reproduce doar formele de 
manifestare ale procesului (şi deci inseşi aceste manifestări), 
mrespunde bazei pe care se întemeiază legătura lăuntrică, 
adevărata fiziologie a societăţii burgheze, sau formează punctul 
ei de plecare, în general, atitudinea ei faţă de această contra
dicţie dintre mişcarea aparentă şi mişcarea reală a sistemului. 
Tocmai în aceasta constă marea [525] importanţă istorică a 
lui Ricardo pentru ştiinţă şi acesta este motivul pentru care 
anostul Say, căruia Ricardo i-a smuls terenul de sub pidoare 
şi-a vărsat tot focul în fraza que „sous pretexte de l'etendre" 
(a scince), „on l'a poss� dans le v�de" 1) 66• De aest merit 
ştiinţific este strîns legat faptul că Ricardo dezvăluie şi for
mulează opoziţia economică dintre clase, aşa cum o arată legă
tura lăuntrică, şi că, datorită acestui fapt, economia politică 
sesizează şi dezvăluie însăşi rădăcina luptei istorice şi a pro
cesului de dezvoltare. De aceea Carey (de văzut mai tîrziu 
paaj ul repectiv) - îl denunţă pe Ricardo ca părinte l 
con unism ului : 

„Sistemul d-lui Ricardo este un sistem al dezbinării... Intregul său 
sistem are tendinţa de a semăna vrajbă între clase şi naţiuni... Cartea 

1) - că „sub pretextul că o dezvoltă" (ştiinţa) „a împins-o în gol" . 
- Nota trad. 
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lui este un adevărat îndreptar pentru uzul demagogilor care aspira 
la putere prin refome agrare, răzbaie şi jafuri" (p. 74, 75. H. [CJ. 
Carey, „The Past, the Present, and the Future", Philadelphia, 1848.) 

Dacă dci, pe de o parte, este incontestabil caracterul îndrep
tăţit din punct de vedere ştiinţific şi marea valoare istorică a 
metodei de cercetare ric[aliene] , pe de altă parte, însă, este 
neîndoielnică insuficienţa ei ştiinţifică, aşa cum se va arăa 
amănunţit în cele ce urmează. 

e aii şi arhictonia nespus de ciudată şi nmente 
eronată a lucrării sale. Intreaga lucrare are (în ediţia a trea) 
32 de capitole. Dintre acstea, 14  ză dsre impozie, 
adică nu conţin decît aplicarea principiilor teoretice 67. Capi
tolul 20, „Value and Hiiches, their Distinctive Properties " ,  nu 
este lcit o analiză a deosebirii dintre valoarea de întrebuin
are şi valoarea de schimb, deci o completare la primul capitol 
„On Value" . Capitolul 24, „Doctrine of A. Smith concerning 
the Rent of Land" prcum şi capitolul 28 „On the comparative 
value of goLd, con and labour etc." şi capitolul 32, „Mr. 
MaJilhus's Opinions on Rent", sînt simple competri la teoria 
rentei funciare a lui Ricardo şi, în parte, o apărare a acestei 
teorii, adică o simplă anexă la apitolele II şi III, care tratează 
despe rentă. Capitolul 30, „On the Influence of demand an 
supply on Prices" , este doar o anexă la capitolul 4, „On natural 
and arket price" .  O a doua anexă la acelaşi capitol este capi
tolul 19, „On sudden changes in the channels of trade" . Capi
tolul 31,  „On Machinery", este o simplă anexă la capitolele 
5 şi 6, „On Wages" şi „On Pofits" .  Capitolul 7, „On Foreign 
Trade" şi capitolul 25, „On Colonial Trade", rprezintă, ca şi 
capitolele despre impozite, doar o aplicare a principiilor ex
puse în capitolele precedente. Capitolul 21 „Effects of Ac
cumulation on Profits and Interest" , este o anexă la capitolele 
despre rena funciară, profit şi salariu. Capitolul 26, „On 
Gross and Net Revenue" ,  este o anexă la capitolele dpre 
salariu, pofit şi rentă. In sfîrşit, capitolul 27, „On Currency 
and Banks" ,  ste în carte un capitol cu totul izolat şi nu repre
zintă dclt o d€zvoltare, în parte o modificare a concepţiilor 
expuse în lucrările lui anterioare despre bani. 

Aşadar, teoria rricardiană este prezenată numai m pmele 
şase capitole ale cărţii. Vorbind deipve arhitectonica ei greşită, 
mă refer tmai la această parte. Cealaltă parte (cu excepţia 
capitolului despre bani) constă din aplicaţii, e�licaţii şi com
pletări, e prin însuşi araeul conţinutului lor .t ne
sisematizate şi nu au cîtuşi de puţin petenţia de a ava o 
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arhitonică·. I n  partea teoretică (primele şase capitole), arhi
tectonica greşită nu este însă întîmplătoare, ea este determi
nată de însăşi metoda de €rceare a lui Ricardo şi de arcina 
precisă pe care şi-a ps-o în ce"cetarea a. Această arhitcto
nkă exprimă insuficiena ştiinifică a acestei metode de 
ceetare. 

Ch. I tratează „On Value" . El e împarte n apte sini. 
In prima scţiune se cercetează propriu-zis dacă salariul con
trazice determinarea valorilor mărfurilor prin timpul de muncă 
e care acestea îl conţin. In secţiunea a treia se demonstrează 
că intrarea în valoarea mărfii a cea e eu numesc capial 
constant nu contrazice determinarea valorii şi că creşterea 
sau scăderea salariului d e  asemenea nu influenţează valoarea 
mărfurilor. In secţiunea a patra se ceCetează în ce măsură 
folosiea m.aşinilor şi a altui apil! fix şi drabil, în msra m 
.Te în difrite sfee de oducţie el intră în proorţii difite 
în capitalul toal, schimbă determa of exnghe vales 1) 
prin timpul de mncă. In cţuna a nea se cerează n e 
msură U"caea au scăderea saariului modifică determinarea 
valorilor prin timpul de muncă, dacă n diferite sfere de pro
ducţie se folosesc cipialuri de durabilitate diferită şi u un 
timp de rotaţie diferit. Vedem, aşadar, că în acest prim apitol 
nu sint presupuse numai mărfurile - şi nu sînt de pesupus 
nici în continuare dacă se examinează valoarea ca aare -, ci 
salariul, capitalul, profitul şi chiar, după cum vom vedea, raa 
_generală a profitului, diferitele forme ale capitalului, aşa cum 
decurg ele din proc-esul ciCulaţiei, precum şi deosebirea dintre 
�,natural and market prie" 2), ae în ele două ipitole e 
urmează, eh. II şi III : „On Rent" şi „On Rent of Mines" are 
Chiar un rol hotărîtor. In deplină conordanţă cu mesul cer
cetării lui Ricardo, acest al 2-la capitol, „On Rent", [526] -
capitolul al 3-lea „On Rent of Mines" nu face dcît să-l 

:ompleteze - începe tot cu întrebarea : Contrazic are pro
prietatea funciară şi renta funciară determinarea valorilor măr
furilor prin tmpul de muncă ? 

„Rămîne totuşi de cercetat - astfel îşi începe Ricardo capitolul 2, 
„On Rent" , - dacă luarea în proprietate a pămîntului şi crearea, în 
.consecinţă, a rentei va determina vreo variaţiune a valorii relative a 
mărfurilor, independent de cantitatea de muncă necesară pentru produ
icerea lor" (p. 53. „Princ. of. Pol. Ec„ 3d edit. Lond„ 1 821) [Vesiuna 
românească, voi. I, p. 85] . 

1) - valorilor de schimb. - Nota trad. 
2) - preţul natural şi preţul de piaţă. - Nota trad. 
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Pentru a duce la bun sfirşit această ceroetare, Ricardo nu 
nh·odue numai en ps.t 1) raporl dintre „rket price" 
and „reail price" (monetary expssion of value) 2), i psu
pune întreaga producţie ca1pitali:stă şi înteaga a conpţie 
asupra raportului dintre salariu şi profit. De aceea capitolul 4, 
„On Natural and Market price" , capitolul 5 ,  „On Wages" şi 
apitolul 6, „On Pofrbs" , nu sînt numai pesupse, ci şi ampiu 
dezvoltate în primele două capitole „On VaJue" şi „On Rent" , 
precum şi în eh. III, care este o anexă la II. In următoarele 
trei capitole, în măsura în care ele aduc în general ceva nou 
din punct de vedere teoretic, sînt umplute pe alocuri lacunele, 
e introduc suplimentar determinări mai exacte, care în mae 
parte ar trebui, pe bună dreptate, să-şi afle locul în capitolul 
I şi II. 

Aşadar, întreaga operă a lui Ricardo este cuprinsă în pri
mele două capitole. Aici, relaţiile de producţie burgheze dez
voltate, deci şi ategoriile dezvoltate ale economiei politice, 
sînt confruntate cu princ�piul lor, cu determinarea valorii, şi 
li se cee să arate în ce măsură corepund nemijlocit acstui 
principiu sau cum se raportează la devierile aparente pe care 
le introduc în raportul valoric al mărfurilor. Aceste două capi
tole cuprind întreaga critică făcută de el economiei politice 
anterioare, ruptura sa hotărîtă cu contradicţia dintre modul 
esoteric şi cel exoteric de cercetare, contradicţie generală a 
A. Smith, şi oferă totodată unele rezultate cu totul noi şi 
uimitoare. e aici, înalta desrfătare teoretică e are o procură 
primele două capitole, căci ele conţin o critică concisă a 
vechiului, care luase amploare şi ajunsese în impas, şi pe
zintă întregul sistem economic burghez a fiind subordonat 
unei singure legi fundamentale, degajî11d din noianul şi multi
tudinea de fenomene chintesenţa. Dar satisfacţia teoretică pe 
are o procură primele două capitole because of their ori
ginality 3), prn unitatea concepţiei fundamentale, smpleness 4), 
aracterul concentrat, profunzimea, noutatea şi comprehensive
ness 5), e pierde inevitabil pe pa11currsul lurării. Şi aici ne 
captivează pe alocuri originalitatea unor expuneri. In ansamblu 
însă este obositoare şi plicticoasă. Continuarea expunerii nu 
este şi o dezvoltare a ei. Acolo unde e;punerea nu se rezumă 

1) - in treacăt. - Nota trad. 
2) - „preţul de piaţă" şi „preţul real" (expresia bănească a valo1ii) . 

- Nota trad. 
3) - prin originalitatea lor. - Nota trad. 
�) - simplitatea. - Nota trad. 
5) - bogăţia conţinutului. - Nota trad. 
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la aplicara fomală, monotonă a aceloraşi principii a un ma
terial eterogen, gruat în mod artificial durpă criterii exterioare, 
au la apăra .polemică a ae:or 1prpi, ea nu uprinde 
decît fie epetări, fie campletări, cel m!lt ultimele părţi ale 
cărţii ne oferă ici şi colo cîte o concluzie uimitoae. 

în critica pe reare o facem lui Ricaroo trebuie să deosebim 
ceea ce el însuşi nu a deosebit. [In primul rînd],  a sa teorie 
a plusvalorii care, desigur, există la el, deşi el nu deosebeşte 
pluvaloarea de fomele ei speciale : profitul, renta, dobînda. 
în al doilea rînd, a sa teorie a profitului. Vom începe cu 
aceasta din urmă, deşi locul ei nu este în această secţiune, ci 
în anexa istorică la secţiunea a III-a 8. 

[3. Confuzia pe care o face Ricardo 
în problema valorii „absolute" şi a valorii „relative" . 

Neînţelegerea de către el a formei valoare] 

In prealabil încă cîteva observaţii despre modul cum con
fundă Ric[ardo] determinările „valorii" .  Pe aceasta se bazează 
polemica lui Bailey cu el. Dar ea este importantă şi pentru noi. 

La început Ricardo numeşte valoaea „value in exchange" 1) 
şi împnă u A. Smith o defineşte ca fiind „the power of 
purchasing other goods" 2) (p. 1 ,  „Princples").  Acesa este 
valoaa de schimb aşa cum apare ea, în primul rînd. Apoi 
însă el trece la determinarea reală a valorii. 

„Cantitatea relativă de mărfuri pe care o produce munca este aceea 
care determină valoarea lor relativă actuală sau trecută" (l.c.p. 9.) [Ver
siunea românească, vol. I, p. 64, 65] . 

Aici „relative val.e" nu este altceva decît exchangeable 
value, determinată prin timpul de muncă. Dar relative value 
mai poate avea şi alt sens, şi anume în măsura n care valoarea 
de schimb a unei mărfi eu o exprim în valoarea de întrebuin
ţare a alteia, de pildă valoarea de schimb a zahărului în va
loarea de întrebuinare a cafelei. 

„Valoarea relativă a două mărfuri se schimbă, iar noi vrem să ştim 
in care din aceste mărfuri a avut loc în realitate schimbarea" (p. 9.) 
[Versiunea românească, vol. I, p. 65.] 

1) - valoare de schimb. - Nota trad. 
2) - „puterea de a cumpffra alte bunuri" .  - Nota trad. 



1 78 apiolul zece 

Which variation ? 1) Ulterior astă , ,elative value" e 
numită de Ricardo şi „comparative value" (p. 448 sq .) . Noi 
vrem să ştim în care marfă s-a produs „schimbarea" .  Adică 
schimbarea „valorii" care mai sus a fost denumită relative 
value . De pildă, un pfund de zahăr = 2 pfunzi de fa. Mai 
tîrziu, 1 pfund de zahăr = 4 pfunzi de cafea . „chimarea" 
pe care vrem s-o aflăm, este următoarea : s-a schimbat oae 
„timpul de muncă necesar" pentru produceea cafelei au a
hărului, ahărul costă oare acum de două ori mai mult timp 
le muncă decît înainte sau cafeaua costă de două ori mai puţin 
timp de muncă decît înainte, şi care dintre aceste „variations" 
în timpul de muncă respectiv necesar pentru prducerea 
acestor mărfuri a determinat acestă schimbare în raportul 
lor de schimb. Aşadar, această „relative au comparative 
value" a zahărului şi cafelei - raportul n care se schimbă 
ele - este diferită de relative value în primul e;. În primul 
ei sens, relative value a zahărului este determinată de aa de 
zahăr care (527] poate fi produsă în cursul unui anumit timp 
de muncă. În cazul al doilea, relative value a ahărului [şi 
cafelei] eiprimă raportul în care ele e schimbă, iar schimbările 
în aest raport pot ezulta din faptul că „relative value" în 
primul sens s-a schimbat în ceea e priveşte cafeaua au za
hărul. Raportul în care e schimbă ele poate rămîne acelaşi, 
leşi „valorile" lor „elative" în primul sens s-au schimbat. 
1 pfund de zahăr poate să fie, ca şi mai înainte, = 2 pfunzi 
de cafea, cu toate că timpul de muncă necesar pentru produ
cerea zahărului şi cafelei s-a dublat au a scăzut la j umătate. 
Schimbările în valoarea lor comparativă, adică în cazul cînd 
valoarea de schimb a zahărului e eiprimă în cafea şi invers, 
ies la iveală numai atunci cînd valorile lor relative în primul 
sens, adică valorile determinate prin cantitatea de muncă, s-au 
schimbat în măsură difeită, adică numai atunci cînd sa 
podus o schimbare în raportul dinte ele. chimbărie abso
lute, dacă nu modifică aporl iniţial, adică dacă au aaşi 
mri€ şi e produc n eeaşi drecţie, nu vor detenna nici 
o schimbare in va.lorJle omprative ale acsor măfi şi nici 
n preţuile lor băneşti, deoarece viloaea banilor, aă e 
shimbă, e schimbă n egală măsură 1enu amele mfuri. 
e eea, indiferent dacă exprim vlorile aestar două măfuri 
n popriile lor valoi de întebuine, comae a u alta, 
sau le exprim în pl lr bănsc, eiprimîid amele vaoi n 
valoaa de întrebuinţare a unei a eia nwi -, ase viloi 
relative au comparative, au aeste preţuri rămîn aelşi, r 

1) - Care schimbare ? - Nota trad. 
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schimbălle lr ebuie dosebite de simbăle valorilor lor 
relative în primul sens, adică în măsura [n care ele exprimă: 
exclusiv chimbaea ntităţii timpului de mncă neer en
u propria lor oduee, adică a timpului de muncă mate
rializat în ele însele. Aeastă n urmă relative value ape 
deci a „absolute value" în comparaţie u relative value n al 
doilea ss, acela al ex.primării eale a valorii de soimb a llnei 
mărfi în valoar·ea de întrebuinţare a alteia sau în bani. Tocma: 
de ea înîlnim a Rilo eipresia „absolute value" eu 
„relative value" în pml €s. 

Dacă, în exemplul de mai sus, 1 pfund de zahăr continuă să 
coste aeeaşi cantitate de timp de muncă ca şi mai înainte-,. 
atunci „valoarea" lui „relativă" în primul sens nu s-a schimbat. 
Da::ă însă cafeaua costă o cantitate de muncă de două ori ai 
mică atunci valoarea ahărului, exprimată în cafa, s-a 
himbat, dee s-a schimbat „relative value" a afelei în 
prmul s. In elul asa, elaiive values ale ahăruli şi 
afelei apar a fiind deosebite de „absolute values" ale loc, şi 
astă dosebie iese a iveală pentru că nici comprative
value a ahărului, de pidă, nu s-a schimbat n compraţie cu 
acele mluri ale căror abolute vatlues au răms neschimbate_ 

„Chestiunea asupra căreia doresc să atrag atenţia cititorului se referă 
la efectul produs de variaţiile valorii relative a mărfurilor şi nu de· 
variaţiile valorii lor absolute" (p. 1 5.) [Versiunea românească, voi. I, 
p. 67] . 

Acastă „absolute" value este denumită de Ricardo şi „real 
value" 1) sau pur şi simplu „value" (de pildă p. 16 .) [Versiuna 
româească, val. I, p. 68] . 

Vezi întreaga polemică a lui Bailey cu Ricardo, în : „A 
Critical Dissertation on the Nature, Measures, and Causes of 
Value" ; chiefly in reference to the writings of Mr. Ricardo 
and his followers. By the Author of Essays on the Formation 
and Publication of Opinions", London, 1 825. (Vezi, de enea, 
de aşi autor : „A Letter to a Polit. Economist ; occasioneă 
by an article in the Westminster Review : etc." Land„ 1 826) 
care e poartă în partE în jurul acestor momente diferite în 
determinarea concptului de valoare, momente care la Ricardo 
nu sînt dezvoltate, ci figurează numai de fapt şi e confundă, 
şi în care Bailey nu găseşte decît „contradicţii" . In al doilea 
rînd, [Bailey este] împoriva „valorii absolute" au a „valorii 
reale", spre deosebire de valoarea comparativă (au valoarea 
relativă în al doilea sens). 

1) - „valoare reală" . - Nota trad. 
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„In loc să considere valoarea a un raport între două lucruri" -
spune Bailey în prima din lucrările citate - „ei" (Ricardo and his 
followers 1) ) „o consideră ca un rezultat pozitiv, produs de o anumită 
.cantitate de muncă" (l.c.p. 30) . 

Ei consideră „valoarea ca ceva imanent şi absolut" (l.c.p. 8.) 

Acest din urmă rproş este determinat de modul defectuos 
de tratare la Ricardo, deoarece el nu ceicetează deloc valoaea 
din punctul de vedere al formei - al formei deteminate pe 
care o ia munca ca substanţă a valorii -, ci  nai mărimile 
valorii, cantităţile acestei munci abstract-generale şi, în 
această formă, ale muncii sociale, care determină deosebirea 
între mărimile valorii mărfurilor. Altminteri, Bailey ar fi 
văzut că elativitatea conceptului valoare nu se suprimă nici
decum prin iceea că toate mărfurile, în măsura în care sînt 
valori de schimb, nu sînt altceva decît expresii relative ale 
timpului de muncă social, şi că relativitatea lor nu constă 
nicidecum numai în riportul în care mărfurile se schimbă 
între ele, ci şi în raportul dintre toate valorile de schimb şi 
.această muncă socială ca substanţă a lor. 

Dimpotrivă, după cum vom vedea mai departe, lui Ricardo 
ar trebui să i se reproşeze ai curînd că el uită foarte frcvent 
această „eal" sau „absolute value" şi are în vedere numai 
„relative",  sau „comparative values" .  

[528] Aşadar : 

[4.] Cum tratează Ricardo profitul, rata profitului, . 
preţurile medii etc. 

[a) Confuzia e care o face Ricardo 
între capitalul constant şi capitalul jix, între capitalul 

variabil şi cel circulant. Explicaţia greşită dată de el schimbării 
valorilor relative] 

In secţiunea a III-a a capitolului 1 ,  Ricardo arată că, dacă 
spun că valoarea mărfii este determinată prin timpul de 
muncă, acest lucru este valabil atît pentru munca cheltuită 
în ummul proces de muncă nemijlocit în vederea producerii 
mărfii respective, cît şi pentru timpul de muncă cheltuit în 
vedera obţinerii materiei prime şi a mijloacelor de muncă 
esare penu rodueea aesei mărfi. Aest luru nu ese 
valabil, prin urmare, numai pentru timpul de muncă conţinut 
în munca nou adăugată, cumpărată, plătită cu salariu, ci şi 

1) - şi discipolii săi. - Nota trad. 
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pentru tmpul d e  muncă p e  care-l conţine acea parte a mărfii 
pe care eu o numesc capital constant. Neaj unsul reiese chiar 
din titlul acestei secţiuni a III-a a capitolului 1. El glăsuieşte : 

,.Nu numai munca întrebuinţată direct la producerea mărfurilor in
fluenţează valoarea acestora, ci la fel, şi munca întrebuinţată la produ
cerea de instrumente, unelte şi clădiri cu care se ajută această muncă'" 
(p. 16.) [Versiunea românească, vol. I, p. 68.] 

Aici este omisă materia primă ; or, munca folosită pentru 
obţinerea m ateriei prime se deosebeşte şi ea de „labor applied 
mmediately to commodities" 1) în a ceeaşi msurră ca şi munca 
folosită pentru producerea mij loacelor de muncă : „ implements, 
tolls and buildings" 2) . Dar Ricardo are dej a �n minte sec
ţiunea următoare . In această secţiune el presupune că în pro
ducţia diverselor mărfuri mijloacele de m1că folosite intră 
ca părţi componente egale ale valorii. ln seciunea u1mătoare 
el examinează deosebirea care apare ca urmare a intrării capi
talului fix [în mărfuri] în proporţii diferite. De aceea Ricardo 
nu ajunge la conceptul de capital constant, din care o parte 
constă din capital fix, iar cealaltă - materia primă şi matieres 
instrumentales 3) - din capital circulant, tot aş a cum capitalul 
circulant nu include numai capitalul variabil, ci şi materia 
primă etc. ,  precum şi toate mij loacele de subzistenţă care 
intră în consum în general GD (numai în consumul muncitorilor). 

Proporţia în care capitalul constant intră într-o marfă n u  
influenţează valorile mă.durilor, cantităţile relative d e  muncă 
cuprinse în mărfuri, dar influenţează diect diferitele cantităţi 
de plusvaloare sau de supramuncă, cuprinse în mărfuri, care 
conţin aceeaşi cantitate de timp de muncă. De aceea, această 
proporţie diferită duce la preţuri medii care se deosebesc de 
valori. 

Referitor la secţiunile . a IV-a şi a V-a ale capitolului 1 ,  
trebuie remarcat în primul rînd că, în loc s ă  s e  ocupe de 
extrem d e  importanta deosebire în ceea ce priveşte proporţia 
în care capitalul constant şi capitalul variabil formează părţile 
componente ale unei mase egale de capital în diferite sfere de 
producţie, deosebire care influenţează producţia nemijlocită de 
plusvaloare, Ricardo se ocupă exclusiv de deosebirile în ceea 
ce priveşte forma capitalului şi proporţiile diferite în care 
acelaşi capital primeşte această formă diferită, de deosebirile 
de formă aşa cum decurg ele din procesul de circulaţie a capi-

1) - „munca folosită nemijlocit pentru producerea mărfurilor" . -
Nota trad. 

2) - „instrumente, unelte şi clădiri" .  - Nota trad. 
3) - materiale auxiliare. - Nota trad. 
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talului ; deci de capitalul fix şi pitalul circulant, capitalul 
mai mult sau mai puţin fix (adică capitalul fix de durată 
diferită) şi viteza inegală de circulaţie sau de rotaţie a capi
talului. !n ecetarea a, Ric [ardo] procedează în felul umător : 
€1 presupune o rată generală a profitului, sau un profit mediu 
de aceeaşi mărime pentru diferite investiţii de capital de 
aceeaşi mărime sau pentru diferite sfere de producţie, în care 
se folosesc capitaluri de aceeaşi mărime, au, ceea ce este 
acelaşi lucru, el presupune un profit proporţional cu mărimea 
capitalurilor folosite n diferite sfere de producţie. In loc să 
presupună această rată generală a profitului, Ric [ardo] ar fi 
trebuit, dimpotrivă, să ceceteze în ce măsură existenţa ei 
corespunde în genere determinării valorii prin timpul de 
muncă, şi atunci ar fi găsit că, în loc să-i corespundă, prima 
faoie 1) a o contrazice, că n mae exstn. ei rebuie 
expusă mai întîi cu aj utorul unei &erii întregi de verigi inter
mediare, eipunere foarte diferită de o smplă încadrare în 
legea valorii. Astfel, el ar i ajuns la cu totul altă idee despre 
natura profitului şi nu l-ar fi identificat cu plusvaloaea. 

După e ae această presuunere, Ric[arlo] îşi p€ n
barea cum influenţează crşterea au scăderea salariului „rela
tive values", dacă .pitalul fix şi capitalul d:ulant intră în 
proporţii diferite ? Sau, mai bine zis, el îşi închipuie că pune 
astfel întrebarea. In realitate însă el o pune cu totul altfel. 
Şi iată cum : el se întreabă cum acţionează creşterea au scă
derea salariului aspra profilurilor respective, în cazul apita
lurilor al căror timp de circulaţie este diferit şi în care dife
ritele forme de capital intră în proporţii diferite. Şi aici el 
,găseşte fiesc că, după cum intră etc. mult au puţin capital 
fix, creşterea sau scăderea salariului trebuie să acţioneze foarte 
diferit asupra capitalurilor, după cum o parte mai mare sau 
mai mică din acestea constă din capital variabil, adică din 
capial cheltuit nemij locit pe alarii. Prin urmare, entru a 
egaliza din nou profiturile în diferitele [529] sfere de producţie, 
alias pentru a restabili rata generală a profitului, preţurile 
mărfurilor, spre deosebire de valorile lor, trebuie să fie re
glate n chip diferit. Aşadar, - onchide el mai depate -
în cazul creşterii sau scăderii salariului, aceste de€biri in
lluenţează „relativ values" .  El r fi ebuit să spună inrs. 
Deşi aceste deosebiri nu afectează cîtuşi de puţin valorile în 
sine, totuşi, datorită influenţiei inegale exercitate asupra profi
turilor din diferite sfere, ele creează preţuri medii care se 

1) - la prima vedere. - Nota trad. 
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deesc de valorile popriu-zise, sau, cum vom spune noi, 
preţuri de cost care nu sînt determinate direct de valorile 
mărfurilor, ci de capitalul avansat pentru producerea acestor 
mărfuri plus profitul mediu. Prin umare, el ar fi trebuit să 
pună : aceste preţuri de cost medii sînt deosebite de valorile 
mărfurilor. In loc de aceasa el conchide că sînt identice şi, cu 
acstă pemisă greşită, trece la examinarea rentei funciae. 

Riaoo greşeşte şi atunci cînd consideră că numai prin 
cele tei cazuri analizate de el ajunge pentru prima oară la 
„vriaions" in „elative values",  independnt de timpul de 
muncă cuprins în ele ; prin urmare, de fapt, la deosebiea 
dinte preţurile de cost şi valorile mărfurilor. Această deose
bire el a admis-o deja presupunînd o 1ată generală a profitului, 
adică presupunînd că, în pofida raporturilor diferite existente 
între părţile componente organice ale capialurilor, acestea din 
umă aduc un profit proporţional cu mărimea lor, e cînd 
plusvaloa. adsă de ele este deermnată în întregime de n
tiatea de timp de muncă neplătit e ae ele o absorb şi 
care, la un salariu dat, depinde în întregime de mărimea 
părţii de capital cheltuite pe salariu şi nu de mărimea abso
lută a capitalului. 

Iată e rcetează el de fapt : presupunîn. preţuri de ost 
deosebite de valorile mărfurilor - şi odată cu rata generală 
a profitului este presupusă şi această deosebie - cum se 
modtfică rciproc, proporţional aceste peţuri de cost (cae, 
pentru variaţie, se numesc acum „relative values"), prin creş
terea au scăderea salariului şi în condiţiile unor raporturi 
diferite între părţile componente organice ale capitalului ? 
Dacă ar fi aprofundat problema, Ricardo ar fi consatat că 
simpla exisenţă a unei rate generale a profitului - date find 
deosebirile în ea ce priveşte părţile componente organice 
ale apitalJlui, cre a început, în procesul nemijlocit al pro
ducţiei, apar ca deosebire între capialul constant şi capialul 
variabil, iar poi se accentuează şi mai mult datorită deosebi
rilor cae decurg din procesul circulaţiei - determină preţuri 
de cost deosebite de valori, chiar dacă s-ar presupune că sala
riul rămîne constant, aşadar, o deosebire absolut independentă 
de ceşteea sau de scăderea salariului, şi o nouă determinare 
a formei. El ar fi văzut, de asemenea, că înţelegerea aestei 
deosebiri ae pentru întreaga teorie o imporanţă incompa
rabil mai mare şi mai hotărîtoare decît analiza făcută de el în 
ceea ce priveşte schimbările e care creşterea sau scăderea 
salariului le detemină în preţurile de cost ale mărfurilor. 
Concluza la care e limiwază el - şi astă mie oes-
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punde întregului rracter l ercetării sale - constă n rurmă
toarele : dacă se iau în consideraţie schimbările produse în 
preţurile de cost (sau, cum se exprimă el, în „relative values") 
ale mărfurilor, schimbări care, dată fiind compoziţia organică 
diferită a capitalurilor investite în diferitele sfee de producţie, 
decurg din schimbările pe care le suferă salariul, din ceşterea 
sau din scăderea lui, atunci legea rămîne vaabilă, faptul că 
„relative values" ale mărfurilor sînt determinate prin timpul 
de muncă, nu contrazice legea, căci celelalte schimbări, mai 
mult dcît efemere, în peţurile de cost ale mărfurilor rămîn 
€xpHcabile nai printr-o schimbae în timpul de muncă ne
cesar pentru producerea lor. 

Dimpotrivă, ca un mare merit trebuie considerat faptul că 
Ricardo confundă deosebirile dintre apitalul fix şi apitalul 
circulant cu timpul de rotaţie diferit al capitalului şi deduce 
toate aceste deosebiri din timpul de circulaţie diferit, prin 
urmare in fact din timpul de circulaţie al capitalului sau din 
timpul de reproducţie al capitalului. 

Vem să examinăm mai întîi aceste deosebiri, în măsura 
în care el le expune mai cu seamă în sect. IV (eh. I), iar apoi 
vom examina maniera în care el le permite să acţioneze sau 
.să determine variaţii în „elative values" . 

1 .  „In orice stadiu al societăţii, sculele, uneltele, clădirile şi maşinile 
folosite în diferitele genuri de activitate pot avea diferite grade de dura
bilitate şi pot reclama cantităţi diferite de muncă pentru a fi produse". 
(l.c.p. 25.) [Versiunea românească, vol. I, p. 72] . 

În ea e priveşte ,,different portions of labour to produce 
them" 1), aceasta poate să însemne - şi acesta pare să fie 
singurul punct de vedere al lui Ricardo - că uneltele cu 
durabilitate mai mică necesită, în parte pentru repararea lor, 
n e .pentru reprodurea lor, mai multă muncă (muncă 
nemijlocită care se epetă), sau poate să însemne de asemenea 
că ma�ini etc., U acelaşi degree of durability 2) mai muJ.t sau 
mai puţin scumpe, pot fi produsul unei cantităţi mai mari au 
mai mid de muncă. A·cest din urmă punct de vedere, foarte 
important pentru raportul dintre capitalul constant şi capitalul 
variabil, nu are nici o legătură cu problema examinată de 
Ric [ardo] şi de aceea el nici nu-l foloseşte ca un punct de 
vedee de-sine-sttăor. 

1) - „cantităţile diferite de muncă pentru a fi produse" . - Nota 
trad. 

2) - grad de durabilitate. - Nota trad. 
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[530] 2. „De asemenea, proporţiile în  care se poate combina capitalul 
care trebuie să întreţină munca" (capitalul variabil) „şi capitalul investit 
în unelte, maşini şi clădiri" (capitalul fix) „pot fi variate" .  Avem, 
aşadar, o „diferenţă în gradul de durabilitate a capitalului fix şi 
această varietate a proporţiilor în care se pot combina cele două feluri 
de capital" (p. 25) [Versiunea românească, vol. I, p. 72] . 

Se vede imediat de ce pe el nu-l interesează partea de 
capital constant are există sub formă de materie primă. 
Aceasta din urmă face parte din capitalul circuant. Dacă 
salariul creşte, aceasta nu provoacă o sporire a cheltuielilor 
pentru partea din capital care ste follată din maşini şi care 
nu trebuie să fie înlocuită, ea continuînd să existe, dar pro
voacă o creşteve a cheltuielilor pentru partea care este formată 
din materia primă deoarece aceasta din urmă trebuie comple
tată în permanenţă şi, deci, reprodusă n permanenţă. 

„Alimentele şi îmbrăcămintea consumate de muncitor, clădirea în care 
lucrează, instrumentele cu care este ajutată munca lui, sint toate de 
natură perisab iiă. Există totuşi o mare diferenţă în ceea e priveşte 
.durata acestor capitaluri diferite ... După cum este repede perisabil şi 
reclamă să fie des reprodus, sau se consumă încet, capitalul este clasi
ficat în categoria de capital circulant sau de capital fix" . (p. 26.) [Ver

siunea românească, vol. I, p. 72] . 

Prin urmare, deosebirea dinte capitalul fix şi capitalul cir
culant se educe aici la deos;biea în ceea ce priveşte timpul 
de reproducţie (cae coincide cu timpul de ciCulaţie). 

3. „Trebuie de asemenea observat că capitalul circulant poate circula 
sau se poate reîntoarce la cel care îl foloseşte în intervale de timp 
foarte inegale. Grîul * cumpărat de un arendaş spre a fi semănat este 
în comparaţie cu griul cumpărat de un brutar spre a-l transforma în 
pîine, un capital fix. Unul îl lasă în pămînt şi nu-l poate obţine îndărăt 
timp de un an ; celălalt îl poate transforma în făină, îl poate vinde 
clienţilor săi sub formă de pîine şi îşi are capitalul liber în decurs de 
o săptămină spre a reîncepe acelaşi lucru sau spre a-i da orice altă 
întrebuinţare" .  (p. 26, 27.) [Versiunea românească, vol. I, p. 73] . 

De unde provine această deosebire în timpurile de circulaţie 
ale diferitelor capitaluri circulante ? [Din faptul] că unul şi 
acelaşi capital într-un caz rămîne un timp mai îndelungat în 
sfera producţiei propriu-zise, cu toate că procesul muncii nu 
continuă în tot cursul acestei perioade. Aşa stau lucrurile cu 
vinul, cae este ţinut în pivniţe ca să se învechească, cu anu
mite proese chimice care au loc la tăbăcitul pieilor, la 
vopsit etc. 

* Aici vede d-l Rod[bertus] că în Anglia sămînţa se cumpără. 
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„Două activităţi economice pot, aşadar, întrebuinţa aceeaşi sumă de 
capital ; dar acesta poate fi împărţit în mod foarte diferit în ceea ce 
priveşte partea de capital fix şi aceea de capital circulant" .  (p. 27 .) 
[Versiunea românească, vol. I, p. 73] . 

4. „La fel, doi fabricanţi pot întrebuinţa aceeaşi sumă de capital fix 
şi aceeaşi sumă de capital circulant ; dar durabilitatea capitalului or 
fix" (şi deci timpul lui de reproducţie) „poate fi foarte inegală. Unul 
poate avea maşini cu abur în valoare de 10 OOO l.st., iar celălalt corăbii 
de aceeaşi valoare" (p. 27, 8.) [Versiunea românească, vol. I, p. 73] . 

Ca urmare ... „a gradelor diferite de durată a capitalului lor sau, ceea 
ce este acelaşi lucru ... a timpului ce trebuie să treacă înainte ca o partidă 
de mărfuri să poată fi adusă pe piaţă", (p. 30.) [Versiunea românească, 
vol. I, p. 74] . 

5. „Este inutil să spunem că mărfurile, pentru producţia cărora s-a 
folosit aceeaşi cantitate de muncă, vor avea o valoare de schimb diferită, 
dacă nu vor putea fi aduse pe piaţă în acelaşi timp" (p. 34.) [Versiunea 
românească, vol. I, p. 76] . 

1) şadar, deosebiea în ceea ce priveşte raportul dintre 
capialul fix şi cel circulant. 2) Deosebirea în ea ce priveşte 
roaţia capitalului circulant a unae a unei întreruperi a 
procesului de muncă, în timp ce procesul de producţie con
tinuă. 3) Deosebirea în ceea ce priveşte durabilitatea capialului 
fix. 4) Deosebirea în ceea ce priveşte perioada de timp în care 
marfa este în genere supusă procesului de muncă (fără vreo 
întrerupere în timpul de muncă, fără deosebire între timpul 
de producţie şi timpul de muncă 70 înainte de a putea intra 
în procesul ciculaţiei propriu-zise. Acest ultim caz se înfă
ţişat de Ricado astfel : 

„Să presupunem că întrebuinţez pentru producerea unei mărfi, într-un 
an, 20 de oameni, cu o cheltuială de 1 OOO l .  st., şi că la sfîrşitul anului 
întrebuinţez din nou 20 de oameni, pentru un alt an, şi cheltuiesc încă 
1 OOO l.st., pentru a termina şi perfecţiona aceeaşi marfă pe care o aduc 
pe piaţă după doi ani. In caz că profitul este de 10/o, atunci trebuie să 
vînd marfa cu 2 310 l.st., deoarece am întrebuinţat un capital de 1 OOO l.st. 
pentru un an şi un capital de 2 1 00 l.st. pentru încă un an. Un altul 
întrebuinţează exact aceeaşi cantitate de muncă, dar o întrebuinţează în 
întregime în primul an ; el foloseşte 40 de oameni şi cheltuieşte 2 OOO l. 
vînzînd la sfîrşitul anului marfa cu 1 0% profit, adică cu 2 200 l. Iată, deci, 
două mărfuri, pentru care s-a întrebuinţat exact aceeaşi cantitate de 
muncă, din care una se vinde pentru 2 310 1., iar cealaltă pentru 2 200 l." 
(p. 34.) 1Versiunea românească, vol. I, p. 76] . 

[531] Dar cum detemină această d eosebire - fie în cea 
ce priveşte degree of durability of fixed capital, or the time 
of revolution of ci"culating apial, or a variety in the pro
portios n which the two os of apil may e combined 1), 

1) - durabiliatea capialului fix sau timpul de roaţie al capialului 
circulant, fie în ceea ce priveşte varietatea proporţiilor în care se pot 
combina cele două feluri de capital. - Nota trad. 
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fie, în sfîrşit, în ea ce priveşte he diffeent time, in which 
commodities, upon which the same quantity of laour is 
bestowed 1) -, o schimbare n relative values of these com
mdities ) ? a început Ricardo spune că, dat0rită faptului că 

„această diferenţă... şi această varietate a proporţiilor" etc. „introduc, 
pe lingă cantitatea de muncă mai mare sau mai mică necesară pentu 
producerea mărfurilor, o nouă cauză de variaţie a valorii relative, iar 
această cauză este urcarea sau scăderea valorii muncii" . (p. 25, 26.) 
[Versiunea românească, voi. I, p. 72] . 

Dar cm € demonstrează aest lucru ? 

„O urcare a salariilor muncii nu poate să nu influenţeze în mod inegal 
mărfuri produse în astfel de condiţii diferite" (p. 27.) [Versiunea româ
nească, vol. I, p. 73] .  

şi n.ne, aolo llde - n aM olsirii unor apiluri de 
aceeaşi mărime in difforent trades 3) - un capital constă mai 
ales din capital fix şi numai în mică parte din capital „em
ployed in the support of labour" 4), în timp ce pentru celălalt 
pital lururile stau tocmai invers. In prim. înd, se absurd 
să e vorbească de influenţarea „mărfurilor" . El ae în vedere 
valorile lor. Dar în e măsură sînt ele influenţate de aeste 
împrejurări ? Not at all 5). In ambele caruri influenţat este pro
f.. e pildă, o soană e nveseşe în pil variabil 
numai 1/s din capitalul său, la acelaşi salariu şi la aceeaşi rată 
a supii, poae să producă a 100 - dacă rata plus
valorii = 20% - numai 4 unităţi [de plusvaloare] ; o alta 

insă, care investeşte sub formă de capital variabil � din api

all său, produce 1 6  unităţi de .plusvaloare. Căci în pri

ml caz capitalul cheltuit pentru salariu = lOO = 20, iar . 
5 5 

(sau 200/0) din 20  = 4. în l doilea caz însă, capitalul cheltuit 

pentru salariu = i X 100 = 80, iar . sau [20o] din 80 = 16 .  
5 5 

In primul az pofitul ar fi egal cu 4, iar în cel de-al doilea 

cu 16 .  Profitul mediu pentru ambele ar fi 
1 6  + 4 

sau 
20 

= 10/o. 
2 2 

1) - timpul diferit în care mărfurile pentru care s-a cheltuit aceaşi 
cantitate de muncă. - Nota trad. 

2) - valorile relative ale acestor mărfuri. - Nota trad. 
3) - în diferie ramuri de activitate. - Nota trad. 
4) - „folosit pentru întreţinerea muncii" . - Nota trad. 
5) - Dlc. - Nota trad. 
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Acesta şi este, propriu-zis, cazul despre care vorbeşte Riardo . 
In consecinţă, dacă ambele persoane şi-ar vinde marfa la preţul 
de ost, şi aest lucru l presupune Riardo, fie r vinde-o 
u 1 1 0 .  Să presupunem acum că salaril creşte, de piidă, u 20% 
faţă de nivelul său anterior. înainte i se plătea muncitorului 
1 1. st., iar acum trebuie să i se plătească 1 1. st. şi 4 şilingi, 
sau 24 de şilingi. Prima d intre cele două pesoane trebuie să 
cheltuiască sub formă de capital constant, ca şi înainte, 80 1. st. 
(deoarece Ric [ardo] face aici abstracţie de material, p utem şi 
noi să facem acelaşi lucru), iar pentru cei 20 de muncitori 
angajaţi mai cheltuieşte peste cele 20 1. st. încă 80 de şilingi, 
adică cu 4 1.  st. mai mult . Prin urmare, capitalul său trebuie 
să fie acum 1 04 1. st. Din 1 1 0  1. st. îi vor rămîne numai 6 1. st„ 
profit, deoarece, în loc să-i producă o plusvaloare mai mare, 
muncitorii i-au produs o plusvaloare mai mică. 6 l. st. la 1 04, 

reprezintă 5 �� %. Dimpotrivă, cealaltă persoană, care anga

jează 8 0  de muncitori, ar trebui să plătească în plus 320 de 
şilingi, adică cu 1 6  1. st. mai mult. Ea ar trebui, prin urmare, 
să cheltuiască 1 1 6  1. st. Şi dacă ar fi nevoită să-şi vîndă marfa 
cu 1 1 0, ar avea în loc de profit o pieidere de 6 1 .  st. Dar acest 
caz are loc numai pentru că profitul mediu a modificat raportul 
dintre cheltuielile pentru muncă şi plusvaloarea produsă de ea. 

Aşadar, în loc să cerceteze importantul fenomen al variaţiilor 
cae trebuie să se producă ipenwu a cel are cheltuieşte penu 
salarii 8 0  1. st. din 1 0 0  să nu obţină un profit de patru ori mai 
mare decît cel care cheltuieşte pentru salarii numai 20 1. st. 
din 1 0 0 ,  Ricardo cercetează problema secundară, şi anume, 
cum se face că, după ce această mare diferenţă a fost egali
zată - deci în condiţii in care rata profitului este dată -, 
ny alteration of that raite of profit 1) ca me a creşterii of 
wages f.i. 2), îl fectează mult mai mult pe cel ae, cu un capital 
de 1 0 0  l. st.,  foloseşte mai mulţi muncitori dooît pe cel cre, 
cu un apitl de 1 0 0  1. st. foloseşte mai uţini muncitori, şi de 
aceea - la aceeaşi ntă a profitului - 1a l peile mărfu
ilor, sau preţurile de cost, trebuie să crească, iar celălalt să 
sadă, pentru a rata profitului să rămînă în connuarre aeeaşi. 

Primul exemplu pe care-l dă Ricardo nu are absolut nici o 
legătură cu „any rise in the value of labour" 3), deşi în pea
labil el ne-a anunţat că tocmai din această cauză trebuie să 

') - 01ice schimbare a acestei rate a profitului. - Nota trad. 
2) - salariilor, de pildă. - Nota trad. 
3) - vreo creştere a valorii muncii. - Nota trad. 
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aibă loc întreaga schimbare în „the relative values'· 1) . Iată 
acest exemplu : 

„Să presupunem că două persoane întrebuinţează fiecare, timp de un 
an. cîte 100 de oameni pentru construirea a două maşini şi că o altă 
persoană foloseşte acelaşi număr de oameni pentru cultura grîului ; 
fiecare dintre maşini, Ia sfîrşitul anului va avea aceeaşi valoare ca 
griul, deoarece fiecare dintre ele a fost produsă cu aceeaşi cantitate 
de muncă. Să presupunem că proprietarul uneia din maşini va între
buinţa maşina sa în anul următor spre a produce stofă, cu ajutorul a 
100 de oameni, şi că proprietarul celeilalte maşini o va întrebuinţa spre 
a produce, de asemenea, cu ajutorul a 100 de oameni articole de 
bumbac, în timp ce arendaşul continuă să intrebuinţeze, ca şi mai înainte, 
100 de oameni pentru cultura grîului. In cursul celui de-al doilea an, 
toţi aceştia vor întrebuinţa aceeaşi cantitate de muncă" {adică vor cheltui 
pentru salarii acelaşi capital, dar nu vor folosi the same quantity of 
1abour 2)}, 

„dar bunurile, ca şi maşinile, atît ale producătorului de stofă cît şi 
ale producătorului de ţesături de bumbac, vor fi produsul muncii anuale 
a două sute de oameni, întrebuinţaţi timp de un an ; sau, mai curînd, 
a muncii a 100 de oameni intrebuinţaţi timp de doi ani ; pe cînd grîul ar 
.fi produs de munca a 100 de oameni, timp de un an şi, în consecinţă, 
dacă griul ar valora 500 I., maşina şi stofa producătorului de stofă ar 
trebui să valoreze 1 OOO I., iar maşina şi articolele de bumbac ale pro
du::ătorului de ţesături de bumbac ar trebui să valoreze, de asemenea, 
d ublul valorii grîului. Ele însă vor avea o 11aloare mai mare decît dublul 
valo rii grîului, deoarece profitul capitalului producătorului de stofă şi al 
producătorului de ţesături de bumbac din primul an s-a adăugat la 
capitalul lor, pe cind cel al arendaşului a fost cheltuit şi consumat. 
Ca urmare deci a gradelor diferite de durată a capitalurilor sau, ceea 
ce este acelaşi lucru, ca urmare a timpului ce trebuie să treacă înainte 
ca o partidă de mărfuri să poată fi adusă pe piaţă, acestea nu au 
valoare exact în proporţia cantităţii de muncă întrebuinţată pentru pro
.ducerea lor - adică nu în propor,ie de 2 Ia 1, ci ceva mai mult, spre a 
co mpensa timpul mai lung ce trebuie să treacă înainte ca cea mai 
valoroasă să poatii fi adusă pe piaţă. Să presupunem că pentru munca 
fiecărui muncitor s-ar plăti 50 I . pe an sau că s-ar întrebuinţa un capital 
de 5 OOO I. şi că profitul ar fi de 10°10, atunci valoarea fiecărei maşini, ca 
şi aceea a griului va fi, Ia sfîrşitul primului an, 5 500 I. In al doilea an 
fabricanţii şi arendaşul vor întrebuinţa din nou 5 OOO I. fiecare pentru 
întreţinerea muncii şi, prin urmare vor vinde din nou bunurile lor cu 
5 500 I. ; dar ca cei doi oameni care întrebuinţează maşinile să fie în 
raport de egalitate cu arendaşul, nu trebuie să obţină numai 5 500 I. 
pentru capitalul egal 5 OOO I. intrebuinţat pentru muncă, ci în plus o 
sumă de 550 l. ca profit la suma de 5 500 l. pe care au investit-o în 
maşini şi, în consecinţă" (tocmai pentru că aceeaşi rată anuală a profi
tului, de 100o, este presupusă ca fiind o necesitate şi o lege) „bunurile 
lor trebuie vîndute cu 6 050 l." 

1) - valorile relative. - Nota trad. 
�) - aceeaşi "antitate de muncă. - Nota trad. 
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{şadar, ca umae a profitului mediu - a ratei generale 
a profitului e care Ric [ardo] o presupune, - aar preţurile 
medii au preţurile de cost, care se deosebesc de valorile 
măfurilor}. 

„Iată deci, capitalişti care întrebuinţează anual exact aceeaşi cantitate 
de muncă pentru producerea mărfurilor lor, şi cu toate acestea, valoarea 
acestor bunuri pe care le produc diferă din cauza cantităţii diferite de 
capital fix sau de muncă acumulată, întrebuinţată de fiecare in parte" . 

{Nat on aoount of that, but on ocount of :oh thse aa
muffings having the fixed idea that both of them must draw 
the ame spoil from „the support they have given to labour" ; 
or that, whatever the respective values of their commodities, 
those commodities must be o. at average prices, giving ah 
of them the e rate of profit 1)} . 

„Stofa şi articolele de bumbac sînt de aceeaşi valoare, deoarece sînt 
produsul unor cantităţi egale de muncă şi al unor cantităţi egale de 
capital fix ; griul nu este, însă, de aceeaşi valoare" {ar fi trebuit să se 
spună costprice 2)} „cu aceste mărfuri deoarece el este produs în ceea ce 
priveşte capitalul fix, în condiţii diferite". (p. 29-31) [Versiunea româ
nească, vol. I, p. 74-75] . 

Pentru a ilustra un lucru cît se ae de simplu, Ricardo 
dă acest exemplu atît de stîngaci şi atît de ,confuz, în lc să 
spună direct : întrucît capitaluri de mărime egală, indifeent 
de raortul dinte părţile lor organke şi de timpul lor de cir
culaţie, dau profituri egale, ceea e ar fi imposibil dacă măr
furile s-ar vinde la valorile lor etc., măfurile au preţ.ri de 
cost e e deosebec de valile lr. alfel ast uoµ 
este cuprins în conceptul de rată generală a profitului. 

Să evdem acest exemplu omplicat şi să-l eduem la g
nuine dimsions 3), e sînt de de a i „ompliae". 
Vom începe în acest scop cu sfîrşitul şi vom releva simultan
oly or a cleaer dersndng, tat Riado „supposs" 4) 
că femierul şi fabricantul de produse din bumbac, nu plătesc 
nimic pentru materia primă, că, mai departe, fermierul nu 
cheltuieşte nici un capital pentru unelte de muncă şi că, în 

1) - Nu datorită acestui fapt, ci datorită faptului că cei doi ticăloşi 
au ideea fixă că fiecare trebuie să ia aceeaşi pradă din „întreţinerea 
pe care au dat-o muncii" sau că mărfurile lor, indiferent de valoarea 
lor, trebuie să se vîndă lâ preţuri medii, care să aducă fiecăruia dintre 
ei aceeaşi rată a profitului. - Nota trad. 

2J - preţ de cost. - Nota trad. 
3) - dimensiunile reale. - Nota trad. 
4) - totodată pentru o mai clară înţelegere, că Ricardo „presupune". 

- Nota trad. 
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sfîrşit, nici o parte din apitalul fix investit de tîlharul de 
fabricant de ţesături de b umbac, nu intră, ca uzură, în pro
dusul obţinut de acesa. Deşi toate aceste presupuneri sînt 
absurde, în sine însă, ele nu prejudiciază exemplul. 

Cu aeste presupuneri, exemplul dat de Ric[ardo] , abordat 
de a sfîrşit, este următorul : fermierul cheltuieşte 5 OOO 1. pe 
alarii ; analia de fabriant de produse din b umbac chel
tuieşte 5 OOO 1. pe salarii şi 5 500 e maşini. Aşadar, primul 
cheltuieşte 5 OOO 1. st., iar elălalt 10  500 1. st.,  adică [533] de 
două ori mai mult decît primul. Dacă ambii trebuie să obţină 
un profit de 1 0o, fermierul trebuie să-şi vîndă marfa cu 5 500, 
iar abrintul de sături e bumbac u 6 050 1. st. (dree 
se presupune că nici o parte din cele 5 500 1.  st. investite în 
maşini nu intră, a uzură, în valoarea podusului). Este cu 
totul de neînţeles ce altceva şi-a explicat prin aceasta Ricardo , 
în afară de faptul că preţurile de cost ale mărfurilor, în mă
sura în care snt deermae de vala avansurilor he 
în măfuri plus unul şi acelaşi pent anual de profit, se 
deosebesc de valorile mărfurilor şi că această deosebie de
curge din faptul că mărfurile se vînd la preţuri care dau una 
şi ae€eaşi rată a profitului la ca�italul avansat ; e scurt că 
aceas tă deosebire înte cost prices şi values este identică cu 
rata generală a profitului. Chiar deoebiea dinte apitalul 
fix şi capitalul circulant, pe care Ricaroo o introduce aici este 
în exemplul de faţă un simplu subterfugiu. Căci dică, de 
pildă, ele 5 500 1. st. suplimentare e care le investeşte fabri
cantul de esături de bumbac ar consta din materie primă şi 
dacă fermierul nu ar avea nevoie de sămînţă etc. ,  rezultatul 
ar fi exact aelaşi.  Din aest exemplu nu reiese, de asemenea, 
eea e spune Ria1do, that 1) 

„valoara acestor mărfuri pe care le prduc" (the cottonlnanufacturer 
ad the aner 2) ) „diferă din cauza cantităţii diferite de capital fix au 
de muncă acumulată, întrebuinţată de fiecare în parte" . (p. 31.) [Ver
siunea românească, voi. I, p. 74) . 

Căci, potrivit presupunerii lui Ricardo, cpitalul fix între
b uinat de cotton-manufacturer reprezintă 5 500 1. şi el înte
buinat de f'mer O ; unul îl înebinţază, lălalt nu. 
Aşadar, ei nu-l întrebuinează în nki un caz „in diffeent 
qua.1tities" 3), după cum l e pate spune deipe doi meni, 
dintre care unul consumă cane, iar celălalt nu consumă, că 

1) - că. - Nota trad. 
2) - fabricantul de ţsături de bumbac sau fermierul. - Nota trad. 
3) - „cantităţi diferite" . - Nota trad. 
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ei consumă came „in different quantities" .  Este însă adevărat, 
deşi aici acest lucru este foarte geşit obţinut cu ajutorul unui 
„or" 1), că ei întrebuinţează „accumulated labour" adică muncă 
materialiată „in diffeent quantities" ,  şi anume unul pentru 
10 500 1. st., iar celălalt numai pentru 5 OOO 1. st. Dar faptul 
că ei întrebuinţează „different quantities of accumulatd 
labour" nu înseamnă decît că ei investesc în înteprinderile 
lor „different quantities of capital" !), că masa profitului este 
în funcţie de această diferenţă între mărimile capitalurilor 
întebuinţate de ei, deoarece se presupune că rata profitului 
este aceeaşi, şi că, în sfîrşit, această diferenţă în ceea ce pri
veşte masa profitului, masă care e proorţională cu mărimea 
capitalurilor, îşi găseşte expresia, se manifestă, în preţurile 
de cost repective ale mărfurilor. De unde provine însă 
clumsiness l) în exemplul lui Ric [ardo] ? 

„Avem aici doi capitalişti care întrebuinţează anual exact aceeaşi 
cantitate de muncă pentru producerea mărfurilor lor şi cu toate acestea 
valoarea acestor bunuri pe care le produc diferă" .  (p. 30, 31.) [Versiunea 
românească, vol. I, p. 74] . 

Aceasta înseamnă că ei nu întrebuinţează the same quantity 
of labour - immediated and accumulated labour, taken 
together ") - dar întrebuinţează aceeaşi cantitate de capital 
varabil, care se cheltuieşte pentru salariu, aceeaşi cantitate 
de muncă vie. Şi, întrucît banii se schimbă pe accumulated 
labour, adică pe mărfuri care există sub formă de maşini' etc. 
numai potrivit legii măfurilor, întrucît plusvaloarea provine 
nai din aproprierea fără plată a unei părţi din munca e, 
este clar (căci, potrivit presupunerii nici o parte din maşină 
nu intră, a dechet, în mafă) că ambii capitalişti pot obţine 
acelaşi profit numai în cazul cînd profitul şi plusvaloarea sînt 
identice. Cotton-manufacturer ar trebuie să-şi vîndă marfa, 
a şi fermieTul, u 5 500 1. st., u toate că el cheltuieşte de 
două ori şi ceva mai mult capital. Şi chiar dacă maşinile ar 
intra în întregime în mafă, el şi-ar putea vinde marfa numai 
cu 11 OOO 1. st., adică nu ar obţine nici 50o profit, în timp ce 
fermierul obţine 10o. Dar, la asemenea profituri inegale, 
fermierul şi fabricantul şi-ar vinde mărfurile la valorile lor, 
presupunînd că cele 10o obţinute de fermier repezintă 
munca neplătită reală, cuprinsă în marfa lui. Dacă ei îşi vînd 

1) - ,.sau " .  - Nota trad. 
2) - , .cantităţi diferite de capital " .  - Nota trad. 
:i) - stîngăcia. - Nota trad. 
4) - aceeaşi cantitate de muncă - muncă nemijlocită şi muncă acu� 

mulată luate laolaltă. - Nota trad. 
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mărfurile cu un profit egal, atunci una din două : oi abri
cantul . adaugă în mod arbitrar 5% la mărfurile lui, şi atunci 
mărfurile fabricantului şi ale femierului, luate a un lc, e 
vînd peste valorile lor ; ori plusvaloarea eală, pe care o 
obţine fermierul eprezintă circa 15%, şi amîndoi obţin pentru 
mărfurile lor un profit mediu de 10%. ln acest caz, deşi cost
prie al mărfii respective este de fiecare dată mai mare sau 
mai mic decît valoarea ei, toate mărfurile se vînd la valoarea 
lor, iar egalizaea profiturilor ste determinată de sua plus
valorii cuprinse în măfuri. Aici, în fraza de mai sus a lui 
Ricardo, dacă ar fi modificată în mod coespunzător, există 
ideea justă că raportul dinte capitalul variabil şi capitalul 
constant, a aceeaşi mărime a capitalului investit, ebuie să 
producă mărfuri cu valori diferite a mărime şi de aceea cu 
profit diferit, că egalizarea acestor profituri trebuie să gene
eze preuri de cost diferite de valorile mărfurilor. 

„Avem aici doi capitalişti care întrebuinţează anual exact aceeaşi 
cantitate de muncă" (immediate, living 1) ) „pentru producerea mărfurilor 
lor şi cu toate acestea valoarea acestor bunuri pe care le produc diferă 
din cauza cantităţii diferite de capital fix sau de muncă acumulată, 
întrebuinţată de fiecare în parte" (i.e. have cost-price different from their 
values ) ) . (p. 30, 31) .  [Versiunea românească, vol. I, p. 74]. 

a Rkado această idee nu este clară. a explică numai 
caracterul confua şi vădit geşit al exemplului, care pînă acum 
na avut nici o legătură cu „different quantities of fixed capital 
employed" 3). 

Să continuăm acum analiza noastTă. ln primul an, fabri
cantul construieşte o maşină cu 100 de oameni ; în acelaşi 
interval de timp, fermierul produce cereale, tot cu 100 de 
oameni. 1n anul următor fabriantul pune în funcţiune maşina 
şi cu ajutorul ei produce ţesături de bumbac, în care scop 
angajează iarăşi 100 de oameni. Fermierul, dimpotrivă, folo
sşte din nou 100 de oameni pentru cultura cerealelor. Să 
pesupunem, zice Ricardo, că valoarea cerealelor repezintă 
anual 500 1. st. Să presupunm că munca neplătită = 25o 
[din cea plătită] , ceea ce la 400 = 1 00 .  ln acest caz, maşina 
ar avea şi ea a sfîrşitul primului an o valoare de 500 1. st., din 
cae 400 1. st. = muncă plătită şi 1 00 1. st. = valoarea muncii 
nplătite. Să admitem [534] că la sfirşitul anului următor 
întreaga maşină este uzată şi că a intrat în valoarea ţesăturii 
de bumbac. De fapt, Ricardo admite acest lucru, deoaece la 

1) - nemijlocită, vie. - Nota trad. 
2) - adică au un Preţ de cosit diferi1t de valorile lor. - Nota trad. 
3) - cantităţile diferite de capital fix întrebuinţat. - Nota trad. 
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sfirşitul anului următor el compară cu „the value of the 
corn" 1) nu numai the value of the cotton goods, but the 
„value of the cotton goods and the machine" 2) . 

Wel ! Ai, a sfişill nli mor, vala ăurii 
de bumbac trebuie să fie egală cu 1 OOO 1. st„ şi anume 500 1. st„ 
reprezintă valoarea maşinii, iar 500 valoarea muncii nou adău
gate. Dimot.vă, valarea e.lor .epezintă 500 1. t. şi 
anume 400 1. st. alariu şi 100 1 .  st. muncă neplătită. Pînă 
am nu avem aici nimic care să contrazică legea valorii. 
Cotton-manfactuer obţine 25% pofit, adică exact atît cît 
obţine con-anufacturer, dar marfa elui dintîi reprezintă 
1 OOO 1. st„ e cînd marfa celui de-al doila 500 1. st„ dace 
marfa celui dintîi conţine munca a 200 de oameni, pe cînd 
marfa celuilalt conţine anual nai munca a 100 de oameni . 
Mai departe : cele 100 1. st . profit (plsvaloae) pe care cotton
manufacturer le-a obţinut în primul an prin construirea ma
şinii, cae a absorbit fără plată 1/5 din timpul de muncă al 
muncitorilor cae au construit-o, - aceste 100 1. st. e ali
zează pentru el abia în anul următor, căci el acum realiează 
în valoarea ţesăturii de bumbac şi valoarea maşinii . Dar 
tocmai aici apare dificulatea. Cotton-manufactuer vinde 
marfa cu este 1 OOO 1. st„ adică a o valoare mai mae dcît 
cea cuprinsă în marfa lui, în timp ce fermierul u 500 1. s., 
adică la valoarea presupusă a cealelor. Prin umae, dacă 
llimbul ar tebui să aibă loc numai între aceste dolă er
soane, adică dacă fabricantul ar lua erale de a fermier, iar 
femierul ţsături de bumbac de a fabricant, ar fi ca şi cum 
fermierul şi-ar vinde marfa sub valoara ei, obţinînd mai 
puţin de 25o, iar fabricantul şi-ar vinde ţesăturile de bumbac 
peste valoara lor. Să ne debarasăm de cei doi capialişti 
(clothman 3) şi cotton-man 4), pe care Ricardo îi intrduce în 
exemplul său fără să fie nevoie, şi să modificăm fraa în aşa 
fel înit să fie vorba numai despe cotton,man. In acest exem
plu, le double emploi 5) este deocamdată de prisos. adar : 

„Ele însă" (ţesăturile de bumbac) „vor avea o valoare mai mare decît 
dublul valorii griului, deoarece profitul capitalului„. producătorului de 
ţesături de bumbac din primul an s-a adăugat la capitalul lor, e cînd 
cel al arendaşului a fost cheltuit şi consumat" . 

1) - „valoarea cerealelor" . - Nota trd. 
2) - valoarea ţesăturilor de bumbac, ci „valoaea ţesăturilor de bum-

bac şi a maşinii " .  - Nota trad. 
J) - fabricantul de postav. - Nota trad. 
1') - fabricantul de ţesături de bumbac. - Nota trad. 
5) - dubla întrebuinţare. - Nata trad. 
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(Astă ultimă frază, cae înfrumuseţează în spirit burghez 
lucrurile, este aici complet lipsită de sens din punct de vedere 
toetic. Consideentele morale nu au nici o legătură cu pro
blema examinată). 

„Ca urmare deci, a gradelor diferite de durată a capitalurilor lor, 
s a u, ceea ce este acelaşi lucru, ca urmare a timpului ce trebuie să 
treacă înainte ca o partidă de mărfuri să poată fi adusă pe piaţă, acestea 
nu au valoare exact în proporţia cantităţii de muncă întrebuinţată pentru 
producerea lor - adică nu în proporţie de doi la unu, ci ceva mai mult, 
spre a compensa timpul mai lung ce trebuie să treacă înainte ca cea mai 
valorosă să poată fi adusă pe piaţă". (p. 30). [Versiunea românească, 
vol. I, p. 74) . 

Dacă abricantul şi-ar vinde mafa la valoarea ei, ar vinde-o 
cu 1 OOO 1. st„ de două ori mai scump decît ceealele, pentru 
că mafa lui conţine de două ori mai multă muncă : 500 1. st. 
accumulated labour în maşini (din acest€a el nu a plătit 
100 .. st.) şi 500 1. st. în munca pentru produceea ţesăturii 
de bmbac, din care de asemenea nu a plătit 100 1. st. El 
însă calculează în felul umător : în primul an cheltuiesc 
400 1. st. şi prin exploataea muncitorilor [eu] creez o maşină 
e valoează 500 1. st. Obţin deci un poLt de 25o. n 
anul următor cheltuiesc 900 1. st„ 500 pentru mşina de care 
am vorbit şi 400 tot pentru muncă. a să [obţin] acm din 
nou un profit de 25%, trebuie să vînd ţesăturile de bumbac 
cu 1 125· 1. st„ adică cu 125 1. st. peste valoarea lor. Căci cele 
125 1. st. nu reprezintă nici munca cuprinsă în ţesăturile de 
bumbac, munca acumulată în primul an, nici munca nou 
adăugată în anul 'mător. Sa tol.ă a ii cuse n 
stambă reprezintă numai 1 OOO 1. st. Să presupunem, pe de 
altă part€, că ambii îşi schimbă mărfurile între ei, sau că 
j umăate din capitalişti se află în situaţia fabricantului de 
ţesături de bumbaJc, iar cealaltă j umătate în situaţia fermie
li. e unde obţine prima jumate de capişi cle 
125 L st. care trebuie să-i fie plătite ? Din ce fond ? Este evi
dent ă le va primi numai de la cea de-a doua jumătate de 
capitalişti. Dar atunci este clar că 1această a doua jumătate nu 
va obţine 25o profit. Sub pretextul ratei generale a profitului, 
prima j umătate de capitalişti ar înşea, aşadlr, pe cea de-a 
doa jumăate, n timp e n act 1) raa :profitulud T fi pentru 
fabrkant 25%, iar pentru femier sub 25o. Prin umare, 
lucrurile trebuie să se petreacă altfel. 

Penu ca exmplul să fie mai corect şi mai clar, să pre
supunem că în anul umător fermierul cheltuieşte 900 1. st . 

1) - e fapt. - Nota trad. 
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Astfel, pofitul fiind de 25%, el obţine în primul an 100 1. st. 
la cele 400 1. st. cheltuite de el, în anul al doilea 225, adică 
în total 325 1. st. Dimpotrivă, fabricantul obţine în primul an 
25o la cele 400 1. st. ,  iar în anul următor numai 100 1. st. la 
900 1. st. (căci plusvaloare aduc numai cele 400 1. st. cheltuite 
e salarii, nu şi e 500 1. st. investie în maşini), aiă nai 
1 1 1/9%. Sau să zicem că fermierul cheltuieşte din nou 400 1. st. ; 
în acest caz, el va obţine atît în primul cît şi în cel de-al 
doilea an 25% ; în total, în amîndoi anii 200 1. st., la cele 
800 1. st. cheltuite, adică tot 25%. Dimpotrivă, fabricantul 
obţine în primul an 25%, în anul următor 1 1 1/9, în doi ani el 
va obţine deci 200 1. st. la 1 300 1. st. cheltuite, adică 1 55/13%.  
Prin urmare, la o egalizare a profiturilor, fabricantul ar  obţine 
203/26% şi tot atît ar obţine şi fermierul 71. Acesta ar fi profitul 
mediu. Acesta ar da pentru marfa fermierului sub 500 1. st. ,  
iar pentru marfa fabricantului peste 1 OOO 1. st.  

[535] In orice caz, aici fabricantul cheltuieşte în primul an 
400 1. st. ,  în anul al doilea 900 1. st. ,  în timp ce fermierul chel
tuieşte de fiecare dată numai 400 1. st. Dacă, în loc să producă 
ţesături de bumbac, fabricantul ar construi o casă (dacă ar fi 
constructor), atunci la sfîrşitul primului an cele 500 1. st. ar 
sta investite într-o casă neteminată şi el ar trebui să chel
tuiască pe muncă alte 400 1. st. pentru teminarea ei .  Fer
mierul, al cărui capital s-a rotit în cursul anului, poate să 
capitalizeze din nou o parte din cele 100 1. st. profit, de pildă 
50 1. st., cheltuindu-le din nou pe muncă, ea ce in supposed 
ae 1) ahricantll nu poate ue. Pntru a în me cazuri 
rata profitului să fie aceeaşi, marfa unuia trebuie să se vîndă 
peste valoarea ei, iar marfa celuilalt sub valoarea ei. Intrucît 
concurenţa tinde să egalizeze valorile la preţurile de cost, 
acest lucru se şi întîmplă în realitate. 

Dar Ricardo greşeşte cînd afirmă că a variation in the 
relative va.ues 2) ae loc aici „on aocont of the diffnt 
degrees of durability of capitals" sau „on account of the time 
which must ellapse before one set of ommodities can be 
brought to market" 3) .  Dimporivă, rata generală a profitului, 
dinainte presupusă, este aceea care, cu toată deosebirea de 
valori, pe care o determină procesul civcuaţiei, creează preţuri 

1) - in cazul de faţă. - Nota trad. l - o variaţie în valoile relative. - Nota trad. 
3) - „ca urmare a gradelor diferite de durabilitate a capitalurilor" 

sau .,ca urmare a timpului ce trebuie să treacă înainte a o partidă de 
mărfuri să poată fi adusă pe piaţă". - Nota trad. 
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de cost identice, care se deosebesc de aceste valori, determinate 
numai prin timpul de muncă. 

Exemplul folosit de Ricardo se descompune de fapt în două 
exemple. In ultimul dintre ele, durability of capital 1), sau 
caracterul său de capital fix, nu are nici un rol. Este vovba 
numai de capitaluri de mărime diferită, din care însă se chel
tuieşte pentru salarii aceeaşi sumă de capital, acelaşi capital 
variabil, iar profiturile trebuie să fie egale, deşi plusvalorile 
şi valorile lor trebuie să fie diferite. 

In primul exemplu durabilitatea capitalului nu are mei un 
rol. se vorba de un proces de muncă mai îndelungat - de 
o răînere mai îndelungată a mărfii în sfera producţiei, 
înainte de a putea intra în sfera circulaţiei, înainte de a fi 
gata. Aici fabricantul foloseşte în anul al doilea un capital mai 
mare decît cel folosit de fermier, deşi în cursul ambilor ani el 
cheltuieşte un capital variabil egal cu cel cheltuit de femier. 
Datorită însă faptului că marfa lui rămîne un timp mai scurt 
în prsul muncii, datorită transformării ei mai rapide n 
bani, fermierul poate să investea:scă în anul următor un capital 
variabil mai mare. In afară de aceasta, la fermier, partea de 
profit, care se consumă sub formă de venit, poate intra n 
consum a sfîrşitul primului an, pe cînd la fabricant ea poate 
intra în consum abia la sfîrşitul anului următor. El trebuie 
deci să cheltuiască pentru întreţinerea sa un capital supli
menar, e are să şi. avanseze. Dealtfel, de mra n are 
capitalurile care se rotesc în decurs de un an îşi capitalizează 
din nou profiturile, deci de mărimea reală a profiturilor 
create, depinde aici în întregime posibilitatea compensării ca
zului al doilea, a egalizării profiturilor. Unde nu este nimic, 
nu se egalizează nimic. Aici capitalurile nu produc valori -
deci plusvalori, deci profituri - proporţional cu mărimea lor. 
Pentru ca ele să le producă în acest mod trebuie să existe 
preţuri de cost care să se deosebească de valori. 

Riado dă run l treilea exemplu, dar aesa coincide întru 
totul cu primul dintre cele două exemple şi nu conţine nici 
un cuvînt nou. 

„Să presupunem că întrebuinţez pentru producerea unei mărfi, într-un 
an, 20 de oameni, cu o cheltuială de 1 OOO l.st. şi că la sfîrşitul anului 
întrebuinţez din nou 20 de oameni, pentru un alt an, şi cheltuiesc încă 
1 OOO l.st. pentru a termina şi perfecţiona aceeaşi marfă, pe care o aduc 
pe piaţă după doi ani. In caz că profitul este de 1 0%, atunci trebuie să 
vînd marfa cu 2 3 1 0  l.st„ deoarece am întrebuinţat un capital de 1 OOO 

1) - durabiJitatea capitalurilor. - Nota trad. 
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I.st. pentru un an şi un capital de 2 100 I.st. pentru încă un an. Un altul 
întrebuinţează exact aceeaşi cantitate de muncă, dar o întrebuinţează 
in întregime în primul an ; el foloseşte 40 de oameni şi cheltuieşte 
2 OOO I.st., vînzînd la sfirşitul anului marfa u un profit de 10, adică 
cu 2 200 I.st. Iată, deci, două mărfuri pentru care s-a întrebuinţat exact 
aceeaşi cantitate de muncă, din care una se vinde cu 2 310, iar cealaltă 
cu 2 200 I.st. 

Acest caz pare să difere de ultimul, dar este de fapt acelaşi" . (p. 34, 
35.) [Versiunea românească, vol. I, p. 76]. 

s not oly the same „in t", but in pne" oo 1), 
numai că într-un caz marfa e numeşte „maşină" ,  iar aici se 
numeşte pur şi simplu „ommodity" . ln primul exemplu fabri
cantul a cheltuit în primul an 400 1. st., iar în anul următor 
900 1. st., ; de data aeasta, în primul an se cheltuiesc 1 OOO 1. st., 
iar în anul umător 2 100 1. st., femierul cheltuia în primul an 
400 1. st., far n anul următor tot 400 1. st. De data acesta a 
doa persoană cheltuieşte în primul an 2 OOO 1. st., iar n anul 
următor nu mai cheltuieşte nimic. Acasta ste toată dose
biea. Dar .bula doet 2) e eferă in mee cl a faptl 
că unul cheltuieşte în al doilea an întregul produs al primului 
n (ncl.v pllSla), pls n dditio. swn 3) . 

Sîngăcia Csor exmple rată ă Rido e lptă cu o dfi
cultate are nu-i este clară nici lui însuşi şi e are nu eu
ş.te o dpcă. The lsnss 4) stă n măaele : 
primul dinte ele două exemple în cae e descompune primul 
exemplu tebuie să includă durabilitatea capitalului ; dar nu 
o include ; Ric[irdo] a fut a nu l acst lu să fie 
imposibil, doaree în marfă el nu include a uzură nici o 
parte din capitalul fix, adică omite tocmai momentul în ae 
se manifestă modul specific de circulaţie a capitalului fix. El 
demonstrează doar că, datorită duratei mai mari a proesului 
de mncă, se foloseşte n capital mai mare dcît atunci cînd 
proesul de muncă durează mai puţin. Exemplul al teilea 
tebuie să ilusteze ceva deosebit de aeasta, dar în realitate 
ilustză acelaşi lucru. Al doilea dinte cele două exemple, 
în cae se descompune primul exmplu, [536] tebuie să aate 
ce deosebiri apar în urma faptului că capitalul fix participă 
n proporţii diferite. ln lc de aasta, el demonstază doar 
deosebirea dintre două capitaluri de mărime inegală, deşi 
ambele cheltuiesc pentru alarii aceeaşi pare de capital. ln 

1) - ste acelaşi nu numai „de fapt" ci şi în aparenţă. - Nota trad. 
2) - textual : fabula ne învaţă ; aici în sens de concluiile. - Nota 

trad. 
3J - o sumă adiţională. - Nota trad. 
4) - Stîngăcia. - Nota trad. 
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plm, aici figurează un manufacturer care produce fără bumbac 
şi fără fire şi un femier care produce fără sămînţă şi fără 
unelte ! Inconsistenţa totală şi chiar absurditatea acestui exem
plu decurge în mod necesar din neclaritatea lui lăuntrică. 

[b) Confundarea de către Ricardo a preţului de cost 
cu valoarea şi contradicţiile ce decurg de aici 

în a sa teorie a valorii. Neînţelegerea de către el 
a procesului egalizării ratei profitului şi transformării 

iialorilor în preţuri de cost] 

In cele din urmă el formulează astfel morala tuturor acestor 
illustrations 1 : 

„Diferenţa de valoare provine în ambele cazuri din profitul care a 
fost acumulat sub formă de capital, şi este doar o justă compensaţie" 
(a şi cum aici ar fi vorba de justice 2) ) „pentru timpul în care profitul 
nu a fost consumat" . (p. 35.) [Versiunea românească, vol. I, p. 76] . 

Aceasta nu înseamnă altceva dcît că, într-un timp de cir
culaţie dat, de pildă într-un an, apitalul trebuie să dea 1 0o 
indifeent de timpul său de circulaţie specific şi absolut inde
pendent de plusvalorile diferite pe ae, fălnd abstracţie de 
procesul circulaţiei, capitaluri de mărime egală trebuie să le 
pucă în dif ent trades 3) în aport cu păe lor oo
nente oganie. 

Concluzia pe care ar fi trebuit s-o tragă Ricardo este urmă
taa : 

[ln primul rînd], capitaluri de aceeaşi mărime produc măr
furi de valori inegale şi de acea dau plusvalori au profituri 
inegale, deoarece valoarea este determinată de timpul de 
muncă, iar masa timpului de muncă, realiată de un apital, 
nu depinde de mărimea lui absolută, ci de mărimea apitalului 
variabil, a capitalului cheltuit pe salarii. !n al doilea rînd, 
chiar daică e presupune că capitaluri de mărime egală produc 
valori egale (deşi, în majoritatea cazurilor, inegalitatea din 
sfera caţiei coinide u inegali. n sfa poduţiei), 
totuşi, în funcţie de procesul lor de circulaţie diferă intervalul 
de timp în l"Sl ca ele îşi pot apropria şi pot trasforma 
în bani cantităţi egale de muncă neplătită. Aceasta creează 
deci o a doua diferenţă înte valorile, plusvalorile şi profiturile 
pe are capitaluri de mărime egală trebuie să le aducă în 
diieent tades, nr-n anumiit interval de timp. 

1) - exemple. - Nota trad. 
2) - justeţe. - Nota trad. 3) - diferite ramuri de producţie. - Nota trad. 
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De aceea, dacă profiturile trebuie să fie ·egale ca percentage 1) 
la capital, de exemplu, într-un an, aşa încit capitaluri de 
mărime egală dau profituri egale în intervale de timp egale, 
preţurile măfurilor tebuie să fie ineitabil diferite de valo
rile lor. Aceste preţuri de cost ale tuturor mărfurilor, luate 
la un loc, vor fi egale ca sumă cu valorile lor. De asemenea, 
profitul total va fi egal cu plusvaloarea totală e cae aceste 
apitaluri luate la un loc, le aduc, de pildă, în decurs de un an. 
Profitul mediu şi, prin umare, preţurile de cost ar fi ceva 
imaginar şi lipsit de temei, dacă nu am lua ca bază determi
narea valorii. Egalizarea plusvalorilor în diffeent tades nu 
schimbă cîtuşi de puţin mărimea absolută a acestei plusvalori 
totale ; ea schimbă numai repartizarea ei în different trades. 
Dar determinarea acestei plusvalori decurge numai din deter
minaea valorii prin timpul de muncă. Fără aeasta, profitul 
mediu este o medie din nimic, o pură fancy 2). El ar putea să 
reprezinte la fel de bine 1 000o a şi 10o. 

Toate exemplele lui Ric [ardo] nu-i servesc decît pentru a 
introdue prin contrabandă premisa unei rate generale a pro
fitului. Şi acest lucru se întîmplă în capitolul 1 ,  „On value" , 
în timp ce wages 3) sînt examinate de Ricardo, chipurile, abia 
în capitolul al 5-lea, iar pofitul abia în apitolul al 6-lea. 
Pentru Ricardo rămîne un mister modul în care din simpa 
determinare a „valorii" mărfurilor decurge plusvaloarea lor, 
profitul şi apoi chiar rata generală a profitului. Singurul lucru 
pe cae îl arată în fact exmplele citate mai sus este că pre
ţurile mărfurilor, în măsura în care sînt deteminate de rata 
generală a profitului, sînt complet diferite de valorile mărfu
rilor. Şi dacă ajunge la aeastă deosebire, este numai pentru 
că el a presupus ca law 4) rata profitului. Vedem, aşadar, că, 
d eşi ..nii îi reproşează lui Ricardo o tratare prea abstractă, 
mult mai j ust ar fi să i se eproşeze contrarul, şi anume insu
ficientă putere de abstractizare, inapacitatea de a da uitării 
profitul atunci cînd examinează valorile mărfurilor, fapt cae 
apare în faţa lui din sfera concurenţei. 

Deoace, în loc să deducă din determinarea valorii deo
sebirea dintre preţurile de cost şi valori, Ric[ardo] admite că 
influene independente de timpul de muncă determină înseşi 
aceste „valori" ,  - aici ar fi fost cazul să reţină conceptul de 

1) - prcenaj. - Nota trad. 
2) - fantezie. - Nota trad. 
3) - salariile. - Nota trad. 
4) - lege. - Nota trad. 
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„absolute value" or „real value", or „value" 1), pur şi simplu -
şi uneori suprimă legea lor, acest fapt a fost folosit de adver
sarii lui - ca, de pildă, Malthus - pentru a ataca întaga 
lui [537] teorie a valorii, căci Malthus remarcă pe bună drep
tate că diferenţele dinte părţile componente organice ale 
capitalului şi timpurile de rotaţie ale capitalurilor în diferitele 
ramuri se dezvoltă odată cu progresul producţiei, aşa încît 
ar fi tebuit să se ajungă la punctul de vedere al lui A. Smith, 
potrivit căruia determinarea valorii prin timpul de muncă 
corespunde tot mai puţin timpurilor „civilizate". (Vezi şi 
Torrens.) Pe de altă parte, dicipolii lui Riardo u us la 
cele mai lamentabile născociri scolastice pentru a încadra 
aceste fenomene în limitele principiului fundamental (vezi 
[James] Mill şi lamentabilul MacCulloch) n. 

Fără a se opri la concluzia care decurge din propriile lui 
exemple - şi anume că absolut independent de creşterea sau 
de scăderea salariului, adică în ipoteza că salariul este constant, 
eţurile de cost ale mărlurilor tebuie să fie diferie de valo
rile lor, dacă peţurile de cost sînt determinate de acelaşi 
peicentage of profit - în această secţiune Ricardo trce la 
examinaea influenţei e care creşteea au scăderea salariului 
J exercită asupra preţurilor de cost în cae sînt deja egalizate 
valorile. 

n fond, problema este cit se poate de simplă. 
Fermierul cheltuieşte 5 OOO 1. st. cu un profit de 10% ; 

marfa lui = 5 500 1. st. Dacă pofitul scade cu 1 %, coborînd 
de la 10% la 9% datorită faptului că salariul a crescut şi că 
această creştere a provocat scăderea profitului, atunci fermierul 
îşi va vinde marfa, a şi mai înainte, cu 5 500 l. st. (căci se 
presupune că şi-a cheltuit e salarii întregul capital). Dar din 
aceste 5 500 1. st. el nu va avea 500, ci numai 45414/19. Capi
talul fabricantului constă din 5 500 1. st. pentru maşini şi 
'5 OOO 1. st. pentru muncă. Aceste din urmă 5 OOO 1. st. îşi 
găsesc expresia, a şi mai înainte, în 5 500 1. st„ dar acum el 
nu cheltuieşte 5 OOO l. st„ ci 5 04595/19, şi obţine la această 
sumă , ca şi fermierul, un profit de numai 45414/19 1. st. a 
apitalul fix de 5 500 1. st. însă el nu mai poate calcula 10% 
sau 550 1. st„ ci numai 9% sau 495 1. st. Prin urmae, el îşi 
va vinde marfa cu 5 995 1. st. în loc de 6 050 1. st. ; în felul 
acesta, ca urmae a creşterii salariului, preţul în bani al mărfii 
fermierului a rămas aceaşi, în timp ce peţul în bani al mărfii 
fabricantului a scăzut, cea ce înseamnă că, în comparaţie cu 

1) - „valoare absolută" sau „valoare relativă" sau „valoare" . -
Nota trad. 
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valoaea măfii fabricantului, valoarea mărfii fermierului a 
ccut. Esenţial este aici că, .dacă fabricantul şi-ar vinde 
marfa la aceeaşi valoare ca mai înainte, el ar obţine un pofit 
mai mare decît cel mdiu, d eoarece creşterea salariului afec
tează dict numai partea de capital are se cheltuieşte p e  
salarii. I n  acest exemplu sînt deja presupuse preţuri d e  cost 
care sînt reglate de un profit mediu de 10% şi care se deo
sebesc de valorile mărfurilor. Problema este cum influenţează 
creştera sau scăderea pofitului preţurile de cost în funcţie 
de raportul d iferit care există, în întregul ipital cheltuit, 
între capitalul fix şi capitalul circulant. Acest exemplu [la 
Ricardo p .  31, 32] nu are nici o legătură cu problema esen
ţială, ev. transformarea valorilor în preţuri de cost. El este 
destul de bun, deoaece aici Ric[ardo) arată în general că 
c'şterea salariului, care, dacă compoziţia organică a capita
lurilor este aceeaşi, nu determină decît o scădere a profitului, 
fără a luena - on trar concepţiei vulgae - valorile măr
furilor, în schimb, dacă compoziţia lor organică nu este aceeaşi, 
determină doar scăderea preţurilor unora dintre măfuri şi 
nu urcarea preţurilor tuturor mărfurilor, aşa cm consideră 
concepţia vulgară. Aici avem scădea preţurilor mărfurilor 
ca umare a scăderii ratei profitului sau, ceea ce este acelaşi 
lucru, a urmare a creşterii alariului. In cazul fabricantului, 
o mare parte din preţul de cost al mărfii este determinată de 
profitul mediu, e care fabricantul îl calculează la capitalul 
fix. Prin urmare, dacă această rată a profitului scade sau 
creşte a urmare a creşterii au scăderii alariului, preţul 
acestor măfuri scade au creşte în mod corespunzător (as to 
that part of the prie sulting frn the profit calculatd upon 
the iixed ipl 1) ) . Aeşi �uru se valbl şi pntru „cir
aulating apis returable at distant ods 11d ie vrsa" 2) 
(McCulloch [p. 300]). Dacă capitaliştii care folosesc un capital 
variabil mai mic ar continua să includă în preţul mărfii pro
fitul aferent capitalului lor fix la vechea rată a profitului, 
atunci rata pofitului lor ar creşte, şi anume, ar creşte în 
măsura în care ei folosesc mai mult capital fix decît capia
liştii al căror capital este fomat într-o proporţie mai mare 
dn capital variabil. Concuena ar egaliza această situaţie. 

„Ricardo" - spune anostul Mac - „a fost primul care a cercetat in
fluenţa fluctuaţiilor salariului asupra valorii mărfurilor atunci cînd 

1) - corespunzător cu partea preţului rezultată din profitul calculat la 
capitalul fix. - Nota trad. 

2) - „capitalurile circulante care se reîntorc după perioade mai lungi 
şi invers" .  - Nota trad. 
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capitalurile angajate în producerea lor nu sînt de aceeaşi durabilitate" 
(p. 298, 299) . „Ricardo nu s-a limitat să arate că creşterea salariului nu 
poate duce la urcarea preţurilor tuturor mărfurilor, ci a stabilit, de 
asemenea, că în multe cazuri o creştere a salariului duce în mod necesar 
la o scădere a preţurilor, iar o scădere a salariului la o urcare a preţu
rilor" (p. 229, McCullch, „The Principles of Poli tical Economy", lin
burgh 1825). 

Ricado îşi demonstrează ea presupnînd, în primul rînd, 
existenţa unor preţuri de cost eglate de rata generală a 
profitului. 

In al doilea rind : „Nu poate avea loc nici o urcare a valorii muncii 
fără o scădere a profitului" (p. 31 .) [Versiunea românească, voi. I, p. 75] . 

Astfel, încă în eh. 1 ,  „On Value", sînt presupuse legi cae 
în eh. 5 şi 6, „On Wages" şi „Profits", urmează să fie deduse 
din pitolul „On Value" .  Observăm în teacăt că [538] Ri
camo ajunge la concluzia complet geşită că, întrucît „there 
can be no rise in the value of labour without a fall of 
profits" , thee cn be no rise of profits without a fall in the 
vaJue of lab" 1). a lege e eferă la plsvalae. Dae 
însă profitul este raportul dintre plusvaloare şi întregul apital 
avansat, profitul poate să crească fără ca valoarea muncii să 
se schime dacă valoaa capitalului constant scade. In general, 
Ric[ardo] confundă plusvaloarea cu profitul. De aici legile lui 
greşite cu pr.vire la profit şi la rata profitului. 

Morala generală a acestui ultim exemplu : 

„Gradul de modificare a valorii relative a bunurilor, datorită unei 
sporiri sau micşorări a muncii" (sau, ceea ce este acelaşi lucru, datorită 
unei scăderi sau creşteri a ratei profitului) „va depinde de proporţia în 
care se află capitalul fix faţă de întregul capital întrebuinţat. Toate 
mărfurile care sînt produse cu maşini de mare valoare sau în clădiri 
de mare valoare, sau care reclamă scurgerea unui timp îndelungat înainte 
de a putea fi aduse pe piaţă, vor înregistra o scădere a valorii lor 
relative în timp ce toate acelea care sînt produse în cea mai mare parte 
prin muncă sau care vor fi aduse repede pe piaţă vor înregistra o creş
tere a valorii relative" . (p. 32.) [Versiunea românească, voi. I ,  p. 75]. 

Ric[aido] revine din nou la singurul lucru care îl preocupă 
propriu-zis în această cercetae. Aceste variations in the cost
prices of omoiis slting irom a rise or ll n wags 2), 
sînt neînsemnate, în comparaţie cu cele care rezultă, în aceleaşi 
cost�prics, din variations in the values of commodities 

1) - „nu poate avea loc nici o urcare a valorii muncii fără o scădere 
a profitului" ,  nu poate avea loc nici o urcare a profitului fără o scădere 
a valorii muncii. - Nota trad. 

2) - variaţii in preţurile de cost ale mărfurilor, care rezultă din 
creşterea sau scăderea salariilor. - Nota trad. 
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{Ric[aido] is far from e�ressing this truth in these adequate 
tems}, ale quntity of labour employed in their producti.on 1). 
Aşdar, în linii generale se poate face „abstracţie·' de acest 
lucru şi atunci legea valorii rămîne justă şi din punct de ve
dere practic. (El ar fi trebuit să adauge că înseşi cost-prices 
rămîn inexplicabile dacă nu există values, as determined by 
the time of labour 2) ) . Acesa se adevăral meirs l eoetăii 
lui. Şi, într-adevăr, este clar că, in pofida transformării valo
rilor mărfurilor n preţuri de cost, am presupus existenţa 
preţurilor de cost {şi aceste preţuri de cost trebuie deosebite 
de preţurile de piaţă ; ele reprezintă preţurile de piaţă medii 
ale mărfurilor in different trades. însuşi preţul de piaţă cu
prinde în sine o medie, ntrucît preţurile mărfurilor din aceeaşi 
sferă de producţie sînt determinate de preţurile mărfurilor 
poduse în condiţiile de producţie medii ale aestei sfere. în 
nici un caz însă în condiţiile cele mai proaste, cum admite 
Ric [ardo] atunci cînd analizează renta ; căci cererea medie 
depinde de un anumit preţ, chiar şi în cazul cerealelor. Prin 
urmare, o anumită cantitate de mărfuri oferită pe piaţă nu 
se vinde peste acest preţ. Altfel ar scădea cererea. De aceea. 
producătorii ale căror mărfuri nu sînt produse în condiţii 
medii, ci în condiţii sub (below) nivelul celor medii, trebuie 
adesea să-şi vîndă marfa nu numai sub valoarea ei, ci şi sub 
preţul ei de cost}, căci, deşi valorile mărfurilor se transformă 
în preţuri de cost, orice semenea schimbare a acestor preţuri 
de cost, care nu rezultă dintr-o scădere sau creşere perma
nentă - a pemanent altea.on in the ae of pofit 3), schim
bare ce se poate statonici numai în decursul unui şir de ani, 
poate fi deteminată numai şi exclusiv de o schimbare a valo
rilor lor, de o schimbare a cantităţii de timp de muncă nece
sare pentru producerea lor. 

„Cititorul va observa, totuşi, că această cauză a variaţiei mărfurilor" 
(adică a cost-prices 4) , sau, cum consideră el, a relative values of com
modities ·") .,este relativ slabă în ceea ce priveşte efectele sale ... Nu tot 
aşa se întîmplă cu cealaltă mare cauză a variaţiunii valorii mărfurilor, 
şi anume cu creşterea sau micşorarea cantităţii de muncă necesare pentru 
a le produce ... Modificarea pe scară largă a ratei permanente a profitului 
este efectul unor cauze care nu operează decît în decurs de ani, în timp 

1) - variaţiile în valorile mărfurilor {Ric[ardo] este departe de a 
exprima acest adevăr în termeni atît de adecvaţi}, ale cantităţii dP 
muncă întrebuinţată pentru producerea lor. - Nota trad. 

�) - valori determinate prin timpul de muncă. - Nota trad. 
3) - o schimbare permanentă a ratei profitului. - Nota trad. 
4) - preţurilor de cost. - Nota trad. 
5) - valorilor relative ale mărfurilor. - Nota trad. 
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ce modificări în cantitatea de muncă necesară pentru producerea de 
mărfuri au loc .Inic. Orice perfecţionare a maşinilor, uneltelor, clădirilor, 
a metodelor de obţinere a materiilor prime, economiseşte muncă şi ne 
permite să producem marfa, la care se foloseşte perfecţionarea, cu mai 
multă uşurinţă, ceea ce în consecinţă îi modifică valoarea. Deci, luînd 
în consideraţie cauzele variaţiilor valorii mărfurilor, cu toate că ar fi 
greşit dacă am trece cu totul cu vederea efectul produs de o creştere 
sau de o scădere a muncii, ar fi, tot atit de greşit, a-i atribui o impor
tanţă prea mare" . (p. 32, 33) [Versiunea românească, vol. I, p. 75, 76] . 

Aşadar, Ricardo va face complet abstracţie de acestea. 
Toată acea.tă sio IV of eh. I „On value" 1) ese atît de 

confuză, încît, deşi în alineatul introductiv, Rtcardo îşi exprimă 
dorinţa de a analiza influenţa schimbărilor pe care creşterea 
sau scăderea salariului le determină în valoaea mărfurilor ca 
urmare a compoziţiei organice diferite a apitalului, în realitate 
însă el ilustează acest lucru numai în treacăt şi, dimpotrivă, 
cea mai mare parte a secţiunii a IV-a abundă de fapt în 
exemple cae arată că, absolut independent de creşterea sau 
scăderea salariului - în condiţii în care el însuşi presupune 
că salariul e constant - admiterea [539] unei rate generale a 
profitului trebuie să ducă la preţuri de cost deos.ebite de valo
rile mărfurilor, chiar indpendent de difference of fixed şi 
ciculating ipirtal 2) . Luu e cae l il uită din nou a sfirşitul 
secţiunii. 

Analiza din secţiunea a IV-a este precedată de următoarele 
cuvinte : 

„Această diferenţă în gradul de durabilitate a capitalului fix şi 
această varietate a proporţiilor în care se pot combina cele două feluri 
de capital introduce, pe lingă cantitatea de muncă mai mare sau mai 
mică necesară pentru producerea mărfurilor, o nouă cauză de variaţie a 
valorii lor relative, iar această cauză este urcarea sau scăderea valorii 
muncii" . (p. 25, 26.) [Versiunea românească, vol. I, p. 72] . 

ln realitate însă, prin exemplele sale, el arată în primul 
ind că nai rata generală a profitului pemnite diferillr com
binaţii ale felurilor de capital (şi anume, capital variabil şi 
capital constant etc.) să exercite o influenţă, care face ca pre
ţurile de cost ale mărfurilor să difere de valorile lor ; prin 
me, că dei, ea şi nu the vllue of laour 3), ae aci e 
pesupune a fi consrtă, ste the cause of Jhose ariaJions 4) . 
Apoi, abia în al doilea rînd, el presupne ca fiind date peţuri 
de cost care, datorită ratei generale a profitului, diferă de 

1) - secţiune a IV-a a cap. I, „Despre valoare" . - Nota trad. 
2) - diferenţa dintre capitalul fix şi capitalul circulant. - Nota trad. 
3) - valoarea muncii. - Nota trad. 
"> - cauza acestor schimbări. - Nota trad. 
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valori, şi analizează influenţa execitată asupra lor de variations 
in the va.ue of labour 1). l nu iză ola nr. 1, po
blema principală, ci uită total de ea şi încheie secţiunea aşa 
cum a început-o : 

„.după cum s-a arătat în această secţiune, fără vreo variaţiune a 
cantităţii de muncă, urcarea valo1'ii muncii nu determină decît o scădere 
a valorii de schimb a acelor bunuri pentru producerea cărora se între
buinţează capital fix ; ou cît este mai mare suma capitalului fix, cu atît 
mai mare va fi scăderea" . (p. 35.) [Versiunea românească. vol. I, p. 77] . 

Iar în secţiunea următoare, a V-a (eh. I), el continuă ac€aşi 
linie, adică analizează numai variaţiile pe cae cost-prices ale 
mărfurilor le  pot suferi din cauza unei variaţii in the value of 
labour, or wages 2), rr nu n aul înd 1oporţa dine ipi
talul fix şi capitalul circulant este diferit la two equal apials 
în two different occupations 3), ci în cazul cînd there îs „unequal 
durability of fixed apital" sau „unequal rapidity in the return 
of Jhe apitlls o ther ons" 4) . Intuia justă a deosebirii 
dintre cost-prices şi values daorae ratei gen'ale a proitului, 
pe care am întîlnit-o încă în secţiunea a IV-a, nu mai apare 
aici. Aici se analizează numai problema secundară a variaţiei 
preţurilor de cost. De acea, această secţiune apoape că nvci 
nu prezintă vreun interes teoretic, cu excepţia problemei 
deosebirilor dintre formele de capital care decurg din proesul 
ciculaţiei, poblemă atinsă in mod accidental aici. 

„In măsura în care capitalul fix este mai puţin durabil, el se apropie 
de natura capitalului circulant. Acesta va fi consumat, iar valoarea a 
reprodusă într-un timp mai scurt, spre a conserva capitalul fabrican
tului" . (p. 36.) [Versiunea românească, vol. I, p. 77]. 

Aici vedem că atit les duLbity 5) cît şi dosebiea dine 
capitalul fix şi capitalul circulant se reduce la deosebiea în 
a ce priveşte timpul de reproducţie. Aa e, indsu
tabil, o determinare foarte importantă. Dr nicidecum unica. 
Capitalul fix intră în întegime în procesul muncii şi numai 
succesiv, parte cu parte, în procesul valorificării . Aceasta este 
o altă deosebire fundamentală în ceea ce priveşe forma de 
circulaţie a capitalului fix şi a celui circulant. Mai departe : 

1) - variaţiile valorii muncii. - Nota trad. 
2) - în valoarea muncii sau a salariilor. - Nota trad. 
1> - două capitaluri egale din două activităţi diferite. - Nota trad. 
'> - „există durabilitate inegală a capitalului fix" sau „rapiditate 

inegală de reîntoarcere a capitalurilor la posesorii lor" . - Nota trad. 
5) - durabilitatea mai redusă. - Nota trad. 
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capitalul fix intră în procsul circulaţiei, în mod necesar, nai 
prin valoarea a de schimb, în timp ce valoarea a de între
buinţare se cosumă în procesul muncii şi nu tree nicăieri. 
Aceasta costituie încă o deosebire importantă n cea e 
priveşte forma circulaţiei. Ambele deosebiri în ceea e priveşte 
oma cicuaţiei privesc şi timpul de ciculaţie, dar nu sînt 
de loc idenie cu gradele şi cu deosebirle în ceea ce priveşte 
timpul de circulaţie. 

Un capital cu o durabilitate mai mică ere o cantitate mai 
mare ide muncă permanentă 

„spre a fi menţinut în starea lui de eficienţă iniţială ; dar munca 
astfel întrebuinţată trebuie considerată ca fiind în realitate consumată 
pentru marfa fabricată, care trebuie să capete o valoare în proporţie cu 
această muncă" . (p. 36-37.) [Versiunea românească, voi. I, p, 77] . „Dar 
dacă uzura maşinii ar fi mare, dacă cantitatea de muncă necesară pentu 
a o ţine în stare de eficienţă ar fi aceea a 50 de omeni anual, atunci ar 
trebui să cer un preţ suplimentar pentru bunurile mele, egal cu acela 
care ar fi obţinut de orice alt fabricant care întrebuinţează 50 de oameni 
pentru producerea de alte bunuri şi care nu întrebuinţează nici un fel 
de maşină. Dar o urcare a salariilor muncii nu va influenţa în mod egal 
mărfurile produse cu maşini care se uzează repede şi mărfurile produse 
cu maşini care se uzează încet. In producţia unora, se va transfera în 
mod continuu asupra mărfurilor produse o mare cantitate de muncă" 

{dar obsedat de a a rate of profits el nu vede că în aelaşi 
timp şi relativ a great deal of surplus labour would be con
tinually ferd to Jhe mmdity 1) 

„i ar în producţia celorlalte se va transfera o cantitate foarte mică" 

{Hence vey little surplus abour, hene much les value, f 
the omoits exchnged odmg o their aus ).} 

„Prin urmare, orice urcare a salariilor, sau, ceea ce este acelaşi 
lucru, [540] orice scădere a profitului, va micşora valoarea relativă a 
acelor mărfuri care ar fi produse cu un capital de natură mai durabilă 
şi vor determina creşterea proporţională a valorii relative a acelora care 
sînt produse cu un capital mai perisabil. O scădere a salariilor va avea 
exact efectul contrar" . (p. 37, 38.) [Versiunea românească, voi. I, p. 77-78]. 

Cu alte cuv·inte : fabricantul care folosşte a fixd cpial 
of less duablity 3) foloşte pooţi! mai uţin arpi. fix 

1) - o cantiate relativ mare de supramuncă ar fi transferată continuu 
asupra mărfii. - Nota trad. 

2) - Deci o cantiate foarte mică de supramuncă, deci mult mai puţină 
valoare, dacă mărfurile se schimbă la valorile lor. - Nota trad. 

:;) - un capital fix cu o durabilitate mai redusă. - Nota trad. 
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şi mai mult capital pentru salarii decît cel care foloseşte a 
apil of ear duablity 1). Aest cz coincide, prin re, 
cu cel precedent, în cae era vorba de efectele variaţiei aa
riului asupra a două cpitaluri, dintre care unul foloseşte 
relativ, proporţional, un capital fix mai mare decît celălalt. 
Thre s novhing new 2). 

Celelalte consideraţii ale lui Riic [ardo] în legătură cu maşinile 
(p. 38-40). [Versiunea românască, val. I, p. 288] , vor fi ana
lizate acolo unde ne vom ocupa de eh. 31 („On Machijery") 3). 

Este demn de relevat cît de mult se apropie Ricado, în 
final, de o conepţie jstă, atLt de .t înit ae că gseşte 
cuvîntul potrivit, dar el părăseşte imediat drumul cel bun şi 
revine - lucru pe care îl vom ilustra îndată cu propriile lui 
cune - la idea influenţei pe e alteraition in the vle of 
labour 4) o exeeită supra peţr de cost, de dominantă 
la el, şi îşi încheie cercetarea cu această reflecţie secundară. 

Pasajul este aesta : 

„Se va vedea, deci, că în stadiile primitive ale societăţii, înainte de l 
se fi folosit multe maşini sau capital durabil mărfurile produse de 
capitaluri egale sînt de valoare aproape egală şi se urcă sau scad, numai 
în raport una faţă de alta, în funcţie de cantitatea mai mare sau mai 
mică de muncă cerută pentru producerea lor" . 

{această apodoză ·este prost formulată ; dealtfel ea nu se referă 
la value, ci la commodities şi de aceea este lipsită de sens, 
afară de cazul cînd este vorba de preţurile · lor ; căci a spune 
că values cad în raport cu timpul de muncă echivalează cu 
a spune că values fall or rise as they fal or se 5)} ; 

„dar, după introducerea acestor instrumente costisitoare şi durabile, 
mărfurile produse prin întrebuinţarea de capitaluri egale sînt de o 
valoare foarte inegală, şi cu toate că ele pot totuşi să fie expuse la o 
creştere sau scădere relativă una faţă de cealaltă, după munca mai multă 
sau mai puţină care este necesară pentru producerea lor, ele sînt supuse 
şi unei alte variaţii, chiar dacă este una de importanţă minoră, anume 
aceea a urcării sau a scăderii salariilor şi profitului. 1ntrucît bunuri 
care se vînd cu 5 OOO I., pot fi produse cu un capital egal în sumă cu 
acela din care se produc şi alte bunuri care se vînd cu 10 OOO I., profitul 
la fabricarea lor va fi acelaşi ; dar aceste profituri ar fi inegale, dacă 
preţurile bunurilor nu ar varia odată cu urcarea sau scăderea ratei pro
fitului". (p. 40, 41.) [Versiunea românească, vol. I, p. 79] . 

l) - un capital cu o durabilitate mai mare - Nota trad. 
�J - Aici nu e nimic nou. - Nota trad. 
'1) Vezi volumul de faţă, p. 603-605. - Nota red. 
4) - Variaţia valorii muncii. - Nota trad. 
"J - valorile scad sau cresc după cum ele scad sau cresc. - Nota 

trad. 
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De fapt aici Ric [ardo] spune următoarele : 
Capitaluri de mărime egală produc mărfuri de valori egale 

dacă raportul dintre părţile lor componente organice este 
acelaşi, dacă au cheltuit părţi egale pentru salarii şi pentru 
condiţii de muncă. Atunci în mărfurile produse de aceste capi
taluri e materializează cantităţi egale de muncă şi dci valori 
egale {facem abstracţie de deosebirea care poate fi introdusă 
de procesul cir:ulaţiei}. Dimpotrivă, capitaluri de mărime egală 
poduc mărfuri of very unequal value 1), dacă compo.ţia lor 
organică este diferită, şi anume dacă în aoeste capitaluri partea 
care funcţionează ca capital fix se află într-un raport foarte 
diferit faţă de partea care se cheltuieşte pe salarii. In primul 
rînd, numai o parte dn capitalul fix intră în marfă ca parte 
componentă a valorii, ceea ce face, prin urmare, ca mărimile 
valorii să fie foarte diferite după cum pentru producerea 
mărfii s-a investit mult sau puţin capital fix. în al doilea înd, 
partea cheltuită pe salarii - socotind la 100, adică la o masă 
de capial de mărime egală - poate fi mult mai mică, ceea oe 
însemnă că va fi mJlt mai mică şi întreaga muncă înruchi
pată n mafă, deci şi supram'ca, dacă e idată o zi de muncă 
de aceeaşi durată, care constituie plusvaloarea. De aceea, dacă 
aceste capitaluri de mărime egală care produc mărfuri de 
valori inegale, conţin plusvalori inegale, deci şi profituri ine
gale, - dacă aceste capitaluri, doarece sînt egale ca mărime, 
trebuie să dea profituri egale, prices of the goods (s de
temned by the general rate of profit on a given outiay) 2} 
trebuie să e deosebească foarte mult de values of the goods 3). 
De aici nu rezultă că values şi-ar fi schimbat natura, ci că 
prices se deoebesc de values. Faptul că Ric[aruo] nu a ajus 
la această concluzie este cu atît mai uimitor, cu cît el vedea 
doar că chiar dacă se presupun preţuri de cost, determinate 
de rata generală a profitului, schimbarea ratei profitului (sau 
a ratei salariului) trebuie să provoace inevitabil o schimbare 
n aceste preţuri de cost, pentru ca rata profitului [541] în 
diverse ramuri de producţie să rămînă aceeaşi. In ce măsură 
deci trebuie să fie mai accentuată acea schimbare a valorilor 
inegale, determinată de stabilirea ratei generale a profitului, 
de vrme ce aeastă general rate of profit ") nu este în genere 

1) - de o valoare foarte inegală. - Nota trad. 
2) - preţurile bunurilor (în măsura în care ele sînt determinate de 

rata generală a profitului la cheltuielile respective) . - Nota trad. 
3j - valorile bunurilor. - Nota trad. 
4) - rată generală a profitului. - Nota trad. 



210  Capitolul zce 

dit egalizaea of diffent as of 1plus vaue 1) cune 
în diferitele mărfuri produse de capialuri egale. 

După ce, chiar dacă nu a dezvoltat şi nu a înţeles desebirea 
dintre cheltuieli şi valoare, dintre preţurile de cost şi valorile 
mărfurilor, în orice caz a constatat de fapt această deoebie, 
Ric [ardo] , încheie cu uvmătoarea frază : 

„D-l Malthus pare să creadă că este o parte a doctrinei mele părerea 
că costul şi valoarea unui lucru ar fi una şi aceeaşi ; aşa este, în cazul 
cînd sub denumirea de cost dînsul înţelege «costul de producţie», inclu
zînd profitul" (p. 46, notă.) [Versiunea românească. vol. I ,  p. 82] .  (Prin 
urmare cheltuielile plus profitul determinat de rata generală a profi
tului). 

Cu această falsă confundare a preţului de cost cu valoaea, 
pe care el Î1Suşi o combate, el trece poi la analia rentei. 

Cele spuse de Ricaio în sc. VI, ch. I, despre influenţa 
variaţiilor in the value of labour upon the cost-price of 
gold 2) : 

„Nu poate fi considerat oare aurul ca o marfă produsă cu o astfel de 
proporţie din cele două feluri de capital încît ele să fie cit  mai apropiate 
de cantitatea medie, folosită la producerea celor mai multe mărfuri ? 
Nu pot fi oare aceste proporţii atit de egal distanţate de cele două 
extreme, una în care este folosit puţin capital fix şi alta în care este 
folosită puţină muncă, încît să formeze o medie justă intre ele ?" (p. 44.) 
[Versiunea românească, vol. I, p. 81] .  

se referă mai cuvînd a mărfurile la care raportul dinte dife
ritele părţi componente organie ale valorii este mediu, iar 
timpul lor de ci'culaţie şi de reproducţie este de asemenea 
mediu. a acese mărfuri preţul de cost şi valoarea coincid, 
întrucît profitul mediu coincide cu plusvaloara lor reală, dar 
aceasta se întîmplă numai cu ele. 

Pe cît de nesatisfăcătoare este în secţiunea a IV-a şi a V-a 
ale capitolului I analiza influenţei pe care variaţiile valorii 
muncii o exelCită asupra „valorilor elative", problemă care 
este secundară (din punct de vedere teoretic) în omparaţie 
cu problema transformării valorilor în preţuri de cost datorită 
rai medii a prolui, - pe atît de impo1antă este nza 
pe cae o trage de aici Ric[ardo] , înlăturînd una dintre princi
paiele erori, mereu repetate de pe vemea lui A. Smith şi 
anume aceea că creşterea alariului, în loc să ducă la s.erea 
profitului, raes rthe pris of commodilis 3). se dvărat 

1) - diferitelor cantităţi de plusvaloare. - Nota trad. 
�) - valorii muncii asupra preţului de cost al aurului. - Na trad. 
:ii - sporeşte preţurile mărfurilor. - Nota trad. 
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c ă  acastă concluzie este cuprinsă în însuşi conceptul valoare, 
şi nu se modifică cituşi de puţin prin transformaea valorilor 
în preţ de cost, întruit aceasta din urmă priveşte în genee 
numai repartizarea plusvalorii produse de capitalul total între 
diferitele trades au different capitals in different spheres of 
produtin 1). A fost însă foarte impoant l că Rc[ado] 
a subliniat acest lucru şi a arătat că problema se pune chiar 
invers. e aceea el spune, pe bună drepate, în secţiunea a 
VI-a a apitolului I : 

„Inainte de a termina acest subiect, socotesc că trebuie să remarc 
că Adam Smith şi toţi scriitorii care l-au urmat au susţinut fără nici > 
excepţie, pe cit ştiu, că o urcare a preţului muncii este urmată, fără 
excepţie, de o urcare a preţului tuturor mărfurilor" . 

{Aasa, corespunde celei de-a doua definiţii a valorii, dată 
de A. Smith, definiţie potrivit căeia valoarea este egală cu 
quantity of aor a commodity n plhese 2).} 

„Sper că am reuşit să arăt că o asemenea părere nu are nici un temei 
şi că numai preţul acelor mărfuri va creşte pentru care s-a întrebuinţat 
mai puţin capital fix decît pentru acel mijlocitor în care au fost expri
mate preţurile" (aici „relative value" = expression of value in money 3) > 
„şi că preţurile tuturor celorlalte mărfuri pentru care s-a cerut ai mult 
capital fix vor scădea, în mod cert, cînd salariile se urcă. Dimpotrivă, 
dacă salariile scad, vor scădea numai preţurile mărfurilor pentru care 
s-a folosit proporţional mai puţin capital fix decît la mij locitorul în care 
se exprimă preţurile ; preţurile tuturor celorlalte mărfuri, pentru 3ro
ducţia cărora e nevoie de mai mult capital fix, se vor urca în mod 
cert" (p. 45.) [Versiunea românească, vol. I, p. 81] .  

n ce priveşte preţurile în bani, această afirmaţie pare 
greşită. Dacă, dintr-o cauză sau alta, valoarea aurului creşte 
sau scade, aurul [va ceşte sau] va scădea proporţional cu 
toate mărfurile care se evaluează cu aj utorul lui. De aceea, 
în pofida instabilităţii sale, aurul figurează ca un mijlocitor 
elativ constant între mărfuri, şi, de vreme ce aşa stau lucru
rile, se cu totul inexplicabil în ce mod diferitele combinări 
elative de apital fix şi capital circulant, care au loc în pro
ducţia aurului în comparaţie cu mărfurile, pot să detemine o 
deosebire sau alta ar exprima în grîu, ca intermediar al lor, 
difeenţa dintre preţurile lor. Dar tocmai aici se vădeşte 

1) - ramuri sau diîeritele capitaluri din diferite sfere de producţie. 
- Noa trad. 

�) - cantiatea de muncă pe care o marfă o poate cumpăra. - Nota. 
trad. 

3) - „valoarea relativă" = expresia valorii în bani. - Nota trad. 
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premisa greşită a lui Ric[ardo] că banii, în măsura în care 
servsc ca mijloc de ciculaţie, se schimbă a marfă pe alte 
mărfuri. Mărfurile e evaluează în bani încă înainte ca bani 
să le pună în circulaţie. Să pesupunem că, în locul aurului, 
rolul de intermediar îl îndeplineşte griul. Dacă, de pildă, ca 
urmare a creşterii salariului, preţul de producţie al griului 
ca marfă - în cae, în raport cu capitalul constant, capitalul 
variabil intră în proporţii care depăşesc media acestui raport 
- ar înregistra o creştee relativă, toate celelalte mărfuri s-ar 
evalua în griu, care are o „valoare elativă" mai mae. Măr
furile în care intră mai mult capital fix s-ar exprima într-o 
cantitate mai mică de griu decît înainte, nu pentru că peţul 
lr specific r i căzut în compaţie cu griul, i pentru că 
peţuil a scămt în generJ. O marfă cae conţine aceeaşi nti
tae de muncă [vie] , n opoziţie cu acoum.ated aboT 1) , ca şi 
gril, ar expma eşteea evului ei pin eea că s-ar 
e'prima nro anitae mai mare de griu [542] dt o marfă al 
căe. peţ în aot cu llul, a scăzut. Dacă aeleaşi aze are 
determină creşterea preţului griului ar face să cească, de 
pildă, preţul hainelor, deşi hainele nu se vor exprima într-o 
cantitate mai mare de griu decît înaine, mărfurile al căror 
preţ a scăzut însă în comparaţie cu griul, de pildă stămburile, 
se vor exprima într-o cantitate mai mică de griu. Stămburile 
şi hainele ar exprima în grîu, a intermediar al lor, diferenţa 
dintre preţurile lor. 

Dar Ricardo are în vedere altceva. El are în vedere urmă
toarele : datorită creşterii salariului, preţul griului ar creşte 
în comparaţie cu stamba dar nu în comparaţie cu hainele ; 
prin urmare, hainele s-ar schimba pe griu la vechiul lui preţ, 
iar stamba s-ar schimba pe grîu la preţul lui ridiat. Ipotea 
că variaţiile în preţul salariului în Anglia ar putea duce, de 
pildă, la schimbaea preţului de cost al aurului în Califonia, 
unde salariul nu a crescut este în sine cit se poate de absurdă. 
Intre diferite ţări, egalizarea valorilor prin timpul de muncă, 
şi cu atît mai mult egaliarea preţurilor de cost prin raa 
generală a profitului, nu are loc în această formă nemijlocită. 
Dar să lum chiar griul, care e n produs autohton. Preţul 
cuarerului de griu a cect, să ziem, de a 40 la 50 de şilmgi, 
adică cu 25% . Dacă peţul hainei a crescut tot cu 25%, ea 
va costa, ca şi înainte, 1 cuarter de giu. Dacă preţul stambei 
a scăzut cu 25% , aceeaşi cantitae de stambă cae înaine 
casta 1 cuarter de griu va costa acum numai 6 busheli de 

1) - munca acumulată. - Nota trad. 
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iu 73. Şi astă eiprimae . rîu rerezintă exact rpor! 
dintre preţul stamb€i şi cel al hainei, întrucît ele se măsoară 
cu aceeaşi măsură : 1 cuarter de grîu. 

Dar concepţia este şi mai absurdă. Preţul mărfii, cae ser
veşte ca măsură a valorilor şi deci ca bani nu există în genere, 
căci a1tfe� ar tebui să am, în afară de maia are seveşte 
ca bani, şi o altă marfă care să servească ca bani, adică double 
mease of values 1). Valoarea re.ativă a ba!lor ese epi
mată în nenumăratele peţuri ale tutT mărfu.lor ; căi n 
fiecare dintre aceste preţuri, în care valoarea de schimb a 
mărfii este eiprimată în bani, valoarea de schimb a banilor 
este eiprimată în valoare de întrebuinţare a mărfii respective. 
De acea nu se poate vorbi despre creşterea sau scăderea 
preţului banilor. Pot să spun : preţul exprimat în grîu al 
banilor sau preţul lor exprimat în haine a rămas acelaşi : 
preţul lor exprimat în stambă a crescut, ceea ce echivalează 
cu a spune că preţul în bani al stambei a scăzut. Dar nu pot 
spune că preţul banilor a crescut sau a scăzut. Ricaido însă 
consideră într-adevăr că preţul banilor eiprimat de pildă în 
stambă, a cescut sau preţul în bani al stambei a scăzut tocmai 
fiindcă a crescut valoarea relativă a banilor în comparaţie 
cu stamba, în timp ce in comparaţie cu hainele sau cu grîul 
banii şi-au păstrat valoarea. Prin urmare cele două valori se 
măsoară cu măsuri diferite. 

Această secţiune a VI-a „On an invariable measure of value" 
tratează despre „măsura valorilor", dar nu conţine nimic im
portant. Corelaţia dintre valoare, măsura ei imanentă - timpul 
de muncă - şi necesitatea unei măsuri exterioare a valorilor 
măurilor nu este de loc înţeleasă ; ii nu se pune o se
menea problemă. 

Chiar de la început se vede mani.era supeficială : 

„Cînd valoarea relativă a mărfurilor variază, ar fi de dorit să avem 
mijlocul de a stabili cu precizie a căror valoare reală a scăzut şi a căror 
a crescut, iar aceasta nu s-ar putea face decît prin compararea lor, pe 
rînd, cu un anumit etalon invariabil al valorii, care să nu fie supus 
la nici una din fluctuaţiile la care sînt expuse celelalte mărfuri" . (p. 41, 
42). Dar „nu există nici o marfă care să nu fie ea însăşi expusă la ace
leaşi variaţiuni. . .  cu alte cuvinte nu există nici o marfă care să nu 
necesite mai multă sau mai puţină muncă pentru producerea sa" . (p. 42.) 
[Versiunea românească, vol. I, p. 79-80] . 

Dar chiar dacă ar exisa o asemenea marfă, influenţele pe 
care le e rise or fJl of wages 2) şi difent combinatioru of 

1) - [o] dublă măsură a valorilor. - Nota trad. 
2) - creşterea sau scăderea salariului. - Nota trad. 
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fixed and circulating capital, fix·ed capital of the same durabi
lity the length of time before it can be brought to market 1) 
ar împiedica-o 

„să fie o măsură perfectă a valorii, cu ajutorul căreia să se poată stabili 
<eu precizie variaţiile tuturor celorlalte lucruri" . (p. 43) „a ar fi o 
măsură perfectă a valorii pentru toate lucrurile produse exact în aceleaşi 

conliţii ca ale sale, lar nu pentru ailtele".  (l.c .) [Versiunea românescă, 
vol. I, p. 80] . 

Cu e cuvinte, dcă aiază ase „othr thngs" 2) m 
putea spune (dacă valoa banilor nu ar ceşte sau nu ar 
cădea) că variaţia e datoeşte ceşterii au scăderii „valorilor 
lor", adică a cantităţii de timp de muncă nar pentru pro
duerea lor. Cît prieşte însă celelalte things, nu putem şti 
dacă „variations" ale preţurilor lor în bani nu provin din alte 
cauze etc. La aceste raţionamente extrem de neeuşite va 
trebui să evenim ulterior (cînd vom evedea teoria banilor) . 

Ch. I. sectio VII. In afară de teoria importantă a salariilor, 
profiturilor şi rentelor „relative", la cae vom reveni ai 
tîrziu, această secţiune nu conţine dcit teoria potrivit căreia, 
.atunci dnd valoarea banilor sade sau creşte, ceşterea sau 
scăderea corespunzătoare a salariului profitului şi entei nu 
.schimbă nimic în coelaţia dinte ele, ci doar în expesia lor 
în bani. Dacă aceeaşi marfă se exprimă într-o cantitate dublă 
de lire sterline, tot aşa e exprimă şi acea parte din această 
marfă e e tra11somă in pofit, liu U entă. ar ra
_portul dinte aeste trei părţi şi valorile eale, pe ae aestea 
le repezintă, rămîne acelaşi. De asemenea, dacă profitul epre
zintă o cantitate dublă de lie sterline, nu trebuie să uităm 
însă că 100 1. st. se exprimă acum în 200 1. st. ; prin urmare, 
raportul dinte profit şi capital, adică rata profitului, rămîne 
şi ea neschimbată. Schimbările ar,e survin în exprsia mone
tară se reflectă concomitent în profit şi capital, ca şi în profit, 
salariu, entă. Aest lucru este valabil şi pentru asta din 
urmă, întrucît ea nu e calculează per acru, ci la capitalul 

-cheltuit pentru cultivarea pămîntului ec. Pe scurt, în acest 
caz schimbările nu se produc în măfuri etc. : 

„O creştere a salariilor din cauza aceasta va fi, în mod invariabil, 
însoţită de o urcare a preţului măfurilor ; dar în asemenea cazuri se va 

1) - diferitele combinări de capital fix şi capital circulant, capitalul 
fix de aceeaşi durabilitate, intervalele de timp care trebuie să treacă 
pînă cind ea ajunge pe piaţă. - Nota trad. 

�) - alte lucruri. - Nota trad. 
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gas1 c ă  munca ş i  toate celelalte mărfuri n u  a u  variat una faţă de 
cealaltă şi că variaţia s-a limitat doar la bani" .  (p. 47) [Versiunea 
românească, vol. I, p. 82}. 

[5] Preţuri medii sau preţuri de cost 
şi preţuri de piaţă 

[a) Observaţii introductive : valoare individuală şi valoare 
de piaţă ; valoare de piaţă şi preţ de piaţă] 

[543] Pentru a dezvolta teoria rentei diferenţiale, Ricardo 
formulează în eh. II „On Rent" următoaea teză : 

„Valoarea de schimb a tuturor mărfurilor, fie că sînt fabricate, fie 
că sînt produse ale minelor sau produse ale solului, este întotdeauna 
reglementată nu de cantitatea mai redusă de muncă care ar fi suficientă 
pentru producerea lor în condiţiile cele mai favorabile, şi de care profită 
exclusiv acei care au înlesniri speciale de producţie, ci de cantitatea mai 
mare de muncă întrebuinţată în mod necesar pentru producerea lor, de 
către cei care nu au asemenea înlesniri, de către cei care continuă să le 
producă în condiţiile cele mai nefavorabile - înţelegînd prin condiţiile 
cele mai nefavorabile acelea în care cantitatea de produs cerută face 
încă necesară continuarea producţiei". (p. 60, 61.) [Versiunea românească, 
vol. I, p. 88] . 

A:eastă ultimă observaţie nu este întrutotul justă. „Quantity 
of podue required" 1) nu ste o mărime fixă. [T eblli să 
e spună :] A certain quantity of produce required within 
en lis of price 2) . Dacă esa :din mă reşe pese 
aceste limite, împreună cu cererea scade şi „quantity requied" . 

Intro formă generală, teza de mai sus ar putea fi exprimată 
astfel : valoaea mărfii - care este produsul unei anumite 
sfere de producţie - este determinată de munca necesară 
pentru a produce întreaga masă, întreaga sumă a mărfurilor 
acestei sfere de producţie, şi nu de timpul de muncă special 
necesar fiecărui capitalist sau întreprinzător în cadrul aestei 
sfere de producţie. Condiţiile generale ale producţiei şi pro
ductivitatea generală a muncii în această sferă specială a pro
ducţiei, de pi1dă în otonnufactue 3), sînt condiţiile medii 
ale producţiei şi productivitatea medie a muncii în această 
sferă, în cotton-manufacture. Prin urmare, cantitat€a de muncă 

1) - „Cantitatea de produs cerută" - Nota trad. 
2) - O anumită cantitate de produs cerută, în anumie limite ale 

preţului. - Nota trad. 
3) - manufactura de bumbac. - Nota trad. 
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prin cae e determină valoaea unui cot de pînză, de pildă, 
nu este cantitatea de muncă, pe are aoesta o conţine, canti
tatea de muncă pe care a cheltuit-o pentru acest cot de pînză 
fabdcantul espectiv, ci cantitatea medie cu cae toţi fabri
canţii de textile produc pe piaţă un cot de pînză. Cît priveşte 
condiţiie speciale în care produc apitaliştii individuali, de 
pildă, n industria bumbacului, ele se împart în mod neoesar 
în tei categorii. Unii produc în condiţii medii, adică ondiţiile 
de producţie individuale în care ei produc coincid cu condiţiile 
de producţie generale din această sferă. Raportul mediu este 
raportul lor real. Productivitatea muncii lor este la nivel 
mediu. Valoarea individuală a mărfurilor lor coincide cu va
loarea generală a acestor mărfuri. Dacă, de pildă, ei vînd pîna 
cu 2 şilingi cotul, adică a valoaea medie, ei o vînd la valoarea 
pe care o reprezintă in natura coţii de pinză produşi de ei. 
Alţii produc în condiţii mai bune decît cele medii. Valoarea 
individuală a mărfurilor lor este sub valoarea generală a 
mărfurilor de acest gen. Şi dacă ei îşi vînd mărfurile la 
această valoare generală, ei le vînd peste valoaea lor indi
v1d uală. In sfîrşit, alţii produc în condiţii de producie care 
sînt sub ele medii . 

Deci, „quantity of produe requied" într-o anumită sferă 
de producţie nu este o mărime fixă. Dacă valoarea mărfurilor 
depăşeşe ein lmiS 1) aile v.oii medii, „ty of podue 
required" scade, sau această quantity is requied at a given 
ie - or at lst, within an imis of  ie 2) . � aeea 
este posibil de asemenea ca ultima categorie să trebuiască 
să-şi vîndă mărfurile sub valoarea lor individuală, după cum 
categoria cae e află în condiţiile cele mai bune îşi vinde 
întotdeauna mărfurile peste valoarea lor individuală. Depinde 
de raportul numeric sau de raportul proporţional al mărimilor 
acestor categorii 74, cae dintre ele va stabili definitiv valoarea 
medie. Dacă categoria medie este precumpănitoare numericeşte, 
ea va stabili valoarea medie. Dacă această categorie ste puţin 
numeroasă, iar categoria care produce în condiţii sub cele 
medii este numericeşte mae şi le domină pe celelalte două, 
ea va sabili [the] general alue of the podue of that sphe 3), 
deşi aceasta nu înseamnă nicidecum - şi este chiar pea puţin 

1) - anumite limite. - Nota trad. 
2) - cantitatea este cerută la un preţ dat - sau cel puţin în anumite 

limite ale preţului. - Nota trad. 
3\ - valoarea generală a produsului din această sferă. - Nota trad. 
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probabil - ca hotărîtor să fie aici tocmai acela dintre api
taliştii acestei categorii, care a rîndul său, este pus în condi
ţiile cele mai puţin favorabile (ee 1) Corbet) 75. 

Mais laissons �a a part ). Rezultatul general este : valoarea 
generală e cae o au produsele din aeastă categorie, este 
aceeaşi pentru toate, indiferent de modul cum se raportează 
ea la valoaea individuală a fiecărui produs. Această valoare 
comună este valoarea de piaţă a acestor mărfuri, adică va
loarea cu care ele apar pe piaţă. 

Exprimată în bani, această valoare de piaţă este preţul de 
de piaţă după cum, în general, valoarea exprimată în bani, 
reprezintă preţul. Preţul de piaţă real este cînd peste, cînd 
sub această valoare de piaţă şi numai întîmplător coincide cu 
ea. Dar n cursul unei anumite perioade oscilaţiile e egali
zează şi de aceea se poate spune că media preţurilor de piaţă 
reale este tocmai preţul de piaţă, care reprezintă valoarea e 
piaţă. Indiferent dacă în momentul respectiv preţul de piaţă 
.real coincide a mărime, cantitativ, cu această valoae de piaţă 
au nu, în orice caz preţul de piaţă şi valoarea de piaţă au 
umătoaea determinare calitativă comună : toate mărfurile 
din acşi sferă de producţie aflate pe piaţă (calitatea lor 
este presupusă, desigur, identică) au unul şi acelaşi preţ, sau 
Tepezntă, de fapt, vaJa generală a mărfrurllor n aastă 
sferă. 

[544] De aceea tea de mai sus a lui Ricardo, pe cae el a 
-emis-o în legătură cu teoria rentei, a fost formulată de disci
polii săi în sensul că pe aceeaşi piaţă nu pot exista concomitent 
louă reţuri de piaţă diferite, sau că poduse de acelaşi fel 
.aflate concomitent pe piaţă au unul şi acelaşi preţ, sau, întru
cît aici putem face abstracţie de caracterul întîmplător al 
acestui preţ - una i aceeaşi valoare de piaţă. 

Aşadar, concurenţa - în parte dinte capitalişti, în parte 
dintre cumpărătorii de mărfuri şi dintre aceştia şi capitalişti, 
- face aici a valoarea fiecărei mărfi dintr-o anumită sferă 
le producţie să fie determinată de masa totală a timpului de 
muncă social, pe care o cere masa totală de mărfuri din această 
sferă anumită a producţiei sociale, şi nu de valorile indivi
·duale ale mărfurilor luate în parte, cu alte cuvinte nu de 
timpul de muncă cheltuit de fiecare poducător şi vînzător 
pentru fiecare marfă în parte. 

l) - vezi. - Nota trad. 
2) - Să trcem însă peste asta. - Nota trad. 
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e aici rezultă însă de la sine că aei capitalişti care fac 
parte din prima ategorie, în care condiţiile de producţie sînt 
mai favorabile decit condiţiile de producţie mdii, obţin în 
în toate împejurările un pofit suplimentar, ea ce înseamnă 
că profitul lor depăşeşte rata generală a profitului din ac.stă 
sferă. Prin urmare concurena nu stabileşte valoarea de piaţă, 
au preţul de piaţă, prin egalizarea rofiturilor în cadrul fie
cărei sfere de producţie. (Pentru analiza de faţă, această do
sebire nu prezintă importanţă, întrucit deosebirile n ceea e 
priveşte condiţiile de producţie - hence different rates of 
profits 1) entru capiiştiii individuali - din aceeaşi seră e 
menţin indiferent de raportul dintre market price şi market 
valrue 2). ) Dimpotrivă: aici conna egaizează diferitele valori 
individuale la aceaşi valoare de piaţă, egală, lipsită de deo
sebiri, tocmai prin acea că admite deosebirea între profiturile 
individuale, între profiturile capitaliştilor individuali şi aba
terea acestor profituri de la rata medie a profitului din sfera 
respctivă. a chiar creează aceste abateri prin stabilirea uneia 
şi aceleiaşi valori de piaţă pentru mărfuri, care au fost produse 
în condiţii de producţie nu la fel de favorabile, adică în con
diţii diferite în cea ce priveşte poductivitatea muncii, şi 
care, prin urmae, reprezintă cantităţi inegale de timp de 
muncă individual. O marfă produsă în condiţii mai favorabile 
conţine o cantitate mai mică de timp de muncă decît o marfă 
produsă n condiţii mai puţin favoraibile, dar a se vinde la 
acelaşi peţ, are aeeaşi valoare, a şi cum ar conţine acelaşi 
timp de muncă, e care în ealitate nu-l conţine. 

[b) Confundarea de către Ricardo 
a procesului formării valorii de piaţă cu procesul 

formării p reţurilor de cost] 

Pentru a-şi construi toria rentei, Riardo are nevoie de două 
teze, cae nu numai că nu exprimă una şi aceeaşi acţiune a 
concurenţei, ci exprimă chiar o acţiune contrarie. Prima teză 
afirmă că produsele aceleiaşi sfere se vînd la aceeaşi valoare 
de piaţă, că concurena impune deci rate ale profitului diferite, 
abateri de la rata generală a profitului. A doua afirmă că rata 
profitului trebuie să fie aceeaşi pentru orie investiţie de a
pital, sau că concurenţa creează o rată generală a profitului. 
Prima lege este valabilă pentru diferitele capitaluri autonome, 

1) - deci rate diferite ale profiturilor, - Nota trad. 
2) - preţul de piaţă şi valoarea de piaţă. - Nota trad. 
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invstite în aceeaşi sferă de producţie. A doua este vaabilă 
entru apitalurile investite în sfere de producţie diferite. Prin 
a a acţiune concuna reză valoarea de piaţă, adică 
aceeaşi valoare pentru mărfurile din aceeaşi sferă de producţie, 
deşi acestă valoare identică tebuie să genereze profituri dife
rite, şr, aceeaşi valoae, în pofida existenţei, sau, mai bine 
zis, în virtutea existenţei unor rate diferite ale profitului. Prin 
a doua acţine (e daltfl se şi exeiită lfl ; ona 
nte apilştii din diferite sfere, se aeea ae azvîtle api
talul dintr-o sferă în alta, pe îd ceaaltă concurenţă, în mă
sura în care nu are loc între cumpărători, are loc între capita
Lurile din una şi aceeaşi sferă), corla eză preţul de 
cost, adică aeeaşi rată a profitului n difeie fe de roducţie, 
deşi aeastă rată a profitului identică onrzie inegalitata 
valolor şi, pin ue, poate fi crată n. prin ine
diul nc p"eţuri care se deosebesc de valori. 

Intrucît pentru a sa teorie a enei Ric [ado] ae nevoie şi de 
una şi de alta - de o valoare egală, sau de un preţ egal, în 
condiţiile unei rate a rofitului inegale, i de o rată a profitului 
egală în condiţiile unor valori inegale - este foarte ciudat că el 
n-a sesiat această dublă determinare şi că char în capitolul în 
are voreşte ex ofesso dspre preţul de piaţă, . eh. IV, „On 
Natural and Market Price", el nu se ocupă de loc de preţul de 
piaţă au de valoarea de piaţă, deşi în pasajul citat mai sus 
el se bazează pe aasta din urmă pentru a explica renta dif e
renţială a profit suplimenar cristaliat în rentă. [545] Dimpo
trivă, el se ocupă numai de reduerea preţurilor, în diferite 
sfere de producţie, a preţuri de cost, au la preţuri medii, adcă 
de valorile de piaţă din diferie sfere de pducţie în raporturile 
lor ecipoce, nu de constituirea valorii de piaţă în ficare sferă ; 
or, fără această constituire nu există n genere nici valori de 
piaţă. 

Valorile de piaţă din fiecare sferă de producţie, deci preţu
rile de piaţă din fiecare sferă de producţie (dacă preţul de piaţă 
orespunde „preţului natural", adică exprimă pur şi simplu va
loarea în bani), ar da rate ale profitului foarte diferite, deoarce 
n diferite sfee de poducţie apitaluri egale (făclnd total 
abstracţie de deosebirile care dcurg din diferitele lor procese 
de circulaţie) folosesc capital O1Stant şi capital variabil în po
porţii foarte inegale, şi de aceea dau plusvalori, deci şi profituri, 
foarte inegale. Egalizarea diferitelor valori de piaţă, în urma 
căeia în diferite sfere se stabileşte aceeaşi rată a profitului, 



220 Capitolul zece 

iar apitaluri egale dau acelaşi profit mediu, devine posibilă 
nai prin faptul că valorile de piaţă se transformă în preţur. 
de cost, care sînt diferite de valorile reale * .  

I n  cadrul aceleiaşi sfere d e  producţie concurenţa realizează 
detminaea valorii mărfii produse în sfera respectivă prin 
timpul de muncă mediu cerut aici, în această sferă, cu alte 
cuvinte, stabilirea valorii de piaţă. Concurenţa dintre diferitele 
sfere de prod ucţie realizează stabilirea aceleiaşi rate generale 
a profitului în diferite sfere prin egaliaea diferitelor valori de 
piaţă la preţuri de piaţă, care reprezintă preţuri de cost diferite 
de valorile de piaţă reale. Aşadar, în 'acest al doilea caz con
curenţa nu tinde nicidecm să asimileze preţurile mărfurilor în 
valorile lor, ci, dimpotrivă, tinde să ducă valorile lor a pre
ţuri de cost care, diferite de ele, să suprime deosebirile dintre 
valorile lor şi preţurile de cost. 

In eh. IV Ricardo se ocupă numai de această din urmă miş
care, pe care, oricît de ciudat ar părea, el o consideră ca o 
reduoere a preţurilor mărfurilor - prin concuenţă - la valo
rile lor, a o reduee a „arket price" 1) (preţ ae e deose
beşte ide valoae) a „na:ural price" 2) (valoaea expimată în 
bi). Aestă bhmder 3) este determinaită, .dealtfel, de eroarea 
făoută încă în h. I, „On value", de a idntifia pel de cost cu 
va loaa 4), ceea €, la rindul său, se datoeşte ap,ui că acolo· 
unde trebuie să analizeze numai „valoarea" ,  adică acolo unde el 
are în faţă numai „marfa", Ricardo a introdus fără rost rata 
generală a profitului şi toate premisele care decurg din relaţiile 
de producţie capitaliste mai dezvoltate. 

De aoeea înreaga analiză făcută de Ricardo în eh. IV ste· 
extem de superficială. El porneşte de la „accidental and tem
porary variations of rie" 5) (p. 80) mrfurlor, datoate ra
porturilor variabile dintre cerere şi ofertă. 

„Prin urcarea sau scăderea preţurilor, profitul se ridică peste sau se 
micşorează sub nivelul său general, iar capitalul fie că este încurajat 
să intre, fie că este avertizat să se retragă din întrebuinţarea particulară 
în care a avut loc variaţia" .  (p. 80.) [Versiunea românească, vol. I, p. 98] . 

* Este posibil ca rata plusvalorii să nu se egalizeze în diferite sfere 
de producţie (de pildă, ca urmare a duratei inegale a timpului de muncă) . 
Egalizarea nu este necesară, deoarece se egalizează înseşi plusvalorile. 

l) - „preţului de piaţă" , - Nota trad. 
2) - ,.preţul natural" . - Nota trad. 
3) - eroare. - Nota trad. 
"l Vezi volumul de faţă, p. 210. - Nota ·red. 
5J - „variaţiile accidentale şi temporare ale preţului" . - Nota trad. 
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Aici este deja presupusă existenţa unui „general level of 
profit 1)" înte diferitele sfe de produie, ewn „the par
cular nploymens" 2) . Ar fi ebuit să e examineze îsă n 
primul und cm e stabileşe general level of pices 3) în drl 
aceleiaşi employment şi general level of profit între different 
employments. Atunci Ric [avdo] ar fi văzut că această din urmă 
operaţie presupune deja peregrinări ale capitalului sau o parti
tion of the whole social capital between its different spheres of 
employment 4), detemninată de conionţă. Din mmnrt e se 
presupune că în diferite sfere valorile de piaţă, sau preţurile de 
piaţă medii, sînt reduse la preţuri de cost are dau aceaşi rată 
medie a profitului, {dar aceasta are loc numai în sfeele în care 
nu intervine proprietatea funciară ; în sfeele în care ea inter
vine, concuenţa în cadrul acestor sfere poate să aducă preţurile 
la valoare, precum şi valoaea la valoarea de piaţă, dar nu poate 
s-o reducă e aceasta din uvmă la preţul de cost}, abaterile mai 
mult sau mai puţin constante ale peţului de piaţă - în sus 
sau în jos - de la peţul de cost, care au loc în anumite sfere, 
vor determina o nouă migrare şi o nouă epartizare a caipita
lului social. Prima migrare are loc pentru a se stabili preţuile 
de cost diferite de valori - a doua - pentru a e egaliza 
preţurile de piaţă reale la preţurile de cost, în măsura n care 
preţurile de piaţă e ridică peste preţurile de cost sau scad sub 
acestea. Prima este transformarea valorilor în peţuri de cost. 
A doua este oscilaea preţurilor de piaţă accidentale, reale 
{546] ,  în diferite sfere, 1în jurul preţului de cost, care apare 
acum ca „natural price", deşi se dosebeşte de valoare şi nu 
este dcît e;u1tatul of [a] l on 5). Toai astă din 
umă mişcare, mai superficială, este analiată de Ric[ardo] ,  
mişcare pe cae, fără să-şi dea seama, o confundă uneori cu 
ceal:ltă. Fireşe „the same pnciiple" 6) le drmină pe ambele 
şi ane the pdnc1ple that 7. 

„Atîta timp cît fieare este liber să-şi întrebuinţeze capitalul după cum 
îi place, el va căuta în mod natural acea întrebuinţare care este cea mai 
avantajoasă ; el va fi, desigur, nesatisfăcut cu un profit de 10o, dacă 
deplasînd capitalul său poate obţine un profit de 15o. Această darinţă 
neîncetată din partea tuturor celor care folosesc capital de a părăsi o 

1) - „nivel general al profitului" . - Nota trad. l - intre „întrebuinţările particulare" . - Nota trad. 
3) - nivelul general al preţurilor. - Nota trad. 
�) - repartizare a întregului capital social între diferitele sfere de 

întrebuinţare. - Nota trad. 
5) - unei acţiuni sociale. - Nota trad. 
i) - „acelaşi principiu" .  - Nota trad. 
7) - principiul că. - Nota trad. 
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afacere mai puţin profitabilă, pentru una mai avantajoasă, are o puter
nică tendinţă de a egaliza rata profitului tuturora, sau de a o fixa în 
asemenea proporţii încît să ofere, după aprecierea părţilor, o compensaţie 
pentru orice avantaje e care unii le pot avea, sau pot părea că le au, 
faţă de ceilalţi " .  (p. 81 .) [Versiunea românească, voi. I, p, 98] . 

:ceastă tendency face ca masa totală a timpului de m uncă 
scial să se repartizeze, corespunzător cu nevoile sociale, între 
diferitele sfere de producţie. în acelaşi timp, datorită acestui 
fapt, valorile din diferite sfere e transfomă în preţuri de cost, 
iar, pe de altă parte, în fieare sferă de producţie e egaliează 
aibateile preţurilor reale de a preţurile de cost. 

Toate acestea au pornit de a A. Smith. Ricaido însuşi spune : 

„Nici un alt autor nu a arătat mai bine şi mai clar decît dr. Smith 
tendinţa capitalului de a se transfera dintr-o activitate în care bunurile 
produse nu acoperă prin preţul lor toate cheltuielile producerii şi adu
cerii lor pe piaţă, inclusiv profitul obişnuit", (prin urmare nu acoperă 
preţurile de cost.) (p. 42, notă). [Versiunea românească, voi. I, p. 221] 

Meitul lui Ricaido, a cărui eroae provine în genere din 
faptul că aici el nu are o atitudine critică faţă de A. Smith, 
constă în aceea că el determină mai exact această migration of 
apil from ne sphere o the other 1), au, mai bine zis, isuşi 
modul în care se operează ea. Dar el a putut ae acest lucru 
numai pentru că în vremea lui creditul era mai dezvolat deit 
în timpul lui Smith. Ric[ardo] spune : 

„Este; poate, foarte greu de trasat stadiile prin care este efectuată 
această schimbare ; ea este efectuată de un fabricant nu schimbîndu-şi 
în mod absolut întrebuinţarea capitalului, ci numai micşorînd cantitatea 
de capital pe care o are în această întrebuinţare. In toate ţările bogate 
există un număr de oameni care formează aşa-numita clasă a împrumu
tătorilor de bani ' ; aceşti oameni nu sînt angajaţi în nici o activitate, 
ci trăiesc din dobînda banilor lor, folosiţi la scontarea de poliţe sau la 
împrumuturi acordate părţii mai active a societăţii.  Bancherii întrebuin
ţează, de asemenea, un capital important pentru aceleaşi operaţiuni. ca
pitalul astfel întrebuinţat formează un capital circulant de mari proporţii 
şi este întrebuinţat în măsură mai mică sau mai mare, în toate activi
tăţile dintr-o ţară. Nu există, poate, nici un fabricant, oricît de bogat, 
care să-şi limiteze afacerea la proporţiile pe care i le permit propriile 

* Aici Roscher ar putea să vadă încă o dată ce înţelege englezul prin 
„monid class" 2) . „Monied class" ste aici n directă opoziţie cu „indus
trious at of the community" 3) w. 

1) - migrare a capitalului dintr-o sferă în alta. - Nota trad. 
2) - „clasa posesorilor de bani" .  - Nota trad. 
�) - „partea activă a societăţii" .  - Nota trad. [Cf. volumul de faţă, 

p. 1 23-126. - Nota red.] . 
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fonduri ; el face uz întotdeauna de o porţiune din acest capital flotant, 
e care o măreşte sau micşorează după intensitatea cererii pentru măr
furile sale. Cînd cererea pentru mătăsuri creşte şi cea pentru stofe scade, 
fabricantul de stofe nu se îndreaptă cu capitalul său spre industria 
mătăsii, ci reduce numărul de muncitori şi încetează cu cererea de 
împrumut· de la bancheri şi împrumutătorii de bani, în timp ce cazul 
fabricantului de mătase este invers ; acesta tinde să întrebuinţeze mai 
mulţi muncitori şi aceasta îi sporeşte motivul de a se împrumuta ; el 
împrumută mai mult, şi prin aceasta capitalul existent pe piaţă este 
transferat de la o întrebuniţare la alta fără nevoia ca vreun fabricant 
să-şi încetze ocupaţia sa obişnuită. Dacă privim pieţele unui oraş mare 
şi vedem cu cită regularitate sînt aprovizionate atît cu mărfuri din ţară 
cit şi din străinătate în cantităţile în care sînt cerute, cu toate variaţiile 
cererii decurgînd din capriciile gustului sau din schimbări în numărul 
populaţiei, fără ca să producă adesea, fie efectele unei saturaţii dintr-o 
ofertă prea mare, fie un preţ enorm de urcat datorită unei oferte care 
ar fi neegală cererii, trebuie să mărturisim că principiul care reparti
zează capitalul fiecărui gen de activitate în cantitatea precisă în care 
este cerut acţionează într-o măsură mai mare decît se presupune în 
gen€rl" . (p. 81 , 82.) [Versiunea românească, vol. I, p. 98-99] . 

adar, creditul ese acela care pune la dispoziţia fiecărei 
sfere de pdCţie apiall mtegii e a capitalştilor, dar 
nu proporţional cu capialul-proprieate a apitaliştilor din 
această sferă, ci potrivit nevoilor producţiei lor, - e dnd în 
cadrul concurenţei capialul individual ipare a autonom faţă 
de celealte - creditul este atît rezulatul cit şi condiţia pro
ducţiei capitaliste, şi aceasta ne oferă o admirabilă trecere de 
la concurenţa capitalurilor la capital ca credit. 

[c) Ambele determinări ale „preţului atural" la Ricardo. 
Variaţiile preţurilor de cost în funcţie de variaţiile 

în productivitatea muncii] 

a npul capiolulll.i l !V-la Ricado spune ă n 
atural price 1) el înţelege value a mărflor, ooi�ă preţul 
determinat .prin timpul lor de muncă elativ, iar prin market 
price accidental and empory deva.ons 2) de la aest naual 
price, egal cu value [547] . In tot apitolul îsă, el înelege 
prin natural price - şi chiar în e�rsii foarte categorice -
cu totul altceva, şi anume preţul de cost, are ste diferit de 
value. e aeea, în loc să aate cum transformă concuenţa 
valorie in pei de t şi, pin ume, creează pennt 
.ai.ons from the vlues 3), l, mîndu-1 e A. Smith, arată 

1) - preţ natural. - Nota trad. 
2) - abaterile accidentale şi temporare. - Nota trad. 
3) - abateri permanente de la valori. - Nota trad. 
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cum concurena reduce market prices in diferent trades a 
ost-pries 1). 

Astfel a începutul capitolului al IV-la e spune : 

„Considerînd munca drept bază a valorii mărfurilor, iar cantitatea. 
relativă de muncă necesară pentru producţia lor drept regulă care deter
mină cantităţile respective de bunuri ce vor fi date în schimbul celor
lalte, nu trebuie să se presupună că negăm deviaţiile accidentale şi tem
porare ale preţului de fapt sau preţului de piaţă al mărfurilor, faţă de
acest preţ al lor originar şi natural". (p. 80.) [Versiunea românească, 
vol. I, p. 98] .  

Aici, deci natural price este egal value, iar market price nu 
este decit deviations [of] aotua. prie from value 2). 

Dimpotrivă : 

„Să presupunem că toate mărfurile sint la preţul lor natural ş1, in· 
consecinţă, că profitul capitalului în toate genurile de activitate are exact 
aceeaşi rată sau diferă numai în măsura în care, după aprecierea părţi
lor, echivalează cu un avantaj real sau închipuit, de care pot beneficia 
sau se pot lipsi " .  (p. 83.) [Versiunea românească, vol. , p. 99] . 

Aici, prin urmare, natural price este egal cu cost price, adică 
ou peul în care raortul re profit şi advns 3) e 
în marfă este acelaşi, deşi cantităţi egale de valoare cuprinse· 
în mărfuri produse de capitaluri din diferite ramuri onţin 
cantităţi de plusvaloare foarte inegale şi deci profituri inegale. 
Pentru a aduce acelaşi profit, preţul trebuie deci să fie diferit 
de valoarea mărfii. Pe de altă parte, capitaluri de mărimi egale 
produc mărfuri cu mărimi de valoare foarte inegale, după cum 
n marfă intră o cantitate mai mare sau mai mică de capial 
fix. Dspre aceasta însă vom vorbi la circulaţia capitalurilor. 

Iată de ce prin acţiunea nivelatoare a concurenţei Ric[ado]' 
înţelege ni oscilarea [of] actual 1pces, au [of] aall 
market prices, în jurul lui cost-prices sau al natural price s. 
distinguished from value 4), egalizarea [of] rket pie in 
different rades to genel. cost-prices 5), adică tocmai la pris 
deosebite de rea·l values in the diffent ftrales 6) : 

„Aşadar, dorinţa pe care o are fiecare capitalist de a-şi transfera 
fondurile dintr-un gen de activitate mai puţin rentabilă în altul mai 

1) - preţurile de piaţă din diferite ramuri de activitate la preţuri de 
cost. - Nota trad. 

2) - deviaţii ale preţului de fapt de la valoare. - Nota trad. 
3) - cheltuielile. - Nota trad. 
4) - preţului natural a ceva distinct de valoare. - Nota trad. 
0) - preţului de cost sau al preţului de piaţă în diferite ramuri l. 

preţuri de cost generale. - Nota trad. 
6) - valorile reale în diferite ramuri. - Nota trad. 
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rentabil este ceea ce împiedică ca preţul de piaţă al mărfurilor să con
tinue pentru multă vreme să fie mult peste, sau mult sub preţul lor 
natural. Această concurenţă este aceea care potriveşte valoarea de schimb 
a mărfurilor" {precum şi different real values} „în aşa fel, incit, după 
platq salariilor pentru munca necesară producerii lor şi a tuturor celor
lalte cheltuieli cerute pentru a repune capitalul întrebuinţat în starea 
sa iniţială de eficienţă, valoarea rimasă sau surplusul să fie în fiecare 
activitate · proporţional cu valoarea capitalului întrebuinţat" . (p. 84.} 
[Versiunea românească, vol. I, p. 100]. 

se exaily [the] e 1). Concuena adjusts the pries n 
ift trdes 2) în aşa fel, încit „the remaining value or 
ovrplus" 3), profitur, coespunde [to the] value of the capital 
employed 4) dar nu [to the] real value a mărfii, nu [to the] 
real oveplus of value which it contains after the deduction of 
expenses. To bring this adjustment iabout the price of one 
commodity must be raised above, and the other e depressed 
efow ţheir resective eal valies 5) . Concurena face a, n 
diffeent trades, preţurile de piaţă să nu oscileze în jurul 
valorii măfurilor, ci în jurul peţului lor de cost, adică în 
jurul eees + the gnerl ,rate of profit 6), cupse în 
mafă. 

Ricardo continuă : 
. . 

„In capitolul al şaptelea din «Wealth of Nations» tot ce se referă la 
această chestiune este tratat cu foarte multă pricepere" (p. 84.) [Versiu
nea românească, vol. I, p. 100]. 

i. fa�t 7). Inedeea necritică n tradiţia smiJthenă H îm
ping� · aici pe Ric [ardo] pe un drum greşit. 

Ric[ardo] încheie capitolul, ca de obicei, declarînd că în cele 
ce nează wi. „leave entiely t of consiideration" 8) (p . 85) 
de devierile întîmplătoare ale preţurilor de piaţă de a preţul 
de cost, ar el pierde din vedere că nu a examinat de loc 
devierile conştante ale preţurilor de piaţă - în măsura în care 
ele coespund preţurilor de cost - de la valorile reale ale 
mărfurilor, şi că a înlocuit valoarea prin preţul de cost. 

1) - perfect adevărat. - Nota trad. 
2) - reglează preţurile în diferite ramuri. - Nota trad. 
3) - „valoarea rămasă sau surplusul". - Nota trad. 
4) - valorii capitalului întrebuinţat. - Nota trad. 
5) - surplusului real al valorii pe care ea îl conţine după scăderea 

cheltuielilor. Pentru a le regla, preţul unei mărfi trebuie să se ridice 
peste, iar cel al altei mărfi să scadă sub valorile lor reale respective. 
- Nota trad. 

6) - cheltuielilor + rata generală a profitului. - Nota trad. 
7) - Inir-adevăr. - Nota trad. 8) - nu se va „ocupa de loc" . - Nota trad. 
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Ch. XXX „On the influence of demand and supply an prices" 

Aici Ric[ardo] susţine că preţul permanent este detemiat 
e preţul de cost, şi nu de supply or demand 1), a.>ar, preţul 
permanent este detemiat de valoarea măfurilor numai în 
măsura în are stă valoae detemină peţul de cst . acă 
se pesupune că preţurile măfurilor sînt în a fel reglate 
îndt toate dau un proit de 10o, atunci oice change ) con
santă a for va fi deteminată de o ange n valorile or, n 
timpul de muncă nesar pentru prduea lor. Aşa cum 
această value continuă să determine [the] generai! rate of profii, 
tot aşa schmbăle ei continuă să determine �the] vaions in 
[the] cost-pies :3) , deşi aceasta nu nsmnă, desir, · că se 
suprimă diferenţa dintre aceste preţuri de cost şi valori. Se 
sup.mă nai icea ce trece dincolo de limiele aesei dife
ren.e, căci difeenţa dine vaore şi peţ!l eal nu rebie ă 
fie [5481 mai e decît diferenţa dintre preţuile e cost şi 
valoi, determinată de rata generală a profitului. Odaită cu 
changes in the values of commodities ") se schimbă şi peţurile 
lor de cost. Se formează a „new natural price" (p. 460) 5). Dacă, 
de exemplu, un muncitor poate să producă 20 de pălări, în 
aelaşi timp în cae înaine produa 10 plării şi dacă iul 
reprezntă 12 dn epee 6) entru 1 pălărie, mi pnu 20 
de pălăii epnse, cost of product.Il 7), în msura în ce 
onstă din saariu, s'a edus la jumae. Căi acum entu po
duceea a 20 de pălării e plăeşe acelaşi iiu e e pătea 
înainte pentru produeea a 1 0  pălării. P·rin re, fieae 
pălărie conţine numai jumătae din chelillle aneae en
tru sa.riu. Dacă fabicantul de pălării ar viide pălăriile .a 
peţl antnior, l le-ar vide peste eţul lor de st. Dacă 
inai1te profit. era de 10o (priupîid că icheltielie eo
sare pntru onfecţionaea ui m: măr de p.rii p
entau iniţiai 50 entru aerie prmă etc. şi 50 ,enu miuncă), 
aum l ar i de 463/3%. Ele rpentă aoum 50 nu materie 
primă etc. şi 25 entru aariu.  Dacă m11fa se vinde a chiul 

1) - ofertă sau cerere, - Nota. trad. 
2) - schimbare. - Nota trad. . 3) - variaţiile in preţurile de cost. - Nota trad. 
"; - schimbările în valorile mătiurilor. - Nota trad. 
3) - un „nou p'reţ natural" [Versiunea românească, voi. I ,  p. 27-219]. 

- Nota trad. 
G) - cheltuiala. - Nota trad. 
7) - cheltuiala, costul de producţie [Cf. Vesiunea omânească, vol. I, 

p. 279] . - Nota trad. 
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preţ, pofiil repezinrtă 35/75, sau 46213o. Ca umare a ădrii 
valorii, noul natural rice va cădea aici l aşa măsură încît 
preţiul va a un iprofit de na� 100o. Scădeea vlrî au a 
timpului de muncă ncear •rentru producerea mrfii îşi găseşte 
expsia în faptul că pentru aceeaşi cantitate de mafă se chel
tuişte ai puţin timp de muncă şi dci mai puţin timp de 
mucă plătit, mai puţin salariu şi, de asemenea, scad chel
tuielile, cade sailari'lll (cantitativ ; aeasta nu presupime scă
derea ratei salariului) care se plăteşte proporţional pentru po
ducerea fiecărei unităţi de mafă. Aşa se petrec lucrurile în 
cazul cind schimbarea valorii are loc chiar în produţia de 
pălării. Dacă ea ar avea loc în producţia de materie primă sau 
de unelte de muncă, atunci în sferele respective acest fapt 
s-ar exprima tot într-o reducere of expense of wages for the 
poduction of a certain given quantity of produce 1), iar pentru 
hat-moufacturrer 2) acelaşi fapt şi-ar găsi expreăa n aceea 
că capitalul său constant l-ar costa mai puţin. Cost-prices, 
sau „natural prices" (care nu au absolut nimrc comun cu 
„nature"), pot suferi o dublă scădere în urma unei change -
în cazul de faţă fall - in the value of commodities 3) 

[în primul rînd] , cînd scade salariul cheltuit pentru produ
cerea of a given quantity of commodities 4), deoarece a scăzut 
masa rbsolută a muncii - paid labour ' şi unpaid labour 5) -
cheltuită pentru această cantitate 

în al doilea rind, cînd, datorită sporirii sau scăderii producti
vităţii muncii (ambele sînt posibile : prima, cînd capitalul 
variabil scade în raport cu cel consant ; a doua, cînd salariul 
creşe ca urmare a scumpirii mijloacelor de subzistenţă), se 
modifică raportul dintre plusvaloare şi valoarea mărfii sau 
valoarea muncii c1prin€ in această marfă, prin urmare, cînd 
crşte sau scade rata profitului, înd anount of  labour 6) se 
repatizează diferit. 

Această din urmă împrejurare ar putea detemina variaţii 
în peţurile de producţie, au în preţurile de cost, numai în 
măsura în care asupra acestora exercită o influenţă [the] varia-

1) - a cheltuielii legate de plata salariilor pentru producerea unei 
c.ntiăţi de produs date. - Nota trad. 

:) - fabricantul de pălării. - Nota trad. 
:iJ - scădere - în valoarea mărfurilor. - Nota trad. 
1J - unei cantităţi de mărfuri date. - Nota trad. 
5) - muncă plătită şi muncă neplătită. - Nota t rad. 
,) - masa de muncă. - Nota trad. 
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tions n the value of laibour 1). In primul z, the va.Ue of 
laibour rămîne aceeaşi. In ultimul însă nu se schimbă valoarea 
mărfurilor, ci numai repartizaea între labour şi surplus 
labour 2) . Dar, în aest caz s-a' odue totuşi o schimbae în 
productivitate, deci în valoaea mărfii singulare. Acelaşi capital 
va produce într-un caz mai multe mărfuri, iar în celălalt mai 
puţine mărfuri decît înainte. Masa mărfurilor în care el este 
eprezentat ar avea aceeaşi valoare, dar marfa singulară ar 
avea o valoare diferită. Valoarea salariului nu determină, ce-i 
drept, valoaea mărfurilor, dar valoarea mărfurilor (care intră 
în consumul muncitorilor) determină valoarea salariului. 

Dacă preţurile de cost ale mărfurilor în different trade sînt 
date, ele cresc sau scad relativ unele faţă de altele O ·aată cu 
schimbarea valorilor măfurilor. Dacă ceşte productiviţatea 
muncii, adică se micşoează timpul de muncă necesar pentru 
produceea unei anumite mărfi şi, în consecinţă, scade valoarea 
ei - indifeent d.că aestă change of productivity 3) are loc 
în muna cheltuită în ultimul stadiu, sau în munca pe �re o 
conţine capitalul constant necesar pentru p'oducerea mărfii 
-, atunci trebuie să scadă în mod corespunzător şi preţul de 
cost al aeei mărfi. [The] absolute amount 4) a muncii chel
tuite pentru producerea ei s-a micşorat ; ca atae s-a �icşorat 
şi maa de paid labour, pe cae o conţine această marfă, [the] 
amount a salariului cheltuit pentru producerea ei, chiar · dacă 
rata salariului a rămas aceeaşi .  Dacă mafa s-ar vinde la 
vechiul ei preţ de cost, ea ar da un profit mai ridi;cat decît 
[the] general rate of profit, pentru că înainte acest profit 
reprezenta 1 0 %  la cheltuieli mai ridicate. Acum, la cheltuieli 
mai mici, profitul ar reprezenta mai mult de 10%. Invers, 
cînd productivitatea muncii scade, eal values ale mărfurilor 
cresc. Dacă rata profitului este dată, au, ceea ce este acelaşi 
lucru, dacă preţurile de cost sînt date, cveşterea sau scăderea 
relativă a acestor p eţuri depinde de ceşteea sau de scderea, 
de schimbarea valorilor eale ale mărfurilor. In locul vechilor 
preuri de cost apar new coit-pios 5) au, cm e e�imă 
Ric [a'do] urmîndru-1 e Smith, „new natual p'ies" 6) .  

1 )  - variaţiile în valoarea muncii. - Nota trad. 
2) - muncă şi supramuncă. - Nota trad. 
3) - schimbare a productivităţii - Nota trad. 
4) - masa absolută. - Nota trad. 
5) - „noi preţuri de cost" - Nota trad. 
6) - „noi preţuri naturale" . - Nota trad. 
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In eh. XXX, citat mai sus, Ric[ardo] identifică, chiar şi a 
denmie, naitural pre, adică Peţu. de cost, u atural va.ue 1), 
adică u valoaea determinată pn timpl de ncă : 

„Preţul lor" (of monopolised commodities) 2) „nu are nici o legătură 
necesară cu valoarea lor natUJ·ală ; însă preţurile mărfurilor, care sînt 
supuse concurenţei... vor depinde, în ultimă instanţă, de... costul lor de 
producţie. (p. 465.) [Versiunea românească, vol. I, p. 279] . 

Aici, prin urmae, cost-prices, au natural prices, sînt identi
ficate [549] cu „natural value", adică cu „value". 

Aeastă confuzie e�plică de ce post Riirdm 3) lţi indivizi 
ca, de pildă, însuşi Say, au putut să considere „the cost of pro
ductio." drept ultim regulator al preţurilor, fără a avea cea 
mai vagă idee despre determinarea valorii prin timpul de muncă 
şi, mai mult chiar, negînd direct această detelThinre şi susţi
nînd-o concomitent pe cealaltă. 

Toată această blunder a lui Ric [ardo] şi, de aici, tratarea 
greşită a rentei funciare etc., precum şi legile greşite cu privire 
la rata profitului etc.,  provin din faptul că el nu deosebeşte 
plusvaloarea de · profit şi, în general, ca şi ceilalţi economişti 
tratează în linii mari determinările de formă fără a le apro
funda. · În cele ce urmează vom arăta cum a ajuns el să fie 
captat d_e Smith [549] . 

[XII-636] (La cele de mai sus trebuie adăugat că R[icardo] 
nru cunoaşte nici o altă deosebie înte value şi natural price, în 
afară că acesta din urmă este monetary expression [of) vailue 4) 
şi, prin umare, se poate schimba în urma schimbării valorii [of] 
precious metals 5), chiar dacă nu s-au rproduS schimbări în 
vaJoare. Dar o asemena schimbare priveşte numai evaluaea, 
[the] expression [of] value in money 0) . Aşa, de pildă, el spune : 

„El" (comerţul exterior) „poate fi însă reglementat doar prin modifi
carea preţului natural, şi nu a valorii naturale la care pot fi produse 
mărfurile în acele ţări, şi aceasta se efectuează prin modificara distri
buirii metalelor nobile" . (l.c., p. 409.) [Versiunea românească, vol. 1 ,  
p. 253] [XII-636]. 

l )  - valoarea naturală. - Nota trad. 
�) - .  al mărfurilor monopolizate. - Nota trad. 
:iJ - după Ricardo. - Nota trad. 
"> - expresia bănească a valorii. - Nota trad. 
3) - metalelor nobile. - Nota trad. 
�) - expresia in bani a valorii. � Nota tral. 
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[B. Teoria preţului de cost a lui Smith] 

[ 1 .  remisele greşite ale teoriei preţului de cost 
a lui Smith. Inconsecvenţa lui Ricardo, 

datorată menţinerii identificării smithiene 
a valorii cu preţul de cost] 

[XI-549] Relativ la A. Smith de remarcat în primul rînd că 
şi el se de păree că 

„există întotdeauna un mic număr de mărfuri„. al căror preţ se 
descompune numai în două părţi : în salariile muncii şi profitul apita
lului. ( [„Recherches sur la nature et Ies causes de la richesse des na
tions" , Paris 1 802] , 1, I, eh. VI, v.I,p. 1 03) [Versiunea româneacă, vol. 
I, p. 38].  

şadar, aceas.ă dosebire de Ricalo poate fi omisă cu de
săvîrşie. 

llpă e la înoit artă că vleur ech.goble 1) e edue 
la cantitaea de muncă, că valoaea cuprinsă în valeur echan
geable, după ce se scade materia primă etc., se scindează în 
partea de muncă ae se plăteşte muncitorului, şi partea, ae 
nu i e plăteşte, care se scindează în profit şi rentă (iar profitul, 
a ndl său, e oate nda în profit şi dobndă), Sih .e o 
otitură iă, şi, n [oe să dompună valeur ig.ble în 
salariu, pofit şi rentă, le declară e acestea a fiind, dimpotrivă, 
factori ae formează valeur echangeable şi le pune, a valeurs 
changables autonme, să formeze valeur echangeab'le a pro
dusului, constituie valeur echangeable a măfii din valorile 
alariului, profitului şi entei, determinate independent de ea 
şi în chip autonom. In loc a valoarea să fie sursa lor, evin ele 
sua valorii. 

„Salariul, profitul şi renta sînt cele trei surse p rimare ale oricărui 
vemt ca şi ale oicărei valori de schimb". (t.I, l.I,ch.VI, p. 105). [Ver
siunea românească, vol. I, p. 39J . 

D11pă e a dezvăluit legătura lăuntrică, el e să n nou 
dominat de aparenţa fenomenului, de legătura lucrurilor aşa 
cum se manifestă ea în cadrul cocurenţei, iar în cadrul oncu
enei .totul apare întodauna răstunat, cu apul în jos. 

1) - valoarea de schimb. - Nota trad. 
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Ponind de a acest punct de vedere greşit, Smith stabileşte 
debirea dinre „prix naturel des mrchanlises" 1) şi „prix de 
marche" 2) l �or. Ric [ardo] o peia dar uită că, „prix naturel" 
al lui A. Smith nu este, potrivit premiselor acestuia, decît preţul 
de cost rezultat din concuenţă şi că chiar la Smith acest preţ 
de cost este identic cu „value" a mărfii numai în măsura în 
care el uită conpţia a mai profundă şi răne a ideea geşită, 
dedusă dn aparenţa suicilă, ă echngeable valrue [of] 
comodiies 3) s-ar forma prin adea valorilor of wges, 
pofat and rent i) , deteninae autonom. Combătînd pretutindeni 
această idee, Ricardo preia însă de la Smith confundarea sau 
identificarea - bazată pe aceeaşi idee - a valeur echangeable 
cu cost-price sau natural price. a Smith ac�astă confuzie este 
j u>tiată, deoarece întreaga lui cercetare cu privire la prix 
naturel, porneşte de la cea de-a doua concepţie a sa, greşită, 
asupra valorii. La Ric [ado] însă €a nu pate fi justifiată prin 
nimic, deoarece el nu preia n icăieri această concepţie greşită 
a lui Smith, ci, dimpotrivă, o combate ex professo a fiind o 
inconsecvenţă. Cu prix naturel, Smith a reuşit însă să-l prindă 
din nou în plasă. 

DuPă ce a alcătuit v.oarea mărfii din valorile salariului, o
fitului şi rentei, determinate independent de ea şi în chip auto
nom, Smith se întreabă cum se determină aceste valori elemen
tare. Şi aici Smith poneşte de a fenomen, considerîndu-1, aşa 
cum apare în cadrul concurenţei. 

Ch. VI b.  I „Du prix naturel des marchandises, et de leur 
prix de marc he". 

„În orice societate sau în orice regiune există un nivel obişnuit, sau 
mijlociu, al salariului, profitului şi rentei" (l.c.t. I,p. 1 1 0) .  Aceste „nive
luri obişnuite sau mijlocii pot fi numite niveluri naturale ale salariilor, 
profitului şi rentei pentru la timpul şi locul în care ele prevalează 
deobicei" . „Cînd preţul unei mărfi nu este nici mai mare nici mai mic 
decît acela care este suficient pentru a plăti renta pămîntului, salariile 
muncii şi profiturile capitalului întrebuinţat potrivit nivelurilor lor natu
rale, atunci marfa este vîndută la preţul ei natural" . (p. l l l ) .  [Versiunea 
românească, voi. I, p. 41] . 

ea ce înseamnă că preţul natural este preţul de cost al 
măfii, iar preţul de cost coincide cu valoaea măfii, întrucît 
s-a pre&upus că valoaa aesteia 1in urmă ese foată din 
valorile salariului, profitului şi rentei. 

1) - „preţul natural al mărfurilor" . - Nota trad. 
2) - preţul de piaţă. - Nota trad. 3) - valoarea de schimb a mărfurilor. - Nota trad. 
'> - salariilor, profitului şi rentei. - Nota trad. 
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„Marfa este în acest caz (550] vîndută exact cu cît valorează" (marfa 
se vinde atunci la valoarea ei), „ou" (sau) „cu cît l-a costat în realitate 
pe acela care o aduce pe piaţă" , (la v a l o a r e a ei sau la p r e ţ u l e i  
d e c o s  t pentru cel care aduce această marfă pe piaţă) , „pentru că, deşi 
în limbajul comun ceea ce se numeşte preţ de cost al unei mărfi, nu 
cuprinde profitul persoanei care o revinde, totuşi dacă o revinde la u n  
preţ care s ă  nu-i îngăduie s ă  obţină rata obişnuită a profitului d i n  loca
litate, această persoană este, evident, un om care pierde în îndeletni
cirea sa, deoarece întrebuinţînd capitalul său în vreo altă direcţie ar fi 
putut să realizeze acest profit" . (p. 111 .) [Versiunea românească, · vol. I, 
p. 41] 

Aici avem întreaga istorie a apariţiei lui prix naturel, expri
mată chiar corespunzător în ceea e priveşe limbajul şi logica, 
întrucît dacă valoaiea mărfii e formează din preţurile sala
riului, profitului şi rentei, iar valoarea adevărată a acestora din 
urmă, la rîndul ei, se formează exact în acelaşi mod, este clar 
că, atunci cînd ele se află la nivelul lor natural, valoaea mărfii 
este identică cu preţul ei de cost, iar acesta din urmă cu prix 
naturel al mărfii. Nivelul profitului, adică rata profitului, a şi 
rata salariului, se pesupune a fi ceva dat. Pentru formarea 
preţului de cost ele sînt, într-adevăr, date. Ele îi servesc ca pe
mise. De ac€a şi pentru capitalistul individual ele apar a fiind 
date. Pe el nu-l ineresează cîtuşi de puţin cum, unde şi de ce 
apar. Smith e situează aici pe punctul de vedere al apita
listului iividu.l, . agentului podCţiei apillise, e sa
bileşte preţul de cost al mărfii sale. Atîta pentru saii etc.,  
aîta epreJntă rata generală a pofiui. Ergo 1) : Astfel îi 
apare aestui capiali5t oeraţia, pn nmediul căra e sta
bi.eşte preţul de cost l mărfii, au valoarea mărfii, căci il şie 
de menea că peţul de piaţă ste oi mai mae, noi 
i mic dît acest peţ de cost, are de cea îi apare a peţ 
ideal al mărfii, ca preţ absolut a ei, spre deosebire de oscilaţiile 
preţului ei, pe scurt ca valoare a ei, n măsura în are în genere 
apitalistul are imp să se gîndească a asemenea lucruri. Şi, 
transpunîndu-se în vîltoarea concuenţei, Smith este ezonabil 
şi nerezonabil, urmînd iogia specifică a capitalistului prins in 
aeastă sferă. El ridică obiecţia : n viaţa de toate zilele, prin 
cheltuieli nu e înţelege profitul, pe cae îl obţine cel e vinde 
(profit care reprezintă în mod necear un excedent peste chel
tuielile lui). De e atunci incluii pofitul în peţul de cost ? 
Împreună cu chibzuitul capitalist căruia i se pune această înte
bare, A. Smith răspunde astfel : 

1) - Prin urmare. - Nota trad. 
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Profitul în general ebuie să intre . eţul de cost, deoaree 
eu ş fi înşelat, chiar şi în a. aînd în preţi. de cost ar intra 
numai un profit de 9% în loc de 10% 77. 

Naivitatea cu cae priveşte Smith lucrurile, pe de o parte, 
prin prisma unui agent al poducţiei capitaliste şi le înfăţişează 
exact aşa cum apar ele acestuia şi cum le concepe el, aşa cum 
determină ele activitatea lui practică şi cum se petrec în apa
renţă, în timp ce, pe de altă parte, acelaşi Smith dezvăluie pe 
alocuri legătura mai profundă dintre fenomene - această naivi
tate conferă cărţii un farmec deosebit. 

Aici se vede de asemenea de ce Smith, trecind peste marile 
sale îndoieli în această poblemă, descompune valoaea mărfii 
n umai în rentă, profit şi salariu, omiţînd capitalul constant, deşi 
îl recunoaşte, fireşte, la fiecare capitalist „în parte". Intr-adevăr, 
în caz contrar ar trebui să se spună că valoarea mărfii constă 
din salariu, profit şi rentă, la cae se adaugă partea de valoare 
a mărfii care nu constă din salariu, profit şi entă. Aceasta 
însenă că vloaea ar rebui sabilită iJJdepehdent de ariu, 
profit şi rentă. 

Dacă, pe lingă fap tul că acoperă cheltuielile legate de salariul 
mediu etc. ,  peţul mărfii dă şi un profit mediu şi - în cazurile 
cînd în cheltuieli intră şi enta funciară - o rentă medie, atunci 
marf. e vinde la preţul ei natural, sau la preţul ei de cost şi 
anume a preţul de ost egl u valoarea ei, deoaece, după 
Smith, valoaI'ea ei nu este altceva decit suma valorilor naturale 
ale salariului, profitului şi rentei. 

[551] In est, după ce a adoptat punctul de vedere al concu
renţei şi a presupus rata profitului etc. ca ceva dat, Smith tra
tează just le „prix naţurel" sau preţul de cost, şi anume acest 
peţ de cost spre deosebire de preţul de piaţă. 

„Preţul natural, s a u  valoarea întreagă a rentei, muncii şi profitului 
care trebuie plătite pentru ca ea" (marfa) „să ajungă pe piaţă" . (l.c.p. 
l l 2.) [Versiunea românească, vol. I, p. 41-42]. 

Aoest eţ de cost l mărfii este difrit de prix actuel 1) u 
de prix de marche 2) . ei (p. 112) .  A;oesta din urmă depinde de 
cerere şi ofertă. 

Cheltuielile de producie .e mălii, au preţul ei de ost 
reprezintă tocmai „la valeur entiere des rentes, salaires et 
pofits qu'il en cotte pour amene1· cette marchandise au mar-

1) - preţul real. - Nota trad. 
2) - preţul de piaţă - Nota trad. 
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che" 1 ). Dacă cererea şi oferta coincid, le prix de marche este 
egal cu „le prix nituel" . 

„Cind cantitatea adusă pe piaţă este tocmai suficientă pentru a satis
face cererea efectivă Şi deloc mai mare.. .  evident că preţul de piaţă 
va fi atunci, exact. . .  preţul natural al mărfii. .. " (p. 1 14) . „Preţul nat ural 
este, deci, ca să spunem aşa, preţul central în jurul căruia gravitează 
continuu preţurile tuturor mărfurilor. Diferite eventuale împrejurări le 
pot menţine o vreme, urcate, peste preţul natural, după cum uneori le 
pot scădea chiar. întrucîtva, şi sub acesta" (t.I,l.c.p,1 1 6).  [Versiunea 
românească, vol. I ,  p. 42, 43] . 

De aici Smith conchide apoi că în general 

„cantitatea de muncă folosită anual pentru a aduce o marfă oarecare 
pe piaţă" va corespunde nevoilor societăţii sau „cererii efective·' . (p. 1 17.) 
[Versiunea românească, vol. I, p. 43].  

C€a ce Ric [ardo) consideră ca apportionnement 2) a capitalu
lui ol înte diffeenit trads apae aici n ora mai na.vă a 
activităţii necesare pentru a se produce „o anumită marfă". Aici 
egaliaa preţurilor - între vînzătorii aceleiaşi mărfi - la 
preţul de piaţă şi egalizarea preţurilor de piaţă ale diferitelor 
mărfuri a preţul de cost se încrucişează încă haotic. 

Smith atinge aici .numai în treacăt problema influenei pe 
care variation in the real values of commodities 3) o exercită 
asupra preţurilor naturale sau asupra preţurilor de cost. 

ndosebi n agricultură 

.,aceeaşi cantitate de muncă va produce, în ani diferiţi, cantităţi 
foarte diferite de mărfuri, în timp ce în altele [ramuri de producţie] 
va produce întotdeauna aceeaşi cantitate sau aproape aceeaşi. Acelaşi 
număr de muncitori în agricultură vor produce, în ani diferiţi, cantităţi 
foarte diferite de cereale, vin, ulei vegetal, hamei etc. Dar acelaşi număr 
de torcători sau ţesători vor produce, în fiecae an, aceeaşi sau aproape 
aceeaşi cantitate de pînzeturi şi ţesături de lînă ... în celelalte feluri de 
activitate" (nu în agricultură), „produsul cantităţilor egale de munci 
fiind întotdeauna acelaşi sau aproape acelaşi" (adică atîta timp cît con
diţiile de producţie rămîn aceleaşi) . „el poate fi mult mai exact adaptat 
cererii efective" . (p. 1 1 7-118.) [Versiunea românească, vol. I, p. 43] . 

Aici Smith constată că simpla change in [the} productivity ") 
des „quantites egales de travail" 5),  deci în valorile reale ale 
măfurilor, schimbă cost-prices. El redevine superficial prin 

1) - „valoarea întreagă a rentelor, salariilor şi profiturilor care tre-
buie plătite, pentru a aduce această maiiă pe piaţă" . - Nota trad. ) - repartizare. - Nota trad. 

3) - variaţia în valorile reale ale mă:rfurilor. - Nota trad. 
4) - schimbare în productivitate. - Nota trad. 
5) - „cantităţilor egale de muncă" . - Nota trad. 
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reduoea la apoul dinte supply a1d dend 1). Potrivit pro
priilor ale raţionamente, modul în care tratază problema este 
greşit. Căci dacă [n agricultură „des quantites egales de travail" 
funiează, datorită condiţiilor atmsferioe etc., e diferite 
de prodse, şi în inidstrie etc., după cum a arăat tot l, „ds 
qn.tes egls de travail" '  datorită maşinilor, diviznii nci 
etc. funizează mase foarte diferite de produs. Aşadar, nu în 
aceasta 1oonstă deooia ntre agiculră şi olelalte rmuri 
de podtcţie. Deosebirea constă în faptul că într-un z „fora 
productivă" este folosită „într-o măsură dinainte stabilită" ,  iar 
în celălalt a depinde de capriciile naturii. et este însă că 
valoarea mărfurilor, sau [the] q:ntity of labour 2), ae, în 
funcţie de productirvitatea muncii, s to € expendd on a 
ren commodity 3), sliiimbă preţurile lor ·de o�t. 

In paajul de mai jos, A. Smith arată cum migration of capi
tais 4) dintr-o ramură n lta stabhleşte peţul de cost n d1feii
tele ramuri. a el însă această idee nu este exprimată clar a 
la Ric[ardo] . Căci dică [552] preţul mărfii scade sub „preţul" ei 
natural, aceasta se întîmplă, după Smith, pentru că unul dinte 
elementele acestui peţ sade sub nielul natural, au sub rata 
naturală. Aşadar nu numai prin etragerea capitalurilor sau 
prin migraea lor, ci prin aoeea că labour, capital or land 
migrează dintr-o ramură într-alta. Ai concepţia lui Smith este 
mai consecventă dcît cea a lui Ric[ardo] , dar este greşită. 

„Oricare ar fi partea din acest preţ" (natural) „care s-ar plăti sub 
nivelul ei natural, persoanele al căror interes va fi atins, vor resimţi 
pierderea şi vor reduce imediat, fie atîta din pămînt, fie atîta din muncă, 
fie atîta din capitalul ce era întrebuinţat în producţia bunurilor respec
tive, pină ce, în curind cantitatea adusă pe piaţă nu va fi mai mare 
decît e necesar pentru a satisface cererea efectivă. Preţul de piaţă, al ei, 
deci se va ridica în scurt timp, la preţul ei natural sau, cel puţin aşa 
va fi cazul acolo unde va fi o libertate perfectă" . (p. 125) .  [Versiunea 
românească, vol. I, p. 45-46] . 

A!ceasta este difeenţa esenţială în felul în are înţeleg Smith 
şi [Ric]aido egalizaiea la „prix naturel" .  [Conepţia] lui Smith 
se bazază e pespuneea geşită că ele 3 elemente deter
mină autonom valoaea mărfii, în timp e conepţia lui 
Ric[ardo] se baează e presupunerea justă că numai rata medie 
a rofitului (salariul fiind dat) stabileşte preţurile de cost. 

1)  - ofertă şi cerere. - Nota trad. 
2) - cantitatea de muncă. - Nota trad. 
�) - trebuie cheltuită pentru o marfă dată. - Nota trad. 
4) - migrarea capialurilor. - Nota trad. 
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[2. Teoria lui Smith cu privire la „rata naturală" 
a salariului, profitului şi rentei] 

„Preţul natural" variază după nivelul natural al fiecărei părţi com
ponente a lui : salariu, profit şi rentă" . (p. 127.) [Versiunea românească, 
vol. I, p. 46] . 

Şi iată că, în eh. VIII, IX, X, şi XI ale cărţii I, Smith încearcă 
să determine [le] „taux n.aturel" 1) al acestor „parties co:Jsti
ants" 2) - salariuJ, profitul şi ·nta şi variaţiile acestui 
nivel. 

Ch. VIII : „Des salaires du travail". 
La înepul capitolului despre salarii, Smith, părăsind punc

l de vedere ilzriu al concunţei, analizează n primul rind 
adevărata natură a plusvalorii, şi profitul şi renta ca simple 
orme ale aesteia. 

În privinţa salariului el ae n punct ide vedere pentru a 
determina [le] ax naJul, adică valoarea ptăţii de muncă 
[Arbeitsvermogen] înseşi, salariul necesar. 

„Un om trebuie întotdeauna să poată trăi din munca sa, iar salariul 
trebuie să fie cel puţin suficient pentru a-l întreţine. Salariul trebuie 
să fie în cele mai multe împrejurări, chiar ceva mai mare decît atît ; 
altfel ar fi imposibil pentru muncitor să întemeieze o familie, iar cursul 
vieţii, l unor asemenea muncitori, n-ar putea dura mai mult de o gene
raţie" (p. 136.) [Versiunea românească, vol. I, p. 49] . 

Acest lucru este lipsit de orice semnificaţie, deoarece el nu se 
întreabă deloc cum se determină valoarea mijloacelor de subzis
tenţă neoesare, adică a mărfii în general. Şi, înitruît s-a înde
părtat de la concepţia sa fundamentală, aici Smith este nevoit 
să spună : preţul salariului este determinat de preţul mijloacelor 
de subzistenţă, iar preţul mijloacelor de subzistenţă este deter
minat de preţul salariului. După ce a presupus că valoarea 
salariului a fost fixată, el descrie cu precizie oscilaţiile acesteia, 
aşa cum se manifestă ele în cadrul concurienţei, şi împejurările 
care le provoacă. Aceasta ţine de partea exoteri1că şi nu intere
sează aici. 

[El se referă] în special la accroissement, a acilmularea capi
talului, dar nu ne spune ce o determină, căci această accroisse
ment poate să fie rapidă ori cînd rata salariului este relativ 
scăzută, iar productivitatea muncii este mare (în acest caz creş
terea salariului este întotdeauna doar o urmare a unei perma-

IJ - , .nivelul natural " .  - Nota trad. 
2) - „părţi compo1enle" - Nota trad. 
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nente scăderi anterioare a aoestuia, ori dnd rata acumulării 
este scăzută, dar productivitatea muncii este mare. in primul 
caz, el ar fi tvebuit, pornind de la punctul său de vedere, să 
deducă rata salariului din rata profitului, adică din rata sala
riului. iar in l doi1lea caz din gross amo1nt of pofit 1), eea e 
l-ar fi pus iarăşi în faa neoesităţii de a cerceta valoarea mărfii.) 

El vrea să deducă valoara mărfii din valoarea muncii ca ele
ment component al aoesteia. Pe de altă parte, el deduce nivelul 
salariului, din faptul că 

„salariile.„ nu variază odată cu preţul alimentelor" (p. 149) şi că 
„salariile variază, mai mult decît preţul alimentelor, de la un loc la 
altul"  (l.c.p. 150) [Versiunea românească, voi. I, p. 53] . 

De fapt, tot acest capitol nu onţine nimic a obiect în afară 
de determinaea minimului de salariu, alias a valorii capacităţii 
de muncă [Arbeisvenogen] . Aici Smith revine instincv la 
concepţia a mai profundă, dar apoi o abandonează din nou, aşa 
înit chiar şi determinarea de mai sus nu [înseamnă] nimic. Căci 
prin ce e determină valoarea mijloacelor de subzistenţă nece
sare, aşadar, valoaea mălurilor în general ? In parte, prin 
natral prie of labo1Ur 2). Şi prin e e detenă asa ? prin 
value of neessaris, or omoJties n gell 3). Jalnică di
lemă. in est capitoll aesa nu conţne islut iic despre 
subiectul popriu-zis, dspe natural price of labour [553] ci se 
limi:ează la analia ceşterii sa,lariului pse nivelul „aei natu
ale",  adică 1 aport cu ipiid.ata mu.ării apitalul., u 
acumulaa lui pogesivă. Aoi sînt ali.e diferitele stări 
ale societăţii, în care azul aesa e foc, r la sÎ'şit Smith dă 
o lovi tură dită di.ăirii valorii mărfii prin alariu şi a 
salaiului prin valoaea mijloaelor de subzisenţă neare, de
moustrî.d că n ngla, după cît e ae, [nu] e loc o ase
menea deemire. AiCi intervne - întvuoît .ai. ese de
terminat de mhloaele de subzistnţă [nee] nu nmai pen
ru tirail, i [şi] pentru eprodea :populaţiei - şi eva e 
seamănă cu teoria malthusiană a popUlaţiei. 

După ce, va să zică, a înercat să demonstreze că n secolul 
al XVIII-lea .alariul, mai ales în Anglia, a crescut, A. Smith e 
întreabă dacă aoest lucru trebuie considerat „comme un avan
age ou comme un inconvnit our a oiete" 4) (1. c. p. 1 59). 

1) - masa profitului. - Nota trad. 
2) - preţul natural al muncii. - Nota trad. 
•1) - valoarea mijloacelor de subzistenţă sau a mărfurilor în general. 

- Nota trad. 
; )  - „ca un avantaj sau un inconvenient pentru societate" . -

Nota trad. 
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Cu aest pri€j el revine în treacăt la concepţia sa mai profundă 
potrivit căreia profitul şi renta nu sînt decît părţi din produsul 
muncitorului. Muncitorii spune el, 

„alcătuiesc majoritatea întregii societăţi. Dar oare ar putea fi consi
derat vreodată ca un dezavantaj pentru întreg ceea ce îmbunătăţeşte 
soarta părţii celei mai mari a acestui întreg ? Desigur că nici o societate 
nu poate fi înfloritoare şi fericită, dacă majoritatea membrilor ei sint 
săraci şi vrednici de plîns. Pe lingă aceasta, e echitabil ca cei care 
hrănesc, îmbracă şi procură locuin ţă întregii mase a poporului, să ai ba 
atita parte dzn produsul propriei lor munci încît să li se dea posibilitatea 
să fie destul de bine hrăniţi, îmbrăcaţi şi adăpostiţi'· (p. 159-160.) 
[Versiunea românească, vol. I ,  p .  56] . 

Cu acest prilej el aj unge la teoria populaţiei : 

„Sărăcia, deşi fără îndoială că descurajează căsătoria, nu o împiedică 
însă întotdeauna. Se pare că a este chiar favorabilă naşterilor ... Steri
litatea, aşa de frecventă printre femeile din lumea bogată, este foarte 
rară la femeile de condiţie inferioară ... Dar sărăcia, deşi nu împiedică 
venirea pe lume a copiilor, este în schimb extrem de nefavorabilă 
creşterii lor. Planta plăpîndă se naşte însă într-un teren aşa de rece şi 
într-o climă atît de aspră, încit curînd ea se vestejeşte şi moare ... Toate 
speciile de animale se înmulţesc, fireşte, în raport cu mijloacele de 
existenţă şi nici o specie nu s-ar putea înmulţi vreodată fără aceste 
mijloace. Dar într-o societate civilizată, lipsa mijloacelor de existenţă 
poate limita înmulţirea genului uman numai în păturile de jos ale 
populaţiei... Cererea de oameni, intocmai ca aceea de orice altă marfă, 
determina în mod necesar producţia de oameni. stimulînd-o cind mer.ge 
prea încet, şi oprind-o cînd înaintează prea repede" (l.c.p. 160-163). 
[Versiunea românească, vol. I, p. 56-57]. 

egătura dintre minimul de salariu şi diferitele stări ale socie
tăţii este următoaea : 

„Salariile plătite muncitorilor cu ziua şi servitorilor de tot felul tre
buie să fie astfel stabilite încît să îngăduie continuitatea în existenţă 
a munci lorilor zilieri şi a servitorilor potrivit cu creşterea, micşorarea 
sau stagnarea cererii, pe care ar determina-o nevoile societăţii. (l.c.p. 
164) (La societe ! c'est a dire - le capital 1) ) .  

El arată apoi că  sclavul este „mai scump" decît muncitorul 
lib€r, deoarece acesta din urmă îşi supraveghează singur 
„uzura", în timp ce pentru primul această supraveghere este 
„sous l'administration d'un maître peu attentif ou d'un inspec
teur negligent" 2) (1 c. p. 1 64). Muncitor:ul liber cheltuieşte „ou 
economie" „fondul" pentru înlocuirea „uzurii", în t imp ce, în 
cazul sclavului, acest fond este risipit, administrat dezordonat. 

1) - Societatea ! adică capitalul. - Nota trad. 
�) - sub administraţia unui stăpin neglijent sau a unui administrator 

nepăsător. - Nota trad. 
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„Fondul destinat pentru a reface, sau pentru a repara, dacă se poate 
spune astfel, pe un sclav istovit este deobicei administrat de un stăpîn 
neglijent sau de un administrator nepăsător, pe cînd fondul destinat să 
îndeplinească acelaşi serviciu faţă de omul liber este administrat chiar 
de omul liber. Dezordinea care domneşte de obicei în afacerile bogatului, 
evident că va intra şi în administrarea făcută de stâpîn pentru servitor ; 
iar stricta cumpătare şi prea marea atenţie la economie a săracului 
apar firesc şi în administrarea făcută de celălalt" (p. 164.) [Versiunea 
românească, vol. I ,  p. 57-58] . 

Din determinarea minimului de salariu, au a prix naturel du 
travail J) , rezultă că acesta este mai scăzut la muncitorul salariat 
decît a sclav. Această idee e întrezăreşte a Smith : 

„Munca făcută de omenii liberi este în cele din urmă mai ieftină decît 
aceea realizată de sclavi" (p. 165) . „După cum răsplata generoasă a 
muncii este efectul creşterii bogăţiei, tot ea este şi cauza creşterii 
populaţiei. A te plînge de creşterea populaţiei înseamnă a te jelui [554] 
ele cauzele şi efectele necesare celei mai mari prosperităţi publice" . 
(p. 1G5) LVersiunea românească, vol. I, p. 58] . 

În contiinuae, Smith pJedează pentru un alaiu idiat : 

El „nu numai că încurajează înmulţirea populaţiei" ,  dar îi „sporeşte 
Şi hărnicia. Salariile muncii sînt stimulentul dat hăniciei care, întocmai 
ca orice altă calitate a omului, progresează în proporţie cu stimulentul 
pe care îl primeşte. O hrană îmbelşugată măreşte puterea fizică a mun
citorului, iar plăcuta nădejde că îşi va îmbunătăţi situaţia„. îl însufleţeşte 
să-şi exercite această putere pînă la cel mai înal t grad. Prin unnare 
acolo unde salariile sînt urcate, vom găsi totdeauna muncitori mai 
<1ctivi, mai sîrguincioşi şi mai întreprinzători decît acolo unde ele sînt 
scăzute·' . (l.c .p. 166.) [Versiunea românească, vol. I, p. 58] . 

Dar un aaiu ridicat îi stimulează pe muncitori la surmenaj 
şi la ruinarea prematură a rapacităţii lor de muncă [Areits
vermogen] : 

„Cînd sînt corect plătiţi cu bucata, muncitorii sint în stare să lucreze 
peste măsură şi in cîţiva ani să-şi ruineze sănătatea şi organismul" 
(p. 166, 167) . „Dacă patronii ar asculta întotdeauna de impulsul raţiunii 
?i al umanităţii, ar avea deseori motivul să modereze, iar nu să stimuleze 
mai mult, sforţarea multora dintre lucrătorii lor·' . (p. 168.) [Versiunea 
românească, vol . I, p. 58, 59] . 

In continuare, el susţine, dimpotrivă, că „o existenţă puţin 
mai îmbeşugată decît a normală poae face e unii lucrători 
ceva mai inactivi" .  (p. 169). 

1) - preţului natural al muncii. - Nota trad. 
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El analizează apoi dacă este adevărat ca m anii cu recoltă 
bună muncitorii sînt mai inactivi decît în cei cu recoltă poastă 
şi cum stau lucrurile mai ales în privina raportului între sala
riu şi iix des denrees 1). Aici apae din nou inoecvenţa. 

„Preţul în bani al muncii este în mod necesar determinat de două 
împrejurări : cererea de muncă şi preţul bunurilor necesare şi al celor 
de înlesnire a traiului... Preţul în bani al muncii este determinat de ceea 
ce se cere pentru a cumpăra aceste cantităţi" (de obiecte de primă 
necesitate şi de confort.) (l.c.p, 175.) [Versiunea românească, vol. I, p. 61] . 

fin continuare el analizează] de e - legat de ceerea de 
muncă - alariul poate să crească în anii cu recoltă bună şi să 
scadă în anii cu recoltă proastă. (p. 176 şi urm.) 

in anii cu recoltă bună şi în cei cu recoltă proastă, auzel� 
se paralizează. 

„Sărăcia dintr-un an de scumpete, micşorînd cererea de muncă, tinde 
să coboare preţul muncii, după cum preţul ridicat al mijloacelor de 
existenţă tinde să-l urce. Belşugul dintr-un an de ieftinătate, din contra; 
mărind cererea de muncă, tinde să urce preţul muncii, după cum ieftină
tatea mijloacelor de trai tinde să-l micşoreze. În variaţiile obişnuite ale 
preţurilor miloacelor de existenţă, aceste două cauze opuse par a se 
contrabalansa, ceea ce explică, probabil, în parte, raţiunea pentru care 
salariile sînt pretutindeni cu mult mai fixe şi mai constante decît preţul 
mijloacelor de existenţă" . (p. 177.) [Versiunea românească, vol. I, p. 61] . 

in sfîşit, după toate aceste zigzaguri, el opune din nou sala
riului ca sursă a valorii mărfurilor conepţia sa iniţială. mai 
profundă, potrivit căreia valoarea mărfurilor este determinată 
de cantitatea de muncă ; şi dacă, în anii buni sau cînd apitalul 
creşe, munciorul prnşte mai multe măfui, el şi produce 
mai multe mărfri, sau unitatea de marfă onţine o cantitate 
mai mică de muncă. Prin are, muncitol piate primi o 
antitae maJ e de măifuri cu o valoae mai miică şi deci -
aceasta este concluzia consecmtă - profitul poate ceşte cu 
toate că a crescut alariul absolut. 

„Urcarea salariilor sporeşte evident preţul multor mărfuri, mărind 
partea din preţ care se descompune în salariu, şi astfel tinde să micşo
reze consumul acestor mărfuri, atît în interior cît şi în străinătate. Totuşi 
aceeaşi cauză care urcă salariile, şi anume mărirea capitalului, tinde să 
mărească forţele productive ale muncii, şi să facă astfel încît o cantitate 
mai mică de muncă să producă o cantitate mai mare de bunuri" . . .  
[Ceea ce are loc prin] diviziunea muncii, folosirea maşinilor, invenţii 
etc . . .. „Astfel, ca urmare a acestor progrese, multe mărfuri vor fi produse 
printr-o muncă mult mai redusă decît înainte, aşa încît urcarea preţului 
muncii este mai mult decît compensată prin micşorarea cantităţii ei" .  
(p. 177, 1 78.) [Versiunea românească, vol. I ,  p ,  61-62] . 

1) - preţul mij loacelor de subzistenţă. - Nota trad. 
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Muna e plăteşte mai bine, dar fiecare marfă conţine mai 
puţină muncă, prin urmae este mai puţin de plătit. Astfel 
Smith anulează sau, mai bine zis, paralizează, compensează 
teoria :sa greşită potrivit căeia salariul, a nl dintre elemen
tele componente ale valorii, determină valoaea mărfii, prin 
teoria sa justă potrivit căreia valoarea mărfii este determinată 
de cantitatea de muncă cuprinsă în ea. 

[555J Ch. IX : Des Profits des capitaux. 
Aici, prin urmare, urmează să e determine natural tax a 

celui de-al doilea element, care determină şi constituie natual 
price, sau valoarea mărfurilor. Consideraţiile lui Smith privind 
cauza scăderii ratei profitului (p . 1 79, 1 89, 1 90, 1 93 ,  1 96, 1 97 
etc.) [Vrsiunea românească, val. I, p.  63, 66, 67, 68, 69 etc.] 
vor fi examinate mai tîziu l ) .  

AiCi Smith este deci într-o mare încurcătură. El spune că 
chiar deerminarea „ratei medii" a salariului nu înseamnă decît 
că .aceasta este „taux habituel des alaires" 2) (p . 179), rata 
efectiv dată a alariului. Mais ceci meme ne peut guere s'obtenir 
a l 'egard des profits des capitaux" 3). Pe lîngă că e în funcţie 
[de] reuşita sau de nereuşita întreprinzătorului, „ce profit e 
ressent . . .  de chaque variation qui survient dans le prix des 
marchan.dises" 4) (p. 1 80), mi noi· tebuie să determinăm tocmai 
[le] prix naturel al acestor marchandises prin natural tax of 
profit, ca unul din elementele componente ale „valorii" . Acest 
lucru este dificil chiar şi in one single trade for a single 
capitalist 5) . 

.. A preciza care ar fi profitul mijlociu al negoţurilor de tot felul 
exercitate într-un regat mare, este şi mai greu" (p. 180.) [Versiunea 
românească, vol. I, p. 63] . 

Depre , .profits moyens des capitaux" ne putem face însă 
„quelque idee d'apres l 'interet

. 
de l'argent 6) . 

.. Se poate stabili ca o maximă, că ori unde se poate realiza mult cu 
ajutorul banilor, se va plăti de obicei mult pentru folosirea lor ; şi cu 

1)  Vezi volumul de faţă, p. 481 ş i  514. - Nota red. 
2) - „rata obişnuită a salariilor" . - Nota trad. 
0) - „Iar în ceea ce priveşte profiturile, nici acest lucru nu se poate 

determina decît rareori [Versiunea românească, vol. I ,  p. 63] . -
Nota trad. 

") - .,acest profit este influenţat ... de orice variaţie care intervine în 
preţul mărfurilor" . - Nota trad. 

5) - într-o singură ramură pentru un singur capitalist. - Nota trad. 
6) - „profiturile medii ale capitalurilor" . - Nota trad. 
7) - o idee după dobinda la bani. - Nota trad 
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cit se va realiza mai puţin cu ajutorul banilor, cu atît se va da de 
obicei, mai puţin pentr! ei „ .  (p. 180, 1 8 1 ) .  [Versiunea românească, voi. 
I ,  p. 63] . 

Smith nu spune că rata dobînzii deermină profitul. El spune 
:ategoric contrariul. Dar în ceea ce priveşte raa dobînzii în 
diferite epoci etc. există date, care nu există pentru rata profi
tului. Aşadar, ratele dobînzii sî7t simptome după care se poate 
apecia sarea aproximativă a ratei profitului. Problema însă 
nu era de a compara sarea diferitelor rate date ale profitului, 
ci de a determina natural lax a profitului. Smith se efugiază 
într-o analiză secundară a situaţiei dobînzii în diferite epoci, 
care nu are absolut nici o legătură cu problema pe care şi-a 
pus-o. Smith examinează în linii mari diferite epoci din Anglia, 
compară apoi Anglia cu Scoţia, Franţa, Olanda şi găseşte că, 
cu excepţia coloniilor din America 

„salariile urcate şi profiturile urcate, rareori pot merge mina n mină, 
cu excepţia împrejurărilor speciale din noile colonii" .  (p. 187) .  [Versiunel 
românească, voi. I ,  p. 66]. 

Aici A. Smith încearcă, aproxiativ în aelaşi spirit a şi 
Ri.c[ardo] , dar într-un mod oaeom mai reuşit, să explice profi
turile ridicate : 

„într-o colonie nouă, pentru un anumit timp, capitalul, în raport cu 
întinderea teritoriului ei şi cu densitatea populaţiei, este mai i·edus decît 
in cea mai mare prte a altor ţări. Locuitorii au mai mult pămînt 
cultivat decît au capital. De aceea, capitalul pe care îl au, ii întrebuin
ţează numai pentru cultivarea pămînturilor celor mai fertile şi  mai 
favorabil situate, în apropiere de ţărmul mării şi de-a lungul malurilor 
rîurilm navigabile. Astfel de pămînturi sînt deseori cumpărate cu un 
preţ mai mic chiar decît valoai·ea produsului lor natural" . (Adică, in 
.fact, nu costă nimic). „Capitalul plasat în cumpărări şi amelimări de 
astfel de pămînturi, trebuie să aducă un profit foarte mare şi, în conse
cinţă, profitul permite plata unei dobînzi foarte ridicate. Acumularei 
>.pidă de capital, într-o afacere aşa de profitabilă, îngăduie plantato
rului să uti lizeze mai mulţi muncitori decît poate găsi într-o nouă aşe
zare. Mina de lucru pe care o găseşte, trebuie să fie deci foarte bine 
i·etribuită. Pe măsură ce colonia se dezvoltă, profiturile capitalului se 
micşorează treptat. Cînd pămînturile cele mai fertile şi mai bine situate 
au fost toate ocupate, atunci, prin cultivarea unui pămînt inferior ca 
situaţie şi calitate, se obţine un profit mai mic, şi o dobîndă mai redusă 
pentru capitalul astfel investit. Ca urmare, în majoritatea coloniilor 
noastre procentul dobînzii... s-a redus simţitor in cursul acestui secol·' 
(p. 187-1 89) . [Versiunea românească, voi. I, p. 66] . 

Aceasa, deş i  cu o altă motivare, constituie una dintre bazele 
expliaţiei ric[ardiene] a scăderii profitului. In ansamblu, Smith 
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explică aici totul prin concurenţa dintre capitaluri, o dată cu 
ceşterea cărora profitul scade şi odată cu scăderea cărora el 
rşe, pe cînd salariul, dimpotrivă, creşte sau, respectiv, scade. 

[5561 „După cum micşorarea capitalului naţional sau a fondurilor 
destinate activităţii economice scade salariile, tot aşa. ea măreşte profitul 
şi în consecinţă, dobînda. O dată scăzute salariile, proprietarii capitalului 
rămas în ţară pot aduce pe piaţă produsele lor cu cheltuială mai mică 
decît înainte ; şi de vreme ce se întrebuinţează capital mai puţin decît 
înainte pentru a satisface piaţa, ei vor putea vinde mai scump aceste 
produse" (p. 1 9 1-192.) [Versiunea românească, voi. I, p. 67] . 

[Smith] vorbeşte apoi despre cea mai ridicată şi despre ea 
mai scăzută rată posibilă. 

„Cel mai urcat nivel al lJrofitului poate ajunge să absoarbă, din 
preţul celor mai multe mărfuri, tot ceea ce ar fi revenit rentei pămîn
tului şi să lase numai ceea ce e suficient ca să plătească munca, de a 
le produce şi a le aduce pe piaţă, potrivit celui mai scăzut nivel la care 
munca poate fi oriunde plătită, adică simpla întreţinere a muncitorului'" . 
(p. 1 97-198.) [Versiunea românească, voi. I, p. 69] . 

. ,Cel mai scăzut nivel al profitului obişnuit trebuie să fie întot
deauna ceva mai mare, decît cel suficient pentru a compensa pierderile 
o::azionale, la care este expusă orice întrebuinţare de capital. Numai 
acest surplus este profitul net sau curat" (p. 1 96.) [Versiunea româ
nească, voi. I ,  p. 68] .  

I n  fact Smith caracterizează singur ceea ce spune e l  despre 
„natural tax of profit" : 

„In Marea Britanie, comercianţii consideră ca un profit bun, moderat 
şi r'ezonabil, de două ori valoarea dobînzii, termeni care - socotesc eu 
- nu exprimă altceva decît un profit obişnuit şi normal" . (p. 1 98.} 
[Versiunea românească, voi. I, p. 69] . 

Şi într-adevăr, Smith nu numeşte acest „profit commun et 
d'uage" ni<Ci modere, nici honnete dar îl numeşte „natural tax 
of profit" ; în acelaşi timp însă, el nu ne spune ce este aceasta 
şi um e determină ea, deşi tocmai cu ajutorul acestei „atul 
tax of profit" trebuie să determinăm „natural price" [of] com
modity 1) . 

, .ln ţările care progresează rapid din punctul de vedere al bogăţiei, 
pro�itul s::ăz1t poate compensa. în preţul multor mărfuri, salariile 
ridicate ale muncii ; şi face ca aceste ţări să vîndă tot atît de ieftin ca 
şi vecinii lor care progresează mai încet şi la care salariile pot fi mai 
mici " .  (p. 1 99) [Versiunea românească, voi. I ,  p. 69] . 

1 ) - „preţul naturnl" al mărfii. - Nota trad. 
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Aici profitul scăzut şi salariul ridicat nu se află faţă în faţă 
într-o acţiune reciprocă, ci ambele sint generate de · aceaşi 

-cauză - [the] quick growth or accumulation of capital 1) . Am
bele intră în preţ, îl constituie. De aceea, dacă unul este ridicat, 
pe cînd celălalt este scăzut, preţul rămîne neschimbat etc. 

Aici Smith conepe profitul exclusiv ca suroharge 2), căoi a 
sfîrşitul capitolului el spune : 

„In realitate, profiturile ridicate tind, mai mult decît salariile ridicate, 
să urce preţurile mărfurilor" (p. 199). [Versiunea românească, vol. I, p. 
·691 . De pildă, dacă salariul tuturor muncitorilor ocupaţi în fabriques des 
toiles 3) ar creşte cu 2 pence pe zi, aceasta ar face ca preţul unei ,.,bucăţi 
de pînză" să crească cu numai 2 pence, luate de atîtea ori cîţi muncitori 
.au participat la fabricarea ei şi „înmulţite cu numărul zilelor în care 
ei au efect�at această muncă. Partea din preţul produsului, descompusă 
în salariu, se va urca, în toate stadiile manufacturii, numai în progresie 
.aritmetică cu creşterea salariilor. Dar dacă profitul diferiţilor patroni ai 
acestor lucrători s-ar ridica cu 50o, partea din preţul produsului care se 
descompune în profit se va ridica, în toate stadiile manufacturii în 
progresie geometrică cu creşterea profitului... La urcarea preţului mărfu
rilor urcarea salariilor operează ca şi dobînda simplă la mărirea unei 
datorii. Creşterea profitului operează ca şi dobînda compusă" (p. 200, 
201.) [Versiunea românească, vol. I, p. 69, 70] .  

a fîrşitul acestui rapitol, Smith n e  arată de asemenea de  la 
dne a preluat el înteaga concepţie potrivit căreia peţul mărfii, 
�u valoarea ei, se compune din valorile salariilor şi profiturilor, 
şi anume de la „amis du commeDe" 4) ,  de la aatiii practici 
ai concurenţei. 

„Comercianţii şi patronii noştri manufacturieri se plîng mult de 
efectele rele ale salariilor urcate, atunci cînd ele produc urcări de 
preţuri, deoarece urcarea salariilor ar scădea vînzarea bunurilor lor, 
atît în ţară cît şi în străinătate. Ei însă nu spun nimic despre efectele 
rele ale profitului urcat ; ei tac [557] în ceea ce priveşte efectele primej
dioase ale cîştigurilor lor. Ei se plîng numai de acelea ale altora·' 
(p. 2)1 .) [Versiunea românească, vol. I, p. 70] . 

Ch. X „Des salaires et des profits dans les divers empiois du 
travail et des capitaux".  El se ocupă numai de amănunte, adică 
[este] cocrat concuenţei şi în felul lui este foarte bun. 
Caracter cu totul exoteric. 

1) - creşterea rapidă sau acumularea capitalului. - Nota trad. 
2) - adaos. - Nota trad. 3) - fabricile de pînzeturi. - Nota trad. 
4) - „prietenii comerţului·' - Nota t rad. (expresia aparţine lui Fou

rier). - Nota red. 
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{Muncă productivă şi muncă neproductivă : 

„Loteria în studiul dreptului este deci departe de a fi o loterie perfect 
corectă ; iar această profesiune, întocmai ca multe alte profesiuni libere 
şi onorabile este, evident, din punctul de vedere al cîştigului bănesc, 
prost plătită. (t.I, l.I, eh. X, p. 216, 217.) [Versiunea românească, voL 
I,  p. 76] . 

Acelaşi lucru spune el despre soldaţi : 
„Ei sînt plătiţi mai puţin decît muncitorii obişnuiţi, iar în felul cum 

se face azi serviciul militar, ostenelile lor sînt mult mai mari" .  (p. 223., 
[Versiunea românească, vol. I ,  p. 78] . 

D spre matrozii din flota miliară : 

„Deşi destoinicia şi îndemînarea marinarilor sînt cu mult mai mar! 
decît ale aproape tuturor meseriaşilor, şi deşi viaţa lor întreagă consti
tuie un şir de munci grele şi primejdioase ... salariile lor nu sînt mai mari 
decît cele ale muncitorilor obişnuiţi din portul care reglementează nivelul 
salariilor marinarilor" (t.I, I, eh. X, p. 224) [Versiunea românească,, 
vol. I, p. 78] . 

Ironic : 

„Fără îndoială ar fi nepotrivit să se compare un vicar sau u n  capelan 
cu un lucrător zilier din orice meserie obişnuită. Totuşi plata unui vicar 
sau a unui capelan poate să fie, pe drept cuvînt, considerată a fi de 
aceeaşi natură cu salaiul unui lucrător zilier" . (t.I, 1 .1, eh. X, p. 271_.) 
[Versiunea românească, voL I, p. 93] . 

în ceea ce-i priveşte pe „gens-de-lettres" 1) , Smith arată m-. 
podc că cn cauza numărui lor prea mae ei sînt undenpaid 2) 
şi aminteşte că înainte de inventarea tiparului „etudiant et 
mendiant" 3) (t. I, eh. X, p. 276-277) însemnau nl şi aelaşi 
lucru, şi, se pare că, n a certain sense, era valabil şi pentru 
gens-de�lettres.} 

Capitolul conţine n umeroase obsevaţii subtile şi remarci im
portante. 

„in aceea5i societate sau în aceeaşi regiune, ratele medii şi obişnuite 
ale profitului în diferitele utilizări a! � capitalului vor fi mult mai apro
piate de acelaşi nivel decît salariile m bani ale diferitelor categorii de 
muncă" . (l.c.p. 228.) [Versiunea românească, vol. I ,  p. 79] . 

„Lărgirea pieţii, dînd plasament mari' · capitaluri, micşorează profitul 
aparent ; dar necesitatea aprovizionării de la distanţe mari, măreşte 
preţul de cost. Se pare că în cele mai multe cazuri, micşorarea de o 
parte aproape compensează creşterea de altă parte" (la mărfuri ca pîinea, 
carnea etc.) (l.c.p. 232.) [Versiunea românească, vol. I, p. 81].  

1) - „oamenii de lite1 t'". - Nota trad. 
�) - prost platiţi. - \ � ,a t rad. 
3) - „student şi cerşetor" .  - Nota tmd. 
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„In oraşele mici şi la sate, din cauza pieţei restrînse, comerţul nu se 
poate extinde în măsura în care creşte capitalul. In astfel de locuri, deci, 
deşi nivelul profiturilor unei anumite persoane poate să fie ridicat, însă 
totalul acestor profituri - şi, în consecinţă, şi acela al acumulării lor 
anuale - nici o dată nu poate fi prea mare. In oraşele mari, din contră, 
comerţul se poate extinde pe măsură ce capitalul creşte, iar creditul 
unui om cumpătat şi prosper creşte mult mai repede decît capitalul său. 
Comerţul său se extinde în proporţie cu creşterea capitalului şi a 
creditului" (l.c.p. 233) . fVersiunea românească, vol. I, p. 81 l .  

In ceea e priveşte datele statistice greşite c u  privie a 
salarii, de pildă în secolele al XVI-lea, al XVII-lea etc., Smith 
rema'că foarte just că acestea nu eprezintă dcît salariile cot
tis-ilor 1) de pildă, ie, atunci oînd nu ilurau în opriille 
cottags 2) au pntiU .tăpnii .or (are le 1puneau a dispoiţie 
„o colibă, o mică grădină de zaravat, nutreţ cît să-şi hrănească 
o vacă şi, poate, unul au doi acri de pămînt arabil de calitate 
inferioară" ,  şi care le plăteau foarte puţin cînd le dădeau de 
lucru) 

· 

„erau dispuşi sa-ş1 cedeze timpul lor de prisos, în schimbul unei 
retribuţii neînsemnate şi lucrau pentru un salariu mai mic decît alţi 
lucrători'· . (p. 241.) Totuşi se pare că mulţi autori care au cules date 
asupra preţului muncii şi ail tainurilor în itimpurile vchi şi s-au com
plăcut în a le prezenta ca uimitor de mici, par a fi considerat această 
retribuţie zilnică sau săptămînală a fiind retribuţia lor totală. (p. 242.) 
[Versiunei românească, vol. I, p. 3-84] . 

Intr-adevăr, el ae emarca generală justă : 

„Această egalitate în totalul avantajelor şi al dezavantajelor diferi
telor întrebuinţări ale muncii şi capitalului, poate avea loc numai la 
acele întrebuinţări care constituie singura sau principala ocupaţie a 
celor ce le pract ică" . (p. 2.0.) [Versiunea românească, vol. I, p. 83] . 

altfel, aeastă iee a fost expusă destul de bine îică de 
Se11art, . les în eea e priveşe agiicultul was 3) 
de îndată e timpul devine peţios 78. 

(558] In ea e prieşte acumularea capitalului la oraşe în 
evul mediu, Smith remarcă foarte just în aest capitol ă ea 
a fost determinată îndeosebi de exploatarea satului (atît de către 
commerce 4) cît şi de către metiers 5) ) . (Lor li s-au alăturat 
cămătarii. De asemenea, [la] hiute finance 6), într-un cuvînt 

·
neguţătorii de bani). 

1) - ţăranilor săraci. - Nota trad. 
2) - colibe, aici in sens de gospodării . - Nota trad. 
3) - salariile în agricultură. - Nota trad. 
4) - omerţ. - Nota irad. 
5) - meşteşuguri. - Nota trad. 
6) - marea finanţă. - Nota trad. 
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„E adevărat că, drept consecinţă a acestor regulamente, orice cate
gorie" (în oraşele corporative) „era obligată să cumpere produsele de 
care avea nevoie de la altă categorie din oraş, ceva mai scump decît 
ar fi putut să le obţină altfel. Dar în schimb, la rîndul ei, fiece categorie 
locală avea posibilitatea să-şi vîndă produsele ceva mai scump, aşa incit 
în afacerile dintre diferitele categorii din oraş, nu era în pierdere nici 
una de pe tirma acestor regulamente. Dar în schimburile cu satul toţi 
era u mari ciştigcltori ; tocmai în aceste din urmă schimburi constă in
tregul comerţ care susţine şi îmbogăţeşte oraşul. Fiecare oraş îşi ia de la 
sat toată întreţinerea şi toate materiile prime pentru activitatea econo
mică. El le plăteşte mai ales în două feluri : întîi trimiţînd îndărăt 
satelor o parte din aceste materii prime prelucrate şi manufacturate, în 
care caz preţul lor e sporit cu salariile lucrătorilor şi profiturile patro
nilor sau ale celor care îi utilizează direct. Al doilea, trimiţînd la ţară 
o parte atît din produsul brut cit şi din cel prelucrat adus în oraş, fie 
din părţile îndepărtate ale ţări i ,  fie din alte ţări, în care caz, de ase
menea, preţul iniţial ul acestor mărfuri e sporit cu salariile cărăuşilor 
sau ale marinarilor şi cu profiturile comercianţilor care îi folosesc. 
Ceea ce se cîştigă în prima din aceste două ramuri de comerţ alcătuieşte 
profitul pe care oraşul îl scoate din manufacturile sale : ceea ce se 
cîştigă în cea de-a doua alcătuieşte profitul pe care oraşul ii scoate prin 
comerţul său interior şi exterior. Salariile lucrătorilor şi profiturile dife
riţilor patroni însumează întregul cîştig realizat in amîndouă. Prin 
urmare, orice reglementări care tind să mărească aceste salarii şi profi
turi mai mult dccît ar fi ele altfel, tind a face oraşul capabil să cumpere, 
cu o cantitate mai mică de muncă a lui produsul unei cantităţi mai mari 
de muncă a satului" . 

{Aici deci, Smith evine Ja determinarea justă a valorii. UiItima 
frază, l. c. t. L 1. I, eh. X, p. 259.  [Versiunea -românească, val. I ,  
p.  89] . Detrminaea valorii prin quantite du travail 1 ) .  A e da 
a exmplu cînd e va examina concepţia lui asupra plusvalorii. 
Dacă preţurile mărfurilor, care se schimbă între oraş şi sat, sînt 
de aa natură încît eprezintă quantites egales du h·avail 2), ele 
sînt egale cu valorile lor. Prin urmare, nici într-o parte nici 
în cealaltă, ,pofitul şi salariul nu pot determina aceste valori, 
dimpotrivă, împărţirea acestor valori determină profitul şi sa
lariul. e aceea Smith consideră că oraşul, care schimbă o 
quantite du travail mai mică pe una mai mare din munca satu
lui, scoate - în comparaţie cu satul - un profit suplimentar 
şi un salariu suplimentar. Ceea ce nu s-ar întîmpla, dacă oraşul 
nu r vinde satului mărfurile peste vailoarea lor. In acest caz, 
„profits et salaies" nu s-ir ridica „au dessus de ce qu's de
vraienrt etre naturellenient" 3). Pin Ufae, dacă profitul şi sala
riul prezintă ce qui'ils doivent ere naturellment 4), ele nu 

1 )  - cantitatea d e  muncă. - Nota trad. 
2) - cantităţi de muncă egale. - Nota trad. 
:1) - peste ceea ce ele ar trebui să fie în mod natural. - Nota trad. 
"l - cea ce ele trebuie să fie în mod natural. - Nota trad. 
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determină valoarea mărfurilor, ci, dimpotrivă, sînt ele deter
miite de ea. Aosta înseamnă că profitul şi il pot lua 
naştee numai din împărţirea valorii mărfii, valoae cae este 
dată, are .e este presupusă ; dar eastă vloae nu poae fi 
deteminată de, nu poate rezulta din profiturile şi salariile pe 
cae ea însăşi le presupune} . 

„Regulamentele dau comercianţilor şi meseriaşilor din oraş superiori
tatea faţă de marii proprietari de pămînt, fermierii şi muncitorii de la 
sat, şi distrug acea egalitate naturală care, altfel ar avea loc în comerţul 
care se face între ei. Toată producţia anuală a muncii societăţii este îm
părţită anual între aceste două diferite categorii de oameni. Prin aceste 
regulamente" (orăşeneşti) , „se acordă locuitorilor de la oraş, o parte mai 
mare decît li s-ar cuveni ; iar celor de la sat, una mai mică. Preţul cu 
care oraşul plăteşte în realitate proviziile şi materialele, pe care le im
portă anual, este cantitatea de produse manufacturate şi diferite mărfuri 
pe care le exportă anual. Cu cît se vînd mai scump cele din urmă, cu 
atît mai ieftin sînt cumpărate cele dintîi. Munca de la oraş devine mai 
avantajoasă, iar cea de la sat mai dezavantajoasă" (p. 258-260.) [Ver
siunea românească, vol. I, p. 89]. 

Aşadar, chiar din punctul de vedere al lui Smith, dacă măr
furile oraşului şi ce1e ale satului s-ar vinde în raport cu quan
tite de travail pe are o conţin, ele s-ar vinde la valorile lor, şi 
deci pentru ambele profitul şi .salariul nu ar putea să determine 
aceste valori, ci, dimpoivă, ele ar ii deerminate de valorile 
mărfurilor. Egalizarea profiturilor, - diferite datorită compozi
ţiei organice diferite a capitalurilor - nu ne interesează aici, 
căci ea nu cveează deosebiri înte profituri, ci, dimpotrivă, le 
egalizează. 

[559] „Locuitorii de la oraş, fiind concentraţi în acelaşi loc, se pot 
asocia cu uşurinţă. Cele mai neînsemnate munci exercitate în oraş au 
fost, astfel, în diferite locuri, grupate în bresle ... " (p. 261.). „Locuitorii 
de la sate, răspîndiţi în locuri distanţate, nu se pot asocia uşor. Ei nu 

numai că nu au fost niciodată grupaţi în bresle, dar nici spiritul de 
breaslă nu a prevalat niciodată între ei. Nu s-a crezut că e ncesară o 
ucenicie pentru a învăţa agricultura, activitatea cea mai importantă de 
la sate" . (p. 262.) [Versiunea românască, vol. I, p. 90] . 

In felul acesta, Smith aj unge la dezavantaj ele „diviziunii 
muncii" . Ţăranul depune o activitate care solicită intelectul 
într-o măsură mai mae decît activitatea muncitorului nufac
turier, subooonat diviziunii muncii : 

„Conducerea operaţiilor, care variază după fiecare schimbare a tim
pului precum şi după multe alte împrejurări, cere o judecată şi o price
pere mult mai mare în agricultură decît în alte profesii, unde operaţiile 
sînt întotdeauna aceleaşi sau aproape aceleaşi". (p. 236) [Versirunea 
românească, vol. I, p. 90] . 
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Diviziunea muncii dezvoltă foţa productivă socială a muncii, 
:sau forţa productivă a muncii sociale, dar o face pe seama 
capacităţii productive generale a muncitorului. Şi orice reştere 
0 forţei productive sociale se opune muncitorului ca forţă pro
ductivă spoită a pei1i ae l domină, a capitalului, şi nu a 
propriei sale munci. Dacă muncitorul de la oraş este mai evoluaL 
·decit cel de la sat, aceasta se datoreşte numai faptului că, prin 
aracterul ei, munca l obligă să trăiască în societate, în timp ce 
pe celăalt munca lui îl obligă să fie în contact nemijlocit cu 
natura. 

„Superioritatea pe care activitatea oraşelor o are pretutindeni în 
Europa faţă de activitatea satelor, nu se datorează numai breslelor şi 
legi lor de breaslă. Este susţinută de multe alte reglementări. Taxele 
vamale mari, asupra produselor manufacturate străine şi asupra tuturor 
mărfurilor importate de comercianţii străini,· au toate acelaşi scop" .  
{p. 265). Aceste „reglementări apără" (oraşele) „de concurenţa străini
lor" . (l.c.) fVersiunea românească, vol. I, p. 91 l .  

Aceasta n u  mai este treaba burgheziei de la oraşe, c i  a bur
gheziei are Jegiferază e scară naţională, a cops de nation 1), 
sau cel puţin a stare a treia sau inferioară în cadrul para
mentelor. Măsuri potrivnice satului, specifice burgheziei orăşe
neşti, sînt accizele şi taxele de barieră, în general impozitele 
indiecte, care sînt de provenienţă orăşenească (vezi Hlll
-mann) 79, în timp ce impozitele directe sînt de provenienţă 
rurală. S-ar putea crede că aociza, de pildă, este un impozit cu 
ae oraşul se impune indiect pe sine îsuşi. Locuitorul rural 
este nevoit într-adevăr să avanseze acest impozit, dar şi-l recu
p€ează n preţul produsului. In evul mediu însă lucrurile nu se 
peteau stfel. Prin msi coeioitive, rea penrru produ
sele lui, în măsura în care în genee el le transforma în marfă 
şi în bani, era în majoritatea cazurilor limitată de jurisdicţia 
>răşenască, aşa încît el nu putea să majoeze peţul produsului 
.său cu înteaga su�ă a impozitului orăşenesc. 

„In Marea Britanie, superioritatea activităţii economice de la oraş faţă 
le cea de la sat pare a fi fost, înainte, mai mare decît astăzi. Salariile, 
astăzi, la sat, se apropie mai mult de salariile din manufacturi ; iar pro
fiturile capitalului plasat în agricultură se apropie de cele ale capitalului 
plasat în comerţ şi în anufacturi, mai mult - se spune - dcît în 
secolul trecut" (1 7) „sau decît la începutul celui de faţă" (18). „Această 
schimbare poate fi privită drept consecinţa necesară, deşi foarte tîrzie, 
a încurajării exagerate date activităţii economice de la oraşe. apitalul 
acumulat în oraş a devenit, cu timpul, aşa de mare, încît nu mai poate 
fi investit, cu vechiul profit, în acea activitate de la oraşe proprie 

1) - parte principală a naţiunii. - Nota trad. 
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acestora. Acea activitate economică are limitele ei, întocmai ca oricare 
alta ; iar mărirea capitalului, mărind concurenţa, desigur că reduce 
profitul. Scăderea profitului la oraşe sileşte capitalul să emigreze la sate, 
unde. creînd o no�1ă cerere le muncă, ridică în mod necesar salariile. ŞL 
atunci capitalul se răspîndeşte, dacă pot să mă exprim astfel, pe toată 
suprafaţa ţării, şi fiind plasat în agricultură, este în parte restituit sate
lor, în detrimentul cărora se acumulase în m are măsură, mai înainte la 
oraşe" .  (p. 266, 267.) [Versiunea românească, vol. I, p. 91] .  

ln eh. XI, b. I. Smith încearcă să determine natural tax of 
rent", al celi de-al reilea element care consitituie vloaDea 
mărfii. Lăsăm această problemă pentru cînd vom reveni la 
Ricado. 

Din cele sp€ pînă acum reiese clar următorul lucru : dacă 
A. Smith identifică natural price sau cost-price al mărfii, cu 
valoarea mărfii, aceasta se întîmplă după ce în prealabil a 
abandonat concepţia sa j ustă asupra valorii şi a înlocuit-o cu o 
concepţie care este sugerată de fenomenele concurenţei şi de
curge din ele. ln cadrul concurenţei, nu valoarea, ci preţul de
cost este acela care apare ca regulator al preţurilor de piaţă, a 
preţ imanent, ca să spunem aşa ioa vafoare a mărfu'lor. La 
rîndul său, acest preţ de cost apare în cadrul concurenţei ca 
ceva dat, ca ceva determinat de rata medie dată a salariului� 
profitului şi rentei. Tocmai de aceea Smith încearcă să le sta
bilească pe acestea din urmă independent de valoarea mărfii, 
consideîndu-le, dimpotrivă, ca elemente ale preţului natural. 
Ricardo, al cărui obictiv principal a fost combaterea acestei 
aberaţii a lui Smith [560] , îşi însuşeşte totuşi consecinţa ei 
necesară, dar la el - dacă r fi fosit ovent - cu totul im
posibilă, şi anume identificarea valorilor cu preţurile de cosL 



[C a p i  t o I u I u n s  p r e  z e c e] 

Teoria rentei a lui Ric[ardo] 

[l . Condiţiile istorice ale dezvoltării teoriei 
rentei de către Anderson şi Ricardo] 

Principalul a fost făcut a analiza lui Rod [bertus] . Aici vom 
fae numai citeva glenngs 1) .  

n primul rînd, din punct de v·edee istoric, de remarcat : 

Ri1c[ado] ae în faţa a, în primul rînd, erioada pe cae, în 
mare măsură a trăit-o, 1770-1 8 1 5, în cae preţurile la cereale 
au cscut continuu, Anderson însă ae în faţă seolul al 
XVIII-lea, la sfîşitul căruia el şi-a scris lucrările ; de la înce
putul stui secol şi pînă la mij locul lui, preţurile la griu au 
căzut continuu, iar de la mij locul eolului pînă la sfîrşitul lui 
au crscut continuu. De aeea, Andevson nu fae nicăieri o 
legătură înte legea descoperită de el şi Cădera productivităţii 
agriculturii au scumpiea nonnală a produsului {la Andeson, 
n enoen neiec}. Ric[ardo] fuce aeată .egătu.ră. Andrsn 
onsideră că abogarea legilor ceealelor (pe vema aceea prime 
de export) a constituit aua ueării preţurilor în a doua j umă
ate a olului al XVIII-la. Ric [ado] ştia că promulgaea legi
lor ceealelor (în 1 8 1 5) umăea să împiedice scăderea peţurilor 
şi, to a ertain degee 2), ebuia s-o împiedice. Tomi în legă
tură cu aceasta el sublinia că, lată în voia ei, legea rentei 
funciae trebuie să ducă, în cadrul unui anumit teritoriu, la cul
tivaea pmînturilor mai puţin fertile şi dci la scumpia pro
dselor agriole, la creşeea entei e seama industriei şi a 
masei populaţiei. Şi aici Ric [ardo] av;ea deptate din pnct de 
vdere practic şi istoric. Anderson, dipotrivă, considea că 
lee eilelor (el e ponunţa şi pntru cuty on imports 3) ) 

1) - spicuiri. - Nota trad. 
2) - într-o anumită măsură. - Nota trad. 
3) - axe de import. - Nota trad. 
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trebuiau să contribuie la dezvoltarea uniformă a agriculturii în 
cadrul unui anumit teritoriu, că pentru a se dezvolta uniform 
agricultra are nevoie de garanţii şi că, prin urmae, ată 
dezvoltare trebuie să ducă de la sine, în virtutea legii rentei 
funciare descopite de el, la spor.rea producivităţii agiicul
turii şi deci la scăderea preţurilor medii ale produselor agricole. 

Amîndoi ponesc însă de la o concepţie care pe continent pare· 
foarte stranie, şi anume că : 1) nu există poprietate funciară 
care să constituie o piedică pentru orice investiţie a capitalului 
în agricultură ; 2) că se trece de la pămînturi mai bune la 
pămînturi mai proaste (la Ric[ardo] această trecere este abso
lută, dacă se fae abstracţie de înperille provocate de reac
ţia ştiinţei şi industriei ; la Anderson este relativă, deoaece 
terenurile mai proaste redevin mai bune) ; 3) că există întot
deauna capital, o cantitate suficientă de capital, care să fie 
investită în agricultură. 

Cit priveşte punctele 1 şi 2, celor de pe continent trebuie să 
le pară, desigur, foarte straniu că, într-o ţară în care, după 
cum îşi închipuie ei, proprietatea funciară feudală s-a păstrat 
în forma cea mai închistată, economiştii - şi Anderson, şi 
Ricardo - pornesc de la presupuneea că nu există proprietate 
funciară. Acest fapt se explică : 

în primul rînd : prin specificul legii engleze denumite „law of 
enclosures" 1), care nu prezintă nici o analogie cu împă1iiea 
pămînturilor comunale pe continent ; 

în al doilea rînd : nicăieri în lume producţia capitalistă, înce
pînd de pe vremea lui Henric al VII-lea, nu a procedat atît de 
n1dical cu relaţiile tradiţionale ale agriculturii, nu şiJa r�at 
condiţii atît de adecvate, subordonîndu-şi-le. in această privinţă, 
Anglia este ţara cea mai revoluţionară din lume. Toate relaţiile 
tradiţionale din punct de vedere istoric, nu numai configuraţia 
aşezărilor rurale, ci aşezările rurale înseşi, nu numai punctele 
locuite de agricultural population, ci această populaţie însăşi,. 
nu numai centrele gospodăriei naturale, ci această gospodărie 
însăşi au fost înlăturate fără scrupule acolo unde ele erau in 
contradicţie cu producţia capitalistă rurală sau contraveneau 
acesteia. Pentru german, de pildă, relaţiile economice sînt deter
minate de relaţiile tradiţionale ale comunelor, de poziţia cen
trelor economice, de anumite concentrări ale populaţiei. La 
englez, condiţiile istorice ale agriculturii au fost create treptat 
de către capital, începînd de pe la sfirşitul secolului al XV-lea. 
Expesia tehnică „clearing of estates" 2) , [obişnuită] în Regatul 

I) - „legea cu privire la imprej muiti " .  - Nota trad. 
�) - „curăţirea domeniilor" . - Nota trad. 
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Unit, nu e întîlneşte în nici o ţară de pe continent . Dar ce 
înmnă „clearing of estates" ? Aceasa înseamnă că nu s-a 
ţinut seama deloc iii de populaţia lo:lă, ea a fost izgonită, 
nici de satele existente, - ele au fost şterse de e faa 
pămintului, nici de construcţiile gospodăreşti, - ele au fost 
dărîmate pînă-n temelii -, nid de ramurile agriculturii -, ele 
au fost schimbate dintr-o lovitură, de pildă, pămînturi arabile 
au devenit păşuni pentru vite, condiţiile de poducţie nu au fost 
aceptate, aşa cum exisau ele tradiţional, ci au fost create 
istoriceşte în forma în cae ele coespundeau în funcţie de 
împrej urări, unei cit mai rentabile investiţii a capitalului. In 
aeastă măsură, prin urmae, nu există proprietate funciară ; 
se lasă · capitalului - fermierului - libertatea de a gspodări, 
deoarece inteesează exclusiv obţineea unui venit bănesc. Pro
prietarul nr pomeranian 1), care nu are n cap deoît radi
ţionalele (angestammte) pămînturi comunale, centre economice, 
colegiu agricol etc„ poate, aşaidar, să fie îngrozit de concepţia 
„neistorică" a lui Ricardo asupra [56 1 ]  dezvoltării elaţiilor 
agrare. In felul aesta însă, el nu fe dcît să arate u ită 
naivitate confundă condiţiile din Pomeania cu cele din Anglia. 
Pe de altă parte, nu se poate spune nicidecum că Ric[ardo] , care 
poneşte de la relaţiile din Anglia, este a fel de mărginit ca 
proprietarul funciar pomeranian, care gîndeşte în limitele e
laţiilor din Pomerania. Relaţiile din Anglia sînt singurele în 
ae s-a dezvoltat în mod adecvat proprietatea funciară mo
dernă, adică proprietata funciară modificată de poducţia capi
talistă. In aeastă privinţă, concepţia engleză este clasică pentru 
modul de producţie moden, pentru modul de producţie capi
list. Concepţia pomeraniană, dimpotrivă, consideră relaţia evo
luată prin prsma unei forme istoriceşte inferioară, încă ne
adecvată. 

Majoritatea criticilor continentali ai lui Ric[ardo] pornesc 
chiar de la relaţii în care modul de producţie capitalist n ge
nere nu există deloc, nici într-o formă adcvată, nici ,ntr-o 
fomă neadecvată. Este ca şi cînd un meşter breslaş ar vea să 
aplice în întregime în atelierul său de bslaş legile enunţate de 
A. Smith, care presupun libera concurenţă. 

Premia trecerii de la pămînturi mai bune la pămînturi mai 
proaste - ceea ce, după cum spune And [erson] , este reativ, 
pentru fiecare treaptă de dezvoltare a forţei productive a 
muncii, şi nu absolut, cum cons1deră Ric[aido] - putea să apară 
numai întro ţară ca Anglia, unde, pe un teritoriu eativ mic, 

1) Aluzie la Rodbertus. - Nat.a red. 
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capitahrl a pcedat fără scrupule, îndeletnicindu-se veacuri 
de-a rîndul cu adaptarea tuturor relaţiilor radiţionale ale agri
culturii. Aşadar, această premisă putea să apară numai acolo 
unde producţia apitalistă în agricultură există nu de ieri, ca 
pe continent, şi unde nu mai are de luptat cu vechea tradiţie. 

O a doua împrej urare a fost, la englezi, concepţia luată din 
coloniile lor. m văzut 1)  că baza îneii oncepţii a .i 
Ric [ardo] există încă la Smith care se referă în mod expres la 
colonii. In aeste colonii - şi mai ales acolo unde se produceau 
exclusiv produse destinate comerţului, ca, de pildă, tutun, bum
bac, zahăr etc. şi nu mij loace de subzistenţă obişnuite, unde 
colonişitii nu veneau penru hrană, ci înfiinau întreprinderi. co
meciale - hotărîtoare era, fireşte, la o poziţie dată fertilitaa. 
iar a o frtilitate dată poziţia ipămîntului. Ei nu au procedat a 
germanii, care s-au stabilit în Germania entru a-şi construi 
acolo aşezările, ci ca oameni care, călăuziţi de motivele produc
ţiei burgheze, voiau să producă mărfuri, pornind de la punce 
de vedere care erau de la înooput detrminate nu de produs, ci 
de viînzarea lui. Faptul că Ric[ardo] şi a.ţi auoi englezi au 
luat din colonii această concepţie emanînd de la nişte oameni 
care erau ei înşişi produsul mod.lui de producţie capitalist, şi 
au aplicat-o întregului mers l istoriei universale, faptul •că ei 
considerau în general modul de producţie capitalist a ceva ae 
precedă agricultura, ce€a ce a şi fost pentru aceşti colonişti, 
faptul aesta se explică prin aceea că în coloniile menţionate ei 
au găsit în general - numai într-o formă mai pregnantă, fără 
lupta împotriva relaţiilor tradiţionale, deci într-o formă clră -
acee işi dominaţie a producţiei capitaliste în agricultură, care în 
propria lor ţară este pretutindeni evidentă. e ace€a, este per
fect explicabil că un profesor sau proprietar funciar gan. 
dintr-o ţară care e deosebeşte de toate celelalte prin otala ei 
lipsă de colonii, găseşte că această concepţie este „greşită".  

In sfîrşit, premisa deplasării pemanente a capitalului dintr-o 
ramură de producţie în alta, această premisă fundamentală a lui. 
Ricardo, nu înseamnă nimic altceva decît premisa dominaţiei 
producţiei capitaliste dezvoltate. Acolo unde aceasta din urmă 
nu a fost încă instaurată, nu există nici această premisă. Po
prietaDului funciar o.eranian i se va ,părea iut, de pildă, că 
Ric [ardo] şi ceilalţi autori englezi n ici nu se gîndesc măcar că 
agricultura ar putea să nu aibă capital. Englezul se poate plînge, 
desigur, că are puţin pămînt în comparaţie cu capitalul, dar 
nu se va plînge niciodată că are puţin capital în comparaţie cu 

1) Vezi volumuJ de faţă, p. 242. - Nota red. 
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pămîntul. Prin pria împrej urare, W akefield, Chalmers etc. în
:emcă să explice scăderea ratei profitJului. Cea de-a doua nu 
ese menţionată de nici un autor din Anglia unde, capital is 
always redundant in all trade L) ,  fapt menţionat de Corbet ca 
fiind de la sine înţeles. Dacă însă ne giînidim la condiţiile din 
ermania, la maile dificultăţi ale propriearului funciar de a-şi 
procura ba. - pentru că n majoritatea cazur�lor aici el se 
)Cupă cu agricultura şi nu o clasă de capitalişti complet inde
endentă de el -, devine explicabil de ce d-l Rodbertus, de 
pildă, se arată mirat de „ficţiunea ricardiană, că rezerva de 
apital e conformează dorinţei de a o folsi" (p. 2 1 1 ) .  ea e 
îi lipseşte engleouJui este tocmai „field of action·' 2), locul entru 
pla.aea rezevei de capitaJ existene. Dar o „dorinţă de api
tal'', pentru o „plaare" nu manifestă în Anglia singura clasă 
care trebuie să plaseze capialul, claa capialiştilor. 

[562] Aceste „dorinţe de capial " sînt pomeraniene. 
Autorii englezi n u  i-au obiecat lui Ric [ardo] că nu există o 

rezervă de capial, pentru o anume plare, ci că retragerea de 
capialuri din agricultură întîmpină greutăţi tehnice seci
fice etc. 

A.dar, această anieră de defăimae critică-continentală a 
lui Ricardo arată doar că aceşti „înţelepţi" pornesc de la o 
treaptă inferioară de dezvolae a condiţiilor de producţie. 

[2. Tratarea greşită de către Ricardo 
a ,preţului de cost şi influenţa ei asupra teoriei 

ricardiene a rentei] 

Şi acum a obiect. 
Pentru a nţelege bine problea, trebuie în primul rînd să 

facem abstracţie de renta diferenţială, singura care există a 
Ric [ardo] . Prin rentă diferenţială îneleg deosebirea de mărime 
a rentei - enta mai mare au mai mică care ia naştee din 
deosebirea în ceea ce priveşte fertilitatea diferitelor categorii de 
pămînt. (Dacă fertilitatea este aceeaşi, renta diferenţială poate 
să rezule numai din mărimea derită a capialului investit. 
Acest 'caz nu există pentru problema noastră, nu are legătură 
cu ea). Acstă rentă difeenţială corespunde pur şi simplu 
profiturilor suplimentare e care le obţine la preţul de piaţă 
at, au, mai bine zis, la valoarea de piaţă eală în fiecare ra-

1) - capitalul există întotdeauna din abundenţă în toate ramurile. -
Nota trad. 

2) - „cîmpul de activitate" . - Nota trad. 
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mură a industriei - de pildă în cottonspinning 1) - caipillistul 
cae are condiţii de producţie mai bune lecit condiţiile medii de 
producţie din ramura respectivă, căci valoarea mărfii dintr-o 
anumită sferă de producţie nu este determinată de cantitatea 
de muncă, cheltuită pentru producerea mărfii singulare, ci de 
cantitatea de muncă chel.tă pentru produeea niărfii, oare se 
produce în condiţiile medii ale sferei respective. Aici deosebie: 
dinte industrie şi agricultură constă numai în faptul că în 
industrie profiturile suplimenare intră în buzunarul capitalis
tului, e ind în agricultură ele intră în buzunarul propriearului 
funciar ; apoi în faprul că în industie ele sînt fluide nu apătă 
consistenţă, sînt ealizate cînd de un apitalist, cînd de altul 
şi mereu dispar din nou, pe cînd în agricultură ele se fixează 
datorită bazei lor naturale stable (el puţin pentru un timp· 
mai mult sau mai puţin îndelungat), bază care constă în deose
bir;le dintre soluri. 

Prin urmare, trebuie să facem abstracţie de această rentă 
difeenţială, dar totodată trebuie să relevăm că ea este psi
bilă depotrivă atît în cazul cind se trece de la un pămînt mai 
bun la unul mai prost cît şi în cazul cînd se trece de a un 
pămînt mai prost la unul mai bun. In ambele cazuri se presu
pune doar că pămîntul nou cultivat este necesar, dar că el ese· 
suficint doar pentru a satisfae [the] addiional d�mand 2)� 
Dacă pămîntul mai bun, luat în cultură, ar da mai mult decit 
este ncesar pentru a satisface additional demand, atunci. 
parte din pămîntul prost sau, în funcţie de proporţiile [of] 
additional demand, tot pămîntul post ar fi scos din cultură şi 
pe aoest pămînt ar înoeta în orice caz cultivarea acelui produs· 
care constituie baza rentei funciare, adică cultivarea giului în 
Anglia, a orezului în India. Aşadar, renta diferenţială nu psu
pune o înrăutăţire progresivă a agriculturii ; ea p)ate să de
curgă şi dintr-o îmbunătăţire progresivă a ei. Chiar şi acolo 
unde ea presupune trecerea la pămînturi mai proaste, această 
trecere în linie descendentă poate, în primul rînd, să fie deter
minată de o îmbunătăţire a forţelor productive ale agriculturii, 
deoae numai o forţă producivă mai ridicată face posibilă 
cultivarea pămîntului mai prost la un preţ îngăduit de ceee. 
In al doilea rind, pămîntul mai prost poate fi ameliorat şi totuşi 
difeenţele se menţin, deşi [ele] e atenuează într-o msură 
mai mare, aşa încît are loc numai o micşorare relativă, campa-

1) - filatură. - Nota trad. 
"> - cererea suplimentară. - Nota trad. 
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rativă a productivităţii, € cînd productivitatea absolută creşte. 
Chiar aeasta este pemisa lui Anderson, a primului autor al 
egii ric[ard] iene. 

Apoi, in the second instance 1), aici trebuie să avem în vedere 
numai renta agricolă propriu-zisă, adică renta de pe pămîntul 
care funizează principalul mijloc de subzistenţă vegetal. Incă 
Smith a arăat că entele de pe pămîntul care funizează alte 
prodSe, ceşteea animalelor etc„ sînt determinate de această 
rentă, fiind deci derivate, deteminate de legea rentei, dar nu 
deteminante ale acestei legi ; prin urmare, considerate în sine, 
ele nu oferă material pentru înelegeea legii rentei în coniţiile 
ei iniţiale pue. Ele nu au nimic primordial. 

This ettled 2), întebaea ste n fond umă:oarea : exstă 
oare o rentă absolută ? Adică o entă care rezultă din faptul 
că capitalul este investit în agricultură, şi nu în industrie, şi 
care ste total independentă de renta diferenţială sau de profi
turile suplimentare date de capitalul investit într-un pămînt 
mai bun ? 

Acum este dar că Ric [ardo] răspunde, cum era de aştepat, 
negativ la această întrebare, din moment e a pornit de la pe
mia greşită că valorile şi preţurile medii ale mărfurilor sînt 
intice. Dacă ar fi aşa, afirmaţia că, dacă [563] peţul con
stant al poduselor agricole dă în afară de pofitul mediu şi 
rentă, un excedent permanent p este est profit mediu, atunci 
preţul produselor agricole depăşeşte preţul lor de cost, deoarece 
st preţ de cost este egal cu aivansurile + profitul mediu and 
nothing else 3), - este o tautologie. Prin faptul că preţurile 
produselor agricole ar depăşi peţul lor de cost, ele ar da în 
mod necear un profit suplimentar, ar depăşi deci valoarea lor. 
Nu r rămîne decît să se presupună că produsele agricole se 
vînd mereu peste valoarea lor, ceea ce, presupune, de asemenea, 
că toate celelalte produse se vînd sub valoarea lor, sau că va
loaea în general este ceva c u  totul diferit de ceea ce se 
înţelege necesarmente prin ea în t eorie. Aceeaşi cantitate de 
muncă (nemijlocită şi acumulată), - ţinînd seama de toate ega
lizările care au loc între diversele capitaluri a urmare a deose
birilor dintre ele are decurg din procesul circulaţiei, - ar 
cea în agricultură o valoare mai mare decit în industrie. 
Valoarea mărfii nu ar fi deci deteminată de cantiatea de 
muncă pe care o conţine. Prin aceasta s-ar răstuna înteaga 

1) - în al doilea rînd. - Nota trad. 
2) - Acest lucru stabilit. - Nota trad. 
3) - şi nimic altceva. - Nota trad. 
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temelie a econom1e1 politiice. Prin umare, conchide just 
Ric[ardo] , no absolute rents 1) . Este posibilă numai renta dife
renţială ; adică, valoarea produsului agriol obţinut € teenul 
cel mai post este egală cu preţul de cost al podusului ; a [a] 
oricae altă marfă [acesa este egal] cu valoarea lui. apialul 
investit în teenul cel mai post este un apial care se deose
beşte âe capialul investit în industrie nai prin modul de 
investire, ca formă specifică de investie. Aici, prin urmae, se 
manifestă caicterul general-valabil al legii valorii. Renta dife
renţială - şi aceasa este unica rentă pe pămîntul mai bun -
nu este altceva deît profitul suplimentar pe e, datorită fap
tului că în fiecare sferă de poducţie există o singură valoare pe 
piaţă, identică pentru întreaga sferă, îl dau apialurile care 
acţionează în condiţii mai bune decît cele medii şi ea e fixază 
numai n agriicultură, pentru că aid ae o bază naturală, în plus, 
din caua ieprezenantului acestei baze naturale, din caua 
proprietarului funciar, ea nu ajunge în buzunarul capialistului, 
ci în cel al propriearului funciar. 

Odată cu premiSa lui Ricardo că preţul de cost = valoarea 
cade şi întegul lui raţioment. Dispae inteesul teoretic are 
îl sileşte să nege renta absolută. Dacă valoaea unei măfi se 
deosebeşte de preţul ei de cost, daică toate mărfurile se împart 
în mod necesar în trei categorii, în aşa fel încît peţul de ost al 
unor măfuri este egal cu valoarea lor, valoarea altor mărfuri 
este sub .peţJl lor de cost, r valoea e1ei de-a eia aegoii 
de mărfuri este peste preţul lor de cost, - atunci faptul că 
preţul produselor agricole dă entă funci-ă, ar dovedi doar că 
produsul agricol fae parte din categoria de mărfuri a căror 
valoare depăşeşte peţJ. JoT de ast. S:ngura problmă care ar 
mai rămîne de rezolvat ar fi următoaea : de e, spre debie 
de celelalte mărfuri a căror valoare depăşeşte, de enea, 
preţul lor de cost, valoaea produselor aricole nu este edusă, 
prin concuenţa capialurilor, a preţul lor de cost ? Rspunsul 
ni-1 dă chiar întrebaea. Pentru că, potrivit pesupunerii, acest 
caz are loc numai în măsura în are concurenţa ipitalurilor 
poate să influenţeze această egaliare, ceea e, a rîndul său, 
oate avea loc numai în măsura în care oate condiţiile de pro
ducţie au sînt ceate chiar de apial, sau sau în egală măsură 
a dispoziţia lui ca forţe elemenare ale naturii. Ceea ce însă nu 
este vaabil pentru pămînt, deoace aici există proprietatea 
funciară, iar producţia capitalistă îşi începe ariera în cadrul 
premisei existenei proprietăţii funciare, e nu a ezultat in 

• 1) - nu există rente absolute. - Nota trad. 
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roa ipitalistă, i a esat îă înaintea ei. Aşadar, rs
punsul a întebare este dat de simpla existenţă a proprietăţii 
funce. Capialul oate doar să subordonez,e agricltura con
diţiilor producţiei capitaliste. Dar el nu poate să lipsescă pro
prietatea funciară de posibilitatea de a reţine acea parte a 
podusului aricol pe are capialul ar putea să şi-o aproprieze, 
dar nu prin propria sa acţiune, ci numai în condiţiile on
existenţei proprietăţii funciare. Dacă există proprietate funciară 
însă, capitalul este nevoit să lse poprietarului funciar exce
dentul vlorii pste peţul de cost. Dar astă deosebire nu 
decurge decit din deosebirea compoziţiei părţilor componente 
organice ale apitalului. Toate mărfurile a căror valoare, cores
punzător aestei compoziţii rganice, depăşeşte peţul de ost 
arată prin ceasta că au fost ceate de o muncă relativ mai 
puţin productivă decît cele a căror valoare este egală cu peţul 
de ost şi încă mai puţin productivă decît mărfurile a căor 
valoare este sub preţul de cost ; căci ele r o antitate mai 
mae de muncă nemijlocită în comparaţie cu munca trecută 
cuprinsă în capitall constant, er o cantitate mai mare de 
mncă pentru a pune în mişae un anmit capital. stă 
deosebie are un arater istoric ; ea poate dci să dispară. 
Aoşi argumenae care aată că existenţa rentei funciare 
absolute ste posibilă, arată, de semenea, că reitaea ei, 
existena ei, nu ste dedt n fapt istoric, propiu nei anumite 
tepe de dezvoltare a agriculturii, dar că pe o treaptă supe
rioră poate să dispară. 

Ricardo explică renta diferenţială printr-o scădere absolută a 
productivităţii agriculturii, pe care ea nu o presupune şi pe 
ae nici Anderson nu a psupus-o. în schimb, l neagă renta 
funciară absolută, deoare [564] pesupune că compoziţia orga
nică a apitalului este aceeaşi în industrie şi în agricultură, 
aşadar, nagă dezvoltarea mai redusă - existentă numai ca fapt 
istoric - a forţei poductive a muncii în agricultură, în com
paraţie cu industria. Prin a€sa el comite, din punct de vedee 
istoric, o dublă greşeală : pe de o parte, consideră că producti
va muncii este absolut aceeaşi în agricultură şi în industrie, 
a e înseamnă că neagă o simplă deosebire istorică în ceea 
ce priveşte gradul lor respectiv de demolare, pe de altă parte, 
presupune scăderea absolută a productivităţii în agricultură şi o 
declară a lege a dezvoltării acesteia. Primul lucru îl face pentru 
a puea spune că preţul de cost pe pămîntul mai prost este egal 
cu valoarea ; pe cel de-al doila îl fae pentru a putea explica 
debirile dintre [preţurile] de cost pe pămînturile mai bune şi 
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valoarea lor. Toată eroaea drge din contunea preţului 
de cost cu valoarea. 

Cu .sa, deci, oria ric[aidiană] se liidtă. Dspre st 
am vorbit la Rad [bertus] . 

[3. Insuficienţa definiţiei ricardiene a rentei] 

După cum am i sp; 1), Ric[ardo] îşi începe apitolul arătnd 
că rămîne de ceretat „whether the appropriation of ad, and 
the conequent ceation of rent" 2) ( [„On the principles . . .  ",  Lon
don 1821] ,  p.  53), ese în contidioţie cu determinaea valorii 
prin timpul de muncă. Şi mai departe : 

„Adam Smith ... nu poate avea dreptate cînd crede că princiiul origi
nar care reglementează valoarea de schimb a mărfurilor, şi anume, 
cantitatea relativă de muncă de care sînt produse, poate fi cîtuşi de uţin 
modificat prin luarea în proprietate a pămîntului şi plata 1·entei" . 
(p. 67.) [Versiunea românească, vol. I, p. 91] .  

Această legătură diectă şi conştientă care există la Ric[ardo] 
între teoria rentei şi determinaea valorii constituie meritul lui 
teoreiti�. In st, acest chapter II „On Rent" este rather 3) i 
prost deoît expunerea lui West. In acest capitol există multe 
quirees, pet..io principii 4), iar poblema este traată necores
punzător. 

In cazul rentei agricole propriu-zise, pe care ai Ric [aoo] o 
consideră pe bună dreptate ca rentă xc" ;oxlu5), renta este 
ceea ce se plăteşte pentru permisiunea de a investi :apital, de a 
produce în mod capitalist, în elementul pămînt. Aici pămîntul 
este element al producţiei. Altfel stau lucrurile, de pildă, în 
cazul rentei pentru construcţii, 1căderi de apă etc. Forţele natu
rii, pentru a căror folosire se plăteşte aici renta, intră în pro
ducţie ca o condiţie a ei, fie ca forţă productivă, fie ca o condi
tio sine qua non, dar ele nu sînt elementul acestei anumite 
sfere de producţie. De asemenea, în cazul rentei minelor de 
cărbune etc., pămîntul ·este rezervorul valorilor de întrebuinţare, 
care trebuie să fie smulse din adîncurile lui. Aici se plăteşte 
pentru pămînt, nu pentru că ar fi, ca în agricultură, elementul 

t; Vezi volumul de faţă, p. 175. - Nota red. 
2l - „dacă luarea în proprietate a pămîntului, şi crearea, în conse-

cinţă, a rentei" . [Versiunea românească, vol. I, p. 5] . - Nota trad. 
3) - întrucîtva. - Nota trad. 
4) - lucruri discutabile, erori de logică. - Nota trad. 
5) - în adevăratul înţeles al cuvîntului. - Nota trad. 
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în care trebuie să aibă loc producţi a şi nu pentru că ar intra 
în producţie ca una dintre condiţiile de producţie, ca în cazul 
căderii de apă sau al terenului de construcţie, ci pentru că el, 
ca rezervor, conţine valorile de întrebuinţare care urmează a fi 
obţinute prin intermediul industriei. 

Definiţia lui Ricardo : 

„Renta este acea parte din produsul pămîntului care se plăteşte 
landlordului pentru folosinţa forţelor originare şi indestructibile ale 
solului" (p. 53.) [Versiunea românească, vol. I, p. 85] . 

este nesatisfăcătoare. In primul rînd, solul nu posedă „indes
tructible powers" 1) .  (A se face, în JegătTă cu aeasta, o notă a 
sfîrşitul acestui capitol) . In al doilea rînd, solul nu posedă nici 
„ original" powers 2), întrucît el nu reprezintă în general nimic 
„originar" , ci este produsul unui proces istoric-natural. Dar 
passons Ga 3) .  Prn „origina[" powers ale solului tebuie să înţe
legem aici forele e cae solul le posedă independent de in
fluena activităţii omului, deşi, pe de altă parte, forţele pe care 
i le imprimă activitatea omului devin şi ele exact în aceeaşi 
măsură original powers ale solului, ca şi cele pe care i le-au 
imprimat procesele naturale. In est, este exact că renta se 
plăeşte pentDu [the]„use" 4) obiectelor natuii, indi.ferent dacă 
este vorba de folosirea „original powers" ale solului, sau de 
fora unei căderi de apă, sau a unui teren de construcţii, sau de 
folosiea bogăţiilor existente în ape sau în adîncurile păm1n
tului. 

Spre deosebire de renta agricolă propriu-zisă, A. Smith vor
beşte (arată Ricardo) despre renta care se plăteşte pentru lemnul 
din pădurile virgine, despre rent of coal mines and of stone 
qarries 5). Modul în cae Ric [aTdo] respinge această dâstincţie 
este rather mnge 6) .  

Ricado începe prin a spune că Dent o f  land n u  tebuie 
onfundată u the interest and pofit of capital 7) (p. 53) şi 
anume a 'capitalul 

„care a fost întrebuinţat în îmbunătăţirea calităţii pămintului şi pentru 
construirea clădirilor necesare pentru asigurarea şi păstrarea produsu
lui" . (p. 54.) [Versiunea românească, vol. I, p. 85) . 

1) - „forţe indestructibile" . - Nota trad. 
2) - forţe „originare" . - Nota trad. 
3) - să trecem peste asa. - Nota trad. 
4) - „folosirea" . - Nota trad. 
5) - renta minelor de cărbune şi carierelor de piatră. - Nota trad. 
6) - oarecum ciudat. - Nota trad. 
7) - dobinda şi profitul la capital. - Nota trad. 
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e aici Riardo e imdiat a azule de mai ss, dspe 
are vorbeşte A. Smith. Referitor a pădurile virgine : 

„Nu este oare, totuşi, evident că persoana care plătea ceea ce el" 
(Smith) „numeşte rentă, o plătea avînd în vedere marfa valoroasă care 
se afla pe teren şi că ea îi este acum replătită cu un profit din vînzarea 
materialului lemnos ? " (p. 54.) [Versiunea românească, vol. I, p. 85] .  

a el în ea e privşe stane ql1'ies 1) ş i  o. mins 2) .  
„Compensarea dată pentru [565] mină sau arieră se  plăteşte 

pentru cărbunele sau piatra care pot fi scoase din ele şi nu are o legă
tură cu forţele originare şi indestructibile ale pămîntului . Aceasta este 
o deosebire de mare importanţă in cercetarea referitoare la rentă şi la 
profit ; de aceea, s-a stabilit că legile care reglementează evoluţia rentei 
sint cu totul deosebite de acelea care reglementează evoluţia profitului 
şi rareori ele acţionează în acelaşi sens" . lP- 54, 55.) [Versiunea româ
nescă, vol. I, p, 86] . 

Foarte ciudată logică. Tebuie să e că o distiTCţie, ne 
renta care € plăteşte poprietaului funoiar penru [the] „use" 
[of the] „original and indestructible powers of the soil" 3) şi 
interest and profit e i € plăteşte a capitalul pe ae l-a 
cheltuit pentru ameliorarea so•lului etc. „Compensation" 4) ae 
se plăteşte proprietarului unor păduri naturale pentru deptul 
de „a scoate" din ele lemn au proprietarului unor mine de 
cărbun€ sau al unei cariee de piatră pentru deptul de „a ex
trage" din ele cărbune şi piatră nu este rentă, pentru că nu este 
plătită penru [the] e „of the origil and indestructible po
wes of the ol" . Very well ! 5). Dar Ricardo aţionază a şi 
cum astă „compensation" ar fi unul şi acelaşi lucru cu profi
tul şi dobînda e se plătesc pentru capitalul investit în amelio
rarea pămîntuLui ! Dar este omplet geşit ! Oare poprie. 
unei „păduri virgine" a investit în a ,„capital" pentru a 
această pădue virgină să ai bă „lemn" ,  sau proprietarul carieei 
e piatră şi cel al minei de cărbune au investit în sea „a
pital" pentru ca ele să conţină „piatră" şi „cărbune" ? e unde 
deci „ompensation" ? a nu este în nici un caz profit sau inte
est of capitl 0), m vea să snee Riardo . a este r 
şi simplu „rent", şi nothing ese 7), deşi nu este ent n snsl 
în cae a definit-o Ric [ardo] . Dar asta nu arată decît că de-

1) - carierele de piatră. - Nota trad. 
2) - minele de cărbune. - Nota trad. 
3) - folosirea „forţelor originare şi indestuctibile ale solului". -

Nota trad. 
4) - „Compensarea" . - Nota trad. 
5) - Perfect. - Nota trad. 
G) - dobîndă la capital. - Nota trad. 
7) - nimic altceva. - Nota trad. 
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finiţia e care el o dă rentei exclude acele forme în care „com
pation" se plăteşte pentru le obiecte ale naturii în ce 
nu este materializată nici un fel de muncă omenească, ea fiind 
plătită proprietarului acestor obiecte ale naturii fie şi numai 
pentru faptul că este „proprietar", proprietar funciar, indiferent 
dacă acest pămînt este pămînt arabil, pădure, heleşteu, cădere 
de apă, teren de construcţii etc. Dar, spune Ric[avdo] , persoana 
care plăteşte pentru dveptul de a tăia copacii unei păduri vir
gine plăteşte in conideation of the valuable commodity which 
was then standing on the land, and actually repaid himself with 
a profit; by the sa.e of the timbr" 1). Un moment ! Dacă 
Ric[ardo] numeşte aici copacul „valuable commodity", [the] wood 
„standing on the land", în pădurea virgină, aceasta nu înseamnă 
decît că ouvocµEr2) el este valoare de întrebuinţare. Şi această 
valoae de întebuinare este exprimată aici în cuvîntu. „va
luable". Dar nu este de loc „comnodity" .  Pentru a fi, r eb. 
să aibă şi valoare de schmb, adică să repezine the ealization 
of a cerain qualltity of labour expended upon it 3). El devine 
coodity numai datorirtă faptJlui că este tăiat, scos din pă
due, transportat şi transfoat din wood in timber 4). Sau 
poate că devine comodity nai datoită faptuliui că se 
vinde ? Atunci si n teen oiltivahil devine commodity prin 
simplwl aot al vînzării ? 

Ar trebui deci să spunem aşa : renta este [the] price paid to 
the owner of natural forces or mere productions of nature for 
the right of using those forces, or appropriating (by labour) 
those produotions 5). Aeasa ese, mente, a în care apare 
iniţial l ent 6) .  Dar atuci tot răîne ide ezolvat o poblemă, 
şi anume cum este posibil ca lucruri care nu au value să aibă 
price şi cum se împacă aceasta cu teoria generală of values 7) . 
Problema : în ce scop o persoană plăteşte „a  compensation" 
for the •right of removing wood from the land upon which it 

1) - avînd în vedere marfa valoroasă care se afla pe teren şi că ea 
îi este acum replătită cu un profit din vînarea materialului lemnos" 
fVersiunea românească, vol. I ,  p.  851 . - Nota trad. 

�) - potenţial. - Nota trad. 
�) - materializarea unei anumite cantităţi de muncă cheltuită pentru 

producerea lui. - Nota trad. 
4) - copac în material l emnos. - Nota trad. 
0) - preţul plătit proprietarului forţelor naturii sau doar al produ

selor naturii pentru dreptul de a folosi . aceste forţe sau de a apropria 
(prin muncă) aceste produse. - Nota trad. 

5) - orice rentă. - Nota trad. 
7) - a valorilor. - Nota trad. 
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stands 1) nu are mei o legătură cu problema reală. Problema 
ete : din e fond plăteşte ea ? Da, spume Rdo, by the sale 
of the timber" 2). Prin urmare, din preţul materialului lemnos. 
Şi într-adevăr preţul este de aşa natură, that the man 3), după 
cum spune Ricardo, „actually vepaid himself with a profit" .  
Aşadar, acum ştim despe ce ste vorba. Preţul materialului 
lemnos trebuie să fie cel puţin egal cu sa de bani, epe
senting the quantity of labour necessary to fell the timber, to 
remove it, to transport it, to bring it to the market 4). Dar pro
fitul obţinut de aest om, ae, după cum spune Ricardo, „re
pays" himself, este un adaos la această valoare, a value of 
exchange 5) pe care prin [the] labour ·expended 6) abia acum a 
dat-o lemnului ? Dacă Ric[ardo] ar fi spus acest lucru, el ar fi 
ajuns la cea mai primitivă epezentae, ae e află sub nivelul 
popriei sale teorii. Nu. Profitul repezintă, pesupunînd că 
aest om este un capitalist, partea din muncă investită de el în 
poducerea „materialului lmnos" pe care el n-a plătit-o, şi el 
ar obţine, putem spune, acelaşi profit dacă r pune în mişae 
aceeaşi mass of labour in cotton-spinning 7). (Dacă acest om nu 
este capitalist, profitul este egal cu ntitaea din muna a ae 
eprezintă mai mult deît salariul său şi cae ar constitui pro
fitul capitalistului, în cazul cînd acesa l-ar angaja, dar ae 
acum costituie propriul său profit, deoarce el este popriul 
său muncitor salariat şi popriul său capitalist, în una şi aceeaşi 
persoană). Dar aici apare ugly word B) că acest exploatator de 
păuri „lly repaid himself with a pofit".  Asta mprimă 
întregii tranacţii un caracter oe plat şi coespunde epe
entării primitive pe care o poate ava despre sursa pofitului 
său capitalistul care exploatează păduea. .ntîi el plătşte po
prietarului pădurii virgine pentru valoaea de întebuinţae a 
lemnului, ae însă nu ae „valoae" (va.ue l excnge) şi 
ae, atîta timp cît „stands upon the land" , nu ae nici valoare 
de întebuinţae. El i plăteşte, să zicem, 5 I.st. per tonă. Apoi 
l vinde populaţiei acelaşi lemn (fără a mai socoti elelalte 

1) - „o compensare" pentru dreptul de a ridica lemnul de pe terenul 
pe care se află. - Nota trad. 

) - „din vînzarea materialului lemnos". - Nota trad. 
3) - încît persoana. - Nota trad. 
4) - care reprezintă cantitatea de muncă ncesară pntru a tăia 

materialul lemnos, a-l scoate, a-l trasporta, a-l aduce pe piaţă. -
Nota trad. 

") - valoarea de schimb. - Nota trad. 
G) - munca cheltuită. - Nota trad. 
7) - cantitate de muncă într-o filatu:ă. - Nota trad. 
8) - expresia nepotrivită. - Nota trad. 
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cheltuieli făcute de el) cu 6 l.st. tona şi astfel ecuperează într
adevăr ele 5 l.st. cu n profit de 20o. „Ally epaid hmsef 
with a profit" . Dacă propriearul pădurii nu ar fi cerut d�cit o 
„compensation" de 2 l.st. (40 de şilingi), exploaatorul pădurii ar 
fi vîndut tona de material lemnos cu 2 l.st. şi 8 şilingi n loc de 
6 l.st. [566] . Deoarece el îşi adaugă întotdeauna aceaşi poent 
de pofit, ezultă că în cazul de faţă preţul materialului lemnos 
ar fi mai mare sau mai mic, după cum renta este mai mae sau 
mai mică. Aceasta din urmă ar intra în peţ a element compo
nent dar nu ar fi nicidecum vezultatul preţului. Indiferent dacă 
„ient" („compensation") e plăteşte proprietarului pămîntului 
pentru folosirea „forţelor" pămîntului sau pentru „folosiea" 
„produselor naturale" ale pămîntului, acest lucru nu schimbă 
absolut nimic în reaţia economică, nu schimbă nimic n faptul 
că e plăteşte pentru „a natural thing" (power or produce of 
the carth) upon which no pevious human labour s bren 
sent 1). Şi astfel n paina a doua a ipit'llui său, „On ent" , 
Ric[avdo] , dorind să ocolească o dificultate, îşi răstoană n
teaga a eorie. Se pa>e că în aeastă problemă A. Smith a fost 
mult mai peispicace. 

La fel sau lucrurile şi u sone-quaris 2) şi coal-mines 3) .  

„Compensarea dată pentru o mină sau carieră s e  plăteşte pentru 
cărbunele sau piatra care pot fi scoase din ele şi nu are nici o legătură 
cu forţele oiginare şi indestructibile ale pămîntului" . (p. 54, 55.) [Ver
siunea românească, vol. I, p. 86] . 

Nu ! Dar ae o foarte stinsă connection with the „original 
md destl'uctible productions of the soil" 4). uvîntul „value" 
este aici a fel de ugly cum au fost mai sus expresia „repaid 
with a profit". 

Riardo nu fofo€şte niciodată uvntl value pentru utility 5), 
sau usefulness 6), sau „value in use" 7). l iia oae, prin e, 
să spună că „compensation" se plăteşte proprietarului carie
elor de piatră au al minelor de cărbune pentru „value" pe care 
cărbule sau piata r avea-o bevore [they] are movd om 

1) - „un lucru dat de natură" (forţă sau produs l pămintului) 
pentru care nu s-a cheltuit pînă atunci muncă omenească. - Nota trad. 

2) - carierele de pia tră. - Nota trad. 
3) - minele de cărbune. - Nota trad. 
"> - legătura cu „produsele originare şi destructibile ale pămîntului" .  

- Nota trad. 
5) - utilitate. - Nota trad. 

· GJ - caracter util. - Nota trad. 
7) - „valoare de întrebuinţare" . - Nota trad. 
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the quarry and the mine - in ther original state ? 1) . Atunci, 
el răsoarnă întreaga a toie a valorii. Sau valoare îSeamnă 
aici, aşa cum ar fi tebuit să se şi spună, valoarea de înte
buine potenţială, şi dei şi valoaa de schimb prospectivă 
a cărbunelui şi a pietei ? Dar aceasa nu înseamnă decît că 
proprietarului lor i se plăteşte rentă pentru ipermisiunea de a 
folosi „original composition of the soil" 2) în vederea producerii 
cărbunelui şi a pietrei. Şi este cu totul de neînţeles de ce 
aceasta nu trebuie să se numească tot „rentă", a şi în cazul 
cînd se dă pemisiunea de a folosi „forţele" pămîntului pentru 
a produce griu. Astfel ajungem din nou la răsturnarea întregii 
teorii a rentei, cum s-a văzut din exemplul cu pădurea. rn 
cadrul unei teorii juste, problema nu pezintă nici un fel de 
dificultate. Munca cheltuită pentru „producerea" {nu pentru re
producerea} lemnului, cărbunelui, pietrei (această muncă nu 
creează, ce-i dDept, aceste produse ale natrii, dar rupe legătura 
lor iniţială cu pămîntul şi astfel •le „produce" a lemn, cărbune, 
piatră, susceptibile de întebuinţae) au apialul aparţin, evi
dent, sfeelor de producţie în ae prtea e lpital cheltuită 
pe salariu este mai mare decît aceea cheltuită pe capital con
stant ; munca nemijlocită este mai mare diecît munca „tecută" , 
al căei rezulat serveşte a mijloc de producţie. Prin urmae, 
dacă marfa se vinde aici la valoaea ei, această valoare depă
şeşte preţul ei de cost, adică dechet 3) uneltelor, salariul şi pro
fitul mediu. Surplusul poate, prin urmare, să fie plătit sub 
formă de rentă [to the] owner of forest, quarry sau coal-mine "). 

Dar cum se explică aceste clusy manoeuvres 5) ale lui 
Ric [aroo] , folosiea geşită a cuv[ntului „value" etc. ? De ce 
această clinging 6) de tratarea rentei ca plată pentru [the] use 
of „original and indestructible powers of the land" 7) ? Răspun
sul îl vom găsi, poate, mai tîrziu. In orice caz, el vrea să deose
bească enta agriolă propriu-zisă, să sublinieze trăsăturile ei 
specifice şi să deschidă drumul entei difeenţiale, aşa înnt 
pentru aceste forţe originae să e poată plăti numai în măsura 
în are ele ating diffeent degree of power. 

1) - înainte de a fi scoase din carieră sau din mină - în starea lor 
origina"ă. - Nota trad. 

2) - .,compoziţia originară a pămîntului" .  - Nota trad. 
3) - uzura. - Nota trad. 
"> - proprietarului pădurii, carierei de piatră sau minei de cărbune. 

- Nota trad. 5) - manevre stîngace. - Nota trad. 
6) - cramponare. - Nota trad. 
7) - folosirea „forţelor originare şi indestructibile ale pămîntului".  

- Nota trad. 



[C a p i  t o  1 u 1  d o i  s p r e  z e c e] 

Tabele cu explicaţii privind 
renta diferenţială 

[1 . Modificări în masa şi rata rentei] 

a e de mai sus trebuie adăugat : Să pesupunem că au 
fost descoperite mine de cărbune şi ariere de piatră mai pro
ductive .au mai avantajos situate, aşa îndt aaşi cantiate de 
muncă dă mai mult prodS decît în cele vechi, şi anume o 
cantitate de produs ae satisfae înteaga ceree. n aest az, 
peţul - deci valoaea - cărbunelui, pietei, materialului lem
nos ar scădea şi, a urmae, ar tebui să fie închise vechile mine 
de cărbune şi ariere de piatră. Ele nu ar da nici profit, nici 
salariu, nici entă. Cu toate acestea, noile mine ar trebui să dea 
entă, ·cm dădeau înainte ele vechi, deşi una mai mică (în 
ceea ce priveşte rata). Căci orice sporire a productivităţii muncii 
micşoează - în raport cu capitalul constant, aici în raport cu 
apitalul investit în unelte de producţie - capitalul investit 
[în] iu. Este oare adevărat ? Este oare adevărat şi aici, 
unde schimbaea în [the] poductiity of labour 1) nu decrge 
dintr-o schimbare a modului de a produce, ci din productivitatea 
naturală a minei sau a arierei de piatră, au din poziţiile lor ? 
Singurul lucru pe are-l putem spune aici este că aceeaşi canti
tate de capital dă în acest caz mai multe tone de cărbune sau de 
piatră că, prin mare, fieare tonă conţine mai puţină muncă. 
că toate tonele conţin însă aceeaşi cantitate de muncă sau chiar 
mai multă, dacă, pe lingă vechea demand, supplied by the old 
mines and quarries 2), noile mine au ariee de piatră satisfac şi 
o additional dend 3), şi anme o additional dand ae depă
şeşte diferenţa dinte productivitatea vechilor mine şi aee 
de piatră şi productivitatea celor noi. Dar prin aceasta nu s-ar 

1) - productivitatea muncii. - Nota trad. 
2) - cerere, pe care o satisfac vechile mine şi cariere de piatră. 

- Nota trad. 
3) - cerere suplimentară. - Nota trad. 
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schimba compoziţia organică a capitalului investit. Este adevărat 
că preţul unei tone, al fiecărei tone .în parte, ar conţine mai 
puţină rentă, dar numai pentru că fiecare tonă ar conţine în 
general mai puţină muncă, şi deci, mai puţin salariu şi mai 
puţin profit. Aeasta nu ar afecta însă raportul dintre rata 
rentei şi profit. Aşadar, nu putem spune [567] decît urmă
toarele : 

Dacă demand rămîne aceeaşi, dacă, prin urmare, cantitatea de 
cărbune şi de piatră care urmează să fie produsă este aceeaşi 
atunci, pentru a produce aceeaşi masă de mărfuri, în minele 
şi în carierele de piatră noi, mai productive, se investeşte acum 
mai puţin capital, decît se investea înainte în vechile mine şi 
cariere de piatră. în felul acesta, scade valoarea totală a întregii 
mase de mărfuri, ·prin urmare şi total amount of rent [and] 
profit 1), a salariului şi a apifalului onstant invstit. Dar ra
portul dintre rentă şi profit nu se schimbă, după cum nu se 
schimbă nici raportul dinte profit şi salariu sau dintre profit 
şi capialul cheltuit. deoarece nu a avut loc 11ii o chimbare 
organică n capitalul investit. S-au sichimbat nnai mărimea, nu 
şi compoziţia organică a capitalului investit, deci nu şi modul de 
a produce. 

Dacă trebuie satisfăcută o additional demand, dar o additional 
dema!d egală cu difeenţa lintre productivitatea minelor şi 
carirefor de piatră noi şi poducivitaea elor vechi, atunci 
e investeşte un capital de aceeaşi mărime cu cel dinainte. Va
loarea fiecăei tone scade. Dar întreaga cantitate de tone are 
eaşi valoae ca şi înainte. Dacă considerăm fiecare tonă în 
parte, constatăm că odată u valoaea c1prinsă în ea a scăzut 
şi mărimea părţilor de valoare, care .e transformă în profit şi 
rentă. Deoarece însă mărimea capitalului şi, odată cu aceasta, 
valoarea totală a podusului lui au rămas aceleaşi şi nici nu s-a 
produs vreo schimbare organică n compoziţia lui, absolute 
amount of reni and profit 2) a răas aceeaşi .  

Dacă additional demand este aît d e  mare, îndt, la o investiţie 
de capital egală cu cea dinainte, deosebirea de productivitate 
între noile şi vechile mine şi cariere de piatră nu o poate aco
peri, atunci în minele noi trebuie să se investească additional 
capital 3). În acest caz, dacă odată cu ipnirea întegului apital 
investit nu intervine o schimbare n diviziunea muncii, în folo
siea maşinilor, dacă, prin urmae, nu intervine nici o schimbare 
în compoziţia organică a capitalului, [the] amount of rent [and] 

1) - suma toală a rentei şi profitului. - Nota trad. l - masa absolută a rentei şi profitului. - Nota trad. 3) - capial adiţional. - Nota trad. 
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profit creşte, doarece a crescut valoarea podusului total, va
loarea numărului total de tone, deşi valoaea fiecărei tone n 
parte a scăzut, şi 1deci a scăzut şi acea parte din valoarea aces
teia din urmă caie se descompune în entă şi profit. 

În toate aceste •cazuri rata rentei nu se schimbă, deoarce nu 
se schimbă compoziţia organică a 1capitalului investit (oricît s-ar 
schimba mărimea lui). Dacă, dimpotrivă, .schimbarea decurge 
din schimbaa ·compoziţiei organice a capitalului, din micşo
rarea părţii de capital care e cheltuieşte pe salariu în compa
raţie 1cu capitalul cheltuit pe maşini etc., aşa încît, prin urmare, 
se schimbă în:săşi modul de a produce, atunci rata rentei sade, 
deoaree e micşorează diferenţa dintre valarea mărfii şi preţul 
de cost. In cele trei cazuri de mai sus, aceasta nu e micşorează. 
Căci dacă &cade valoarea, în aceeaşi măsură scade şi preţul de 
C'st al unei unităţi de marfă, deoaree pentru aeasta din urmă 
has ben eipended less paid + unpaid .aibour 1) . 

Aşadar, dacă creşterea productivităţii muncii sau scăderea 
vafoii iunei rtain measure of the commadities produed 2) este 
determinată numai de o change in [the] productivity [of] na
t·ural elemens 3), de dosebiea dn [the] naturail deee f ferti
lity of soils, mines, quaries 4) etc. the amount of rent 5) poate 
să sadă ca urmae a faptului că în 1condiţiile schimbate a less 
quantity of ipital is emJ.oyed 6) ; a ipoae rămîne onstantă 
dacă exstă o additional deid : ea pite să acă dacă addi
tional demand depăşeşte diferena de poductivitate dinte na
tural agencies 7) vechi ai producţiei, care se exploatau mai 
înainte, şi ei exploaaţi în ezent. ar rata rentei ar putea să 
crească numai odată cu o change in the organic camposition 
of the pl mployed 8). 

Aşadar, nu este necesar ca amount of rent să scadă atunci 
cînd se abandonează pămînturile, carierele sau minele mai 
sărace etc. Mai mult, rata rentei mei nu poate să sadă dacă 
această abandonare este pur şi simplu consecinţa unei mai mici 
productivităţi naturale a lor. 

1 )  - s-a cheltuit mai puţină muncă plătită + muncă neplătită. -
Nota trad. 

2) - anumite cantităţi de mărfuri produse. - Nota trad. 
3) - schimbare în productivitatea elementelor naturale. - Nota trad. 
4) - în ceea ce priveşte gradul natural de productivitate al solului 

minelor, carierelor. - Nota trad. 
5) - masa rentei. - Nota trad. 
u) - se foloseşte o cantitate mai mică de capital. - Nota trad. 
1) - agenţii naturali. - Nota t rad. 
8) - schi mbare în compoziţia organică a capitalului investit. 

Nota trad. 
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Ric[ardo] confundă cea e este just, că în aest caz, întro 
anumită state of demand [the] amount of rent 1) poate să scdă 
- ea ce înseamnă că ea depinde de faptul dacă mărimea ca
pital ului investit e micşorează, rămîne neschimbată sau creşte 
- cu ceea ce este fundamenal geşit, că rate of rent trebuie să 
scadă, fapt ae este imposibil n condiţiile pemisei date, în
trucît e consideră că n-a avut loc nici o change in the organic 
composition of capital, deci că nu s-a produs nici o schimbare 
cae să afecteze raportul dintre valoare şi cost-prie, singurul 
raport care determină rate of rent. 

[2. Diferite combinări ale rentei diferenţiale şi rentei absolute. 
Tabelele A, B, C, D, E] 

Dar cum se prezintă în cazul de mai sus diferential rents ? 
Să psupunem că sînt exploaate ei 1categoii de coal

mines, I, II, III, dintTe ae I dă entă absolută, II dă o entă 
de două ori mai mare decit I, iar III o entă ide două ori mai 
mare decît II sau de patru ori mai mare deît I. în aest az, 
1ategoria I, dă o entă absolută R, II dă o rentă egală cu 2 R, 
iar III egală cu 4 R. Să presupunem acum că se descoperă o 
nouă ategorie, nr. IV, mai productivă deit I, II şi III şi atît e 
mare, încît în ea se poate investi un apital egal cu ·cel investit 
în I. în acest caz, - the former state of demand remaining 
stant 2) - n caegoria IV se lvsteşte aooaşi lpital cae 
s-a nvestit înainte în I. a are, I s-ar închide. Ar tebui 
retrasă şi o pare din apitalul investit în II, III şi IV şi ar fi 
suficient pentru a înlocui pe I şi o .parte din II, dar nu to 
supply the whole demand, without part of II rcontnuing to e 
worked 3) . Să presup1em, de emplu, că IV oae să dea, ou 
aelaşi cpital e înainte a fost investit în I, înteaga poduţie 
a lui I şi jumătate din producţia lui II. Pn umare, dacă în II 
s-ar investi, a şi înainte, 1/2 din capital, în III vechiul capital, 
iar 1n IV l capital nou, the who'le market woJd be supp[ied 4). 

[568] What the wee the changes that had taken place, or 
how would the changes accomplished affect the general renal, 
the rents of I, II, III, and IV ? 

1) - situaţie a cererii, suma rentei. - Nota trad. 
2) - dacă cererea rămine constantă. - Nota trad. 
J) - pentru a satisface întreaga cerere, dacă II nu ar continua să fie 

în exploatare. - Nota trad. 
'') - întreaga piaţă ar fi aprovizionată. - Nota trad. 
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The absolute rent, derived from IV, would, n amont and 
rate, be ibsoluely the same as ilhat fonerly derived from I ; n 
fact the absolute rent, in amount and rate, would also befoe 
have ben the same on I, II, and III, always supposing that the 
same amount of capital was employed in those different classes. 
The value of the produoe of IV would be exactly identia! to 
that formerly employed on I, bcase it was the produe f a 
capital of the same magnitude and of a capital of the same 
organic composition. Hence the difference between value and 
cost-prie must be the same ; hene the rate of ent. Besides, 
the amount mSt be the ame, because - at a given rate of 
rent - ·capitals of the same magnitude would have been em
ployed. But, sine the value of the ·coal s not determined by 
the value of the coal derived fom IV, it would bear a surplus 
ent, or an overplus over its absolute rent ; a ent derived, not 
from any diffeene betwen ost-price and value, but of the 
dif.ferene between the market value and the individual value 
of the podue No. IV 1) .  

Cînd spunem că enta absolută sau difeena dintre valoare şi  
peţul de ost ste aceeaşi n I, II, III, IV, presUpunînd că mă
rimea capitalului investit n ele, şi deci [the] amont of ent 
with a given rate of et 2), este �ceşi, ast Jucru tebuie în
ţeles stfel : valoaea (ndividuală) a cărbunelui din I ste mai 
mare decît valoaea cărbunelui din II, iar valoarea că'bnelui 
din II este mai mae deoît valoaea că1bunelui din III, deoarece 
o tonă de cărbune din I conţine mai multă muncă decit a dn 
II, iar o tonă d in II conţine mai multă muncă decît o tonă de 
cărbune dn III. Deoaree însă compoziţia organică a capialului 

1) - Care ar fi deci schimbările care ar intrveni sau cum ar influenţa 
schimbările intervenite suma totală a rentei, rentele din I, II, III şi IV ? 

Renta absolută de la IV ar fi, în ceea ce priveşte masa şi rata ei, 
absolut identică cu cea obţinută de la I ; într-adevăr, în ceea ce priveşte 
masa şi rata ei, renta absolută ar fi fost şi înainte aceeaşi în I, II şi III 
dacă s-ar porni mereu de la presupunerea că în aceste categorii diferite 
au fost folosite capitaluri egale. Valoarea produsului IV ar fi absolut 
identică cu cea a produsului anterior I, pentru că ar fi produsul unui 
capital de aceeaşi mărime şi de aceeaşi compoziţie organică. De aceea şi 
diferenţa dintre valoare şi preţul de cost, deci şi rata rentei, trebuie să 
fie aceeaşi. Mai mult, masa rentei trebuie să fie şi ea aceeaşi, deoarece 
- rata rentei fiind dată - s-ar investi capitaluri de aceeaşi mărime. 
Deoarece însă valoarea cărbunelui nu este determinată de valoarea 
cărbunelui extras în IV, aceasta din urmă ar da o rentă suplimentară 
sau un excedent peste renta sa absolută, rentă care nu rezultă din dife
renţa dintre valoare şi preţul de cost, ci din diferenţa dintre valoarea 
de piaţă şi valoarea individuală a produsului categoriei IV. - Nota trad. 

2) - masa rentei la o rată dată a rentei. - Nota trad. 
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este aoeeaş1 m toate cele trei cazuri, această change nu afc
tează renta absolută individuală dată de categoriile I, II şi III. 
Căci dacă valoarea tonei în I este mai mare, este mai ma:e şi 
preţul ei de cost ; ea este mai mare numai în măsura în care un 
capital mai mare, de aceeaşi compoziţie organică, este folosit 
pentru producerea unei tone în I în comparaţie cu II, iar în II 
în comparaţie cu III. Prin urmae, această diferenţă dint:e valo
rile lor coincide cu diferenţa 1dintre preţurile lor de cost, adică 
cu diferenţa dintre capitalul relativ expended to produce one 
ton of coal on I, II and III 1). Deosebirea dintre mărimile de 
valoare în cele trei categorii nu afectează deci diferenţa dintre 
valoare şi preţul de cost în diferitele categorii. Dacă valoarea 
este mai mare, este corespunzător mai mare şi preţul de cost ; 
căci valoa:ea creşte numai în proporţia în care creşte şi chel
tuiaJa de capital sau de muncă ; prin are mporl dintie va
loare şi preţul de cost rămîne acelşi, deci şi renta absolută. 

Să vedem însă, mai departe, cum stau lucrurile cu renta dife
renţală. 

în primul rînd, în înt:eaga producţie de căibune din II, III 
şi IV e investeşte acum mai puţin capital. Căci capitalul din 
IV este tot atît de mare dt era ,capitalul din I. în afară de 
aceasa, s-a retras j umătate din capitalul investit în II. Prin 
urmae, [the] amount of rent în II scade în orice caz la j umă
tate. Cît priveşte investiţiile de capital, o change s-a produs 
numai în II, căci în IV se investeşte acelaşi capital care era 
investit mai înainte în I. Am presupus de asemenea că în I, 
II şi III au fost investite capitaluri de aceaşi mărime, de pildă 
capitaluri de dte 100 t. în fiecare, în total 300, deci acum au 
mai rămas în II, III şi IV numai 250 sau 1/6 din capital has. 
been withdrawn from the producrtion of coal 2) . 

în acelaşi mp însă a scăzut valoarea de piaţă a cărbI1elui. 
Am văzut că I dă R, II 2 R, iar III 4 R. Dacă admitem că pro
dusul a 100 l.st. în I = 120 l.st., din care R = 10  şi 10  = pro
fitul, atunci valoarea de piaţă în II iprezintă 130 (10 profit 
şi 20 rentă), iar în III reprezintă 150 l.st . ,  adică (10 profit şi 40 
rentă) . Dacă produsul din I = 60 de tone (1 tonă = 2 l.st.) pro
dusul din II = 65 de tone, produsul din III = 75 de tone, iar 
producţia totală = 60 + 65 + 75 = 200 de tone. Deoaiee 
însă, 100 în IV produce acum tot atît cît eprezenta înainte în
treaga producţie a lui I şi j umătate din producţia lui II, adică 

1) - cheltuit pentru producerea unei tone de cărbune în I, II şi III .  
- Nota trad. 

2) - a fost retrasă din producţia de cărbune. - Nota trad. 



Tabelele cu explicaţii privind renta diferenţială 273 

60 + 3212 = 9212 tone, la valoarea de piaţă anterioară aceste 
92/2 tone ar valora 185 I.st. şi deci ar da o rentă de 75 I.st . ,  
întrucît profitul = 10 l.st. ; prin urmare, întrucît ena absolută 
= 10 Lst„ 712 R. 

a şi înainte, II, III, IV, dau tot 200 de tone de cărbune, 
căci 3212 + 75 + 921/2 = 200 de tone. 

Dar cum stau lucrurile acum cu valoarea de piaţă şi diffe
ren tial ns ? 

Pentu a răpunde la această întrebare să vedem ce mărime 
are absolute individual rent din II. Presupunem că difeenţa 
absolută dintre preţul de cost şi valoare în această sferă de 
producţie = 1 O I.st„ = renta, pe care o dădea cea mai săracă 
mină, deşi - cu excepţia cazului cînd prin valoarea sa I ar de
termina n mod absolut valoarea de piaţă - acest lucru nici nu 
este near. [569] Dacă într-adevăr ar fi aşa, atunci, în I (în 
ca;ul cind că.rbunele din I se vinde la valoarea lui) renta ar re
pezenta în general excedentul valorii în această sferă de pro
ducţie peste preţul de cost propriu şi peste general cost-price of 
comodities 1). Prin umre, II îşi vinde produsele a valoarea 
lor dacă vinde cele 65 tone cu 120 I.st„ adică cu 1 11113 I.st. tona. 
Faptul că în loc de aceasta el vindea tona cu 2 I.st. se datoa 
doar exedentului valorii de piaţă determinate de I peste va
loara lui individuală, nu exedentului valorii lui, ci al valorii 
lui de piaţă peste preţul lui de cost . 

Mai departe, potrivit ipotezei, II vinde în loc de 65 numai 
3212 tone, deoarece investeşte în mină un capital de numai 50 
I.st. în loc de 100 I.st. 

Prin are, II vinde acum 321/2 tone cu 60 I.st„ 10 I.st. la 50 
I.st. reprezintă 200o.  Din 60 I.st„ 5 I.st.  eprezintă profit şi 5 
I.st. rentă. 

Aşadar avem pentru II : valoarea produsului, a tonei = 1 11113 
l.1st. ; numărul de tone - 3212 ; valoarea totală a produsului 
= 60 I.st. ; renta = 5 I.st. Renta a scăzut de a 20 la 5. Dacă 
s-ar invsti aceeaşi amount of apital 2), renta ar scădea numai 
la 10 .  Prin urmare, în ceea ce priveşte rata ei, renta nu a scăzut 
decît la jun1ătate. Adică, ea a scăzut cu întreaga diferenţă cu 
care valoarea de piaţă determinată înainte de I depăşea propria 
lui valoare şi deci se afla peste diferenţa care ezultă din dife
renţa dintre valoarea proprie şi preţul de cost. Renta lui dife
renţială era egală cu 10 ; rena lui este acum = 10 = renta 
lui absolută. Aşadar, în II, prin reducerea valorii de piaţă a 

1) - preţul de cost general al mărfurilor. - Nota trad. 
2) - masă de capital. - Nota trad. 
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valoarea (căibunelui din II), renta difeenţială a dispărut, deci a 
disipărut şi rate of ent umflată, dublată daorită acestei rente 
diferenţiale . a s-a redus de la 20 la 10 .  Apoi de la 10 a 5, 
deoarece, la această rată a rentei dată, capitalul investit în II a 
scăzut la j umătate. 

Întrucît valoarea de piaţă este determinată acum de valoarea 
din II, de 1 11/13 I.st. per tonă, valoarea de piaţă a celor 75 de 
tone produse în III = 1366/13 I.st., din care renta = 286/13 I.st. 
înainte renta = 40 I.st. a a scăzut deci cu 11 7/13 I.st. înainte 
diferena dinte ea şi enta absolută repezenta 30.  Acum re
pezintă nai 186/13 I.st. (căci 186/1:i + 10 = 286/1 3) .  înainte ea 
€ra = 4 R. Acum ea este = numai 2 R + 86fi3 I.st. oaree 
mărimea capitalului investit în III a rămas aceeaşi, această 
scădere a rentei este deteTminată exclusiv de s căderea ratei 
rentei diferenţiale, adică de scădeea excedentului valorii de 
piaţă din III peste valoarea lui individuală. inainte întreaga 
sumă a rentei în III era egală cu excedentul unei mai ridicate 
valori de piaţă peste ,peţul de cost ; acum însă ea este egală 
doar cu excedentul unei mai scăzute valori de piaţă peste peţul 
de ostBO ; aşadar, diferena se apropie de renta absolută din III. 
Cu un •capial de 100 I.st. III produce 75 de tone a căror valoare 
= 120 I.st. ; deci 1 tonă = 13/5 },st. În loc de aceasta, în condi
ţiile peţului de piaţă anterior, III vinde cu 2 I.st. tona, adică cu 
215 I.st. mai scump. a 75 de tone, aceasta reprezena % X 75 
= 30 I.st.,  şi  aeaista era într-adevăr enta difeenţială a rentei 
IIII] ; căci renta lui era = 40 I.st. (10 rentă absolută şi 30 rentă 
difeenţială) . Acum III vinde tona la noua valoare de piaţă, 
adică cu numai 1 11;13 I.st. Aşadar cu cit peste valoa.a ei ? 
3/s = 39/a5 şi 11/1 3 = 55/35. Pin urmae, vinde a cu 16/a; 1.st. mai 
scump s1. La 75 de tone aceasta repezintă 186/13 I .st.,  şi aceasta 
este exact enta diferenţială, care este, prin urmare, întotdeauna 
egală cu numărul de tone înmulţit cu excedentul valorii de 
piaţă al unei tone peste valoaea [individuală] a tonei. Acum 
mai trebuie calculată scăderea entei cu 1 17/13 I.st. Excedentul 
alorii de piaţă peste valoarea din III a scăwt de a 2/5 J.st. per 
tonă (cînd e vindea cu 2 I.st.) a 1%5 I.st. per tonă (cînd tona 
de cărbune se vinde cu 1 11/13 l.st.) , prin urmare de la 2/5 = 26/65 
la 16/65, adică u 10/65 I.st. a 75 de tone aceasta reprezintă 
75%5 = 130;13 = 117/13 şi ao.a ste exactly [the] amount 1) u 
care a scăzut renta în III. 

[570] 921/2 tone din IV costă a 1 11/13 I.st. [pro tonă] 170 10/13 
l.st. Aici renta = 6010/1 3, iar renta diferenţială = 5010/rn I.st. 

1) - exact suma. - Nota trad. 
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Dacă 9212 tone ar fi îndute a valoa lor, adică cu 1 20 
I.st., o tonă ar costa 1 11/37• 1n loc de aceasta ea e vinde cu 
1 11/1 3. Dar 11/13 = 4071481 şi 11/37 = 143/481 · Ceea ce dă în IV n 
excedent de .264/ 481 al valorii de paţă [a cărbunelui] peste va
loaea lui. a 921/2 tone aceasta faoe eact 5010;13 I.st., enta 
diferenţială În IV. 

Să comparăm acum ambele cazuri n [tabelele] A şi B. 

Cate
gorie 

Ca
pital 

I.st. 

Rentă 
abso- Tone 

Iută 

I.st. 

A 

Valoarea 
de piaţă 
per tonă 

I.st. 

Valoa-
rea in- Valoare Rentă 

divi- totală diferenţială 
duală 

I.st. I.st. I.st. 

I 1 00 10 60 2 2 120 O 
II 100 10 65 2 1 11/13 130 10 

III 100 10 75 2 13/, 150 30 
Total 300 30 200 400 40 

Numărul total de tone = 200. Total rentă absolută = 30. 
Total entă diferenţială = 40 I.st. Total entă = 70 I.st. 

B 
Valoa-

Ca e- Ca- Rentă Valoarea rea in- Valoare Rentă 
gorie pita! abso- Tone de piaţă di i- totală diferenţială 

Iută per tonă duală 
I.st. I.st. I.st. 

II 50 5 3212 1 11/13 1 1 1/13 60 O 
III 100 10 75 1 11/13 1 :1/; 138°/13 l8i3 
IV 100 10 921 12 1 11/13 1 11/37 17010/13 5010/13 

Total 250 25 200 369:1/13 693/13 

Capial total = 250 I.st. Rentă absolută = 25 I.st. Rentă dife
renţială = 693/1 3 I.st. Total rentă - 943/13 I.st. Valoarea toală a 
celor 200 de tone a scăzut de a 400 la 3693/13 I.st. 

Aceste două tabele sugerează consideraţii extrem de impor
tante. 

In primul rînd vedem că suma rentei absolute creşte sau 
scade în raport cu capitalul investit în agricultură s2, în raport 
cu ele totale de capital investite în I, II, III. Rata acestei 
rente absolute ·- întrucît ea este total independentă de dife
renţa în ceea ce priveşte ·calitatea categoriilor de teren, ea 
dcurgînd, dimpotrivă, din diferenţa dintre valoare şi preţul 
�de cost] , diferenţă care este deteminată de compoziţia organică 
a capialului agricol, de modul de a produce şi nu de teren -
este total independentă de mărimea capitalurilor investire. In 
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1I B suma rentei abso1ue scade de la 10  la 5, deoarece apil. 
a scăzut de la 1 00 la 50, jumătate [571] din capitaJ a fost 
etras. 

înainte de a face noi consideraţii în legătură cu cele două 
fabele, vom pezenta şi alte tabele. Am văzut că în taibelul 
B valoaa de piaţă a scăzut la 1 11/13 l.st. per tonă. ar la 
această valoare încă nu va fi necesar a produsul I A să dsară 
omplet de pe piaţă, iar categoria II  B să fie nevoită să inves
tească numai jumătate din capitalul anterior. !ntrucît în I din 
valoarea totală a mărfii de 120 l.st . ,  renta = 10 l.st . ,  au = 1/12 
din valoaea totală, aest luru este valabil şi pentru valoarea 
fiecăei tone n parte, cae este egală cu 2 l.st. Dar 2/12 l.st. = 1/6 
l.st., au 31/3 .şilingi (căci 31/3 şilingi X 60 = 10 l.st .). Preţul 
de cost al unei tone din I eprezintă, prin urmare, [2 l.st. -
31/3 şilingi, =] 1 l.st. şi 162/3 şilingi. [Noua] valoare de piaţă 
este 1 11/13 l.st. , sau 1 l.st . şi 16 12/13 şilingi, = 162/3 şilingi epe
zintă însă = 16 şilingi şi 8 pence, au 1 626/39 şilingi. Dar 1612/13 
şilingi = 1636/39 şilingi sau cu 10/39 şilingi mai mult. Acesa ar 
fi renta per tonă la noua valoare de piaţă, cea ce - calculat 
la 60 de tone - dă o entă totală de 155/13 şilingi. Prin urmare, 
la 100 capital nu am nici 1 % rentă. Pentru ca I A să nu dea 
rentă, valoaea de piaţă ar trebui să scadă la nivelul preţului ei 
de cost [al acestei categorii] , adică la 1 l.st. şi 1 62/3 şilingi, au 
1 % l.st. (sau 1 10/12 l.st.) .  !n acest caz renta din I A ar dspărea. 
Dar s-ar putea ca a să fie exploatată în continuare cu un profit 
de 10o. Această exploatare ar înceta numai dacă valoarea de 
piaţă ar continua să sadă sub [preţul de cost] de 1 % l.st. 

Oît priveşte II B, în tabelul B se presupune că jumătate din 
apital este etras. Deoarece însă valoarea de piaţă de 1 11/13 l.st. 
dă încă o entă de 10o, ea dă această rentă deopotrivă pentru 
100 l.st. ca şi pentru 50 l.st. Dacă, prin urmare, se pesupune 
că jumătate din capital este retras, aest lucru se pesupune 
numai pentru că în aceste condiţii II B continuă să dea o rentă 
absolută de 10o. !ntr-adevăr, dacă [II] B ar continua să pro
ducă 65 de tone în loc de 321/2, piaa ar ajunge să fie supra
saturată, iar valoarea de piaţă a lui IV, care predomină e 
piaţă, ar scădea în aşa măsură ·încît, pentru ca II B să continue 
să dea rentă absolută, ar fi necear ca investiţia de capital să 
fie redusă. Este însă clar că, atunci dnd întregul capital de 100 
dă o entă de 9o, suma toală este mai mare decît în cazul cînd 
capitalul de 50 dă o rentă de 10o. Prin urmare, dacă situaţia 
pieţei ar ace ca pentru satisfacerea ceerii existente să fie ne
cear să e folosească în II un capital de numai 50, renta ar 
trebui să scadă la 5 l.st. !n realitate însă ea ar scădea şi mai 
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mult, dacă s-ar presupune că cele 321/i tone în plus nu pot găsi 
o dsfaere permanentă şi, în consecinţă, ar fi înlăturate de e 
piaţă. Valoarea de piaţă ar scădea atît de mult, încît în II B 
nu r dispărea numai renta, dar ar fi afectat şi profitul. Ar 
urma apoi o retragere de capital în scopul de a micşora oferta, 
pînă cînd, în cele din urmă, capitalul ar aj unge la proporţiile 
juste, a 50 l.st„ şi atunci valoarea de piaţă s-ar stabili la 1 11/13. 
l.:st. , cînd ea ar da din nou entă absolută în II B, dar numai 
pentru jumătate din capitalul investit anterior. Şi în acest az, 
rolul hotăîtor l-ar avea IV şi III care domină pe piaţă. 

Aceasta îsă nu înseamnă nicidecum că, dacă, la preţul de· 
1 11/13 l.st. per tonă, piaţa absoarbe numai 200 de tone, ea nu ar 
putea să absoarbă încă 321/2 tone, în condiţii cînd valoaea de 
piaţă scade, cind deci, ca urmare a presiunii pe care o exeicită 
asupra pieţei cele 321/2 tone suplimentare, valoaea de piaţă a 
elor 2321/2 tone scade. Preţul de cost al unei tone în II B este 
de 19/13 I.st„ sau 1 l.st. şi 131 1/13 şilingi. Valoarea de piaţă este 
însă de 1 11/13 l.st„ sau 1 I.st. şi 16 12/13 şilingi. Dacă valoarea_ 
de piaţă scade atît de mult încit I A nu mai dă rentă, adică 
sade a nivell peţului de cost în I A, la 1 st. şi 16% şilingi au 
a 1 % I.st„ sau 1 10;12 l.st„ atunci pentru ca II B să-şi investească 
întregul apital cererea ar tebui să crească considerabil, căci 
în I A exploatarea ar putea să fie continuată, pentru că aici se 
obţine profitul obişnuit. Piaţa ar trebui să absoarbă nu cu 321/2 
tone mai mult, ci cu 921/2 tone, adică în loc de 200 de tone ar· 
trebui să absoarbă 2921/2 tone, prin urmare [aproape] cu 500o 
mai mult. Aceasta este o sporire foarte însemnată. Aşadar, 
pentru ca sporul să fie moderat, valoarea de piaţă trebuie să 
sadă numai atît încit I A să fie înlăturat de e piaţă. Cu alte
cuvinte, preţul de piaţă ar tebui să scadă sub preţul de cost al 
lui I A, adică sub 1 10;12 I.st„ să zicem la 19/12 I.st„ sau la 1 l.st. 
şi 15 şilingi. Şi după aceasta el ar continua să fie mult mai 
mare dcît peţul de cost în II B. 

Aşadar, a tabelele A şi B vrem să adăugăm încă trei tabele 
C, D şi E. Pentru C presupunem că cereea creşte, că toate cate
goriile din A şi B pot continua să producă, dar la valoarea de 
piaţă a lui B, în timp ce I A continuă să dea rentă. Pentru D 
pesupunem că ea este suficientă pentru a I A, fără a da rentă, 
să continue să dea profitul obişnuit. Pentru E vom considera că 
peţul scade în aşa măsură, încît I A este înlăturat, de pe piaţă 
[572] , dar în acelaşi timp scădeea peţului face ca piaţa să 
absoarbă 321/2 tone suplimentare din II B. 

Cazul înfăţişat în tabelele A şi B este posibil. Este posibil ca, 
atunci cînd renta scade de la 10 I.st. la mai puţin de 16  şilingi, 
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I A să îneteze acest fel de explatae a pămîntului şi să-l dea 
n aendă pentru altă sferă de e�loatae, aşa încît să ată da 
o rentă funciară mai mare. Dar în acest z II B r fi nevoit, 
a urmae a pocesului descris mai sus, să etragă jumătate din 
apil său, dacă odată u stabilirea noii valori de piaţă nu 
.s-a produs o extindere a pieei. 

c 
Ca- Rentă Valoare 

va- Rentă 
Capi- I oare Valoare dife-

tego-
tal 

abso- Tone de piaţă indi- totală Rentă ren-
rie Iută per tonă viduală ţială 

I.st. I.st. I.st. I.st. I.st. I.st. I.st. 

I 100 10/13 60 1 11/13 2 l lOiU/13 10/13 _9:l/13 
II 100 10 65 1 11/13 1 11/13 120 o 

III 100 10 75 1 11113 13/s 138j/13 +186/i3 
IV 100 10 921/2 1 11/13 1 11/37 17010/13 +5010/13 

Total 400 3010/13 2921/z 540 693/i3 
D 

Ca-
Ca-

Rentă Valoare Preţ Număr 
Rentă tego- abso- de piaţă de de Valoare 

rie pi tal Iută per tonă cost tone totală diferenţială 

I.st. I.st. I.st. I.st. I.st. I.st. 

I 100 o 1% 15/s 60 1 10  o ( - )  
II 100 91;6 1% [19/ia] 65 1191/6 - (latentă) 

I II 100 10 1% [17/15] 75 1371/2 + 171/2 
IV 100 10 1% [17/37] 9212 1697112 + 497/12 

Total 400 291h 292112 536 1/4 671/12 
E 

Ca- Rentă Valoare Preţ Număr 
Valoare Rentă tego- Ca- abso- de piaţă de de 

rie pi tal Iută per tonă cost tone totală diferenţială 

I.st. I.st. I.st. I.st. I.st. I.st. 

I I  100 3. 1% l 9/i3 65 1134 - (lipseşte) 
III  100 10 14 75  131 1/4 + 11 1/4 
IV 100 10 14 921/2 1617fs + 417/s 

Total 300 234 232112 4067/8 531/s 

[573] Vom p une acum tabelel A, B, C, D şi E într-un tabel 
general, dar aşa cum ar fi trebuit să apară de a început : 
Capital, Valoare totală, Produs total, Valoare de piaţă per tonă, 
Valoare individuală, Valoare diferenţială 83, Preţ de cost, Rentă 
absolută, Rentă absolută în tone, Rentă diferenţială, Rentă dife
renţială în tone, Rentă totală. Apoi totalurile a toate categoriile 
în fiecare tabel 4. 

[575] Explicarea tabelului (p. 574) 1) 

1) Vezi tabelul inserat la p. 288-289. - Nota red. 
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Se presupune că s-a cheltuit n capital de 100 (capital con
stant şi capital vairiabil) şi că muna pe care el o pune în miş
cae dă o supamuncă (muncă neplătită) egală cu 1/5 din capi
talul total avansat sau o plsvaloare egală cu 100/5. Dacă, prin 
ue, capitalul avansat = 100 l.st., valoarea produsului total 
ar rebui să fie = 120 l.st. Mai departe, presupunînd că pro
fitul mediu = 10%, 1 10  l.st. reprezintă preţul de cost al pro
dusului total, în exemplul de mai sus, al cărbunelui. La rata 
dată a plsvalorii sau a supramuncii, cele 10 l.st. de capital se 
transformă într-o valoare de 120 l.st., indiferent dacă minele 
exploatate sînt bogate sau sărace ; într-un cuvînt, productivi
tatea diferită a muncii, indiferent dacă se datOTeşte unor con
diţii  naturale diferite ale muncii sau unor condiţii sociale dife
rite ale ei, sau unor condiţii tehnologice diferite, nu schimbă cu 
nimic principiul că valoarea mărfurilor este egală cu cantitatea 
de muncă materializată în ele. 

Aşadar, dacă se spune că valoarea produsului produs de un 
capital de 100 l.st .  = 1 20 l.st., aceasta nu înseamnă decît că 
produsul conţine timpul de muncă materializat în cele 100 l.st. 
apital + 1/6 din timpul de muncă neplătit, dar apropriat de 
capitalist. Valoarea totală a produsului este = 120 l.st. indi
feent dacă capitalul de 100 produce într-o categorie de mine 
60 de tone, în alta G5 sau 75 sau 921/2 tone. Este însă clar că 
valoarea unei părţi alicote, fie că se măsoară în tone, ca în azul 
de faţă, fie că se măsoară în cuarteri, coţi etc., este cu totul 
diferită în funcţie de productivitate. Ca să rămînem la tabelul 
nostru (acelaşi lucru se poate spune despre orice altă masă de 
mărfuri rezultată din producţia capitalistă), valoarea unei tone 
= 2 l.st. cînd produsul total al capitalului = 60 de tone, prin 
urmme, 60 de tone valorează 120 l.st. ,  cu alte cuvinte, ele 
repezintă un timp de muncă egal cu cel materializat în 120 
l.st. Dacă produsul total = 65 de tone, valoarea unei tone = 1 
l.st. şi 16 12/13 şilingi, sau 1 11;13 l.st. ; dacă el repezintă 75 de 
tone, valoaa unei tone este = 13/s l.st. sau 1 l.st. şi 12 şilingi ; 
în sfîrşit, dacă reprezintă 9212 tone, valoaea unei tone = 1 11/37 
l.st., sau 1 l.st. şi 535/37 şilingi. Intrucît msa totală a mărfurilor 
sau a tonelor produse de capitalul de 100 are întotdeauna una 
şi aceeaşi valoare, = 120 l.st., întrucît această masă reprezintă 
întotdeauna aceaşi cantitate totală de muncă, cuprinsă în 1 20 
l .st., tocmai de aceea valoarea fiecăei tone în parte ste diferită 
în funcţie de faptul dacă una şi aceeaşi valoare e exprimă în 
60, 65, 75 sau 921/2 tone, adică în funcţie de deosebirile în ceea 
ce priveşte productivitatea muncii. Aeastă deosebire în ceea ce 
priveşte productivitata mncii este aeea care face a ua şi 
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aceeaşi cantitate de muncă să se exprime cînd înr-o mai mica 
masă totală de mărfuri, cind în una mai mare, astfel încît fie
care parte alicotă a acestei mase totale onţine cînd o cantitate 
absolută mai mare de muncă cheltuită, cînd a mai mică, adică 
are, în funcţie de aceasa, cînd o valoae mai mae, cînd una 
mai mică. Această valoae diferită a tonei, depinzînd de faptul 
dacă capialul de 100 I.st . a fost investit în mine mai bogate 
sau n mine mai puţin bogate, adică de prodructiviaea ddferirtă 
a muncii, este tomai ceea ce figurează în tabel ca valoare in
dividuală a unei tone. 

De aceea nu este nimic mai greşit decît ideea că, dacă - în 
condiţii cînd productivitatea muncii creşe - valoarea unităţii 
de marfă scade, atunci valoarea totală a produsului produs de 
un anumit capial - de 100, de pildă - ceşte pentru că a 
escut masa mărfurilor în 'cae ese ep'ezentată această va
loare toală. Valoaea unităţii de marfă side numai din auză 
că valoarea totală - cantiaa totală de muncă cheltuită - se 
exprimă într-o masă mai mare de valori de întrebuinţare, de 
produse, şi de aceea la ficare uniate de podus evine o parte 
alicotă mai mică din valoaea totală sau din munca cheltuită, 
şi anume nai în măsura în ae unitata de produs absarbe 
o cantitae mai mică de muncă au în măsura în care îi revine 
o parte mai mi,că din valoaea totală. 

Iniţial m analizat unitatea de marfă ca rezulat şi podus 
direct al unei anumite cantităţi de muncă. Acum, cînd marfa 
apare a produs al producţiei capitaliste, lucrurile se schimbă 
formal în felul următor : Masa valorilr de întebuinţare pro
dusă repezintă o cantitate de timp de muncă, egală cu canti
ata de timp de muncă cuprinsă n capitalul (constant şi va
riabil) consumat la poduerea ei + timpul de muncă neplătit, 
apropriat de capitalist. Dacă, exprimat în bani, timpul de muncă 
cuprins în ast capial ese = 100 l.st., dacă aeste 100 I.st. 
de capital conţin 40 I.st. capital cheltuit pe 1alarii şi dacă timpul 
de supramuncă reprezintă 50o din capitalul variabil, adică 
dacă rata plusvalorii = 50o, atunci valoarea masei toale de 
mărfuri poduse de capialul de 100 I.st. va fi = 120 Lst. După 
cum am văzut în prima prte a lucrării de faţă 85, pentru ca 
mărfurile să poată circula, valoaea lor de schimb tebuie mai 
întîi să se transforme în preţ, adică să fie exprimată în bani. 
Prin rmaie [576] dacă produsul total nu este veun obiect indi
vizibil, (de pildă o casă), în ae să fie eprezentat întregul 
apial, dacă nu ese vreo marfă unică al căei preţ potrivit 
ipotezei = 120 I.st. ,  adică valoarea totală exprimată în bani, 
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atunci altastnrl, înainte de a-şi aduce mfuile pe piaţă, e
buie să calculeze preţul pe unitate de marfă. Aici preţul = 
monetary eipression of value 1). 

în funcţie de productivitatea diferită a muncii, valoarea totală 
de 120 I.st.  se va repartiza asupra nei cantităţi mai mari au 
mai mici de produse, şi deci valoaea unei unităţi de produs va 
fi potrivit cu aceasta - proporţional - egală cu o parte alicotă 
mai mare sau mai mică din 120 I.ist. Calculul este aici foarte 
simplu. Dacă podusul total = 60 de tone de cărbune, de pildă, 
atnci 60 de tone = 120 I.st., ia" o tonă = 12%0 = 2 I.st. ; dacă 
produsul = 65 de tone, atnci valoaea unei tone = 10/65, = 
1 11/13 bt. sau 1 I.st., şi 16 12/13 şilingi (= 1 I.st.,  16  şngi şi 1 1 1/13 
pence) ; dacă produsul = 75 de tone, valoarea unei tone = 120;75 
l.st. = 1 l.st. şi 12  şilingi ; dacă produsul = 921/2 tone, valoarea 
unei tone = 1 11/37 I.st. = 1 I.st. şi 535/37 şilingi. Prin urmae, 
valoara (peţul) unei unităţi de marfă este egală cu valoarea 
totală a podusului împărţită la antitaea totală de produse, 
măsurată în unităţile de măsură corespnzătoare lor ca valori 
de întebuinţae, în tone, ca mai sus, în cuarteri, coţi etc. 

Dacă, aşadar, peţul unei unităţi de marfă este egal cu va
loarea totală a masei de mărfuri produse de capitalul de 100 
împărţită la cantitaea totală d e  măl'furi, atunci valoaea totală 
= peţul unei nităţi de maclă înmulţit u cantitatea totală a 
acestor măfuri, sau cu preţul unei anumite cantităţi de marfă, 
înmulţit cu întreaga masă de măfuri măsurată cu această 
unitate. Mai departe : valoarea toală constă din valoarea capita
lului avt n producţie + plusvalea, din timpul de muncă 
cuprins în apitalul avansat + timpul de supramuncă apropriat 
de capital sau timpul de muncă neplătit . P1rin are, ficae 
parte alicotă din aa de mărfuri conţine plu:svaloae în aceeaşi 
proporţie în care ea conţine valoare. După cum cele 120 I.st. 
se epartizează la 60, 65, 75 au 921/2 tone, cele 20 I.st. de plus
valoare € repartizează şi ele la cantitaea espectivă. Dacă nu
mărul de tone = 60 şi deci valoaea unei tone = 12%0 = 2 I.st. 
sau 40 de şilingi, atunci 1/6 din aceşti 40 de şilingi, sau din 2 I.st. 
adică 6% şilingi, epezintă partea de plsvaloae care· evine 
la 1 tonă. Proporţia de plusvaloare este într-o tonă, care costă 
2 l.st. ,  aeeaşi cu cea din 60 de tone care costă 120 I.st. [Ra
ortul] dine plsvaloae şi valoare rămîne în preţul unităţii 
de marfă acelaşi ca şi n valoaea totală a întregii mase de măr
furi. în cazul de mai sus, fiecae tonă conţine din plsvaloarea 
totală 2% = % = 1/3 I.st. din 20 = 1/6 din 40 de şiJingi, ca mai 

1) - expresia în bani a valorii. - Nota trad. 
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sus. De aeea plusvaloaea unei tone, înmulţită cu 60, este egală 
cu plusvaloea totală produsă de capital. Dacă partea de va
loare are revine a o unitate de produs, partea alicotă din 
valoarea totală, este mai mică datorită faptului că s-a mărit 
cantitatea de produse, adică datorită ceşterii productivităţii 
muncii, este mai mică şi partea de plusvaloare cae revine la 
fiecare unitate de produs, acea parte alicotă din plusvaloarea 
totală pe care o cuprinde unitatea de produs. Aceasta nu afec
t€ază însă raportul dinte plusvaloare, dinte valoarea nou 
ceată, şi valoarea avansată şi doar reprodusă. Într-adevăr, am 
văzut l) că, deşi poductivitata muncii nu in1luenează va.oarea 
totală a produsului, ea poate totuşi să sporească plusvaloarea, 
dacă produsul intră în consumul muncitorului, dacă, prin ur
mare, scade salariul normal sau, ceea ce este acelaşi lucru, dacă 
valoarea capacităţii de muncă se micşoează în urma scăderii 
peţului unor mărfuri, sau, ceea oe este acelaşi lucru, al canti
tăţi·i respective de mărJuri. intruit o productivitate mai mae a 
muncii creează plusvaloarea elativă, ea nu spoeşte valoarea 
totală a prrodusului, ci partea din această valoe totală ae 
repezintă plusvaloarea, adică munca neplătită. in felul acesta, 
dacă la o productivitate mai mare a muncii fiecăei unităţi de 
produs îi revine o parte mai mică de valoare, - deoarece a 
crescut masa totală a mărfurilor, în care este epezentată 
această valoare - dacă deci, peţul unei unităţi de produs cade, 
totuşi, în condiţiile menţionate mai sus, va creşte partea din 
acest preţ în care este eprezentată plusvaloarea, adică va ceşte 
raportul dintre plsvaloae şi valoarea reprodusă {aici, unde încă 
nu este vorba de profit, ar trebui propriu-zis să continuăm să 
spunem : aportul dintre plusvaloae şi capitalul variabil în 
primul rind} . Dar aceasta se întîmplă numai pentru că, datorită 
creşterii productivităţii ii n valoarea totală a prodlui a 
crescut partea pe caie o reprezintă plusvaloarea. Aceeaşi cauză 
- productivitatea sporită a muncii - în virtutea căreia aceeaşi 
cantitate de muncă se exprimă înrr-o masă mai mare de produse 
şi, în coecinţă, scade valoarea părţii licot€ a asei mase sau 
preţul unităţii de produs, scade valoarea apacităţi de muncă 
şi deci sporeşte supramunca, sau munca neplătită cuprinsă în 
valoarea produsului total, hinc 2) şi [n preţul unităţii de marfă. 
De aoeea, deşi preţul unei unităţi de marfă scade, deşi cantitatea 
totală de muncă cuprinsă în ea - dci şi aloaea ei - sade, 

1) Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 26, partea I, Bucureşti, 
Editura politică, 1980, p. 189-1 93. - Nota red. 2) - deci. - Nota trad. 
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partea componentă proporţională a acestei valori care constă 
din plusvaloae, creşte ; cu alte cuvinte întro cantitae totală 
mai mică de muncă [577] , cuprinsă în uniatea de marfă, ese 
materializată o cantitate mai mare de muncă neplătită dedt 
înainte, cînd munca era mai puţin productivă şi deci peţul 
unei unităţi de marfă era mai mae, deci antitatea toală de 
mncă cuprisă în unitatea de ma'fă era mai mare. Deşi în 
acest caz o tonă conţine mai puţină muncă şi ide acea ese 
mai ieftină, ea conţine mai multă suramuncă şi de aca dă 
mai multă plusvaloare. 

Întucît, în condiţiile oncurenţei, totul apae fals, denaturat, 
�pialistul individual îşi închipuie : 1) că profitul obţinut de el 
ia uniatea de marfă scade datorită micşorării peţului acesteia, 
dar că el obţine un profit mai mae datorită creşterii masei de 
mărfuri (aici onfuzia povine şi din faptul că are loc o creştee 
a masei profitului, masă care, datorită sporirii capialului in
vestit, ceşte chiar şi la o rată a profitului mai scăzută) ; 2) că 
el stabileşte preţul unităţii de marfă şi, prin operaţia de înmul
ţie, stabileşte valoaea totală a produsului, în timp ce în reali
tate operaţia iniţială este cea de împărţie, iar înmulţiea inter
vine abia în l doilea înd şi se bazează pe această împărţire 
a pe o premisă a sa. Economi.stul vulgar nu ace de apt decit 
să traducă într-un limbaj, chipurile, mai teoretic the queer 
notions 1) ale pialiştilor, angenaţi în concnţă, îneDcînd să 
da autenticitate acestor repezentări. 

Să revenim acum la tabelul nosru. 
Valoarea totală a produsului ceat de un capital de 100, sau 

a ei de mi ceate de el, = 120 I.st. ; masa de mui 
poate i mare au mică, în funcţie de gradul diferit al produc
tivităţii muncii. Preţul de cost al acestui produs total, indi
feent de mărimea lui, = 1 1 0  I.st„ dacă, aşa cum m pesupus, 
profitul mediu = 10o. Excedentul valorii podusului total, in
difent de mărimea lui = 10  l.st„ = i/12 din valoara toală, sau 
= 1/1 0 dm ipitalul avansat. Aest exedent l valorii peste 
preţul de cost al produsului total, aeste 10  I.st. constituie renta. 
a, evident, nu depinde de productiviatea diferită a muncii ca 
are a diferitelor deees [of] natual fertility 2) a minelor, 
ategoriilor de pămînt, pe scurt a ume a productivităţii [of] 
natural element in which the capital of 100 has been employed, 
for those diffeent degees in the productivity of the labour 
employd, arising fom the different degres of fertility in the 

1) - reprezentările bizare. - Nota trad. 
2) - grade de fertili tate naturală. - Nota trad. 
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natural agent 1), nu împiedică produsl total să dea o vaJoae de 
120 I.st„ un preţ de cost de 110  I.st„ deci excedentul valorii 
pesie preţul de cost să fie egal cu 10 I.st. Tot e poate face 
concurenţa dintre capitaluri este a preţul de cost al mărfurilor 
create de un capitalist cu 100 I .st. în producţia de cărbune, în 
această sferă specifică a producţiei, să fie egal cu 110  I.st. Ea 
însă nu-l poate sili să-şi vîndă podusul cu 110  I.st„ deşi acesa 
valorează 120 I.st„ lucru e care îl face în celelalte ramuri in
dustriale. Aici intevine Iandlodul şi pune mîna pe cele 10  I.st.� 
De aceea eu n umesc această rentă rentă absolută. e aceea în 
tabel ea rămîne mereu aceeaşi, riit s-ar a podtii
tatea minelor de cărbune, şi deci productivitatea muncii. Dar ea 
nu e exprimă în acelaşi număr de tone dacă gradul de pro
ductivitate a minelor este diferit şi, deci, este diferit şi gradul 
de proluctivity of labour 2) . Căci, în funcţie de poductivitatea 
diferită a muncii, cantitatea de muncă cuprinsă în 10  I.st.  se 
exprimă într-o cantitate mai mare sau mai mică de valori de· 
întebuinţare, într-un număr mai mare sau mai mic de tone. 
Continuarea analizei tabelului ne va arăta dacă, n condiţiile· 
unei deos�biri în eea e piveşte [the] degree of ferti.ity �), 
această rentă absolută se plăteşte întotdeauna total sau arţiaL 

Pe piaţă există însă cărbune din mine cu productivitate d ife
rită, pe care eu le-am numerotat cu I, II, III, IV, începînd cu 
cel mai scăzut grad de productivitate. De pildă, prima categorie· 
oea în care produsul capitalului de 100 I .st.  este 60, a doua a
tegorie, cea în care este 65 de tone etc. Prin urmare, un capital 
de aceeaşi mărime - 100 I.st. -, cu aceeaşi compoziţie ovga
nică, în aceeaşi sferă de prad ucţie, are aici o productivitate 
inegală, pentru că gradul de productivitate a muncii este diferit 
în funcţie de gradul de productivitate a minei, pămîntului, pe· 
scurt în funcţie de naiturail agent 4) . Dar oncl'nţa stabileşte o 
valoare de piaţă pentru aceste poduse, care au o valoare indi
viduală diferită. Această valoare de piaţă însăşi nu poate fi 
niciodată mai mare decît valoarea individuală a produsului cate
goriei celei mai puţin productive. Dacă ar fi mai mare, aeasta 
nu T dovedi decît că preţul de piaţă depăşeşte valoarea de 
piaţă. Dar valoarea de piaţă trebuie să exprime valoarea eală. 
Este posibil ca, prodele unor categorii să aibă o valoare care 

1) - elementul natural în care a fost investit capitalul de 100,  căci 
aceste grade diferite ale productivităţii muncii folosite care decurg din 
gradele diferite de fertilitate ale factorului natural. - Nota trad. 

2) - productivitate a muncii. - Nota trad. 
�) - gradul de fertilitate. - Nota trad. 
"> - factorul natural. -- Nota trad. 
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să fie mai mare sau mai mică decît valoarea de piaţă. Dacă ea 
€ste mai mare decît valoarea de piaţă, atunci diferenţa dinte 
valoaea de piaţă şi preţul lr de cost ese mai mică decît 

·diorenţa dinte valoara lor indivduală şi peţul lor de ost. 
lntruoît însă renta abolută = diferenţa dintre valoarea lor 
individuală [5781 şi peţul lor de cost, în acest caz valoaea de 
piaţă a prodselor astfel obţinute nu poate da întreaga rentă 
.absolută. Dacă valoarea de piaţă ar scădea la preţul Zor de cost, 
ea nu ar da de loc rentă. Aceste prodse nu ar puea a rentă, 
deoarece na nu este deoit difeenţa ine aloae şi preţul de 
co:st, iar pentru ele, individual, datorită valorii de piaţă, această 
diferenţă ar dispăea. In acest caz, difeenţa dintre valoarea lor 
individală şi valoa de piaţă este negativă. Adică valoarea de 
piaţă se va doebi de valoarea lor individuală printr-o mărime 
negativă. Deosebiea dinre valoarea de piaţă şi valoarea indivi
duală eu o numesc, în general, valoare diferenţială. Pentru măr
furile aflate în condiţiile arătate aici, am pus înaintea valorii 
.diferenţiale semnul minus. 

impotrivă, dacă valoarea individuală a prodselor unei cate
:gorii de mine de căibune (unei cateorii de pămînt) este mai 
mică decît valoarea de piaţă înseamnă că valoarea de piaţă este 
m a i m a r e decît valoarea lor individuală. V.oa dominantă 
n sfera lor de prolucţie, sau valoaea de piaţă, dă, prin ue, 
un excedent peste valoaea lor individală. Dacă, de pildă, va
loarea de piaţă a unei tone = 2 l.st. ,  valoarea difeenţială a 
unei tone, a căei valoare individuală = 1 l.st. şi 12  şilingi = 8 
şilingi. Şi cum - în categoria în 1are valoarea individală a 
unei tone este de 1 l.st. şi 12  şilingi - un capial de 100 l.st. 
poduce 75 de tone, v:loaea difeenţială toală a aestor 75 de 
tone va fi = 8 şilingi X 75 adică 30 l.st. Acest excedent al va
lorii de piaţă entru produsul toal al acestei caegorii peste 
valoaea lui individală, datorat productivităţii reativ mai mari 
t pămîntului sau a minei, constituie renta diferenţială, deoarce 
peţul de cost rămîne pentru capial acelaşi a şi mai înainte. 
Această entă diferenţială este mai mare sau mai mică, după 
cum este mai mae sau i mic exedentul valorii de piaţă 
peste valoarea individuală, excedent care, la rîndul său, oate fi 
mai mare sau mai mic în funcţie de productivitatea relativ mai 
mare sau mai mică a categoriei de mine 1sau de pămînt, unde a 
fost obţinut podusul respctiv, în comparaţie cu categoria mai 
puţin productivă, al cărei produs exe:ită o influenţă hotăi
toare asupra valorii de piaţă. 

In sfîrşit, trebuie remarcat de asemenea că preţurile de cost 
individuale ale produselor din diferite caegorii sînt diferite. De 
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pildă, n categoria n care un capital de 100 I.st. dă 75 de tone, 
preţul de cost al unei unităţi de mafă va fi de 1 I.st. şi 91;" 
şilingi, deoce valoTea totală = 120 I.st. iar preţul de cost 
total = 1 1 0  I.st. ; şi dacă valoarea de piaţă ar fi egală cu 
valoara i.iiduală n aestă ategorie, adică = 1 I.t. şi 
12 şlingi, atuni cele 75 de tne, vindute u 120 J.st:, r da o 
rentă de 10  I.st., în timp e 1 1 0  I.st. ar repezenta preţul lor 
de cost. 

Dar preţul de cost individual al unei tone este, fieşte, dorit 
în funcţie rde numrul de tone în care se exprimă capitalul de 
100 l.st. sau în funcţie de valoarea individuală a unei unităţi 
de produs în dferite categorii. De pildă, dacă capitalul de 10} 
Lst. poduce 60 de tone, valoaea unei tone = 2 I.st. ,  iar preţul 
ei de cost = 1 I.st. şi 16% şilingi ; 55 de tone ar reprezent: 
1 1 0  I.st. ,  sau preţul de ost al produsului total. Dacă însă ca
pitalul de 1 0  I.st., produce 75 de tone, valoaea unei tone = 
1 I.st. şi 12  şilini, iar preţul ei de c'st = 1 I.st. şi 9 1/3 şilini, 
şi din produsul total 68% tone ar cosa 1 1 0  I.st., adică r aoi 
preţul de cost . In aeeaşi proporţie în cae se diferită valoarea 
individuală, este diferit şi preţul de cost individual, adică preţu. 
de cost al unei tone în diferitele categorii. 

Toate cele cinci tabele arată că renta absolută este întotdeauna 
egală cu excedentul valorii mălii peste propriul ei peţ de cost, 
renta diferenţială, dimpotrivă, este egală cu exedentul valorii 
de piaţă a mărfii peste valoarea ei individuală, renta totală s'.U 
y en a- 1) n afară rde renta abso1ută) = exedenJl valorii de 
piaţă peste valoarea individuală + excedentul valorii indivi
duale este preţul de cost, sau = eCedentul valorii de piaţă 
peste preţul de cost individual. 

înrucît aici nu inteesează decît e>unerea legii generale a 
rentei ca ilustrare a teoriei mele asupra valorlor şi preţurilor 
de cost, umînd ca examinarea amănunţită a rentei funciae 
să fie făcută abia acolo (579] unde voi trata ex professo proprie
tatea funciară, am înlătrat toate momentele care complică lu
crurile : influenţa poziţiei minelor sau a categoriilor de pămînt, 
gradul dferit de poductivitate a dozelor de capital folosite 
în una şi aceeaşi mină sau e unul şi acelaşi pămînt ; raportul 
dintre rentele obţinute în diferite subdiviziuni ale uneia şi ace
leiaşi sfee de producţie, de pildă n d iferitele ramuri ale agri
culturii ; rapotul dintre rntele obţinute în ramri de poducţie 
diferite, dar care se pot trasforma una în alta, ca, de pildă, 

1) - dacă există. - Nota trad. 
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atunci d pămîntul ste sustras agriculturii c u  scopul de a fi 
folosit pentru construcţii de cae etc. Toate aestea nu-şi au 
locul aici. 

[3 . Analiza tabelelor] 

Să em acum a examinaea tabelelor. Ele arată cum legea 
generală explică o mare diversiate de combinaţii, în tllp ce 
Ric[ardo] ,  dat fiind că nu cunoaşte legea generală a rentei, îne
lege doar unilateral şi esena rentei difeenţiale, şi de aeea, 
u aj utorul unei abstractizări forate, vrea să reducă a one 
singJe cae 1) o e diversitae de fenomene . Tabelele în5eşi, 
ai ales pentru scopul nostru special, nu tebuie să arate tota
liatea combinaţiilor, ci nai pe cele mai importante . 

[a) Cu privire la tabelul A. 
Raportul dintre valoarea individuală 

şi valoarea de piaţă] 

In tabelul A, valoaea de piaţă a unei tone de cărbune este 
determinată de vailoaea ndividu.ă a unei tone din aegoia 
I, unde minele sint cel mai puţin productie şi unde, prin 

ae, poductiviat.ea muncii este cea mai scăzută şi, a atare, 
masa podelor funiate de investiţia de capital de 100 I.st. 
este cea mai mică şi unde deci peţul unităţii de produs eţ 
determinat de valoaea acestuia) este cel mai ridiat. 

e esupunem că piaţa absoarbe 200 de tone, i plus, ni 
moi; 2) .  

Valoarea de piaţă nu poate f i  mai mare dcit valoarea . unei 
tone din ategoria I, adică mai mare dcît valoarea mărfii pro
duse în cele mai defavorabile condiţii de producţie . Faptul că 
II şi III vînd ona rpeste valoarea ei individuală, se explică prin 
aeea că aici ondiţiile de producţie sînt mai favorabile decît 
pentru elelalte mărfuri produse în aceeaşi sferă (traide), prin 
urmare, aceasta nu contravine legii valorii. Dimpotrivă, dacă 
valoarea de piaţă ar depăşi valoarea unei tone din I, acest lucru 
ar fi posibil numai pentru că produsul lui I, independent de 
orice valoae de piaţă, sar vinde peste vala lui. 1n genera],, 

D deosebire înte valoaea de piaţă şi valoare apae nu pentru 
că podusele Se înd în mod aboolut peste valoarea lor, i 
pentru că valoarea pe e o are un produs dintro sferă poate 

1) - un singur caz. - Nota trad. 
2) - nici mai mult, nici mai puţin. - Nota trad. 
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să fie diferită de valoarea unui prods oarecae, adică pentru că 
timpul de muncă necesar pentru proderea produsului total -
în cazul de faţă 200 de tone - poate să fie diferit de timpul de 
muncă în care e produce o parte din aceste tone, în cazul de 
faţă tonele din categoriile II şi III, pe scurt, entru că produsul 
total obţinut este produsul unor munci de diferite degrees of 
productivity 1) . e aoeea deosebiea dintre valoaea de piaţă şi 
valoarea inlividuală a unui produs poate fi legată nai de 
deosebirea dintre diferitele degrees of productivity la care o 
anmită itate de muncă creează diferitele părţi aile iprosu
lui total. Aceasta nu poate face niciodată ca valrrea să fie 
determinată independent de cantiea de muncă chetă n 
general în sfera de producţie respectivă. Dacă valoarea de piaţă 
a unei tone ar depăşi 2 l.st., acest lucru ar fi posibil numai 
pentru că, indiferent de raporturile ei cu categoriile II şi III, 
categoria I şi-ar vinde în general produsul peste valoaTea lui. 
in acest caz, ca urmare a state of the market, of demand al 
supply .\ preţul de piaţă ar depăşi valoarea de piaţă. Dar va
loarea de piaţă, despe care este vorba aici, şi cu cae, conform • 
presupunerii, este aici egal preţul de piaţă, nu poate fi mai 
mare decît ea însăşi. 

· 

Aici, valoaea de piaţă este egală cu valoare.a produsului 
categoriei I, ce în plus funizează 3/10 din întegul prods fat 
pe piaţă, deoarece cateoriile II şi III dau mi ata produs it 
este neesar pentru a acoperi întreaga cerere, adică - pentru 
a sasfae additiona. dnd 3), peste cererea care este acopeită 
de odusul categoriei I. Categoriile II şi III nu au, aşadar, 
nici n motiv să vîndă sub 2 l.st. din moment ce întregul 
podus poate fi vîndut la preţul de 2 I.st. Ele nu pot vinde nici 
[580] peste 2 l.st„ deoarece categoria I vinde tona cu 2 l.st. 

Această lege, în virtutea creia valoarea de piaţă nu poate fi 
mai mare decît valoarea indiv1duală a produsului obţinut în 
cele mai proaste condiţii de producţie, dar care acoperă o parte 
a ofertei necesae, este răstălmăcită de Ric [ardo] în sensul ă 
valoarea de piaţă nu poate să scadă sub valoarea aoestui produs, 
adică tebuie să fie întotdeauna determinată de valoarea lui. 
Mai încolo vom vedea cît de greşit este acest lucru. 

intrucît în categoria I valoarea de piaţă a unei tone şi va
loaea individuală a unei tone coincid, renta dată de ea epre
zintă excedentul absolut al valorii produsului peste preţul său 

l) - grade de productivitate. - Nota trad. 
2l - situaţiei pieţii, a cererii şi ofertei. Nota trad. 
3) - cererea suplimentară. - Nota trad. 
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[Cate- Capital Numărul 
gorie] l. st. tonelor 

A 
I 100 60 II 100 65 III 100 75 

Total : 300 200 

B 
II 50 321/2 III 100 75 

IV 100 921/2 
Total : 250 200 

c 
I 100 60 

II 100 65 
III 100 75 
IV 100 921/2 

Total : 400 2921/2 

D 
I 100 60 II 100 65 III 100 75 

IV 100 921/2 
Total : 400 2921 2 

E 
II 100 65 

III 100 75 IV 100 921/2 
Total : 300 2321/2 

Valoare 
total\ I. st. 

120 
130 
150 
400 

60 
1386/i3 
17010/13 
3693/13 

11010;13 120 
1386/13 17010/13 
540 

110 
119 1;6 1371/2 
1697/12 
536 1/4 

1 13, 
1311/4 
161î/8 
4067/8 

Valoare de piaţă per tonă 

2 I. st. = 40 ş. 
2 I. st. 40 ş. 
2 1. st. = 40 ş. 

1 11/13 1. st. = 1 I. st. 162/13 ş. 
1 11/13 I. st. = 1 I. st. 1612/13 ş. 
111/13 I. st. = 1 1. st. 1612/13 ş. 

1 11/13 I. st. = 1 1. st. 1612/13 ş. 
1 11/13 1. st. = 1 I. st. 1612/13 ş. 
111/13 1. st. = 1 I. st. 162/13 ş.  
1 11/13 I. st.  = 1 I. st.  1612/13 ş.  

15/a I. st.  = 1 I. st. 162/a ş. 
15/a I. st. 1 I. st. 162/a ş. 
1% I. st. 1 I. st. 16% ş. 
15/a I. st. = 1 I. st. 162/3 ş. 

13/, I. st. = 1 I. st. 15 ş. 
1 % I. st. 1 I. st. 15 ş. 
1. I. st. = 1 I. st. 15 ş. 

Valoare individuală per tonă 

2 I. st. = 40 ş. 
1 1 1111 I. st. = 1 I. st. 1612/13 ş. 

1 /5 I. st. = 1 I. st. 12 ş. 

1 11/il I. st. = 1 I. st. 1612/13 ş. 
1 /5 I. st. = 1 I. st. 12 ş. 

1 11/l I. st. = 1 I. st. 55;I ş. 

2 I .  st. = 40 ş. 
1 11/1] 1. st. = 1 I. st. 162/13 ş. 

1 /5 I. st. = 1 I. st. 12  ş. 
1 11/37 I. st. = 1 I. st. 535/JI ş. 

2 I. st. = 40 ş. 
1 11/13 I. st. = 1 I. st. 1612/13 ş. 

13/5 I. st. = 1 I. st. 12  ş. 
1 11/l I. st. = 1 I. st. 55/37 ş.  

1 11/1! l .  st .  = 1 I .  st.  1612/13 ş. 
1 /5 I. st. = 1 I. st. 12  ş. 

1 11/I I. st. = 1 I. st. 5a5;JI ş. 

Valoare diferenţială per tonă 

o 2/13 I. st. = 31/13 ş. 
% I. st. = 8 ş. 

o 
rn;5 I. st. = 412;13 ş. 

26"1os1 I. st. = l04î0/4s1 ş. 

-2/1 3 I. st. = -31/13 ş. 
o 

+ 16165 I. st. = + 412/13 ş. 
+1Go/4�1 I. st. = + I Q47%s1 ş. 

_1;6 I. st. = _31/3 ş. 
_1!1a I. st. = _10/39 ş. 
+î/30 I. st. = + 42/3 ş. 

+1191222 I. st. = +100/111 ş. 

-1 12/13 ş. 
+3 ş. 
+92/37 ş. 

Preţ de cost per tonă 

1% I. st. 1 1. st. 162/a ş .  
19/1 3 1. st. 1 I. st. 1311//13 ş. 
17/15 I. st. 1 I. st. 91/3 ş. 

19/13 I. st. = 1 1. st. 1311//13 ş. 
1 î/15 I. st. = 1 1 .  st. 91/3 ş. 
lî/3; I. st. = 1 1. st. 39/I Ş. 

15/a I. st. = 1 I .  st. 16% ş. 
19/13 I. st. = 1 1. st. 1 311//13 ş. 
1 i/15 I. st. 1 I. st. 91/3 ş. 
17/37 I. st. = 1 I. st. 3l/37 ş . 

1% I. st. = 1 I. st. 16% ş.  
1 %3 I. st.  = 1 1. st.  1311//13 ş.  
17/15 1. st.  = 1 I .  st.  91/3 ş.  
17/37 I. st.  = 1 I .  st. 3w;JI ş. 

1n/13 I. st. = 1 1. st. 1311//13 ş. 
1 î/15 I .  st. = 1 I. st. 91;3 Ş. 
17/37 I. st. = 1 I. st. 3l/I ş. 

Rentă 
absolută 

l. st. 

10 
10 
10 
30 

5 
10 
10 
25 

I0/1 3 1. st .  = 153/13 Ş. 
10 
10 
10 
30 10/13 

o 
9 1/6 

10  
10 
29 1/5 

33/, 
10 
10 
23, 

Rentă 
diferen

ţială 
l. st. 

o 
10 
30 
40 

o 
186/13 5010111 
693/13 

o 
o 

186/13 5010/13 
693/13 

o 
o 

171/2 
497 /12 
67 1112 

o 
11 1 4 
41î/s 
531/s 

Rentă 
absolută n tone 

5 
5 
5 

15 

217/24 
55/12 55112 

1313/24 

5/12 55/12 53/12 
55112 

162/3 

o 
5 
55/11 
55/1 1 

1510111 

21/; 55/7 55/7 
134/7 

Rentă 
diferen

ţială n tone 

o 
5 

15 
20 

o 
10 

27112 
371/2 

o 
o 

10 
27112 
371 2 

o 
o 
96/11 

271122 
36 13122 

o 
6317 

2313/14 
305/i, 

Suma 
totală 

a rentei 
l. st. 

10 
20 
40 
70 

5 
286/13 
6010/13 
94J/13 

10/13 I. �t. = 
155/13 ş. 
10 
286/13 6010/13 

100 

o 
91;6 271 " 

597/�2 
96 1/4 

3J , 
21 1/4 
5l7/g 
767/s 

Suma 
totală 

a rentei 
in tone 

5 
10 
20 
35 

217/24 
155112 
32 1 1/12 
51 1/24 

5112 5%2 
155112 32 11/12 
541;6 

o 
5 

15 
321/2 
52112 

21 -I 
12 1/7 290/14 
43 13/14 
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de cost, renta absolută egală cu 10 I.st. ategoria II dă o rentă 
diferenţială de 10  I.st„ iar categoria III o rentă dierenţială de 
30 I.st„ deoaece valoarea de piaţă determinată de categoria I 
funiează categoriei II un exoedent de 10  I.st„ iar categoriei III 
n exedent de 30 I.st. peste valoarea individuală a produselor 
lor, deci şi peste enta absolută de 10 I.st„ care reprezintă 
excedentul valorii individuale peste peţul de cost. Categoria II 
dă deci o rentă otală de 20 I.st„ iar categoria III o rentă totală 
de 10  I.st„ deoaee valoarea de piaţă dă un excedent de 20 
l.t„ espectiv 40 l.st„ peste pel lor de ost. 

Noi presupnem că se tee de la I, ategoria de mine cea 
mai puţin productivă, la categoria mai productivă II şi, de la 
aceasta din urmă a categoria şi mai podutivă III. Deşi ate
goiile II şi III sînt mai produive decît I, ele satisfac numai 

7/10 din o. dnand 1), şi de aea, aşa cm m arăat eva i 
sus, îşi t vinde podusul u 2 1.st„ deşi valoarea lui repre
zintă, respectiv, numai 1 I.st. şi 1612/13 şilingi şi 1 1.st. şi 12  
şilingi. Este car că, atunci ind se funizează o anumită can
titae de podus neeară penru satisfacerea ererii, şi nd 
există o daţie în produativity f labour 2), ae atisfuoe f
ritele părţi ale aestei ereri, indiferent dacă tecerea ae loc 
nr-n ens au altul, în ambele azuri valoarea de piaţă a cate
goriilor mai poductive se ridică peste valoarea lor individuală : 
într-un az pentru că ele găsesc valoaea de piaţă determiată 
de caegoia mai puţin podu1ctivă, iar additional supply din 
partea lor nu este destul de mire pentru a atrage dUipă sine 
schlmbaa valorii de piaţă, deerminate de categoria I ; iar în 
zl al doila, penru că valoa"ea de piaţă, pe e la început 
o deminau ele, respectiv era determinată de categoriile III 
sau II, ese detel"minată acum de categoria I, care dă additional 
suply erută de piaţă şi o oate fniza nai la o valoare 
mai e, are detemină acum valoarea de piaţă. 

[b) Legătura dintre teoria rentei a lui Ricardo 
şi concepţia productivităţii descrescînde a agriculturii. 

Schimbările ratei rentei absolute în corelaţia lor 
u schimbările ratei profitului] 

In azul de faţă Rk[alo] ar spune, de pildă : Puntul de 
plae e categoria III. !dtditional supply este funizată înii 
de categora II ; în sişit, ultima additional supply cerută de 

1) - întreaga cerere. - Nota trad. 
2) - productivitatea muncii. - Nota trad. 
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piaţă este fniată de categoria I şi doaee aegoria I oate 
furnia addional supply de 60 de tone numai cu 120 I.st., cu 
2 I.st. per onă, ir acestă SPPlY ste tă, ala. de 
piaţă a unei tone, are a îneput era 1 I.st. şi 12 şilingi, iar 
apoi 1 I.st. şi 1612/13 şilingi, e ridică acm 1a 2 I.st. Dar tot 
atît de adevărat ste şi că, în al cînd, diotiivă, e ia a 
punct de plecare aegoria I, cae satisfae ereea de 60 de tone 
cu 2 I.st. per tonă, şi apoi additional supply este nizată de 
categoria II, prodJSul categoriei II se va vinde a valoara de 
piaţă de 2 l.st., cu toate că individal value a a este de numai 
1 I.st. şi 1612/13 şilni ; căi cele 125 de tone rJe pot i, a şi 
nte, fuiate numai cu cond.ţia ca 1e 60 de one e 
goriei I să fie niate l v.oaea de 2 l . it.,  r onă. Aşi 
luru e va intîmpla şi n l cind ese ncră o nouă ddi
tional Spply de 75 de tone, r aegoria III nizează numai 
75 de tone, atisfănd nai aestă additiil ded 1), aşa 
incit este nevoie, a şi înai.te, de ole 60 de on.e din ategoria 
I u 2 I.st. Dacă categoria I r ale întaga ee de 200 
de tone, ele sar vinde cu 400 I.st. a aeit peţ e nd ele şi 
acum, căci categoriile II şi III nu îşi vînd prs. la preţl a 
are ele r putea atise additional deman.d Ide 140 de ne, 
[XII-581] ci la preţul la e r putea so satsfacă ategoria I, 
are dă ai io ltn prods. a produsului ut e piaţă, 
ega.ă cu 200 de tone, e vinde ici cu 2 I.st. tona deore 3/10 
n aestă atitiae pot i prodruse imai u 2 I.st. oa, indi
ferent de ordnea în cae s-au produs addional .portios f the 
demand 2) : înepînd cu III pI"in II la I au începînd cu I rn 
II la III. 

Ricardo spune : Dacă p nctul de plee l costituie produ
sele categorilor III şi II, valoaea lor de piaţă tebuie ă se 
ddice la valoarea la el peţul de ost) a prodsului din ate
goria I, pentru că ele %o furnizate de caegoria I sînt nceae 
pentru satisfaerea ceerii, aici find V1ba de masa de produse 
cerută şi nu de valoaea individală a diferitelor porţiuni ale 
acestei e . Dar tot atît de adevărat este şi că, atuni înd 
punctul de ple l constituie caegoria I, iar ategoriie II 
şi III dau numai additional supply, cele 3/10 date de categoa I 
rămîn, ca şi înainte, a fel de necesare ; dacă, aşadar, categria 
I determină valoarea de piaţă în. desing ie 3), în virtutea 
aceloraşi cauze a o detemină şi în odmg l,ine 4) . n r-

1) - cerere suplimentară. - Nota trad. 
2) - porţiunile adiţionale ale cererii. - Nota trad. 
J) - linie descendentă. - Nota trad. 
"J - linie ascendentă. - Nota trad. 
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mare, abelul A ne arată că Ric[ardo] greşeşte atnci ind con
sideră că renta diferenţială determină ecea de la mine au 
teenuri mai poductive a altele mai puţin productive, adică 
scădeea poductivităţii muncii. Renta diferenţială este perfct 
compatibilă şi cu o mişae în sens invers, deci şi cu o produc
tivitae esîndă a muncii. Cae dine aese două mişcTi e 
loc înr-un caz sau .altul - este o chestiune care nu are legă
tură nici cu esenţa rentei difeenţiale, nici cu existenţa ei, şi 
prezintă· numai un intees istoric. în realitate, linia ascendentă 
şi cea descendentă se vor întetăia, additional demand va fi sa
tisfăcută cînd prin teceea la o categrrie mai productivă, cînd 
la una mai puţin productivă de terenuri, mine, natual agent, 
.ways supposed 1) că ofea făcută de natual agnt . unei noi 
categorii - indiferent dacă este mai productivă sau mai puţin 
productivă -, este doar egală cu additional demand, adică nu 
provoacă nici un fel de schimbări în raportul dintre cerere şi 
ofertă şi, în consecinţă, due deci la schimbarea valorii de piaţă 
nu atunci cînd oferta poate fi făcută cu cheltuieli mai puţine, ci 
numai au1Ji cnd a poate i făută u cheltuieli i mari. 

Aşadar, tabelul A ne dezvăluie din capul locului falsitatea 
aestei premise fundamentale a lui Ric[ado] , care, după cum 
e vede din exemplul lui Anderson, nu era necesară nici în 
cazul unei concepţii geşite asupra rentei absolute. 

Dacă se tree de la III la II şi de la II la I - adică dacă 
tecerea se face în descending line, with a recourse to natural 
aents of a gradually decreasng fertility 2) - la început ate
goria III, în are este investit un capital de 100 I.st. îşi vinde 
mărfurile la valoarea lor, cu 1 20 l .st. Aceasta reprezintă 1 I.st. 
şi 12 şilingi r tonă, deoaree ategoria III produce 75 de tone. 
Dacă este necesară o additional supply de 65 de tone, atunci 
ategoria I, are foloseşte un capital de 100 I.st„ îşi vinde pro
dusul tot la valoarea sa, cu 120 I.st. Aceasta înseamnă 1 I.st. şi 
1 612/13 şilingi per tonă. Dacă, în sfîrşit, este necesară o addi
tional supply de 60 de tone, care poate fi funizată numai de 
caegoria I, atunci aceasta din urmă îşi vinde produsul tot a 
valoaea a, egală cu 120 I.st . ,  ceea e reprezintă 2 I.st. per tonă. 
In felu. aesta categoria III ar înpe să dea o rentă difeenţial& 
de 186/13 I.st. de îndată ce pe piaţă apare categoria II, în timp 
ce înaine ea dădea nai o rentă absolută de 10 1.st. Categoria 

1) - factorul natural, presupunînd întotdeauna. - Nota trad. > -· linie descendentă, recurgîndu-se la factori naturali tot mai ne
productivi. - Nota trad. 



292 Capitolul doisprezce 

II ar începe să dea o rentă diferenţială de 10  I.st . de îndată e 
pe scenă ar apărea categoria I, dar rena diferenţială a cate
goriei III s-ar ridica la 30 I.st. 

Dacă, coborînd de la categoria III la I, Ricardo nu mai gă
seşte în categoria I rentă, aceasta se datoreşte faptului că a 
examinarea categoriei III el a ponit de la idea că nu există 
niciun fel de rentă absolută. 

Fireşte, între linia ascendentă şi cea descendentă există o deo
sebire. Dacă treerea re loc de a categoria I la III, aşa încît 
categoriile II  şi III furnizează numai additional supply, va
loarea de piaţă rămîne egală cu valoaea individuală a produ
sului categoriei I, adică cu 2 I.st . Şi dacă profitul mediu, după 
cum s-a pesupus aici, reprezintă 10°/0, se poate admite că în 
calcul a intrat preţul icărbunelui (respectiv preţul grîului ; pe
tutindeni tona de cărbune poate fi înlocuită cu un cuarter de 
grîu etc.), căci căibunele intră atît în cosumul muncitorului, ca 
mijloc de subzistenţă, cît şi - într-o măsură înseată - în 
apitalul constant, 1ca matiee istrumentaJe 1) .  Pin e, se 
poate admite de asemenea, că rata plusvalorii r fi mai mae şi 
totodată chiar plusvaloarea ar fi mai mae, deci şi rata profi
tului ar fi mai mare de 10o, dacă caegoria I ar fi mai pro
ductivă, adică valoarea unei tone de căibune ar fi sub 2 1.st. 
Dar tocmai aest din urmă lucru a avut loc atunci cînd punctul 
de plecae îl constituia ategora III. Valoarea [de piaţă] a unei 
tone de cărbne, egală atunci numai cu 1 I.st. şi 1 2  şilingi, a 
cescut la 1 I.st. şi 16 12/13 şilingi, o dată [582] cu apariţia pe 
piaţă a ategoriei II, şi în ele din umă, la 2 I.st., o dată cu 
apriţia categoriei I. Se poate admite prin urmare - presupu
nînd că toate celelalte împej-ări : durata supramuncii, cele
lalte conc1iţii de producţie ec. &înt oe şi 1nged 2) -
că, atunci cînd se cultiva numai ategoria III, rata profitului era 
mai mae (rata plusvalorii era mai ae, deoarece unul dintre 
elementele salariului era mai ieftin ; faptul că rata plusvalorii 
era mai maxe îmnă că şi a plusvalorii era mai mae, 
deci şi rata profitului era mai mare ; e lîngă asta însă, în 
condiţiile plusvaloii modifiae în felul acesta, raa profitului 
era mai mare şi pentru că unul dintre elementele apitalului 
constant era mai ieftin), că rata profitului a scăzut o dată cu 
apariţia pe piaţă a produsului categoriei II şi a cobrit în ele 
din umă la 10o, la nivelul cel mai scăzut, o dată cu apariţia 
produsului categoriei I .  Aşadar, în acest caz ar trebui ă se 

1) - mate1ial auxiliar. - Nota trad. 
�) - neschimbate. - Nota trad. 
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presupună că rata profitului era egală (fără să se ţină seama de 
datele iniţiale) cu 12%, de pildă, atunci cînd se cultiva numai 
categoria III, că a scăzut la 1 1  %, cînd pe piaţă a apărut II şi 
că, în cele din urmă, a scăzut la 10%, cînd pe piaţă a apărut 
categoria I. In acest caz renta absolută a categoriei III ar fi 
8 l.st. ,  deoarece preţul de cost ar repezenta 112  I.st. ; ea ar fi  
de 9 I.st. după ce pe piaţă ar apărea categoria II, deoarece preţul 
de cost ar eezenta acum 1 1 1  I.st. şi s-ar ridica în ele din 
urmă la 10 I.st.,  deoarece preţul de cost ar scădea a 110  I.st. 
Aici, in umare, ar avea loc a change 1) chiar în rata rentei 
absolute, şi anume în raport invers cu schimbarea ratei profi
tului. Rata entei ar creşte progresiv, deoarece rata profitului 
ar scădea progresiv. Iar aceasta din urmă ar scădea ca urmare 
a scăderii productivităţii muncii n mine, în agricultură ec. şi, 
resct.v, a smpirii tot mai accentuate a mijloacelor de sub
Jistenţă şi a aterialelor auxiliae, scumpire corespunzătoare 
acesei scăderi. 

[c) Consideraţii privind influenţa schimbării valorii 
mijloacelor de subzistenţă şi a materiei prime 

(deci şi a :alo1·ii maşinilor) asupra compoziţiei organice 
a capitalului] 

Aici, rata rentei a crescut deoarece a scăzut rata profitului. 
Oare aici ea a scăzut pentru că s-a produs o schimbare în com
poziţia organică a capitalului ? Dacă compoziţia medie a capi
talului a fost cso v2°, a rămas ea oare aceeaşi ? Se presupune 
că ziua normală de muncă rămîne neschimbată. În caz contrar, 
influenţa scumpirii mijloacelor de subzistenţă ar fi paralizată. 
Ai'Ci ebuie să distingem două momente. In primul rînd, o 
scumpire a mijloacelor de subzistenţă, care duce la micşorarea 
supramuncii şi a plusvalorii. în al doilea rînd, o scumpire a 
capitalului constant, deoarece, aşa cum în cazul cărbunelui 
creşte valoaea materialului auxiliar, în cazul grîului creşte va
loarea unui alt elment al capitalului constant, sămînţa, sau, a 
urmae a scumpirii grîului, poate să creaeă preţul de cost al 
unui alt raw produe (material) 2). În sfîrşit, dacă produsul caPe 
s-a scumpit a fost fierul, araa etc., atunci a crescut valoarea 
materiei prime necesare în unele rmuri industriale şi valoarea 
materiei prime a maşinilor (inclusiv a recipientelor) pentru toate 
ramurile industriale. 

1) - schimbare. - Nota trad. 
2) - produs brut (materie [primă]) .  - Nota trad. 
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Pe de o pate se presupune că nu s-a produs nici o chimbare 
în compoziţia organică a capitalului ; adică e psupune că în 
modul e a produe nu au avut loc schimbări cae să măcă 
au să micşoeze, în raport cu a capitalului constant invstit, 
antiatea de mncă vie, cae trebuie folosită. a şi înainte, e 
ee acelaşi număr de muncitori (limits of the normal working 
day mining the me 1) pentru pelucra aceleiaşi e de 
materie primă, cu ajutorul aceluiaşi număr de maşini etc. au 
- acolo unde maria primă lipseşte - pentru puneea în miş
care a aeluiaşi număr de mşini, unelte etc. Dar în fară de 
acest pim punct de vede, de cae trebuie să e ţină seama 
atunci cînd este vorba de compoziţia organică a apialului, mai 
există n altul, şi anume schimbaea valorii elementelor capia
lli, deşi sa din lă, ca valri de întrebuinare, e folosc 
în aceleaşi antităţi a şi înainte. Aici iarăşi ebuie să deosebim 
:nătoarele cazuri : 

ln primul rînd : schimbarea valorii fză ambele elemente 
- elmentul variabil şi elementul constant - în aceeaşi măsură. 
In practică, acest lucru nu ar tebui să e întîmple niciodată. 
Scumpirea unor produse agricole, a grîul ec., scumpeşte ala
riul (neesar) şi materia primă (de pildă sămînţa). Scumprea 
cărbunelui măeşe salariul near şi valoaea materialului 
auxiliar al majorităţii ramurilor industriale. Dar, în primul caz, 
ma lariilor are loc n toate ramurile producţiei, iar m
pirea materii prime numai în unele. Cît priveşte cărbunele, el 
intră n aiu într-o msură mai mică deit în producie. n 
ae, e puţin pobabiJ a în general capital 2) chmbea va
lorii cărbnelui şi a griului să poată afecta în aceeaşi măsură 
ambele elemente ale apitaluli. Dar să admiem că n 
menea z este posibil. 

Să pesupunem că valoaea produsului apitalului co 0 se 
egală cu 120. Pentru general capital, valoarea produsului coin
cide cu preţul de cost al aestuia din urmă. Diferenţa dinte 
valoare şi preţul de cost este egaliată entru general capital. 
Să pesupunem că eşteea valorii nui artiol, cum este căr
bunele, ae, potrivit pesupunerii, intră proporţional în aceeaşi 
măsură în ambele părţi componente ale capitalului, determină 
penru ambele elemente o ceştere a cheltuielilor cu 1/10. In 
acest az, cu cso nu e pot cumpăra decît atîtea mărfuri cit 
e puteau cumpăra înainte cu [circa] c10, iar cu v20 nu e pot 

1) - limitele zilei normale de muncă rămînînd aceleaşi. - Nota 
.trad. 

�) - capitalul total. - Nota trad. 
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plăti ddt aîţia muncitori îţi puteau fi plătiţi înainte cu 
[cia] v1s. Sau, pentru a continua producţia a nivelul anterior, 
tebuie să se cheltuiască acum [cira] co şi v22. a şi înainte, 
valoarea pordSului repezintă 120, dar acum e cheltuieşe 1 12 
(90 capital consant şi 22 capital variabil). Prin urmare, profi
tul este egal cu 8, ca ce la 1 1 2  repezintă 1/14, adică 7117o. 
Aaar, valoarea prodsului pentru care s-a cheltuit un capital 
de 100, este egală acum cu 1071/7. 

In e proporţie intră acum C şi V în acest capital nou ? 
Inainte raportul dintre V şi C era egal cu 20 : 80, adică cu 1 : 4 ; 
acum el este egal cu 22 : 90, sau 1 1  : 45 ; 1/4 = 4511so ; 11/,5 = 

4/10• Prin urmae, în raport cu capialul consant, capitall 
variabil [583] a scăzut cu 11180. Prin me, pentru a admite, 
potrivit ipotezei, că scumpirea cărbnelui etc. influenţează, pro
porioal, în aceeaşi măsură ambele părţi ale capialului, trebuie 
să avm cs + v22. Căci valoa prodsului = 120 ; s-au chel
tuit 88 + 22 = 1 10 .  Rn 10 ca profit. 22 : 88 = 20 : 80. 
aportul dinte C şi V a răms acelaşi a şi n capialul anerior. 
a şi înainte, raporlul V :  C = 1 : 4. Dar n profit de 10 la 110  
reprezintă 1/11, adică 91/11%. Şi dacă poducţia trebuie să con
tinue la scara anterioară, trebuie să se investească n capital de 
1 1 0, aşa cum înainte trebuia să se investească 1 00, iar valoarea 
podSului epezintă, ca şi înainte, 12086, Dar pentru un capial 
de 100 de nităţi, ompoziţia o1ganică ar fi cso + v0, valoaea 
produsului fiind 1091/11• 

[In al doilea rînd] : Dacă în eiemplul ciat mai sus valoaea 
lui C0 r rămîne consantă şi s-ar schmba nui valoaea lui 
V, şa înît în loc de v20 am avea v2, atunci raportul anterior 
20 : 80, au 10 : 40, s-ar transfoa acm în 22 : 80, sau 1 1  : 40. 
Dacă s-ar poduce o schmbare de acest fel, capitalul ar epre
zena cso + v2, r valoarea podsului 120 ; prin urmae, 
chelelile r pena 102, iar pofil 18, adică 1733/51 %. 
[Raotl este] de 22 : 18 = 219/51 : 1733/51. Dacă V2 eprezintă 
apilJ e ebuie cheltuit pe alariu penu a une în işe 
n capial constant în valoare de 80, atunci 2129/51 sînt ncesare 
pentru a pune în mişcare n capial constant în valoae de 
782/51. n adrul acestui raport, din capialul de 100 de unităţi 
nai 7822/51 r puta să revină aşinilor şi maeriei prime, iar 
2129/51 ar ebui să revină salariului, pe cind înainte reveneau 
80 materiei prime etc. şi numai 20 salariuli. Acum valoaea 
produsului este egală cu 11733/51• Iar compoziţia capialului : 
C78 2/51 + V21 29//51. Dar 219/51 + 1733/51 = 3911/51 . In compo
ziţia organică anterioară, înteaga muncă adăugată eprezenta 
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40 ; acm a reprezintă 3911/51 sau cu 40/51 mai puţin decît 
înainte, deoarece apitalul constant nu şi-a schimbat valoaea, 
dar munca trebuie să fie întrebuinţată la un capital constant 
mai mic, prin ue, cînd capitalul folosit repezintă 100 de 
unităţi, poate fi pusă în mişcare o cantitate de muncă ceva 
mai mică decit înainte, deşi retribuită mai scump. 

Aşadar, dacă o schimbae survenită într-unul din elementele 
cheltuielilor - aiCi scumpirea, creştea valorii - nu determină 
decît schimbarea salariului (ncesar), atunci au loc următoarele : 
în primul rînd, sade rata plusvalorii ; în al doilea rînd, a un 
capital dat poate fi folosit mai puţin capital constant, mai 
puţine materii prime şi maşini. Masa absolută a acestei părţi a 
capitalului scade n comparaţie cu capitalul variabil, eea ce, 
dacă toate €lelalte condiţii rămîn nes·chimbate, trebuie să de
termine întotdeauna o creşte a ratei profitului (dacă valoarea 
apitalului constant rămîne neschimbată). Masa lui scade, deşi 
valoarea lui rmîne aceeaşi. Dar rata plusvalorii şi plusvaloarea 
însăşi sade, deoaece, în condiţii cînd rata plusvalorii scade, 
numărul muncitorilor ocupaţi nu ceşte. Rata plusvalorii - a 
supramundi - scade într-o măsură mai mae dedt rata rapor
tului dintre capitalul constant şi capitalul vaiabil. ·  Şi, anume, 
pentru a pune în mişcae aceeaşi masă de capital constant, este 
necesar să se folosească acelaşi număr de muncitori, a şi 
înainte, adrcă să e folosească aeeaşi antitate absolută de 
muncă. Dar, din această cantitate absolută de muncă, o parte 
mai mae evine muncii necsae şi o parte i mică supra
muncii. Prin urmae, aceeaşi cantitate de muncă rebuie retri
buită mai scump. De aceea, unul şi acelaşi capital, de pildă 1 00, 
cheltuieşte mai puţin pe capital constant, deoaece tebuie să 
cheltuiască mai mult pe capital variabil, pentru a pune în 
mişcare un capital constant mai mic. Aici scăderea ratei plus
valorrii nu este însoţită de o eştere a antităţii absolute a 
muncii, folosite de un anumit capital sau de o creştee a nu
mărului de muncitori angajaţi de capital. Prin re, plus
valoaea însăşi nu poate ceşte aici în condiţii ind scade rata 
plusvalorii. 

Dacă, prin urmae, compoziţia organică a capitalului rămîne 
neschimbată în măsura în care părţile ei componente sînt 
considerate sub aspectul lor material, a valori de întebuinae, 
dacă, prin urmae, schimbarea în această compoziţie nu este 
determinată de schimbaea modului de a produce în sfera de 
producţie în care este invstit apitalul espectiv, ci numai de 
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ceşteea valorii forţei de muncă şi deci de eşteea salaiului 
necesar, oeea ce echivalează cu scăderea supramuncii sau cu 
scăderea ratei plusvalorii, scădere ae în cazul de faţă nu poate 
fi - nici total, nici parţial - paralizată de o eştee a numă
rului de muncitori angajaţi de un capital de mrime dată, de 
pi1dă 100 de unităţi, - atunci scădeea ratei profitului este 
deteminată pur şi simplu de scăderea plusvalorii. Aceaşi auză 
determină aici o schimbae în compoziţia organică a capitalului, 
care - dacă modul de a produce rămîne neschimbat şi dacă 
rămîne neschimbat rapotul dintre masele de mncă nemijlocită 
şi accumulated labour 1) - este determinată numai de faptul că 
s-a schimbat valoarea (valoarea proporţională) a maselor folo
site. Acelaşi capial foloseşte [584] ai puţină muncă nemijlo
cită, proporţional cu cantitatea mai mică de capial constant 
folosită, dar plăteşte mai scump acastă mai mică cantiate de 
muncă. El poate folosi numai o cantitate mai mică de capital 
constant, pentru că cantiatea i mică de muncă care pune în 
mişcare această mai mică cantitate de capital constant absoarbe 
o parte mai mae din capitalul toal. Pentru a pune în mişare 
78 de unităţi de capital constant, trebuie să se cheltuiască pe 
capital variabil, să zicem, 22 de unităţi, n timp ce înainte -
pentru a pune în mişare 80 C - era de ajuns să se cheltuască 
numai 20 V. 

Aşa stau lurile, prin urmare, n azul cînd scumpiea unui 
produs a cărui producere depinde de proprietatea funciară, 
aează numai salaril. Un ezulat ontor r i în . ief
tinirii aoestui podus. 

Dar să luăm cazul presupus mai sus. Să admitem că scumpi
rea unui produs aricol afectează, proporţional, în aceeaşi mă
sură atît capitalul constant cit şi capialul variabil. Aici, prin 
urmae, potrivit ipoteei, nu are loc nici un fel de change în 
compoziţia organică a capitalului. În primul rînd, nu se produce 
nici o schimbare în modul de a produce. Aoeeaşi antitate 
absolută de :mediate labour 2) pune în mişe o niae de 
accumulated labour egală cu cea dinainte. Raporturile dintre 
aceste mase de mncă rămîn neschimbate. în al doilea rînd, nu 
se produc schimbări în raportul valoric dinte accumulatd la
bour şi immediate labour. Dacă valoaea uneia dintre ele creşe 
sau scade, atunci proporţioal cu aceasa ae loc o schimbae 
corespunzătoae a valorii celeilalte, şi deci raporul dintre ele 

1) - muncă acumulată. - Nota trad. 
2l - muncă nemijlocită. - Nota trad. 
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rnnne nchimbat. Da- înate : C80 v20, valoarea produsului 
= 120. Acm : cs v22, valoa podusului = 120. Acesa dă 
10 a 110,  au 91/11% profit, prin ue, pentru C80 v20 o 
valoae de 1091/11. 

Înainte aveam : 
Capital Capital Plus- aa Rata 

constant variabil valoare profitului plusvalorii 

80 20 20 20% 100% 

Acum avem : 

Capital Capital Plus- Rata Rata 
consant variabil valoare profitului plusvalorii 

80 20 91/11 91/11% 45i1% 

cso repeintă aici o cantiate mai mică de materie pTimă etc. ; 
v20 - o ntitate abso.tă coespnzător mai mică de muncă. 
Materia primă ec. s-a scumpit ; de aeea cantiatea de materie 
primă ec„ cumpărată cu 80, este mai mică ; prin mare, şi 
penru că modul de a produce a rămas neschimbat, ea cee o 
cantitate mai mică de i.mediate labour. Dar această mai puţină 
immediate labour valoează tot aît cit valora înainte mai multă 
imediate labour şi s-a scumpit in aceeaşi măsură - şi deci s-a 
micşorat tot în aeeaşi măsură - a şi maria primă etc. rn 
umae, dacă plusvaloarea ar rmîne neschmbată, rata profi
ului " scădea în măsura în care s-a scumpit materia primă 
etc„ în măs ura în e s-a schimbat raportul dintre valoaea 
capialului variabil şi valoaea capitalului onstant. Dar rata 
plusvalorii nu a rămas aceeaşi, ci s-a schimbat în aeaşi mă
sură în ae a crescut valea capitalului variabil. 

Să luăm un [alt] exemplu : 
V.a ni pfnd de bumbac a ut de a 1 şiing a 2 

şilingi. Cu 80 1.st. {psupunem aici că maşinile etc. sînt = O} 
e pueau cumpăra înainte 1 600 de pfunzi de bumbac. Acum 
însă e pot cumpăra nai 800 de pfunzi de bumbac. Pentru 
tansfomara n fie a celOT 1 600 de pfunzi înainte tebuia să 
se cheltuiască pentru slarii 20 1. st„ ceea ce cor.espume, să 
im, unui număr de 20 de muncitori. Pentru pelucrarea celor 
800 de pfZi nu e neoie dît de 10 muncitoi, deoae 
modul de a poduce a rămas acelaşi. 10 muncitori ar fi costat 
înainte 10 I.st„ iar acum costă 20 I.st„ eact aşa cum cei 800 de 
pfunzi de bumbac ar fi cosat înainte 40 I.st„ iar acum costă 80. 
Să pesuunem că pofitul înainte repezena 20o. In felul 
aesta e presupune că : 
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Capital Rata Rata 
Preţul 

Capital Plus- ni 
constant variabil valoare plusva- pr.ofi- Produs pfund 

I orii tulul de fire 

I 80 1. = 1 600 20 1 .  = 20 20 1. 100% 20% 1 600 1 ş. 6  p. 
pfunzi de muncitori pfunzi 
bumbac de fire 

11 80 1. = 800 20 1 . = 10 10 1. 50% 10% 800 2 ş. 9 p, 
pfunzi de muncitori pfunzi 
bumbac de fire 

Şi, înr-adevăr, dacă plusvaloarea ceată de 20 de muncitori 
= 20 l.st., atunci plusvaloaea eată de 10  muncitori = 10 I.st . ;  
ar, enru a o produce, tebuie să e plătască, ca şi înainte, 
20 I.st., e cînd în condiţiile anterioae s-ar fi plătit numai 10 .  
Aici valoaea produsului, [585] a unui pfund de fire, tebuie în 
orice z să cească, deoae produsul conţine o cantitate mai 
mare de muncă, de acumulated labour (în bumbacul ae intră 
într-un pfund de fie) şi de immediate abour. 

Dacă ar creşte numai valoaea bumbacului, iar aariul ar 
rămîne acelaşi, atunci pentru transformaea în fire a 800 de 
pfunzi de bumbac ar fi nevoie, ca şi înainte, de numai 10 mun
citori. Dar aeşti 10  munciori ar şi costa numai 10  I.st. Prin 
urmare, plusvaloaea lui 10  ar fi, a şi înainte, 100o. Pentru a 
transforma în fire 80 de pfunzi de bumbac este nevoie de 10 
muncitori pentru cae se cheltuieşte un capital de 10 I.st. Prin 
ure, capitalul total cheltuit ar fi de 90 I.st. In a.stă ipoteză 
s-ar considera tot timpul că a 80 de pfunzi de bumbac revine 
1 muncitor. De acea la 800 de pfunzi evin 10  muncitori, iar 
la 1 600 de pfunzi - 20 de muncitori. Cîţi pfunzi de bumbac 
ar putea dci să transforme acum în fire întregul capital de 100 
I.st. ? Cu 888/g I.st. s-ar putea cumpăra bumbac, iar 1 1 1/9 ar 
putea fi heltuite e saariu. 

Raportul ar i următorul : 

Rata Rata 
Preţul 

Capital Capital Plus- unui 
constant variabil valoare plusva- profi- Produs pfund 

I orii tulul de fire 

Ul 888/g = 888/g 11 1/g 1. = 111/g 1.  100% 11 1/9% 8888/g 2 ş. 6 p. 
pfunzi 1 1 1/g pfunzi 

muncitori de fire 

în aest caz nu au loc schimbări în valoarea capitalului va
riabil şi, în consecinţă, rata plusvalorii rămîne neschimbată. 

In cazul I capitalul variabil e raportează la capitalul constant 
ca 20 : 80, sau ca 1 : 4. In cazul III el se raportează la capitalul 
constant ca 1 1 1/l : 888/9, sau ca 1 : 8 ; prin urmare, aici, capitalul 
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variabil este elativ de două ori mai mic, deoarece valoarea 
capitalului constant s-a dublat. Acelaşi număr de muncitori 
transformă în fie aceeaşi cantitate de bumbac, dar capitalul de 
100 I.st. poate acum să angajeze, numai 1 1 1/9 muncitori, pe 
cînd cu ele 888/9 I.st. cae au rămas se pot cumpăra numai 
8888/g pfunzi de bumbac în loc de 1 600, ca în cazul I. Rata 
plusvalorii a rms eeeaşi. Dar, ca urm.ae a schimbării valorii 
capitalului constant, un capital le 100 I.st. nu mai poate să an
gajeze acelaşi număr de muncitori ca înainte ; raportul dinte 
capitalul variabil şi capitalul constant s-a schimbat. a urmae 
a acestui fapt s-a micşorat masa plusvalorii şi, o dată cu ea, 
profitul, deoarece această plusvaloare se calculează, ca şi înainte, 
la aeeaşi cheltuire de capital. ln primul caz, capitalul variabil 
(egal cu 20 I.st.) eprezenta 1/4 din cel constant, (20 : 80). sau 
115 din capitalul total. Acum el (1 1 1/9 I.st.) repezintă numai 1/8 
din capitalul consant (1 1 1/9 : 888/g) şi 1/9 din 100 1.st.,  din capi
talul total. Dar 100o la 10/5 I.st.,  sau la 20 I .st.,  repezintă 20 
I.st„ € cînd 1000o a 100;9 I.st. sau a 1 1 1/9 I.st., eprezintă numai 
1 1 1/9 I.st. Dacă salariul rămîne acelaşi, sau daică valoaea capita
lului variabil rămîne aeaşi, mărimea absolută a capitalului 
variabil cade, deoarece a cescut valoarea capitalului constant. 
De acea se micşorează parea pocentuală a capitalului variabil, 
şi totodată plusvaloarea, mărimea ei absolută, deci şi rata 
profitului. 

Schimbarea valorii capitalului constant în condiţii cînd valoa
rea capitalului variabil rămîne neschimbată şi cînd modul de a 
produce rămîne neschimbat, cînd, prin urmare, se menţine 
acelaşi raport între cantităţile de muncă, materia primă şi 
maşinile folosite în producţie, determină în compoziţia organică 
a capitalului aceeaşi variaţie ca în cazul cînd valoarea capita
lului constant ar fi rămas aceeaşi, dar s-ar fi folosit o masă 
mai mare de capital cu valoare neschimbată (aşadar şi o sumă 
mai mare ca valoare) în comparaţie cu capitalul cheltuit pentru 
muncă. Consecinţa necesară este scăderea profitului. (Invers, 
atunci cînd valoarea capitalului constant scade) . 

Dimpotrivă, o schimbare în valoarea capitalului variabil (în 
cazul de faţă o ceştee) măreşte raportul dintre capitalul va
riabil şi cel constant, prin urmare şi partea procentuală a capi
talului variabil sau partea proporţională, pe care el o rpezintă 
în capitalul total. Cu toate acestea, aici rata profitului nu creşte, 
ci scade. Aceasta deoarece modul de a produce a rămas acelaşi. 
a şi înainte, se foloseşte aceeaşi cantitate de muncă vie pentru 
tansformarea în produs a aceleiaşi ase de materii prime, ma
şini etc. Aici, ca şi mai sus, cu aelaşi capital de 100 I.st. poate 
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[586) fi pusă în mişcae numai o masă mai mică of immediate 
and acaum1ated labour 1), dar această cntiate mai mică ostă 
mai mult. Salai.ul necesar a cescut. O parte mai mare din 
acestă antiate mai mică de muncă înloouieşte munca nce
sară, aşa dar, o parte mai mică constituie supramnca. Raa 
plusvalorii a scăzut, şi o dată cu ista sa micşorat şi numărl 
de muncitori au antiatea totală de muncă aflată la dspoziţia 
aceluiaşi apital. ipitalul variabil a crescut în raport cu api
talul consant, deci şi n raport cu capitalul total, deşi masa de 
muncă folosită proorţional cu masa de apial consant a 
scăzut. De aceea plusvaloarea sade şi o dată cu ea raa profi
tului. In cazul precedent, rata profitului a scăzut pentru că, 
în condiţii cînd rata plusvalorii rămîne neschimbată, apitall 
variabil s-a micşorat în raport cu capialul consant, deci şi în 
raport cu apialul totl ; au, plusvaloarea a scăzut pentru că, 
în condiţii cînd rata plusvalorii rămîne neschimbată, s-a redus 
numărul muncitorilor, s-a micşorat înmulţitorul ei. De data 
aceasta rata profitului sade, deoae apitalul variabil creşte 
în raport cu capitalul constant, şi deci n raport cu apialul 
total, dar această creştere a apialului variibl este însoţită de 
miqorarea cantităţii de muncă folosite (muncă folosită de ace
laşi capitail) ; sau plusvloaea sade deoaee scăderea ratei ei 
este legată de o micşore a antităii de că folooite. Mna 
plătită s-a mărit în raport cu capitalul constant, dar cantitatea 
totală de muncă olosită s-a micşorat. 

Prin umare, aceste schimbări în valoae influenţează întot
deauna plsrvaloaea, a cărei abslue mont 2) e mioează 
în ambele cazuri, deoarece e micşorează unul dintre cei doi 
factori ai ei sau amîndoi se micşoează simulan ; într-n az 
ea se micşorează pentru că, în condiţii cînd raa plusvalorii 
rămîne aceaşi, scade numărul muncitorilor, iar în cazul elă
lalt pentru că scade atît rata plSvalorii cît şi numărul munci
torilor folosiţi per 100 de unităţi de capital. 

Aj ungem în sfîrşit, la cazul II, înd sah:mbaa valoii pro
dusului agricol influenţează proporţional egal ambele părţi ale 
capitalului şi cînd, prin urmae, aeastă change of value nu este 
însoţită de o change n Jhe mgairc coosition of p3). 

Valoaea unui pfnd de fie eŞte în aest az (vezi p. 5 84) 4) 
de la 1 şiling şi 6 pence la 2 şilingi şi 9 pene, căci acum el este 
produsul unui timp de mu.că mai mare dcit înaiinrte. El onne 

1) - de muncă nemijlocită şi muncă acumulată. - Nota trad. 
2) - masă absolută. - Nota trad. 
3) - schimbare în compoziţia organică a capitalului. Nota trad. 
4) Vezi volumul de faţă, p. 299. - Nota red. 
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tot atîta immediate labour it onţinea înainte (chiar dacă mai 
multă muncă plătită şi mai puţină mncă neplătită), dar mai 
ltă amulated labour. Simbea n the vaJue of cotton 1) 
de a 1 şiling la 2 şilingi fae a în valoarea unui pfund de fie 
să inte am 2 şilingi n loc de 1 şiling. 

I 

Dar a p. 584 exemplul II este greşit pezentat. 
Am avut : 

Rata Rata Capital Capital Plusva-
constant variabil !oare plus- profi-

valorii tului 

80 1. = 1 600 20 1. = 20 20 ]. 1 00% 20% 
pfunzi muncitori 

de bumbac 

Produs 

1 600 
pfunzi 

de 
bumbac 

Preţul 
unui 

pfund 
de fire 

1 ş. 6  p 

Muna a 20 de muncitori se exprimă în 40 I.st. Jumătate din 
această sumă este aici muncă neplătită, de aceea plusvaloarea 
reprezintă 20 I.st. Potrivit acestui raport, 10 muncitori vor pro
due 20 1.st., din re 10 I.st. sala.u şi 10 I.st. plusvaloare. 

Dacă, prin urmare, valoarea capacităţii de muncă [Arbeits
venogn] ar creşte în aceeaşi propoţie a valoarea maeriei 
prime, adică dacă s-r dub�a, a ar fi eglă u 20 I.st. pntru 
10 muncitori, după cum înainte era egală cu 20 I.st. pentru 20 
de muncitori. In aest caz nu ar exista supramuncă. Căci, dacă, 
eprimată în bani, valoarea creată de 1 0  muncitori este egală cu 
20 1.st. ,  cea crită de 20 de munitori este egală u 40 J.st .  
Aest lucu este imposibil. In acest z r dispărea baza poduc
ţiei capitaliste. 

Dece îsă schimbarea valorii apitalului constant şi a 
valorii capitalului variabil trebuie să fie (proporţional) egală, 
acest caz ar rebui pezentat în alt mod. Astfel, dacă presu
punem că valoaea brnbaaului a ecut cu 1h cu 80 I.st. e 
cumpără acum 1 200 pfunzi de bmbac, pe cînd înainte se pu
teau cumpăra 1 600 de pfunzi. lnainte 1 I.st. = 20 de pfunzi de 
fie, sau 1 pfnd de fire = 1/20 dintr-o liră sterlină = 1 şiling. 
Acum 1 I.st. = 15 pfunzi de fie, sau 1 pfund de fie = 1/15 
I.st., adică = l 1/3 şiling, sau 1 şiling şi 4 pence. Înainte 1 mun
oitor costa 1 I.st., acum el costă 1 1/3 Lst., adică 1 I.st. şi 6% 
şilingi, au 1 I.t., 6 şilingi şi 8 pe. a 15 mio. asa 
epezintă 20 I.st. (15 I.st. + 1% I.st.) [587] . Deoaece 20 de 
muncitori produc o valoae de 40 1.st., 15 muncitori vor podue 

1) - în valoarea bumbacului. - Nota trad. 
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o valoare de 30 I.st. Din acstă valoae, 20 l.st. repezintă 
acum xLul lor, iar 10  I.st. prezintă plsvaloarea, u mna 
neplătită. 

Prin umare avem : 

Rata Rata 
Preţul 

Capital Capital Plus va- unui 
constant variabil !oare plus- profi- Produs pfund 

valorU tutui de fire 

IV 80 1. = 1 20) 20 I. = 15 10 1. 50% 10% 1 200 l ş. lO p. 
pfunzi oameni pfunzi 

de bumbac de fire 

Din aeşi 1 şiling şi 10 ence, bumbacului îi evine 1 şiling 
şi 4 pence, iar muncii 6 ene. 

Prodsul s-a scumpit doarece bumbacul s-a scumpit ou 1/3 . 
Dar podsul nu s-a scumpit cu 1/3. Înainte, n cazul I, el sa 
18  pence ; prin urmae, dacă s-ar fi scumpit cu %, ar fi osat 
acum 18  +6, adică 24 de pence, dar costă nai 22 de pene. 
Înainte 1 600 de pfunzi de fire conţineau o cantitate de muncă 
egală cu 40 I.st., prin ue 1 pfund de ire conţinea o nti
tate de muncă egală cu 1/ 40 I.st., adică 20/ 40, sau 1/2 şiling, adică 
6 pene. Acum 1 200 de pfunzi [de fie] conţin o ntitae de 
muncă egală cu 30 I.st. ; prin umare, muna e revine a 1 
pfund de fire repezintă de asemnea 1/40 I.st., adică 1/2 şiling, 
sau 6 1pence. Deşi munca s-a scumpit n aceeaşi măsură ca şi 
materia primă, antitaea de muncă nmijlocită pe e o on
ţine 1 pfund e fie a rămas aceeaşi ca înainte ; dar aastă 
cantitate onţine acum mai multă muncă plătită şi mai puţină 
muncă neplătită. De aea o asemenea schimbare a valorii aa
riului nu schimbă nimic în valoara nui pfund de fire, de 
rds. Aici muncii îi evin, ca şi înainte, numai 6 pene, în 
timp e bumacului îi evin acum 1 şiling şi 4 pene, în loc de 
1 şiling. Şi, în gneral, dacă marfa e vinde a valoarea ei, 
chimbaea valorii sariului nu poate detemna schimbări în 
peţul podusului. Numai că îainte din 6 pene sai.ui îi 
eveneau 3 pne şi p.usllorii ot 3 pne, e înd am din 
6 pence 4 eezintă salariul şi 2 plusvaloarea. Într-adevăr, 3 
pence salariu la 1 pfund de fire ac a 1 600 de pfnzi de fie 
3 X 1 600 de pence, adică 20 I.st., iar 4 pence a un pfnd fac 
la 1 200 de pfunzi de fie 4 X 1 200 de enoe, adică 20 I.st . 
Dar 3 peJce n raport cu 15  nce (1 şiling bumbacul plus 3 
ence salariul) epezintă în primul az 1/5 profit, adică 20o 
pofit. Dimpotrivă, 2 pene în raport cu 20 pence (16 ene 
bumbaic plus 4 pence salariu) epezintă i0, au 10% pofit. 
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Dacă în exemplul de mai sus peţul bumbacului ar rămîne 
acelaşi, [m avea] : 1 muncitor transformă în fire, deoarece în 
toate exemplele modul de a produce rămîne acelaşi, 80 de 
pfunzi de bumbac, iar 1 pfund este din nou = 1 şiling. 

Acum cpitalul se împarte astfol 87 : 

Rata Rata 
Pre•ul 

Capital Capital Plusva- unui 
constant variabil !oare plus- profi- Produs pfund 

valorii tului de fire 

731/3 = 1 4662/3 262/3 I. 131/3 l. 50°/o 1 3 1;30/o 1 .66�/3 16/11 ş.  
pfunzi (30 pfunzi 

de bumbic oameni) 

Acest alcul este imposibil, căci, dacă un muncitor transformă 
în fie 80 de pfun1i de bumbac, 20 de muncitori transformă 
1 600 de pfunzi şi nu 1 466 %, deoaece s-a presupus că modul 
de a roduce a rămas acelaşi. Plata diferită a muncitorului nu 
poate schimba nimic în acest fapt. Prin urmare, exemplul tre
buie prezntat altfel : 

Rata Rata 
Preţul 

Capital Capital Plusva· unui 
constant variabil !oare plus- profi· Produs pfund 

valorii tului de fire 

II 75 1. = 1 500 25 I. (183/4 12112 I. 50% 12112/o 1 500 l ş. 6 p. 
pfunzi oameni) pfunzi 

de bumbac de fire 

Din aste 6 pence alarilui îi evin 4 pene, iar pofitului 
2 ence. 2 ence faţă de 16 pence reezintă 1/8, adică 121/2%.  

Dacă, în sfîşit, valoarea apitalului variabil ar rămîne ne
schimată, 1 muncitor = 1 l.'St. , în timp e valoaea capitalului 
ostant sT schimba, astfel înit 1 pfund de bumbac să oste, 
în loc de 1 şiling, 1 şiling şi 4 pence, au 1 6  pence, atunci am 
avea urmăoarele : 

Rata Rata 
Preţul 

Capital Capital Plusva· unui 
constant variabil !oare plus- profi· Produs pfund 

valoriJ tului de fire 

III  84,/rg l .  = 1515/19 I .  1515/19 1000/o 1515/19 1 2633/in 1 ş. 10 p. 
1 2633/ 19 (= 1515/19 I .  % pfunzi 
pfunzi oameni) [de fire] 

de bumbac 

[588] Profitul = 3 pene. ASta repezintă la 19 pence 
exact 1515/19%. 

Să comparăm am toate e 4 azuri, înepîl u I,  în ae 
încă nu s-a podus veo schimbae a valoii : 
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Rata Rata 
Preţul 

Capii al Capital PIU5Va- unui 
constant variabil I oare plusva- profi- Produs pfund Profit 

I orii tului de fire 

I 80 I. = 1 GOO 20 I. = 20 20 I. 100% 20°/o 1 600 1 ş. 6 p. 3 p. 
pfunzi muncitori pfunzi 

de bumbac de fire 

II 75 I. = 1 500 25 I. = 121h 50°/o 121/2 1 500 1 ş .  6 p. 2 p. 
pfunzi 1834 I. 0 1  ' o pfunzi 

de bumbac muncitori de fire 

III  841/1a I. = 15 15/19 I. 15 1;/rn 1000/o 15 15/19 1 263"/19 1 ş. 1 O p. 3 P-
1 2633/19 = 15 15/19 I. % pfunzi 
pfunzi muncitori de fire 

Fde bumbac] 

IV 80 I. = 1 200 20 I. = 15  10 I .  500/o 10°/o 1 200 1 �· 1 O p. 2 p. 
pfunzi oameni pfunzi 

de bumbac de fire 

eţl produsului variază în III şi IV deoare a variat valoa
rea capialului constnt. Dimpotrivă, schimbaea valorii apita
lului variabil nu determină nici un fel de schimbări în preţul 
produsului, deoae antitatea absolută de immediate labor 
rămine neschimbată, împrţindu.,se doar în chip diferit în ne
cessary aor şi surplus labour. 

Dar cum sau lucrurile în cazul IV, unde schimbarea valorii 
a afctat proporţioal egal şi capitalul constant şi capialul 
variabil, unde ambele au crescut în valoare cu cîte 1/3 ? 

Dacă r fi crescut numai salariul (II), profitul ar fi scăzut de 
la 20% la 121/2% adică cu 71/2%. Dacă ar fi crescut numai capi
talul constant (III), atunci el ar fi scăzut de la 20% la 1515/19, 
adică cu 44119%. Dacă ambele cresc în egală msură, el scade 
de la 20 la 10, adică cu 10%. Dar de ce nu cu 71/2 + 44119%,  
adică cu 112%8, are repezintă suma diferenţelor din I I  ş i  III ? 
Este nr să examinăm mai îndeaproape ce este cu aceşti 
127/38, datorită cărora profitul ar fi trebuit să sadă (IV) nu la 
10%, ci la 811/38%. Masa profitului este determinată de suma 
plusvalorii, sumă are, dacă rata plusvalorii este dată, este de
terminată de nnmărul muncitorilor. In I sînt 20 de muncitori, 
iar jDătate in timpul lm de muncă este unpaid 11. In II, numai 
1/.1 din muna totală se unpaid labour 2), ide unde cădeea ratej 
plVaJ.oil ; n afară de aceasa, se folosesc cu 1 1/4 mai puţin 
muncitori aşadar, o scădere a numărului au a muncii toale. In 
III, rata plusvalorii este din nou aeaşi ca n I, one half of the 

1) - neplătit. - Nota trad. 
�) - muncă neplătită. - Nota td. 
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working day unpaid 1) dar, a umae a reşerii va.orii ipia
lului constant - numărul muncitorilor slde de la 20 la 1515/19, 
sau cu 44/19• In IV, numărul muncitorilor se micşorează (după 
e şi raa plusvalorii a scăzut din nou a aelaşi nivel ca n II, 
şi anume a 1/3 din ziua de muncă) cu 5 şi anume de la 20 a 15 .  
In comparaţie cu I, numărul muncitorilor s-a micşorat în IV cu 
cinci, în II - u 33/4, iar în mparaţie cu III cu 15;19 ; dar el nu 
s-a mişorat - în ompaTaţie cu I - u 1 1/4 X 44/19, adică u 
535/76• Altminteri nmărul muncitorilor ocupaţi în IV ar fi fost 
egal cu 1441/76. 

Reiese deci că schimbările în valoarea măfurilor e intră 
în apitalul constant sau n el variabil, n condiţii cînd modul 
de a produce rămîne neschimbat sau compoziţia materială a ca
pitalului rămîne neschimbată (adică raportul dintre immediate 
şi, accumulated labour rămîne neschimbat), nu duc la schimbări 
n [the] organic composition of the capial, dacă afectează, pro
porţional egal, capitalUil costant şi apita.uJ variabil a în IV 
(unde bumbacul, de pildă, se scumpeşte în aceeaşi măsură cu 
griul cosumat de muncitori). Aici raa pofitului scade (în con
diţii oînd ceşe valoarea capitalului constant şi a apialului 
variabil), în primul înd, pentTu că, în urma ceşterii salariului 
sade raa plusvalorii şi în al doilea rînd, pntru că e micşo
rează numărul muncitorilor. 

Cînd schmbaea valorii afectează nai capialul constant 
sau numai capialul variabil, ea acţionează a schimbare în com
poziţia organică a apialului şi determină o schimbare asemă
nătoare în raportul de valoare dinte părţile componente ale 
apialului, deşi modul de a produe rămîne neschimbat. Dacă 
este afctat numai capitalul variabil, acesa creşte în raort cu 
capitalul consant [589] şi cu capitalul toal, dar sade nu numai 
raa plusvalorii, ci şi numărul muncitorilor ocu�aţi . în aest caz 
(II) se foloseşte deci şi mai puţin capital cosant (a cărui va
loae rămîne neschimbată) . 

Dacă schimbarea valorii afectează nai apialul constant 
apitalul variabil se micşoTează în raort cu capialul consant 
şi cu capitalul toal. Deşi rata plsvalorii rămîne aeeaşi, sa 
ei scade, doaee [scade] numărul muncitorilor ocupaţi (III) . 

In sfîrşit, � poate înîmpla a schimbaea valorii să afecteze 
atît apitalul costant it şi apitalul variabil, dar nu în aceeaşi 
măsură. Acst az tebuie edus la ele ide mai sus. Să pU
punem, de pildă, că schimbaa valorii afectează în aşa măsură 
capitalul consant şi capialul variabil, ncît valoarea pmului 

1) - jumătate din ziua de muncă este neplătită. - Nota trad. 
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ceşe cu 10o, iar a celui de-al doilea cu 5o. In acest caz, 
de amb1=le s-au scumpit cu 5o, unul cu 5 + 5, iar celă
lalt cu 5, am avea cazul IV. Dar întrucît capitalul consant s-ar 
schimba în plus cu încă 5o, am avea cazul III. 

Mai sus am presupus pur şi simplu creşterea valorii. Scăderea 
ei podue un efect contrar. De pildă, atunci cînd treoeea se 
face de la IV a I, r trebui examinat cazul cînd are loc scăderea 
proporţională egală a vailori., I€ afectează ambele părţi om
ponnte ale apitalului. Penru efectul simplei scădri [a unei 
părţi oomponente] , ar trebui modificate cazurile II şi III. (589] . 

(600] La cele de mai sus în legătură cu influenţa pe care o 
are viation of  value upon the organic composition of cpil 1) 
adaug : a capitiluri investite in diferite ramuri de producţie, 
cînd m celelalte privinţe compoziţia m aterială a acestor capita
luri este aceeaşi, deosebirea în ceea ce priveşte compoziţia lor 
organică poate fi determinată, prin urmare, de faptul că ma
şinile sau materialele folosite au o 1aloare mai maTe. De pildă, 
dacă cotton, silk, lnen and wool 2) r avea abso1ut aceeaşi com
poziţie .aterială, simpla deosebire în ceea ce priveşte costul 
materialelor folosite ar detemina o asemenea schimbare (600] � 

[d) Variaţiile ·rentei totale în funcţie 
de variaţia valorii de piaţă] 

(589] Să revenim la tabell A din care a reieşit că presu
punera că rata pofitului de 10% s-a format ca urmaTe a 
scăderii profitului (deoarece iniţial, cînd se exploata numai cate
goria III, rata profitului era mai ridicată ; apoi, o dată cu apa
riţia categoriei II, rata profitului a scăzut în comparaţie cu ni
velul anterioT cînd era exploatată numai categoria III, dar a 
continuat să fie mai mare decît în I unde este de 10o), că în 
anumite condiţii această presupunere poate fi j ustă - şi anume 
in cazul cind m avea de-a face într-adevăr cu descending line 3) 
-, dar ea nu decurge nicidecum în mod necesar din deosebirea 
dintre rente, din simpla existenţă a rentelor diferenţiale ; atunci 
cînd avem de-a face cu ascending line 4), această deosebire din
tre rente presupune, dimpotrivă, că rata profitului rămîne tot 
timpul aceeaşi. 

l) - schimbarea valorii asupra compoziţiei organice a capitalului. -
Nnt L trad. 

2) - bumbacul, mătasea, inul şi lina. - Nota trad. 
3) - linia descendentă. - Nota trad. 
") - linia ascendentă. - Nota trad. 
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Tabelul B. id, aşa cum m arătat mai sus, concurenţa dintre 
categoriile III şi IV obligă [pe cultivatorul] categoriei II să-şi 
retragă jumătate din capital. În cazul liniei descendente acest 
lucru apare invers şi anume că an additional supply of 321/2 
tons 1) cee, heice 2) în ategoria II un ipital de numa. 50 1.st . 

Dar în abel lucrul cel mai interesant este următorul : înainte 
s-au investit 300 l .st. capital, iar acum numai 250 l.st„ adică cu 
116 mai puţin ; cantiatea produsului a rămas însă aceeaşi : 200 
de tone. Prin urmare, productivitatea muncii a cricut, iar va
loarea unei unităţi de marfă a scăzut. La fel şi valoarea totală 
a măr.fii a scăzut de la 400 l.st. la 3693/13 l.st. in comparaţie cu 
A, valoarea de piaţă a unei tone a scăzut de la 2 l.st. la 1 l.st. 
şi l 6 lf13 şilingi, deoarece noua valoae de piaţă este determi
nată de vaoarea individuală a produsului categoriei II, şi nu, ca 
înainte, de valoaea indiidală mai mare a produsului cate
goriei I. În pofida tuturor aestor împrej urări - mişorarea 
apitalului investit, scăderea valorii toale a pndusului n con
diţii cmd a poducţiei rămîne neohimbată, scdea valorii 
de piaţă, exploatarea unor caegorii mai productive - în com
paraţie cu A, rena din B a crescut în expresie absolută cu 

' 243/13 l.st.  (94%:3 l.st. aţă de 70 l.st.). Dacă cercetăm în ce mă
sură participă diferitele categorii a porirea sumei totale a 
entei, constatăm că n categoria II raa rentei absolute a rămas 
n ceeaşi deoaece 5 a.st. la 50 l.st. repezntă 10%, dar masa rentei 
a scăzut la jumătate, de la 10  l.st. la 5 l.st„ deoarece investiţia 
de capital în II B s-a edus la j umătate, de la 100 l.st. la 50 l.st. 
În loc să. sporească suma totală a rentei, categoria II B o mic
şorează cu 5 l.st. Apoi, în II B enta difeenţială dispare cu 
desăvîrşi.re, deoarece acum valoaea de piaţă este egală cu va
loa.a individuală a produsului categoriei II ; aceasta due la o 
a doua micşorae a sumei tortale a rntei cu 10  l.st. Prin 
l'mae, J:n total, micşoraea rentei în ategoria II rprezintă 
15 l.st. 

În categoria III suma rentei absolute este aceeaşi, dar, ca 
urmae a scideţi valorii de piaţă, a scăzut şi valoarea diferen
ţiaJă, h�e differentiaJ ent 3). a prezenta 30 l.st. Acum ea 
repre7intă nmai 186/13 I.st. Aeasta este o scădere cu 1 17/13 l.st. 
Prin urmae, pentru categoriile II şi III, luate la un loc, renta 
a s·::ăzut cu 267/13 l.st. Aşadar, rămîne de expHcat creşterea 
su'nei totale a rentei nu cu 243/13 Lst„ cum pae la pima ve-

l) - o oferă suplimentară de 321h tone - Nota t rad. 
�) - aşadar. - Nota trad. 
3) - deci renta diferenţială. - Nota trad. 
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dee, ci cu 5010/13 I.st. Dar, mai departe, pentru B în comparaţie 
cu A, enta absolută I A a dispărut o dată cu dispariţia chiar a 
categoriei I. Aceasta reprezintă, prin urmare, o nouă scădere cu 
10 I.st. Aşadar, summa summarum trebuie să se dea explicaţii 
pentru 6010/13 I.st. Dar aceasta este tocmai suma totală a entei 
noii categorii IV B. Prin umae, creşterea sumei totale a rentei 
în B poate fi explicată numai prin enta categoriei IV B .  Renta 
absolută a categoriei IV B, ca şi cea a tuturor celoralte cae
gorii, este egală cu 1 0  I .st. Renta difeenţială de 5010/13 I .st. re
zultă însă [590) din faptul că valoarea diferenţială a produsului 
categoriei IV = 1047%81 şilingi pe:r tonă şi tebuie să fie îmuJ
ţită cu 921/2, căci acesta este numărul tonelor obţinute. Produic
tivitatea categoriilor II şi III a rămas aceeaşi : categoria cea mai 
puţin productivă a fost complet înlăturată, şi cu toate acestea 
suma totală a entei creşte, deoarece numai renta diferenţială 
din categoria IV, dată fiind productivitatea relativ ridicată a 
aceste1a din urmă, este mai mare decît era totalul rentei dife
renţiale în A. Renta diferenţială nu depinde de proluctivitatea 
absolută a categoriilor cultivate, de faptul că 1f2 II, III, IV [B 
sînt] mi productive decit I, II şi III [A) şi totuşi, renta dife
renţială pentru 1/2 II, III, IV [B] este mai mare decit e-a pentru 
I, II, III [A) deoace cea mai mare parte din produsul furnizat 
- 9212 tone - se obţine într-o categorie în care valoaea dife
renţială est€ mai mae decit era în genere în I, II, III A. Dacă 
într-o categorie sau alta valoarea diferenţială este dată, suma 
absolrută a I"entei diiierenţiale a categoriei respective depinde, 
fieşte, de cantiatea de produs obţinută n această categoie. 
Dar însăşi această cantitate a fost deja luată în consideTare la 
calcularea şi la formarea valorii diferenţiale . Deoarece, la un 
capital de 100 I.st„ categoria IV produce 921/2 tone - ni plus 
ni moins 1) , valoarea ei diferenţială în B, unde valoaea de piaţă 
este egală cu 1 I.st. şi 16 12/13 şilingi per tonă, eprezintă 10  
şilingi etc. per tonă. 

n A întreaga sumă a rentei eprezintă 70 I.st. la un capital 
de 300 I.st„ adică 23113o . Dimpotrivă, în B, dacă facem abstrac
ţie de 3/13, ea epezintă 94 la 250, adică 373/so . 

Tabelul C. Aici se presupune că, după ce se adaugă cate
goria IV şi valoarea de piaţă începe să fie determinată de cate
goria II, cererea nu rămîne neschimbată, ca în tabelul B, ci 
creşte o dată cu scăderea preţului, aşa încît întreaga cantitate 
suplimenară de 921/2 tone, furnizată de categoria IV, este absor
bită de piaţă. La preţul de 2 I .st. per tonă ar fi fost absorbite 

1) - nici mai mult nici mai puţin. - Nota trad. 
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numai 200 de tone ; a peţul de 1 11/13 l.st. eeea ceşte a 
2921/2 tone. ste greşit să e psupnă că la peţul de 1 11/13 l.st. 

-per tonă limitele pieţei rămîn neapărat aceleaşi a a preţul de 
2 I.st. per tonă. Dimpotrivă, o dată cu scădeea peţului paa e 
lărgeşte tot a certain ·extent 1), chiar dacă este vorba de un 
mij loc de subzistenţă atît de general ca giul. 

Acesa este unicul punct pe e vem să-l relevăm în rimul 
rînd în legătură u tabelul C. 

Tabelul D. Aici se p resupne că 2921/2 tone sînt absorbite de 
piaţă numai în cazul cînd valoarea de paţă scade la 1 % I.st. ,  

·cea ce epezintă reţul de cost a l  nei tone din categora I ,  
care, prin uae, n u  d ă  nici u n  fel d e  entă, c i  numai profitul 
obişnuit de 10o. Acesta este cazul e cae Ricardo îl consideră 
normal şi a e trebuie dci să ne oprim mai mult . 

Aici, ca şi în tabelele peodente, se ia de prie abmd as
ending line 2), mai tîrziu vom ea acelaşi rs în des
cending line 3). 

Dacă categoriile II, III şi IV ar funia numai o additional 
supply 4) le 140 de tone, adică o addition. upply e e piaa 
o absoarbe a preţul de 2 l.rt. per tonă, aegoia I ar ontinua 
să determine valoaea de piaţă. 

Dar lucrurile nu stau astfel. Pe paţă există un surplus de 
921/2 tone, produs de ategoria IV. Dacă acastă cantitate ar fi 
în general o producţie excedentară cae depăşeşte în mod abso
lut nevoile pieţii, ategoria I ar fi complet înlăturată de pe 
piaţă, iar ategoria II ar tebui să-şi etragă j umăate din 
capital, aşa cum se întîmplă în tabelul B. In acest caz, categoria 
II ar determina valoarea de piaţă ca în taelul B. Dar acum se 
pesupne că, dacă valoaea de piaţă, scade şi mai mult, piaţa 
·poate să absoarbă aeste 921/2 tone. Cum va avea loc acest pro
es ? Categoriile IV, III şi 1/2 din categoria II domină în mod 
absolut piaţa. Aceasta înseamnă că, dacă piaţa nu ar putea să 
absoarbă în nici un caz mai mult de 200 de tone, aeste cate
·gorii ar înlătura de pe piaţă categoria I. 

Dar să luăm mai întîi situaţia de fapt. Pe piaţă există 2921/2 
tone, în timp ce înainte existau numai 200 de tone. Categoia 
II ar vinde marfa la valoaea ei individuală, cu 1 11;13 I.st. penru 
a-şi face loc şi pentru a înlătura de pe piaţă categoria I, a cărei 
·valoare individuală este de 2 I.st. Intrucît însă nici a această 
valoae de piaţă nu este loc pentru 2921/2 tone, categoriile IV 

1) - într-o anumită măsură. - Nota trad. 
2) - în primul rînd linia ascendentă. - Nota trad. 3) - linie descendentă. - Nota trad. 
4) - ofertă suplimentară. - Nota trad. 
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ş i  III presează asupra categoriei I I  pînă cînd peţul d e  piaţă 
va scădea la 1 % l.st. ; la acest preţ, categoriile IV, III, II şi I 
vor găsi loc pe piaţă pentru produsele lor, care la acest [591] 
peţ de piaţă absorb întregul produs. Datorită acstei scăderi a 
peţului, cererea şi oferta se echilibrează. De îndată ce addi
tional supply depăşeşte limitele pieţii - care corespund valorii 
de piaţă anterioare - fieae categorie e străduieşte, fireşte, să 
arunce pe piaţă :ntregul ei podus, înlăturînd prodsul celor
lalte categorii. Aasta e poate face numai prin scăderea pre
ţului, şi anume prin scăderea lui la un nivel, a cae pot fi des
făcute toate prodll€le. Dacă această scădee a peţului este atît 
de mae, Ît categoriile I, II etc. ebuie să-şi vmdă mrfa 
ub preţJl de ost 88, ele vor ebui, fieşte, să-şi eragă (capi
alul din producţie] . Dacă se constată însă că, pentru a pune 
prodsul în concordanţă cu situaţia existentă e piaţă, scăderea 
peţului nu tebuie să fie atît de mae, întegul capial poate 
continua să funcţioneze în espectiva sferă de producţie la 
această nouă valoare de piaţă a prodJsului. 

Dar, mai departe, ese clar că în aceste condiţii valoaea de 
piaţă a prodsului nu este determinată de teenurile mai proaste 
I şi II, ci de teenurile mai bune III şi IV, şi că, prin are, 
ena e terenurile mai bune este aea ae detefiină renta de 
pe teenurile mai proaste, cea ce Storch a înţels just pentru 
ul de faţă 89• 

Categoria IV vinde la un peţ la cae poate arunca pe piaţă 
întegul său podus, înlăturînd orice împotrivie n partea 
elorlle caegorii. Acest peţ este de 1 % I.st. Dacă ea ar 
vinde la un peţ mai ridicat, limiele pieţei s-ar reduce iar pro
esul eliminării riproe ar eînpe. 

ategoria I detemină valoarea de piaţă numai în ipoeza că 
additional supply a categoriei II etc. nu este dcît additional 
supply pe cae piaţa o absoarbe în limitele valoii de piaţă a lui 
I. Dacă asta este mai mae, categoria I ste u desăvîşie 
asivă şi, prin locul pe care îl deţine pe piaţă, nu face decît să 
povoae o eacţie corespunzătoae din partea categorilor II, III 
şi IV, pînă cînd în cele din umă peţul va scădea în aşa măsură 
încit paţa să poată absorbi întregul prods funizat. Atunci e 
consată că la aastă vaJ.oa\e de piaţă,, detefÎnată de fapt de 
categoria IV, această aegorie plăteşte - pste ena absolută 
- şi o entă difeenţială de 497/12 I.st„ ategoria III plăteşte -
peste rena absolută - şi o rentă difenţială de 1712 I.st„ iar 
ategoria II nu mai plăteşte nici o entă diferenţială ci nai 
o pe, 91/6 I.st., în loc de 10  I.st., din enta absolută dci nu 
înteaga sumă a entei absolute. De e ?  Penru că noua valoae 
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de piaţă de 1 % I.st., deşi depăşeşte preţul de ost (al produsului 
categoriei II), este totuşi sub valoarea lui individuală. Dacă 
aeastă valoare de piaţă ar fi egală cu valoarea lui individuală, 
categoria II ar plăti o entă absolută de 10 I.st., care este egală 
cu diferenţa dintre valoaea individuală şi preţul de cost. 
Deoaece însă noua valoare de piaţă este sub aceasta - rena 
actuală pe care o plăteşte este eg.ală cu diferenţa dintre va
loaea de piaţă şi peţul de cost, iar această difeenţă este 
mai mică decît difeenţa dintre valoara individuală a aestui 
produs şi preţul lui de cost -, această categorie plăteşte numai 
o parte din enta ei absolută, 91/6 I.st. în loc de 10  I.st. 

{Renta actuală este egală cu d ifeenţa dintre valoarea de piaţă 
şi peţul de cost} . 

Renta absolută = difeenţa dintre valoarea individuală şi 
·peţul de cost. 

Renta diferenţială = diferenţa dintre valoaea de piaţă şi 
valoarea individuală. 

Renta actuală sau totală = enta absolută + rienta dife
enţială, cu alte cuvinte = exedentul valorii de piaţă peste va
loarea individuală + excedentul valorii indiv1duale peste peţul 
de cost, sau = diferenţa dinte valoarea de piaţă şi preţul 
de cost. 

Prin urmare, dacă valoaea de piaţă = valoarea individuală, 
enta diferenţială = O, iar renta totală = diferenţa dinte va
loaea individală şi peţul de cost. 

Dacă valoarea de piaţă este > valoaea individuală, renta 
diferenţială = excedentul valorii de piaţă peste valoarea in
dividuală, iar renta totală = astă rentă diferenţială + enta 

. absolută. 
Dacă valoarea de piaţă este < valoaea individuală, dar mai 

mare decît preţul de cost, enta difeenţială este o mărime 
negativă, prin urmare renta totală = renta absolută + această 
entă difeenţială negativă, adică excedentul valorii individuale 
peste valoarea de piaţă. 

Dacă valoaea de piaţă = preţul de cost, renta este în 
general = O.  

Pentru a pune toate acestea în ecuaţie, notăm renta absolută 
-cu RA., enta difeenţială cu RD., renta totală cu RT., valoarea 
de piaţă cu VP., valoarea individuală VI., iar preţul de cost cu 

_PC. Avem umătoaele aţii : 
[592] 1) RA = VI - PC = +  y. 

2) RD = VP - VI = x. 
3) RT = RA +  RD = VP - VI +  VI - PC = y + x =  

= VP - PC. 

' 
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If 1)  VP > VI, .tnci VP - VI = + x. Hene 2) : RD este o 
mărime pozitivă, iar RT = y + x. 

Şi VP - PC = y + x. Sau VP - y - x = PC sau VP = 
= y + X +  PC. 

If VP < VI, atunci VP - VI = - x. Hence RD este o 
mărime negativă, iar RT = y - x. 

Şi atunci VP - PC = y - x. Sau VP + x = VI. Sau : 
VP + x - y = PC. Sau VP = y - x + PC. 

If VP = VI, atunci RD = O, x = O ;  beause 3) VP - VI =  O. 
Hene RT = RA + RD = RA + O = VP - VI + VI - PC = 
= O + VI - PC = VI - PC ; = VP - PC = + y. 

f VP = PC, atunci RT sau VP - PC = O. 
În condiţiile presupuse mai sus, categoria I nu plăteşte nici 

o rentă. De ce ? Pentru că renta absolută = difeenţa dintre 
valoaea individuală şi preţul de cost. Dar renta diferenţială 
= difeenţa dintre valoaea de piaţă şi valoaea individuală. 
Aici însă valoarea de piaţă = peţul de cost al produsului cate
goriei I. In categoria I valoarea individuală - 2 I.st. per tonă, 
valoarea de piaţă = 15/6 I.st. Prin urmae, în ategoria I, renta 
diferenţială = 1 % I.st. - 2 I.st. , adică = - 1/6 I.st. Dar, enta · 
absolută a ategoriei I = 2 I.st. - 1 % I.st., adică = difeenţa 
dinte valoaea ei individuală şi peţul ei de cost = + 1/6 I.st. 
Prin urmae, deoarece renta actuală a categoriei I este = renta 
absolută (1/6 I .st.) şi enta difeenţială (-1/6 I.st.), [ea] este = 
+ 1/6 I.st. - 1/G I.st. = O. In felul acesta, ea nu plăteşte nici 
entă diferenţială, nici rentă absolută, ci numai peţul de cost. 
Valoarea produsului ei = 2 I.st. ; e vinde cu 1% I.st., adică 
cu 1/12, sau 81/3%, sub valoarea lui. Categoria I nu poate vinde 
mai scump, deoaece nu ea determină piaţa ci categoriile IV, 
III, II. Ea nu poate decit să funiz;eze o additional supply a 
peţul de 1 % I.st. 

Categoria I nu plăteşte entă deoarece valoaea de piaţă = 
peţul ei de cost. 

Acest fapt se datoreşte însă : 
In primul rînd, nefertilităţii relative a categoriei I. Aceasta 

trebuie să fnizee 60 additional tons 4) u 1 % I.st. tona. Să pe
supunem că la un apital de 100 I.st., în loc de 60 de tone, ea dă 
64 de tone, deci cu o tonă mai puţin decît categoria II. Aeasta 

1) - Dacă. - Nota trad. 
2) - Deci. - Nota trad. 
3) - deoarece. - Nota trad. 
1) - tone adi ţionale. - Nota trad. 
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înă că în categoria I ebuie să se investească numai 93%, 
l.st. capital pentru a e obţine 60 de one. Valoaa indirviduală 
a unei tone în ategoria I ar fi 17/s l.st., sau 1 I.st. şi 171/2 
şilingi, iar peţul ei de ost ar fi de 1 l.st . şi 143/s şilingi. 
Deoaece însă valoaea de piaţă = 1 % I.st. = 1 l.st. 16a şilingi, 
difeenţa dinte valoarea de piaţă şi peţl de cost = 27/24 şi
lingi. a 60 de tone aceasta ar eprezenta [593] o rentă de 
6 l.st. 171/2 şilingi. 

Prb ae, dacă toate condiţiile ar rămîne neschimbate . 
iar categoria I ar deveni mai fetilă u 1/15 (căci 60/15 = 4) dcît 
ste a11, ea ar mai plăti o parte de entă ibso[ută, penru ă 
ar exista o diferenţă înre valoaea de piaţă şi peţul ei de cost, 
deşi mai mică decît difeenţa dintre valoarea ei individală şi 
p-eţul ei de cost. Aici, prin uare, pămîntul cel mai post, 
dacă ar fi mai fetil decît este, r onina să dea entă. Dacă 
categoria I ar fi în mod absolut mai fertilă decît este, atunci 
categoriile II, III, IV ar fi relativ mai puţin fertile în coma
raţie cu ea. Difeenţa dinte valoarea ei indivLduală şi valorile 
lor individua.e r i mai mică. Prin umae, faptul că ategoria 
I nu dă rentă se datorează în aceeaşi măsură atît împrejurării 
că ea însăşi nu ste in mod absolut mai flă, it şi împeju
rării că ategoriile II, III, IV nu înt relativ mai puţin fertile. 

1n al doilea rînd însă : Fertilitatea categoriei I este dată, 60 
de tone la un capital de 100 l.st. Dacă categoriile II, III, IV şi 
îndeosebi IV, cae apae pe piaţă în calitate de concuent_ nou,, 
ar fi nu numai elativ, ci şi absolut mai puţin fertile dcît cate
goria I, aceasta din umă ar putea da entă, deşi ea ar constitui 
doar o parte din enta absolută. într-adevăr, deoaree piaa 
asoarbe 29212 tone la peţul de 1 % l.st. tona, o cantitate mai 
mică, de piLdă 280 de tone, ar fi absovbită la o valoare de piaţă 
mai mae decît 1 % l.st. Dar orice valoae de piaţă care de
păşeşte 1 % l.st., adică preţul de cost al categoriei I, dă penru 
categoria I o rentă egală cu valoarea de piaţă minus preţul de 
cost al prodsului categoriei I. 

Prin urmae, se poate spune de asemenea că categoria I nu 
dă rentă din cauza fertilităţii absolute a categoriei IV, deoaree 
aîta timp cît pe piaţă o concurau numai II şi III ea dădea rentă, 
şi r fi ontinat să dea, deşi mai puţin ca înainte, chiar în 
pofida apariţiei categoriei IV, în pofida ofertei suplimentare, 
dacă la o cheltuire de capital de 100 l.st. categoria IV r po
duce numai 80 de tone, nu 921/2 tone. 

1n al treilea rînd : Am pesupus că, la o cheltuire de apital 
de 100 l.st., renta absolută repezintă 10 l.st., adică 10o a 
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apital, a u  1/11 din peţul de cost, c ă  rin e în agricultură 
valoaea a 100 I.st. apital = 1 20 I.st„ din ae 1 0  I.st. epe
zintă pofitul. 

Dar nu trebuie să se creadă că, dacă [spunem] : în agricultură 
s-a cheltuit un capial de 1 0 0  I.st. şi dacă o zi de muncă este 
= 1 1.st„ în agricultură se cheltuisc 1 00 de zile de muncă. In 
general, dacă un capial de 100 I.st. = 1 00 de zile de muncă, 
niciodată, indiferent de ramra de producţie în care s-ar chelt. 
acest capital [valoarea nou creată nu este = 1 00 zile de muncă] . 
esupunînd că 1 I.st. aur este egală cu o zi de muncă de 1 2  
oe ş i  că aceasta este ziua de muncă nomală, se pune în primul 
înd înebarea ae este aici rata exploatării mtmcii ? Adică 
cîte oe din ele 1 2  luză mncitorul penru sine, pentru re
produeea (a chivalent) a salariului său, şi cîte ore lucrează 
el gratis pentru apitast ? [Cît de mare ste] dci timpul de 
muncă pe cae apitalistul îl vinde fără a-l fi plătit şi care de 
aceea formează sura plsvalorii, sursa sporiii apitalului ? 
Dacă aastă rată = 50o, muncitorul lucează 8 oe pentru sine 
şi 4 oe gratis pentru apitalist. Podusul = 1 2  ore = 1 I.st. 
(deoare, potrivit ipotezei, 1 I.st. aur conţine 12 oe de timp de 
muncă) . Din acste 1 2  oe = 1 I.st„ 8 ore înocuiesc apitalis
tului alaiul, iar 4 oe formează plusvaloaea capitalistului. 
Aşadar, a un alariu de 131/3 şilingi, plsvaloa = 6% şilingi, 
au la o cheltuie de capital de 1 I.st. = 10 şilingi, deci la 100 
I.st. o plusvaloare de 50 I.st. In ast z, valoarea mărfii pro
duse cu un apital de 100 I .st.  ar fi de 1 50 I.st. Cîştigul capia
listului onstă, în genee, din vînarea muncii neplătite pe cae 
o conţine produsul. Din vîna a ea e nu s-a plătit provine 
cîştigul normal. 

[594] Cea de-a doua întrebare este însă următoarea : ae este 
compoziţia organică a capitalului ? Partea din valoarea capita
lului, cae constă din maşini etc. şi materii prime, se reproduce 
pur şi simplu în produs, apare din nou, rămîne neschimbată. 
Această parte componentă a capitalului, trebuie plătită de capi
talist la valoarea ei. a intră, prin urmare, în produs ca o 
valoae dată, presupusă. Numai muna folosită de apitalist, 
intră în întregime în valoaea produsului, este cumpărată în 
întregime de capitalist, deşi el o plăteşte numai parţial. Admi
ţînd că rata exploatării muncii este cea de mai ss, la capitaluri 
de mărime egală mărimea plusvalorii va depinde deci de com
poziţia lor organică. Dacă capitalul a = C0 V0, valoarea pro
dusului = 1 1 0, iar profitul = 10o (deşi 50o este muncă ne
plătită). Dacă capitalul b = C0 v6o, valoarea produsului = 
130, iar profitul = 30%, deşi şi în acst caz 500o este m uncă 
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neplătită. Dacă capitalul c = C60 V40, valoaea produsului = 
120 l.st., iar profitul = 20o, cu toate că şi aici munca neplătită 
este tot 50o . Avem, prin urmae, la aceste trei apitaluri, egale 
cu 300, un profit total de 10  + 30 +20 = 60. La 100 aeasta 
reprezintă în medie 20o. Şi acest profit mediu este adus de 
fieare dintre aceste capitaluri dacă marfa produsă este vîndută 
cu 120 I .st. Caipitalul a : C80 v20 vinde cu 10 I.st. peste valoae ; 
capitalul b : C40 V60 vinde u 10 I.st. sub valoae, iar 'apitalul 
c : C60 V40 vinde produsul la valoaea lui. în ansamblu, mărfu
rile se vînd la valoarea lor : 120 + 120 + 120 = 360 1.st. 
într-adevăr, valoarea produselor a + b + c = 110  + 130 + 
120 = 360 I.st. Dar preţurile diferitelor categorii sînt în parte 
peste, în parte sub şi n parte la nivelul valorii lor, fapt datorită 
căruia fiare aduce un profit de 20%. Valorile mărfurilor astfel 
modificate reprezintă pellrile lor de cost, pe re concurena 
le stabileşte permanent ca cenre de gravitaţie ale preţurilor de 
piaţă. 

Să psupunem că, la 100 I.st. investite în agricultură compo
ziţia este C60 v20 (ceea ce, dealtfeJ, este poate pea puţi. entru 
V) ; valoarea produsului va fi deci = 120. Dar o asemenea 
valoare ar fi egală cu preţul de cost din industrie. De aeea vom 
presupune pentru cazul de mai sus că preţul mediu pentru 
capitalul de 100 l.st. este egal 110  I.st. Şi acum vom spune : 
dacă produsul agricol se vinde la valoarea lui, valoarea lui este 
cu 10 I.st. mai mare decît preţul de cost. El dă o rentă de 10% 
şi noi considerăm că în cadrul producţiei capitaliste e normal ca 
produsul agricol, spre deosebire de celelalte produse, să nu se 
vîndă a preţul lui de cost, ci la valoarea lui, dată fiind proprie
tatea funciară. Compoziţia capitalului total va fi cso v20 dacă 
profitul mediu este 10%. Noi presupunem că capitalul agrar 
este cGo V40, sau că în compoziţia lui revine pentu salariu -
immediate labour 1) -- mai mlt decît revine n suma 
totală a capitalului folosit în celelalte ramuri de producţie. 
Aceasta arată că în ramura respectivă, productivitatea muncii 
a crescut relativ mai puţin. E adevărat că în unele ramuri ale 
agriculturii, de pildă creşterea vitelor, compoziţia poate fi ego 
v10 adică raportul V : C poate fi mai mic decît în capitalul in
dustrial total. Dar nu această ramură determină renta, ci agri
cultura propriu-zisă, şi anume partea ei care produce princi
palul mijloc de subzistenţă, de pildă grîul etc. n celelalte ra
muri ale agriculturii enta nu este deteminată de compoziţia 
capitalului investit în [595] ele, ci de aceea a capitalului ae 

1) - muncă nemijlocită. - Nota trad. 
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€ste folosit în poducţia princip.alelor mij loaC€ de subzistenţă. 
Insă"i existenţa producţiei capitaliste presupune că principalul 
element al mijlocelor de subzistenţă este hrana vegeală şi nu 
cea animală. Raportul dintre i.entele existente în diferitele ra
muri le agriculturii s a secondary question 1), oare nu ne inte
resază aici şi care rămîne în aara analizei noastre. 

Aşadar, penbru ca renta aso:ută să rnprezinte 10o, e pre
supune că compoziţia organică medie generală a capitalului 
neagrar = cso v2°, cea a capitalului agrar = C60 V40. 

Acum se pune înrebarea dică o altă compoziţie a capitalului 
.agrar, de pildă cso vso sau C70 v3o, ar execia vreo influenţă 
supra cazului presupus în tabelul D, unde ategoria I nu dă 
nici un fel de rentă. !n primul az, valoaea p rodusului ar fi 
€gală cu 125 l.st.,  în cazul al doilea cu 115  l.st. In primul caz 
diferenţa care decurge din the different composition from the 
not agriiolllltural capital 2) = 15  l.st., n al doLlea = 5 l.&t. Cu 
alte cuvinte, difeenţa dinte valoarea produsului agricol şi pre
ţul lui de cost ar fi în primul caz cu 50o mai mare decit 
.am presupus noi, ar în al doilea caz cu 50o mai mică. 

Dacă ar avea loc primul caz, adică dacă valoarea produsului 
obţinut de .ipit.alul de 100  1.st. ar fi egală u 125 l.st . ,  în 
tabelul A valoaea unei tone în caegoria I ar fi eglă cu 2 1/12 
l.st. �·i areasta ar fi valoarea de piaţă pentru A, deoaee aici 
valoarea de piaţă este determinată de categoria I. Dimpotrivă, 
preţul de cost pentru I A ar fi, a şi înainte, 1 % l.st. D" 
deoarece, potrivit ipoteei, cele 2921/2 tone pot fi vîndute numai 
cu 1 5 'a l .st. per tonă, nu s-ar schimba nimic în această privinţă 
nici dacă capilul agrar ar fi C70 V30 sau dacă diferena dintre 
valoarea podusului agricol şi preţul său de cost ar reprezena 
numai 5 l.st., adică numai j umăate din cît s-a pesups. Aşadar, 
dacă se presupune că preţul de cost şi deci compoziţia organică 
medie a apialului nagrar = cso v20 este constantă, pentru 
cazul de faţă [D] nu ar exisa o diferenţă, indiferent dacă 
:ceasta ste mai ridicată sau mai joasă, chiar dacă difeenţa ar 
fi însemnată pentru abelul A şi ea ar schimba rena absolută 
cu 50/o .  

S ă  pesupunem acum cazul invers : compoziţia capilului 
.agrar este, ca şi înainte, C60 V40, iar compoziţia capitalului ne
.agrar e schimbă. In loc de cso vw a este c10 vio au C90 v10. 
In primul caz, profitul mediu = 15 l.st., sau cu 50o mai mae 
decit în cazul presupus ; în celălalt, pofitul mediu = 5 l.st . ,  

1)  - este o chestiune secundară. - Nota trad. 
2) - compoziţia diferită a capitalului nagrar. - Nota trad. 
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sau u 50% mai mic. In primul z, enta absolută = 5 I.st. 
easa, prn uare, nu ar a nici o diferenţă entru I D. în 
ul al doilea, renta absolută = 15  I.st. Nici aceasta nu r da 
veo diferenţă entru I D. Pentru acst z I D, prin uae, 
toate acestea nu au importanţă, deşi ele au importanţă pentru 
tabelele A, B, C şi E, adică pentru determinarea aibsolută a 
entei absolute şi a rentei diferenţiale de fiecae dată cînd o 
nouă categorie - indiferent dacă linia este ascendentă sau des
cendentă - furnizează la vechea valoare de piaţă numai ne
oessary addiional demand 1) . 

Acum se pune următoarea întrebare : 
Acest caz D este oare practic posibil ? Şi, în primul rînd, este 

el oare, cum presupune Ricardo, cazul normal ? El ar putea fi 
cazul normal numai în următoarele condiţii : 

Sau atunci cînd capitalul agrar = cso V20, adcă ar avea com
poziţia organică medie a capitalului neagrar, aşa încît valoarea 
produsului agrar = preţul de cost al produsului neagrar. Deo
camdată, acest lucru este greşit din punct de vedere statstic. 
Presupunerea că productivitatea muncii în agricultură este rela
tiv mai mică este în orke caz mai obiectivă decît presupunerea 
lui Ricardo cu privire la scădeea absolută progresivă a pro
ductivităţii muncii agricole. 

[596] n eh. I „On Value" ,  Ricardo presupune că în minele de 
aur şi de argint compoziţia capitalului este mAdie (este adevărat 
că el vorbeşte aici numai despre capitalul fix ş1 capitalul cicu
lant ; deci noi „vom corecta") .  In cadrul unei asemenea premise, 
aceste mine ar putea să dec> întotdeauna numai rentă difeen
ţială, dar niciodată rentă absolută. Dealtfel însăşi aoestă pre
misă se bazează, a rîndul ei, pe o altă pemisă, şi anume că 
additional supply funizată de minele mai poductive este înot
deauna mai mare decît additional supply erută a vechea va
loare le piaţă. Dar este cu totul de neînţeles de ce să nu se 
poată produce la el de bine fenomenul contrar. Insăşi existena 
rentei diferenţiale dovedeşte că este posibilă o additional supply 
fără schimbarea valorii de piaţă date. Căci IV sau III sau II nu 
ar da rentă difeenţială dacă nu şi-ar vinde produsele la valoa
rea de piaţă a produsului categoriei I, indiferent de modul cum 
s-ar determna ea, adică la o valoae de piaţă deteminată inde
pendent de mărimea absolută a ofertei acestor categorii. 

Sau : cazul D ar trebui să fie înotdeauna cazul normal, dacă 
[împrejurările] presupuse în cadrul lui r fi întotdeauna nor
male, adică dacă din cauza concurnei categoriilor IV, III şi 

1) - cererea suplimentară ncesară. - Nota trad. 
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II, şi mai ales din aua concueni categoriei IV, ategoia I 
r fi întotdeana neoită să-şi vîndă podusul sub valoaea lui, 
a înteaga smă a entei absolue, adică să-l vîndă la preţul de 
eost. Simpla existenţă a rentei diferenţiale în IV, III şi II dove
dşte că ele îşi ind produsele a o valoae de piaţă care depă
�eşte valoaea lor individuală. Dacă Ric[ardo] pesupune că în 
I nu poate avea loc un semenea fenomen, aeasta se datoeşte 
numai faptului să el presupune imposibiliatea rentei absolue, 
:a ce constituie o consecinţă nară a pemisei că valoarea 
este indentică cu preţul de cost. 

Să luăm cazul C, în are 2921/2 tone îşi găsc desfaerea a 
valoaea de piaţă de 1 I.st. 1612/13 şilingi. Vom poni, a şi 
Rido de a ategoria IV. Atîta timp cît sînt nesare nai 
·92 L/2 tone, ategoria IV inde tona cu 1 I.st . 535/37 şilingi, adică 
mafa produsă de apitalul de 100 I.st. ese vîndută la valoaea 
de 120 l.st . ,  eea ce dă o entă abolută de 1 0  I.st. De ce ar 
tebui categoria IV să-şi vîndă marfa sub valoarea ei, a preţul 
ei de cost ? Atîta timrp cît ea este singura e piaţă, categoriile 
III, II, I nu-i pot face concuenţă. Insuşi preţul de cost al lui 
III depăşeşte valoarea, care asigură aegoriei IV o entă de 10 
1.st. şi într-o măsură şi  mai m.e depăşeşte această valoare 
preţurile de cost ale lui II şi I. Aşadar, III etc., n-ar putea să-i 
facă oncuenţă nici dacă ar vinde aeste tone chiar şi la preţul 
lor de cost . 

Să pesupunem că există o singură categorie de pămînt mai 
bun au el mai prost, _aegoria IV sau I, sau III au . II - din 
punctul de vedere al teoriei acest luru nu are nici o imporanţă 
- să presupunem că ieastă categorie există de la natură, adică 
de la natră în raport cu a apitalului şi a mnoil da;, în 
.genee disponibilă şi are poate fi absorbită de a€astă ramură 
de producţie, aşa încît ea nu pune nici un fel de limite, ci ste 
un field of adion 1) elativ nelimitat pentru a de muncă şi 
de capital existentă ; să prsupunem, prin mae, că nu există 
entă difeenţială, căci nu se exloatează pămîntri cu natural 
frlhlity 2) diferită, prin urmare, nu există nici n fel de entă 
diferenţială (au ea este aici cu totul nînsemnată) ; să pesu
punem, arpoi, că nu există nici proprietate funciară, eea ce în
nă că nu există rentă absolută, prin are, nu exstă în 
genee nici un fel de rentă (pentru că, potrivit ipoezei, nu 
€xistă nici entă difeenţială) . Aasta este o tautoloie. Căci 
-existenţa rentei funciare absolute nu numai că pesupune pro-

1J - cîmp de activiate. - Nota trad. 
2) - fertilitate naturală. - Nota trad. 
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prietatea funciară, ci chiar este proprietatea funciară presupusă� 
adică proprietatea funciară determinată şi modificată de acţiu
nea producţiei capitaliste. Această tautologie nu contribuie cu 
nimic la ezolvaea prnblemei, căci noi explicăm fomarea 
rentei funciae absolute tocmai prin rezistenţa pe care o opune 
proprieatea funciară în agricultură egalizării apitaliste a va
lorilor mărfurilor la preţurile medii. Suprimînd această acţiune 
a proprietăţii funciare - această rezistenţă, 'ezistenţa specifică 
pe cae concuenţa apitalurilor o întîmpină în acest field of 
action - suprimăm, fireşte, însăşi premisa existenţei entei 
funciae. In plus, pemisa este contradictorie : pe de o are, 
o producţie capitalistă dezvoltată (lucru e care-l vede oarte 
bine d-l Wakefield în a sa teorie colonială 0), iar e de altă 
parte, inexistenţa proprietăţii funciare. De unde ar putea să 
apară în acest caz muncitori salariaţ.i ? 

Ceva asemănător are loc în colonii, chiar deă din punct de 
vedere legal proprieatea funciară există - întrucît guvnul 
dă grauit terenuri, cm se fa la început în timpul colonizrii 
altor teritorii de căte Anglia - şi chiar dacă [597] guver
nul introdue realmente poprieatea funciară vînzînd pămînt, 
dar la n preţ derizoriu, 1 dollar or something of the sort per 
acre 1), ca în Statele Unite. 

Aici trebuie să doebim două tipuri de olonii. 
lntîi : este vorba de coloniile popriu-zise, a Statele Unie, 

Australia etc. Ai. aA coloniştilor cae se ocupă cu agri
cultura, deşi aduc din metropolă un capital mai mult sau mai 
puţin însemnat, nu repezintă o clasă capitalistă, iar pducţia 
lor nu este o producţie capitalistă. Ei sînt more or less elf
working peants 2) pentu are princil constă în primul Tind 
în a-şi asigura ropria întreţinere, în a-şi podue means of 
susL;;tence 3), al căror produs princ. nu devine deci marfă şi 
nu este dstinat merţului. Exedentul este ele nceae con
sumului propriu, se vîndut, schimbat pe măfuri industriale 
etc. impotate. O altă parte, mai mică, a acestor colonişti înte
meiază e litoral sau e malurile rîurilor navigabile etc. oraşe 
comerciale. Nici aici nu poate fi vo"ba încă de o producţie 
apialistă. Dar chiar atunci cînd aceasta din urmă încee să se 
dezvolte teptat, astfel încît pentru self-working and sf-

1) - 1 dolar sau cam aşa ceva per acru. - Nota trad. 
2l - mai mult sau mai puţin ţărani care îşi lucrează singuri pămîntul. 

- Nota trad. 
·') - mij loacele de subzistenţă. - Nota trad. 
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oning amer 1) îne să dellnă hotăîoare vînaea produ
eOr şi cîştigul obţinut dn aeastă vînae, chiar şi în astă 
situaţie e constată că, aîa tirmp cît apilul şi munca au în 
faţă pămîntul cu îneaga lui opulenţă naturală, adică ait timp 
mt l rămîne, pracic vorbind, l llnied field of action 2), 
aîa timp ontinuă să existe şi prima for.ă a colonizării, şi 
de ea producţia nu este eglată niciodată de cerinele pieţei 
a o valoae de piaţă dată. Tot eea e coloniştii din prima cae
orie produc peste cea e ei consumă nemij locit este adus e 
piaţă şi vîndut la orie peţ, cu condiţia să obţină mai mult 
decît oea e epezintă salariul. Ei sînt, şi rămin mult timp, 
oncuenţii femierilor, care produc deja e o bază mai mult 
sau mai puţin apialstă, şi ae menţin astfel n permanenţă 
peţul de piaţă al produsului agricol sub valoaea lui. De aeea 
fermierul care cultivă un pămînt mai prost, va fi foarte mulţu
mit dacă, vînzîndu-şi ferma, va ealia profitul mediu, dacă îşi 
va recupera capitalul investit, lu cae în majoriaea cazu
rilor nu se întîmplă. Aici, prin umae, concurează două împe
j urări esenţiale : producţia capialistă nu este încă dominantă în 
agriliură ; n al doilea î., poprieatea funciară, deşi există 
din punct de vedee legal, în ealiate ea nu e manifestă 
dit poradic ; a drept voibind, ea nu este decit osesiune 
funciară. Cu alte cuvine, deşi poprieatea funciară există din 
punct de vedere legal, totuşi, datorită raportului elementar 
dinte pămînt de o pare, şi muncă şi capil, de altă parte, ea 
încă nu se n stare să opună eziistenţă capitalului, să trans
fome aricultura într-un field of action deosebit de not agri
clltural ndusy 3), să opună o remstenţă ecifică investirii de 
capial. 

În cel de-l doilea fel de colonii - planatios 4) - care au 
avut de la început caracterul unor înteprnderi care prodC 
entru sculaţii comeciale, pentru piaa mondială -, există 
poducţie apilstă, deşi nai fo'l, doarece sclavia negri
lor exclude munca salariată liberă, adică însşi baa producţiei 
apitalste. Dar aici avem de-a face cu capitalişti, a căor între
prindee funcţionează datorită sclavilor negri. Modul de a pro
duce, intodus de i nu a izvoît din sclavagism, ci s-a gefat e 
el. In st caz, capitul şi poprietarul funiCiar este una şi 
eşi .persoană. Şi existena păm1nJlui ca element al naturii 

1) - fermierul care-şi lucrează singur pămîntul şi este proprietar al 
pămintului. - Nota trad. 

2) - cîmp de activitate nelimitat. - Nota trad. ) -- ramurile de producţie neagricole. - Nota trad. 
") - plantaţiile. - Nota trad 
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faţă de capial şi de mncă nu ne nici o ezstenţă invstiii 
de il şi, n .urmae, lii n.i apialurior. ii 
nu e ceză nii o clasă de fmieri dierită de a a lor
zilor. Cît timp e menţine aeastă sare de lcruri nimic nu 
oate împiedia peţul de ost să egleze vaoaa e piaţă. 

Toae aeste pmSe nu au nimic omun cu pmisee în 
adl cărora există rentă funciară absolută, şi anume cu o 
producţie capitalistă dezvoltată, de o e, iar de altă te, cu 
o rpiae funciară ie nu nuai că există leg!, ci şi une 
ealmente o ezistenţă apitalului, apără aest field of action 
de invazia apiallui şi nmai n anumie condiţii îi e loc 
acestuia din urmă. 

In dl acesor pemise, enta funciară aibsolută va esa 
chiar în ul că e va eiploaa ni ategoria IV, u III, 
sau II. u I. Capialul oae să obţină i nou lc în singra 
categorie de pămînt existentă, numai atnd il plăteşte €ntă 
funciară, aidică atunci îd vinde podSul agriol a volarea lui. 
Şi numai în aese împejrări poae fi vorba de o omaţie 
şi de o difeenţă îne apitalul investit n agrkultură (dică 
într-un element atural ca atae, într-o ramră primară e po
ducţie) şi capialul invstit în not agrcultural indsy. 

Problema următoare se îsă acesa : 
In azul ind e oneşte de la ategoria I, ste car că, daeă 

ategoie II, III, IV funizează nmai aiitional spp�y 1) la 
vecha valoae de piaţă, ele îşi or inde prodsele la valea 
de piaţă deminată de categoria I, prin umnae, în afră de 
rentă abolută, ele vor a şi etă difeenţiallă în ,e de fi
liatea lor elativă. Dacă, dimpotrivă, se oneşte de la ategoria 
IV, e pae că [598] aici pot fi unele obicţii. 

şdr, m văzut că II ae rentă aolută ă îşi vde 
podsul la vala lui, adcă u 1 11;13 I.st., au cu 1 I.st. şi 
1512;13 şilingi. 

In taibelul D, preţul de cost al caegoriei III, ategoria imediat 
mmăe (in deeJding line 2) ), e mai me dît valoarea 
podusului caegoriei IV, care dă o rentă de 10  I.st. e aea 
aici nu poae fi vora de onnţă au de lildes.g 3), chiar 
dacă categora III şi-ar vide podusul la preVul de cst. Dar 
dacă aegora IV nu ai satiface eeea, dacă paa ee 
mai mlt de 921/2 tone, peţul podusului va eşte. In azul 
de mai sus, el ar ebui să ccă cu 343/iu şlingi er tonă 

1) - ofera suplimentară. - Nota trad. 2) - linie descendentă. - Nota trad. 
3) - vinare sub preţ. - Nota traă. 
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înaine a III să oată apăea în calitate de concuent are-şi 
vinde podusul cel puţin a preţul de cost. e pune întebaa : 
se manfstă el oae a atae ? Vem să prezentăm sub alt 
st ast az. Ceeea nu ar tebui să cească neapărat cu 
75 e one 1ntu a peţJl aegoiei IV să eacă a 1 1.st. şi 
12 şilingi, adică a valoaea individuală a categoriei III ; aest 
lucru ste u atît mai puţin obligatoriu pentru produsul agricol 
dominant, a cări ofertă nsuficientă povoaică o ucare a pe
ţului mult mai mae dcît ea care coespunde cifrei aritmetice 
a scăderii ofertei. Dar dacă peţul ategoriei IV ar ceşte la 
1 I.st. şi 1 2  şilingi, a aeastă valoae de piaţă egală cu valoaea 
sa ndividală, caegoia III ar a entă ibsolută, iar categoria 
VI rentă diferenţială. Dacă în general există an additional de
mand, ategoria III poate vinde a valoarea ei ndividală, 
doace a determină valoaea de piaţă şi, în aiceastă situaţie, 
nu r exista nii n motiv ca proprietarul funciar să enunţe a 
rentă. 

Să psupunem însă că peţul de piaţă al caegoriei IV nu e 
ridică dit a 1 I.st. şi 91/3 şiingi, aidică a preţul de cost al 
ategoriei III. Sau, pentru a pune în evidenţă aost caz : peţul 
de cot l podusului categoriei III reprezintă numai 1 I.st. şi 
5 şiini, adică este cu numai 1 %7 şiingi mai mare decit preţul 
de cost l ategoriei IV. El ebuie să fie mai mare, doace 
fertilia pămîntulor n aegoria III ste mai mică decît 
a din ategoria IV. Poate oare aoum categoria III să fie ex
ploatată şi să concureze ategoria IV, cae îşi vinde podsul 
pese eţul de ost al ategoriei III, şi anume cu 1 I.st. 535/37 
şilingi ? Depinde dacă exstă au nu exstă additional demand. 
In zul id exstă, preţul de piaţă l categoriei IV e ridcă 
peste valoarea lui, adică peste 1 I.st. şi 535/37 şilingi. Caegora 
III r vinde în orie caz peste peţul de cost, deşi nu cu atît de 
mult înlt să poată primi întaga smă a rentei ei absolue. 

au în zl ind nu există additional dmand. Aici sînt 
iarăşi posibile două azuri. Concurena ategoriei III ar putea să 
exste nuai atunci cind femierul e cultivă categoria III 
se în aeşi timp proprietarul ei, în alitatea lui de capitaist, 
prorietatea fră nu-i pne piedici, nu-i opune ezsnţă, 
doace el nu dspune de a în calitate de apitalst, i în i
ae e poprier funciar. Concrena ei ar sili ategoia IV 
să-şi îndă prodSul sub peţul anterior, adică sub 1 l.s. şi 53%7 
şilgi, chiar sub preţul de cost al podusului ategorii III, e 
penă 1 I.st. şi 5 şilngi. In felul aesta, aegoria III ar fi 
eimată. Şi categoria IV ar pua înotdauna să eimie a-
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tegoria III. Esre suficient ca ea să educă peţul la propriul i 
peţ de ost, are este inferior celui din categoria III. Dar dacă 
piaa se lărgeşte ca urmae a scăderii preţului, provocată e 
categoria III, ce se întîmplă ? Sau piaa e lărgeşte într-atît 
încît categoria IV poate, ca şi înainte, să vîndă cele 92if2 one 
ale ei, în pofida faptului că au apărut 75 de tone noi, sau piaţa 
nu se lărgeşte într-atît, şi de aceea o parte din produsul cate
goriilor IV şi III ste excedentară. In aest caz, categoria IV, 
atîta timp cît domină pe piaţă, reduce peţul, pînă cînd api
talul din categoria III este redus la limită, adică pînă cînd în 
categoria III se va invesi numai atît capital cît este suficient 
pentru a absorbi întregul produs al categoriei IV. Dar la peţul 
de 1 I.st. ş i  5 şilingi ar putea fi vîndut întregul produs, şi, 
deoarece categoria III ar vinde la acst preţ o parte din produs, 
nici categoria IV n-ar putea vinde mai scump. Acesta ar fi însă 
unicul caz posibil al unei supraproducţii temporare, care, fără 
a fi deteIată de o aidditional demand, due însă a 1lărgTa 
)ieţei. Şi aest caz este posibil numai atinci cind n ategoria 
I�I apitalistul şi proprietarul funciar sînt una şi aceeaşi per
soană, pin urmae cînd se presupune că proprietatea funciară 
nu există ca forţă opusă capitalului, doarece capitalistul însuşi 
este proprietar funciar şi proprietarul funciar este sacficat 
capitalislui. Dacă însă în categoria III proprietatea funciară 
&e opune ca atare capitalului, atunici nu există nici un motiv ca 
proprietarul funciar să-şi ofere acrii spe cultivae, fără a primi 
în schimb o entă, adică nu exiJstă nici un motiv ca el să în
găduie cultivaea lor înainte ca preţul categoriei IV să uce el 
puţin peste preţul de cost al categoriei III. Dacă această creştee 
este [599] neînsemnată, în orice ară cu producţie capitalistă 
categoria III va rămîne în afara sferei de activitate a capita
lului, cu eepţia cazului cînd nu poate da entă sub nici o altă 
formă. Dar în nici un caz ea nu va fi cultivată, înainte de a 
începe să dea rentă, înainte ca preţul categoriei IV să fie peste 
preţul de cost al caegoriei III şi deci categoria IV să încipă 
să dea, e lingă vechea entă, şi o entă difeenţia.ă. ată u 
ceşteea în continuae a ererii, peţul ategoriei III ar ajunge 
la nivelul valorii lui, doae preţul de cost al categoriei II 
este peste aloaea individuală a ategoriei III. Caegoria II ar 
începe să fie cultivată de îndată ce peţul ategoriei III ar 
depăşi 1 Lst ., şi 1311/13 şilingi, adică de îndată e ar înee să 
dea o rentă oarcae entru caegoria II. 

Dr iată că în tabelul D se pesupue că categoria I nu dă 
nici o entă. Această atgorie nu dă rentă nui enu ă, 
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epentînd, otrivit ipotezei, pămînul deja cultivat, ea este 
nevoită, din caua chimbării valorii de piaţă în urma apariţiei 
aegriei IV, săşi vîndă produsul sub vailooea lu�, la preţul 
său de cost. Această categorie ar continua să fie cultivată numai 
în cazul cînd proprietarul funciar ar fi el însuşi fermier, şi deci, 
în aest caz individual, proprietata funciară dispare în aa a
pitalului, au în cazul cînd fermierul ese un mic capitalist, cae 
se mulţumeşte u mai puţin de 10% profit, au n munitor, 
cae ea să obţină eva mai mult decît salariul său sau numai 
e aesta din urmă şi are-şi cedează supramunca, egală cu 10  
sau 9 sau < 10  I.st. proprietarului funciar ş i  nu capitalistului. 
Deşi în ambele cazuri proprietarului funciar i se plăteşte fer
mage l), n punct de vedere o.omc însă aea nu este 
rentă, iar aici ne .nteresează nai enta. lnr11n cz farmer-ul 
ete simplu labouer 2), în elălalt - ceva intemediar ntre 
labouer şi capitalist. 

Nimic mai absurd decît afirmaţia să proprietarul funciar 
nu-şi poae retrage de e piaţă acri de pămînt u aceeaşi uşu
rinţă cu care un capitalist îşi retrage pitalul dinr-o ramură 
de poducţie. €a mai bună dovadă o constituie vastele întinderi 
de prnnt f ertiil cae r1n necultivate în oele ai dezvolate ţări 
din Ea, ca, de pilldă, în Anglia, pămml este oos din agri
cultură şi afectat construirii de căi ferate sau e, au ezervat 
aestor sopuri, au pămînturile pe cae landlordul le-a trans
fat în poligoane de ragere au teenuri de vînătoare, ca, de 
pi1dă, în patea mntoasă a Scoţiei etc. Ca mai bună dovadă o 
onstituie de asemenea lupta zadanică a muncitorilor englezi 
penru luaea în possiune a pămînturilor ncultivate. 

e acat : ln toate cazurile cînd enta absolută scade sub 
sa ei, fie în a faptului că valoaea de piaţă ese sub 
valoaea individuală a aesei cateorii, ca în II D, fie în a 
faptului că, datorită concuenei pămîntului mai bun, o pae 
din ail mUSt be wibhc'awn from the worse one 3) a în II B, 
fie în cazurile cînd enta dispae complet, a în I D, se pe
supune : 

1 .  că, acolo unde ea dspare complet, prprietarul fniar şi 
capitastul sînt una şi aceeaşi pesoană, ceea ce îseamnă că 
aici, e sară individuală şi cu titlu de excepţie, dispae e
ziena e ae proprieatea funciară o opune pitalului şi 

1) - arendă. - Nota trad. 2) - muncitor. - Nota trad. 
3) - trebuie retrasă de pe pămîntul ai prost. - Nota trad. 
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aea liimiaJion of he fiid of acJin to Jhe ar by e 
mer 1). Avem aici acelaşi caz ca în colonii, dar numai e ară 
individuală : dispae pemia propietăţii fncae ; 

2. că concuenţa pămînturilor mai bune au, de enea, 
c on curenţa pămînturilor m ai proaste (in descending line 2) ) cre
ează o suprapoducie şi lărgeşe în mod forat piaţa, eză an 
additional demand prin scădeea forată a peţului. Dr aici 
avem în înregime tocmai cazul pe ae Ric[ardo] nu-l pesu
pune, căci el poneşte întotdeauna de la pemisa că e satisfae 
nai nesary additional dJd 3) ; 

3. că II şi I în tabelele B, C, D nu dau de loc entă au nu 
dau întraga sumă a entei absolute, deoae concuena pă
mînturilor mai fertile le obligă să-şi vîndă podsul sub valoa
ea lui. Ric [ardo] , dimpotrivă, pesupune că ele l vînd a valoa
rea lui şi că valoaea de piaţă este întotdeauna deeminată de 
pămîntul cel mai prost, pe cind toai în azul I D, e e el 
îl onsideră normal, ae loc contrarul. n afară de asa, raţio
namentul lui poneşte întotdeauna de a ipoea unei ddig 
line of production. 

Cînd compoziţia medie a capitalului nagrar = co vw, aa 
plSvalorii = 50o, astfel că dacă ompoziţia apitalului agrar 
ar fi = co v10, adică dacă r fi mai e decît comoziţia 
apitalului industrial, ea ce [600] ntru produţia apitaltă 
ese fals din punct de vdere istoric, nu ar exisa rentă fuciară 
absolută dacă [ea] se C0 v20, ea e nu s-a npat nă nici
odată pină acum, tot nu există entă absolută ; dacă ste mai 
mică, adică C0 v�0, va exista rentă funciară absolută. 

Pond de a aeastă teoie, în funcţie de raportul dnte 
diferite ategorii, de raportul lor faţă de piaţă, adică în funcţie 
de măsura în are o aegorie sau ala domină piaţa, avem : 

A. Ultima categorie plăteşte entă asolută. a detemină 
valoaa de piaţă, deoace toate categoriile funizează la 
această valoare de piaţă n u m a i necessary supply 4). 

B. Ultima ategorie determină valoaea de piaţă ; plăeşe 
entă absolută, înteaga ei rată, dar nu înteaga i sumă an
terioară, deoe oncuenţa ategoriilor III şi IV o sileşe o 
withdraw part of the capital fom the oduction 5). 

1) - limitare a cîmpului de activitate a acestuia din umă de către 
prima. - Nota trad. 

2) - in linie descendentă. - Nota trad. 
3) - cererea suplimentară necesară. - Nota trad. 
41 - oferta necesară. - Nota trad. 
�) - să retragă din producţie o parte din capital. - Nota trad. 
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C. Oea excedentară fniată de ategoriile I, II, III şi IV 
la valoarea de piaţă anterioară, provoacă scădeea acesteia din 
ună, iar valoarea de piaţă scăzută, eglată de categoriile supe
rioae, lărgeşte piaa. Categoria I plăteşte numai o ae din 
rena absolută, categoria II - nai entă absolută. 

D. Aeeaşi dominae a valorii de piaţă de către categoriile 
i bne, au a ategriilor i poaste de căte oversupply 1) , 
suprimă ena în ategoria I, iar în ategoria II o redue sub 
nivlul sumei absolute ; şi, în fîşit, 

E. p.n scăderea vaJorii de piaţă sub peţul de cost l produ
slui categoriei I, categoriile mai bune înlătură de pe piaţă cate
goria I. Acum categoria II eglează valoaea de piaţă, deoarce 
a această nouă valoare de piaţă toate ele tei categorii funi
aă dar ofera eară [600] . 

[600] Acum să revenim la Riardo. 

e înţelege de la sine că, atunci ind vorbim despe como
ziţia apitalului agrar, nu includem valea pămîntului, au 
preţul li. Asta din ună nu este dcît entă funciară api .. 
a la ă. 

1) - ofera suplienară. - Nota trad. 



[C a p i t o l u l t r e i  s p r e z e c e] 

Teoria rentei a lui Ricardo. [Sfîrşit] 

(1 . Premisa ricardiană a inexistenţei 
proprietăţii funciare. Trecerea la noi terenuri în funcţie 

de poziţia şi de fertilitatea lor] 

Să evenim a Ric[arlo], eh. II „On rent" : 
a înput înîlnim aceaşi „eoie colonială" cunoscută încă 

de Smith 1). Aici va fi suficint să lvm e ut idar legă
i ura logică : 

„La colonizarea iniţială a unui ţinut în care există din abundenţă 
pămînt bogat şi fertil, din care numai o foarte mică parte e necesar să 
fie cultivată pentru întreţinerea populaţiei existente sau poate fi culti· 
vată cu capitalul de care dispune populaţia, acolo nu va exista nici o 
rentă ; pentru că nimeni nu va plăti ceva pentru folosinţa pămîntului 
atunci cînd acesta se găseşte din abundenţă însă neînsuşit de nimeni şi, 
în consecinţă" (pentru că n-a fost transformat în proprietate, lucru pe 
care Ricardo îl uită apoi cu desăvîrşire) „se află la dispoziţia oricui ar 
putea să şi-l aleagă spre a-l cultiva" .  (p. 55.) [Versiunea românească, vol. 
I, p. 86] . 

{Aii, prin e, e pesupune că nu eistă proprietae 
funciară. Deşi acst md de repezentare a poesului este 
aproximativ just pntru seblins of modn popls 2), el ste, 
totuşi, în primul înd, inaplicabil unei poducţii apitalise dez
voltate ; de menea, ar fi greşit să ne închipuim că aesta a 
fst mersul istoric în bătina Euopă} . 

. ,Conform principiilor comune ale ofertei şi cererii, nu poate să se 
plătească nici o rentă pentru asemenea pămînt, din motivul pentru care 
nu se plăteşte nimic pentru folosinţa aerului şi apei sau a oricărui alt 
dar l naturii care există in cantitate nelimitată„. dar nici o cheltuială 
nu se face pentru folosirea acestor [601] agenţi naturali, deoarece sînt 

1) Vezi volumul de faţă, p. 242 şi 254. - Nota red. 
2) - coloniile popoarelor modene. - Nota trad. 



Teoria rentei a lui Ricardo. [Sfîrşit] 329 

inepuizabili şi la dispoziţia fiecărui individ ... Dacă orice pămînt ar avea 
aceleaşi proprietăţi, dacă s-ar afla în cantitate nelimitată şi de calitate 
uniformă, atunci nu s-ar putea cere nimic pentru folosinţa lui" (deoarece 
în general n-ar putea fi transformat în proprietate privată), „în afară de 
cazul cînd s-ar bucura de avantaje particulare datorită situării sale" (şi 
at the disposal of a proprietor 1) ar fi trebuit să adauge el). „Deci numai 
pentrucă pămîntul nu este nelimitat în cantitate şi uniform în calitate 
şi pentru că odată cu dezvoltarea populaţiei se cultivă pămînt de 
calitate inferioară sau situat mai puţin avantajos se plăteşte rentă pentru 
folosirea sa. Cînd, odată cu dezvoltarea scietăţii, se cultivă pînt cu 
fertilitate de gradul doi, atunci începe să se plătească imediat rentă 
pentru cel de primă calitate, iar mărimea acelei rente va depinde de 
diferenţa în calitate a celor două porţiuni de pămînt" . (p. 6, 57.) [Ver
siunea românească, vol. I, p. 86-87]. 

a a:sa tebuie să ne oprim. Aici legătura logică este 
umătoarea : 

Dacă un păm�nt - şi acest lucru îl presupune Ric[ardo] 
atunci înd vo�beşte de „first settling of a country" 2) (oria 
colonială a lui Smith) - dacă un pămînt bogat şi fertil există 
în raport u ioll population 3) şi cu .talul a orie element 
din natură, adică ese racic ihlimited 4), dacă, i date, 
„abnt qantity" 5) din ast păînt „was nat yet appro
riated" 6), şi de aceea, doae „nat yet appropriated", „at 
the disposal of whosoever might choose to cultivate it" 7), -
în acest az, fireşte, nu e plăteşte nimic pentru use of land,  
no rent 8). Daică pămîntul ar fi  nu nai în raport u apiall 
şi ou opaţia, ci r l efectiv n llimited element 9) (ilmited 
a aerul şi apa) ică r fi în „unlimited qanity" 10, atuci 
aproprieea lui de căre o persoană n-ar puea să excludă de 
fapt aproprierea lui de către o altă persoană. N-ar putea să 
exse i un fel de priate poperty in the oil 11) (şi nu 
numai privată, dar nici „obştscă U le stat") .  !n st z, -
dacă întegll pămînt ar i of the same quality 12), nu s-ar 

1) - la dispoziţia unui proprietar. - Nota trad. 
2) - „colonizarea iniţială a unui ţinut" . - Nota trad. 
3) - populaţia existentă. - Nota trad. 
4) - nelimitat. - Nota trad. 
5) - „o mre cantitate" . - Nota trad. 
6) - „încă nu a devenit proprietate" .  - Nota trad. 
i) - „se află la dispoziţia oricui ar dori să-l cultive" . Nota trad. 
8) - folosinţa pămîntului, nu există rentă. - Nota trad. 
9) - element nelimitat. - Nota trad. 10) - „cantitate nelimitată" . - Nota trad. 11) - proprietate privată asupra pămîntului. - Nota trad. 12) - de aceeaşi calitate. - Nota trad. 
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putea cere mei o rentă. Cel mult s-ar plăti o rentă [to the] 
or of land 1) e „psed .iar advanags of 
iation" 2). 

Prin urmare, dacă în condiţiile presupuse de Ric[ardo] -
şi anume că păimmtul „nu a devenit roprietate" şi „de aceea" 
uncultivatd land este „at the disposal of whosoever might 
choose to cultivate it" - se plăteşte rentă, acest lucru este 
posibil numai because „land is nat uuimited in quantity and 
unifom in quality" 3), adică pentru că ·există diferite categorii 
de pămînt şi aeeaşi categoie de păînt ste „limied" 4) . Noi 
spunem că atunci, în cadrul premiselor lui Ricado, poate i 
plătită numai renta diferenţială. Dar, în loc să aibă în vedere 
Stă limitae, he jus at ae to the 0lloin 5) ,  că, 
independent de premisa a cu iprivire a inexistenţa prorie
tăţii funciare, abolute ent is ever .id r he e of land ), 
ci numai rentă diferenţială. 

Poanta se a : dacă, în aot u ail., pnl ar 
exista ca orice alt element, capitalul ar acţiona în agricultură 
exact aşa cum acţionează în orice altă ramură de producţie. 
N-ar exista proprietate funciară şi nici rentă. Dacă o parte 
din pmînt ste mai fertilă leit alta, ar putea exista cel mult 
profituri suplimentare, a în indusrie. In agricultură ele se 
fixează ca rentă diferenţială, datorită faptului că aici deose
birile în ceea ce priveşte different degrees of fertility of the 
so. 7), stiie penti e o bază naturală. 

iotrivă, dacă pămînl 1 .  se oimttat, 2. iroat, 
capitalul găseşte, ca pmisă, roprietatea funciară - şi 
tocmai aşa stau luUrile acolo unde e dezvoltă producţia 
apialistă ; acolo unde premisa n-a existat aşa cum a existat 
în bărîna Eupă, el şi-o reează singur, a în Statele Unite -, 
a încît pămîntul nu reprezintă penru apiW de la bun 
nut n fild of action exisent de a ară. He 8) na 
funciară există indpendent de renta diferenţială. Dar şi tre
e de a o ategoie de prit a la, ie În linie en
dentă : I, II, III, IV, fie în lie do!dntă : IV, III, I, I, 

1) - posesorului pămîntului. - Nota trad. ) - „are o poiţie dosebit de avantajasă". - Nota trad. 3) - pentru că „pămîntul nu este nelimîat în canitate şi unifom în 
calitate" .  - Nota trad. �) - limîată. - Nota trad. 5) - el sare dintr-o dată la concluia. - Nota trad. > - entru folosinţa pămîntului nu se plăteşte niidată entă abso
lută. - Nota trad. 

> - radele de fertilitate difeită ale solului. - Nota trad. > - de aceea. - Nota trad. 
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se fac în acest z altfel lit în caiil premisei ric[ardiene] . 
Căci întrebuinţarea capitalului înîmpină rezistenţa proprie
tăţii funciare atît în categoria I cît şi în ategoriile II, III şi 
IV, şi o întîmpină, în egală măsură, în azui trerii inverse 
de la categoria IV a III etc. Dacă se tree de la categoria IV 
la III etc„ nu este suficient a preţul produsului categoriei IV 
să crească într-atît încît în ategoria III capitalul să poată fi 
folosit cu un profit mediu. El trebuie să crască în a măsură; 
încît categoria III să poată plăti rentă. Dacă trecerea e face 
de la categoria I la categoria II etc., se înţelege de a sine că 
preţul care a dat rentă în categoria I, va da în categoria II 
nu numai această rentă, ci şi rentă diferenţială. Prin premisa 
a a inexistenţei proprietăţii funciare, Ric[ardo] nu a desfiinţat, 
fieşte, legea care este deteminată de existenţa proprietăţii 
funciare şi indisolubil legată de ea. 

După e arată cum ar putea să apară renta diferenţială în 
cadrul premisei sale, Ric[ado] continuă : 

„Cind se cultivă pămînt de oalitatea a treia, începe imdiat să se 
plătească rentă pentru ca de-a doua, iar aceasta este eglementată, 
ca şi mai înainte, de diferenţa forţelor lor productive. In acelaşi timp, 
renta pentru pămintul de calitatea întii va creşte, deoarece aceasta tre
buie să fie intotdeauna superioară rentei pentru pămîntul de calitatea a 
doua, din cauza diferenţei dintre produsul pe care-l dau cu o anumită 
cantitate de capital şi de muncă. Cu fiecare spor de populaţie, care va 
obliga o ţară să recurgă la pămînt de calitate mai slabă" 

(Dar aceasta nu însemnă nicidecum that every step in the 
progress of population will oblige a country to have recourse 
to land of worse quality 1). 

„pentru a fi în stare să mărească oferta [602] de · alimente, renta 
tuturor pămînturilor mai fertile va creşte" . (p. 57.) [Versiunea româ
nească, vol. I, p. 87] . 

Aest luU este ll right ). 
Ricaoo trece apoi la un exemplu. Dar acest exemplu, 

abstracţie făcînd de ceea ce urmează să fie spus mai tîrziu, 
presupune o deoonding line 3) .  Aeasta nu este îsă deit o 
pres'lpunere. Pentru a o strecura el spune : 

„La colonizarea iniţială a unui ţinut, în care există din „abundenţă 
pămînt bogat şi fertil... încă neînsuşit de nimeni".  (p. 55.) [Versiunea 
românească, vol. I, p. 86] . 

1) - că orice spor de populaţie va obliga ţara să recurgă la pămîntui 
.de calitate mai slabă. - Nota trad. 

ii - ibsolut exact. - Nota trad. 3) - linie descendentă. - Nota trad. 
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Dar rezultatul ar fi acelaşi dacă, în raport cu numărul colo
niştilor, acolo ar exista „an abundance of poor and sterile 
soil - nat yet appropriated" 1). Nu richness sau fertility of 
the o. 2), constiie pemisa pentru nelătia niciunui fel 
de rentă, ci faptul că p ămîntul este illimited, unappropriated 
şi uniform in quality, whatever might be the quality in respect 
o the degee of is erdlity 3) .  De aceea, n co.tiuare Ric[arooJ 
însuşi îşi formulează premisa astfel : 

„Dacă orice pămînt ar avea aceleaşi proprietăţi, dacă s-ar afla în 
cantitate nelimitată şi de calitate uniformă, atunci, nu s-ar putea cere 
nimic pentru folosinţa lui" . (p. 56.) [Versiunea românească, voi. I p. 86] . 

El nu ipune şi nu poate spne, if i; „were ich and fertil" 4), 
deoarece o asemenea condiţie nu ar avea absolut nici o legătură 
cu legea. Dacă, în loc să fie rich and fertil, pămîntul ar fi poor 
and sterile, fiecare colonist ar trebui să cultive a greater 
prpotion of the whle land 5) şi, în onsenţă, o daită cu 
crşterea populaţiei - chiar dacă există unappropriated 
ad 6) - el s-r apopia i de de montul d aibun
denţa racică de pămînt, nelimitarea Jrui de fapt in proportion 
to pulation and capital 7), ar dispărea. 

ste, ce-i drept, în afară de orice îndoială că coloniştii vor 
alege, desigur, pmîntul cel mai fertil şi nu p ămîntul cel mai 
puţin fertil, şi anume pămîntul cel mai fertil în funcţie de 
mijloacele de cultivare de care dispun. Dar aceasta nu este 
singura condiţie care le limitează alegerea. Pentru ei este 
hotăîtare în primul rd, poziţia, poziţia faţă de mare, de 
marile fluvii etc. In vestul Americii etc. pămîntul putea fi 
omît de ftl, dar setlers 8) e aşeau, fireşte, în Na A.glie, 
în Pennsylvania, Carolina de Nord, Virginia etc„ cu alte 
cuvinte pe coasta de est a Atlanticului. Şi dacă-şi alegeau 
pămîntul cel mai fertil, ei alegeau numai pămîntul cel mai 
fertil din această regiune. Aeasta nu i-a împiediat să treacă 
mai tîrziu a cultivarea p ămîntului mai fertil din vestul ţării, 

1) - din abundenţă păint sărac şi nefertil încă neapopriat. - Nota 
trad . 

) - bogăţia sau fertilitatea pămîntului. - Nota trad. 
3) - nelimitat, neapropriat şi uniform în ceea ce priveşte calitatea, 

indiferent care ar fi această calitate sub raportul fertilităţii. - Nota trad. 
·1) - dacă el „este bogat şi fertil". - Nota trad. 
5) - o parte mai mare din întraga suprafaţă de pămînt. - Nota trad. 
6) - pămînt neapropriat. - Nota trad. 
') - în raport cu opulaţia şi capialul. - Nota trad. 
�) - coloniştii. - Nota trad. 
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de îndată ce creşterea populaţiei, fomnarea capitalurilor, dez
voltarea căilor de comunicaţie şi apariţia oraşelor au făcut 
accesibil pămîntul mai fertil din această regiune mai îndepăr
tată. Ei nu caută regiunea cea mai fertilă, ci regiunea cu cea 
mai bună poziţie, iar în aesa din mă, fieşe - ellalte 
condiţii în ceea ce priveşte poziţia fiind egale -, pămîntul 
cel mai fertil. Dar aceasta nu dovdeşte că se trece de la o 
regiune mai fertilă la una mai puţin fertilă, ci numai că în 
aceeaşi regiune - poziţia fiind aceeaşi - pămîntul mai fertil 
este cultivat, fireşte, înaintea celui mai puţin fertil. 

Dar Ricardo, după ce îmbunătăţeşte formularea „abundance 
of rich aid fele land" 1), înJocuind-o în mod just u for
mulaea land of the „same properties, u.imied n qrantity, 
uniform in quaility" 2) - ajunge a exemplifiae şi, de aici, 
sare iar la prin1a premisă greşită : 

.,Pămîntul cel mai fertil şi cel mai favorabil situat va fi cultivat cel 
dintîi..." (p. 60) [Versiunea românească, vol. I, p. 88] . 

El simte slăbiciunea şi falsitatea afirmaţiei lui şi de aceea 
pune penru „mo&t fertile lad" 3) o nouă condiţie : nd most 
favorably sirtooted:' �), cae iniţial Lipsea. Or, este evident că 
el ar fi trebuit să spună : „ The most fertile lad within the 
most favouable situati1" 5), 1căci nu e poae mrge cu 
absurditatea pînă acolo încît regiunea care în mod întîmplător 
e poziţia a mai favorablă pentru newcomers 6) - prin 
faptul că pot menţine legături cu patria, cu the old folks at 
home 7) şi u lumea exLerioară -, este „the most fertile region" 
din întreaga ţară, care n-a fost încă explorată de colonişti 
şi nici nu poate fi explorată imediat . 

Aşadar, premisa liniei descendente, a trecerii de la o regiune 
mai fertilă la una mai puţin fertilă, este total neavenită. Se 
poate spune cel mult că în prima regiune care este cultivată 
pentru că are poziţia cea mai favorabilă, nu se plăteşte nici 
o rentă pînă cînd în această regiune se trece de la pămîntul 
mai fertil la pămîntul mai puţin fertil. Dacă însă acum se 
trece la o altă regiune, mai fertilă decît prtma, atunci, potrivit 

1) - abundenţa de pămînt bogat şi fertil. - Nota trad. 
�) - pămînt „cu aceleaşi proprietăţi, nelimitat în cantitate şi uniform 

în calitate. - Nota trad. 
3) - „pămîntul cel mai fertil" - Nota trad. 
4) - „şi cel mai favorabil situat" . - Nota trad. 
0) - „pămîntul cel mai fertil cu poziţia cea mai favorabilă" . - Nota 

trad. 
l;) - noii-veniţi. - Nota trad. 
i) - părinţii. - Nota trad. 
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lotei, ea este worse situated 1). De aeea ese osib. that 
the greater fertility of the soil is more than counterbalancd 
by he eater disadvanage of the situation 2), şi în acst z 
pămîntul din regiunea I va continua să plătească rentă. 
Deoarece însă „poziţia" este o împrejurare care se schimbă 
istoriceşte odată cu dezvoltarea economică şi deoarece ea 
trebuie să se îmbunătăţească continuu e măsura extinderii 
diUor de comunicaţie, apariţiei de noi oraşe, creşterii popu
laţiei etc., este clar că produsul prods în regiunea II începe 
by d by 3) să fie niat pe piaţă la un pţ re ebuie, 
dimpotrivă, să reducă renta (pentru acelaşi produs) în regiunea 
I şi că, e măură ce disadvanage of the situaon 4) dispare, 
egiunea II npe epat să apară a the moe feDtile soiJ 5) .  

[603] De aceea este lar 
că, auo unde Ricardo] enunţă just şi cupinzătoc condia 

necesară pentru apariţia rentei diferenţiale : „ll land . . .  of the 
same properties . . .  unlimited n quantity . . .  uniform in quality 6), 
nu este inclusă trecerea de la un pămînt mai fertil la unul mai 
puţin ftl ; 

că şi istoriceşte această presupunere este greşită în ceea ce 
priveşte colonizarea Statelor Unite, e care împreună cu 
A. mith o are în vedere Ricardo, şi de aceea îndreptăţea 
opoziţia lui Carey în această privinţă ; 

că şi el răstoană lucrurile, adăugînd ceea ce spune des.pe 
„situation" : „The most fertile, and mast favorably situated, 
land wJJ e first tivaed" 7) ; 

că, în dovedirea premisei sale arbitrare, [Ricado] folo&eşte 
un exemplu în care este presupus ca fiind dat ceea ce abia 
trebuie demonstrat, şi anume trecerea de la pămînturi mai 
bune la pămînturi din ce în ,ce mai proaste ; în sfîrşit, 

că el {ce-i drept, de data aceasta with an eye to the expla
nation of the tendency in the general rate of profit to fall 8)} 
face a€astă presupunere tocmai pentru că altfel nu-şi poate 

1) - mai prost situată. - Nota trad. 
2) - ca fertilitatea mai mare a solului să fie mai mult dcît contra-

carată de marele dezavantaj al poziţiei. - Nota trad. 
3) - trepat. - Nota trad. 
4) - dezavanajul poziţiei. - Nota trad. 
5) - pămîntul cel mai fertil. - Nota trad. 
6) - „orice pămînt... cu acelaşi proprietăţi... în cantitate nelimitată ... 

de calitate uniformă. - Nota trad. 
7) - „poziţie" : „Pămîntul cel mai fertil şi cel mai favorabil situat 

va fi cultivat cel dintii. - Nota trad. 
8) - u intenţia de a explica tendinţa de scădere a ratei generale a 

profitului. - Nota trad. 



Teoria entei a lui Riardo. [Sfîrşit] 335 

explica renta diferenţială, cu toate că ea nu dpinde nici
dcm de faptul că e rece de la I la II, III, IV sau de a IV 
la III, II, I. 

[2 . Afirmaţia lui Ricardo că renta diferenţială 
nu poate influenţa preţul cerealelor. Renta absolută 

cauză a creşterii preţurilor produselor agricole] 

ln exeplu se presupun trei calităţi de pămînt, nr. 1, 2, 3, 
care la aceeaşi investiţie de cpital dau [un produs net de] 
100, 90 şi 80 de cuarteri de cereale. Nr. 1 este cultivat cel 
dintîi „in a new counry, where there is an abundnce of 
fetle land od with the opation, i whee �he
efore it s ly ossay to ltivate No. l"  1) (p. 57). în 
acst az, „he whole nt prduce" 2) va aparţine „ariculto
rului" şi „wll be the pofits of he stock whih he nes" 3). 
(p . 57 .) Aici {nu ne ocupăm de plantaţii} se cît se poate de 
deplasat şi faptul că acest „net produce" este considerat de 
la bun îneput a profit of stock 4), deşi pînă am nu s-a 
presupus nici un fel de producţie capitalistă. Să zicem însă 
că însuşi olonistul sosi·t din „the old nry" 5) îl osideră 
astfel. Dacă populaţia va crşte în aşa măsură înît va fi 
necesar să se reacă la cultivarea prnîntului nr. 2, nr. 1 ,  va 
începe să dea o rentă de 10  cuarteri. Aici se 1presupune, fireşte, 
că pămînturle nr. 2 şi 3 „nu au devenit proprietate" şi că, 
in roporion o popation al cail" 6), ele au rs, ractic 
„nlimitd" 7). In az onrar, lurile ar putea Ja o altă înor
sătură. Aşadar, în cadrul acestei premise, nr. 1 va da o rentă 
de 10 cuarteri. 

„deoarece în cazul acesta fie că trebuie să existe două rate ale 
profitului pentru capitalul folosit în agricultură, fie că trebuie retraşi 
10 cuarteri, sau valoarea a 10 cuarteri, din produsul nr. 1, pentru vreun 
lt scop, dacă proprietarul pămîntului sau vreo altă persoană cultivă 

1) - „într-o ţară nouă în care există o abundenţă de pămînt ftil în 
comparaţie cu populaţia şi unde, prin urmare, este necesar să se cultive 
numai pămîntul nr. 1 " .  [Versiunea românească, voi. I, p. 87] . - Nota 
trad. 

2) - „întregul produs net" . - Nota trad. 
3) - „va reprezenta profitul capialului pe care il avansează" . -

[Versiunea românească, voi. I, p. 87] . - Nota trad. 
'·) - profit la capital. - Nota trad. 
5) - ţara veche. - Nota trad. 
.) - :n raport cu populaţia şi cu capialul. - Nota trad. ) - „nelimitate". - Nota trad. 
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pămintul nr. 1, aceşti 10 cuarteri vor constitui în mod egal rentă ; de 
aceea, cultivatorul de la nr. 2 va obţine acelaşi rezultat cu capitalul 
său, fie că el cultivă pămintul nr. 1 plătind 10 cuarteri rentă, fie că va 
continua să cultive nr. 2 neplătind nici o rentă" . (p. 58.) [Versiunea 
românească, vol. I, p. 87] . 

In fact, there would be two rates of iprofit in agricultural 
apitl 1) adică r. 1 r a un profit �limentar (ae n aoest 
caz se poate consolida sub formă de rentă) de 10  cuarteri. 
Dar că în una şi aceeaşi sferă de producţie, on capital of the 
ame deription, hene on arilural apial 2) sfat posibile 
şi chiar inevitabile nu două, ci multe very different rates of 
profits 3), ne-o spune chiar Ricaoo u nri două agini mai 
încolo : 

„Pămîntul cel mai fertil şi cel mai favorabil situat va fi cultivat cel 
dintîi, iar valoarea de schimb a produselor acestuia va fi determinată în 
acelaşi fel ca şi valoarea de schimb a tuturor celorlalte mărfuri - de 
totalul cantităţii de muncă necesară de la început pînă la sfîrşit sub 
diverse fome, pentru a le produce şi a le aduce pe piaţă. Dacă se ia în 
cultură pămînt de calitate inferioară, valoarea de schimb a produselor 
agricole se va urca din cauză că pentru producerea lor se cere mai 
multă muncă. Valoarea de schimb a tuturor mărfurilor, fie că sînt 
fabricate, fie că sînt produse ale minelor sau produse ale solului, este 
întotdeauna reglementată nu de cantitatea mai redusă de muncă, care 
ar fi suficientă pentru producerea lor în condiţiile cele mai favorabile, şi 
de care profită exclusiv acei care au înlesniri speciale de producţie, ci de 
cantitatea mai mare de muncă întrebuinţată în mod necesar pentru pro
ducerea lor de cei care nu au asemenea înlesniri, de cei care continuă 
să le producă în condiţiile cele mai nefavorabile - înţelegînd prin con
diţiile cele mai nefavorabile, acelea în care cantitatea de produs cerută 
face însă necesară continuarea producţiei" {la preţul anterior}. (p. 60, 61 .) 
[Versiunea românească, vol. I, p. 88] . 

Prin urmare, în fiecare ramură deosebită a producţiei nu 
există numai două, ci many rates of profit, that is to say, 
deviations of the general rate of profit 4) . 

Aici nu este necesar să ne oprim asupra unei alte ilustrări 
a exemplului în care este vorba despre efectul diferitelor părţi 
de apial on the same land 5) {p. 58-59). Menţionăm doar 
două teze : 

1) - In realitate, ar exista două rate ale profitului la capitalul agrar. 
- Nota trad. 

�) - la acelaşi gen de capitl, deci la capitlul agrar. - Nota trad. 
3) - foarte diferite rate ale profitului. - Nota trad. 
") - multe rate ale profitului, adică multe abateri de la rata generală 

a profitului. - Nota trad. 
;) - pe acelaşi pămint. - Nota trad. 
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[l] „Renta este întotdeauna diferenţa dintre produsul obţinut prin 
întrebuinţarea a două [604] cantităţi egale de capital şi de muncă".  
(p. 59.) [Versiunea românească, vol. I, p.  88] . 

Acsta însenă că există numai rentă diferenţială (con
form presupunerii că nu există proprietate funciară). Căd : 

[2] „Nu pot exista două rate ale profitului" .  (p. 59.) [Versiunea româ
nească, vol. I,  p. 88] . 

„Este adevărat că pe cel mai bun pămint se va obţine mereu acelaşi 
produs cu aceeaşi muncă ca şi mai înainte, dar valoarea acestuia se va 
urca datorită scăderii produsului obţinut de acei care întrebuinţează 
capital şi muncă nouă pe păminturi mai puţin fertile. Deci, cu toate că 
avantajele pămînturilor fertile faţă de pămînturile inferioare nu se pierd 
niciodată, ci se transferă doar de la cultivator sau consumator la land
lord, totuşi, deoarece se cere mai multă muncă pentru păminturile infe
rioare şi deoarece numai din asemenea pămînturi ne putem aproviziona 
cu produse agricole suplimentare - valoarea relativă a acestor pro
duse va continua în mod permanent să depăşească nivelul său anterior 
şi va face ca schimbul lor să se facă pentru mai multe pălării, stofă, 
ghete etc. pentru producţia cărora nu s-a cerut o asemenea cantitate 
suplimentară de muncă" . (p. 62. 63.) [Versiunea românească, vol. I, p. 89] . 

„Aşadar, motivul penti·u care valoarea relativă a produselor agricole 
creşte constă în aceea că se foloseşte mai multă muncă pentru produ
cerea ultimei porţiuni obţinute şi nu din cauză că s-a plătit rentă land
lordului. Valoarea grîului este determinată de cantitatea de muncă 
întrebuinţată pentru producerea lui, pe acea calitate de pămint sau cu 
acea parte de capital care nu plăteşte rentă. Grîul nu este urcat fiindcă 
s e p l ă t e ş t e rentă, ci se plăteşte rentă, fiindcă grîul este urcat ; şi 
s-a observat în mod just că nu ar a vea loc nici o scădere în preţul 
grîului chiar dacă landlorzii ar renunţa la renta lor în întregime. O 
asemenea măsură ar avea doar ca efect să facă pe unii arendaşi să 
trăiască ca boierii, dar nu ar mi'şora 'antitatea dE muncă necesară 
pentru a obţine produse agricole pe cele mai puţin productive din pămin
turile cultivate" . (p. 63.) [Versiunea românească, vol. I, p. 89-90] . 

După cele spuse de mine mai sus nu este necesar să mai 
explic caracterul eronat l tezei that „the value of con is 
regulated by the quantity of labour bestowed on its pro
duction l that quality of ilanl . . .  which pays no ent" 1) . m 
arătat că, indiferent dacă ultima categorie de pămînt plăteşte 
rentă sau nu plăteşte nici o rentă, dacă plăteşte renta absolută 
în întregime sau numai o parte din ea, sau dacă în afară de 
rentă absolută plăteşte şi rentă diferenţială (in cazul liniei 
ascendente), acest lucru depinde în parte de line of direction, 
whether it s ascendant or descending 2) şi, în orie împejurări, 

1) - că ,,valoarea griului este determinată de cantitatea de muncă 
întrebuinţată pentru producerea lui, pe acea calitate de pămînt ... care nu 
plăteşte rentă" . - Nota trad. 

2) - linia orientării, de faptul că aceasta este ascendentă sau descen
dentă. - Nota trad. 
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le raportul dintre composition of aricultural apital s com
ared with the omposiion of not a�:cuJual capital 1) şi ă 
dacă se presupune existenţa rentei absolute a urmare a dife
renţei în compoziţie, ambele uri depind de starea pieţei, 
că tocmai cazul citat de Ric[ardo] poate avea loc numai în 
umătoarele două condiţii (deşi atunci fermage, although no 
rent an be paid 2)„ au dacă ded ipoperty dos not exit, 
either in law or in fad 3), au dacă pămînil. i bn ni
zează o additional supply 4) care can find its place within the 
mrket 5) nai în cazul scădrii valori de piaţă. 

Dar şi în afară de aceasta, pasajul reprodus mai sus mai 
Jprinlde nmeo€ afimaţii gşite şi lar.e. aw po
de 6) poae oeşe in cnarative value 7) ,  e ii nu 
însllă altceva decît valoaea de piaţă, nu numai atorită 
cauzei de mai sus ci şi în cazul cînd înainte el se vindea sub 
valea lui, poae chiar sub peţul lui ie cst, cea e e 
lltîmplă întotdeauna in a ceain sate of society 8) ,  cnd pro
ducţia produsului prm serveşte încă în principal a sub
zistenţa agricultorului (precum şi atunci cînd produsul oră
şenesc îşi asigură un preţ de monopol, a în evul mdiu) ; 
în al doilea rînd, atunci cînd prodsul prim se vinde la valoarea 
lui spre deosebire de celelalte măfuri, are se vînd la peţul 
de cost. 

In sfîrşit, în ceea ce priveşte renta difeenţială, este ade
vărat că pentru preţul cerealelor este ind.ferent că landlodul 
renunţă la ea şi femierul o bagă în buzunar. In ea ce 
priveşte renta ibsolută este greşit. Este greşit că aici landed 
property 9) nu enncs Jhe price of the nw 1odue 10) . Dim
potrivă, acest lucru are loc încrucit intervenţia of landel 
property auses that the raw produce is sold at its value 
which exes is costprice 11). Să pnm, a şi i 

1) - compoziţia capitalului agrar în compaaţie cu compoziţia capita
lului neagrar. - Nota trad. 

�) - se poate plăti arendă, chiar dacă nu se plăteşte rentă. -
Nota trad. 

' 

3) - proprietatea funciară nu există, de drept sau de apt. - Nota trad. 
4) - ofertă suplimentară. - Nota trad. 
:') - poate găsi loc pe piaţă. - Nota trad. 
i) - produsul prim. - Nota trad. 
7) - în valoare comparativă. - Nota trad. 
8) - într-un anumit stadiu l societăţii. - Nota trad. 
0J - proprietatea funciară. - Nota trad. 10) - măreşte preţul produsului brut. - Nota trad. 11) - proprietăţii funciare face ca produsul prim să se vîndă a valoa

rea lui, care depăşeşte preţul lui de cost. - Nota trad. 
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naile, că ipil. nagrar mdiu = co v20, plsv.ora = 
50% asfel că rata profitului va fi 10o, iar valoara produ
sului 1 10 .  Să admitem acum, dimpotrivă, că capitalul [60"5] 
a' = C60 v�o, ir va.oaea pduului = 120.  aw poduce 
e a vinde la această valoare. Dacă proprietatea funciară n-ar 
exista din punct de vdere juridic sau dacă n-ar exista de 
fapt din cauza abundenţei relative de pămînt, ca în colonii, 
el s-ar vinde cu 1 1 5 .  Intr-adevăr, pofitul total de la primul 
capital şi de la al doilea (de la 200) = 30, deci profitul mediu = 
1 5 .  Produsul neagricol s-ar vinde cu 1 1 5  în loc de 1 10, iar 
produsul agricol cu 1 1 5  în loc de 120.  Prin uare, produsul 
agricol ar scădea cu 1/12 în valoarea sa relativă în comparaţie 
cu produsul neagicol ; dar pentru ambele capitaluri, pentru 
capitalul total - pentru capitalul agricol şi cel industrial 
luate la un loc - profitul mediu ar creşte cu 50o , de la 10 
la 1 5  [605) . 

[636) Vo1bind despre concepţia sa asupra rentei, Ricardo 
spune : 

„Eu o consider întotdeauna ca un rezultat al unui monopol parţial, 
care nu reglementează, în realitate, niciodată preţul" 

(prin urmare nu acţionază niciodată ca monopol şi deci nici 
nu este un rezultat l monopolului. Pentru el, monopolul nu 
ar puta avea ailt rezultat lecit acela că renta ajunge nu în 
buzunarul arendaşului, i în cel al proprietarului unor terenuri 
de calitate mai bună), 

„ci este mai degrabă un efect al acestuia. Dacă toţi landlorzii ar 
renunţa la rentă, eu sînt de părere că mărfurile produse prin cultura 
pămîntului nu ar fi mai ieftine deoarece există întotdeauna o parte din 
aceleaşi mărfuri produse prin cultivarea pămîntului pentru care nu se 
plăteşte şi nu se poate plăti nici o rentă, întrucît surplusul produsului 
este suficient numai pentru plata profitului capitalului" . (Ric[ardo]. 
„Princ." l.c. 32, 333.) [Versiuna românească, vol. I, p. .8] .  

Aici sps - pode = excess 1) pste produsul aorbit 
de salariu. Afirmaţia lui Ric[ardo] ste justă numai în cazul 
ind e supune că a certain l never pays rnt 2), cind 
acst pămînt sau, mai bine ·zis, produsul lui, reglează va.oarea 
de piaţă. Dacă însă produsul acestui pămînt nu plăteşte rentă 
din cauză că valoarea de piaţă este reglată de un pămînt mai 
fertil, acasta nu dovedeşte nimic. 

1) - plusprodusul = excedentul. - Nota trad. 
2) - un anumit pămînt nu plăteşte niciodată rntă. - Nota trad. 
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Intr-adevăr, dacă renta liferenţială ar fi „relinquished by 
landloos" 1) a ar reveni aendaşlor. Dimpotrivă, edarea 
rentei absolute ar atrage după sine scderea preţului produ
selor agricole şi ar face ca preţul produselor industriale să 
crească în măsura în care ar creşte, în urma acestui proces, 
profitul mediu. [636] . 

[605] „Urcarea rentei este întotdeauna efectul creşterii bogăţiei ţării 
şi a greutăţii de a-şi procura alimentele 1iecesare pentru populaţia spo
rită" .  (p. 65, 66.) [Versiunea românească, vol. I, p. 91 ] .  

Această ultimă afirmaţie este greşită. 

„Bogăţia creşte cel mai repede în acele ţări în care pămîntul dispo
nibil este cel mai fertil, unde sînt cele mai puţine restricţii la import 
şi unde, prin îmbunătăţiri în agricultură, producţia poate fi sporită fără 
nici o creştere în cantitatea proporţională de muncă - acolo prin 
urmare, unde renta creşte încet" . (p. 66, 6'7 .) [Versiunea românească, 
vol. I, p. 91] . 

Absolute amount of rent 2) poate să rească şi atnci cînd 
raia re ntei rămîne neschimbată, dar creşte - odată cu 
creşterea 'Populaţiei - numai capitalul investit în agriultură ; 
ea poate să crească atunci cînd categoria I nu dă rentă, cînd 
categoria II plăteşte numai o parte din renta absolută, dar în 
acelaşi timp, renta diferenţială, ca urmare a fertilităţii relativ 
ridicate a categoriilor mai bune de pămînt, a crescut consi
derabil etc. (vezi tabelul) 3) . 

[3 .  Concepţia lui Smith şi Ricardo 
asupra „preţului natural" al produsului agricol] 

„Dacă preţul urcat al grîului ar fi efectul şi nu cauza rentei, preţul 
ar fi influenţat, în mod proporţional după cum renta ar fi urcată sau 
scăzută, iar renta ar fi o parte componentă a preţului. Dar regulatorul 
preţului grîului este acel grîu care a fost produs cu cea mai mare 
cantitate de muncă, iar renta nu intră şi nu poate să intre, nici în cea 
mai mică măsură ca o parte componentă a preţului său .. . Materiile prime 
intră în compoziţia celor mai multe mărfuri, dar v a l o a r e a acestor 
materii prime, întocmai ca a grîului, este reglementată de productivitatea 
iiltimei porţiuni de capital întrebuinţată pentru cultivarea pămîntul·ui şi 
care nu plăteşte nici o rentă ; iar renta prin urmare, nu este o parte 
componentă a p r e ţ u l u i  mărfurilor". (p. 67.) [Versiunea românească, 
vol. I ,  p. 91] . 

1) - „cedată de landlorzi'' . - Nota trad. 
2J - Suma absolută a rentei. - Nota trad. 
3) Vezi abelul inserat între p. 288 şi 289. - Nota red. 
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Aici este multă confuzie ca urmare a faptului că se amestecă 
„natural price" (căci despre acest preţ este vorba aici) cu 
value. Ric [ado] a preluat această confuzie de Ja Smith. a 
asa dn urmă ea ea întrucitva justifiată, doare, şi în 
măsura în care, Smith renunţă la propria sa definiţie j ustă a 
valorii. Nici renta, nici profitul şi nici salariul nu constituie 
a component part of the value of a commodity 1) .  Dimpotrivă. 
The value of a commodity being given the different parts into 
whih that value may be divided, belong either to the category 
of accumulated labour (constant capital) or wages or profit 
or ent 2). Atunci însă cînd este vorba de natural price, au 
de preţul de cost, Smith poate vorbi despre părţile lui com
ponente ca despre premise date. Numai datorită confuziei e 
care o face între „natural price" şi value, aplică el valorii 
mărfii acest procedeu. 

în afară de preţul materiei prime şi al maşinilor (pe scurt 
al capita1ului constant), care în fiecare sferă de producţie îi 
apare capitalistului ca o mărime dată din afară şi care la 
fieare capitalist intră în producţie cu un preţ determinat, la 
stabilirea preţului mărfii sale capifalistul trebuie să facă două 
lucruri diferite : să adauge preţul salariului şi acesta îi apare 
(within certain limis 3) de asemenea dinainte dat. Prin 
natural ice al unei mărfi nu se înţelege preţul de piaţă ci 
preţul de piaţă mediu pe o perioadă mai mult sau mai puţin 
îndelungată, sau punctul central spre care tinde preţul de 
piată. Prin urmare, aici preţul salariului este dat în general 
de valoarea capacităţii de muncă [Arbeitsv·ermăgen] . Dar 1·ata 
profitului - natural tax of profit -, este dată de valoarea 
totalităţii mărfurilor pe care o creează totalitatea capitalurilor 
folosie în not agriculturli industry 4) . a se tomai exe
dentul acestei valori peste valoarea apitalului constant cuprins 
în aceste mărfuri + valoarea salariului. Plusvaloarea totală, 
creată de acest capital total constituie the absolute amount 
f pofit 5) . Rapol dintre această abolute rnount o the 
whle apitl advaned deternins the generaJ rae of fit 6). 
Aşaidar, şi această general rate of profit aipare a ceva dat din 

1) - o parte componentă a valorii unei mărfi. - Nota trad. 
2) - Valuarea unei mărfi fiind dată, diferitele părţi în care se poate 

diviza această valoare aparţin fie categoriei muncă acumulată (capital 
constant), fie categoriei salariu, profit sau rentă. - Nota trad. 

3) - în anumite limite. - Nota trad. 
4) - producţia neagricolă. - Nota trad. 
0) - masa absolută a profitului. - Nota trad. 
") - masă absolută şi întregul capital avansat determină rata gene

rală a profitului. - Nota trad. 
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aară nu numai nu opitalisl idill, i şi pntru 
capitalul din fiecare sferă de producţie. a preţul heltuielilor 
pentru materie primă etc. [606] cuprinse n produs şi la 
aul prie of wags 1) el euie ă au�, ·n ae, 
he gneral profit, ay of 10  p.c„ to fm hs s it must 
appear to hln - by way of addition of omponent as, or 
by omsition, the at. price of a ommodity 2). e nvell 
preţului de 1piaţă existent în momentul rspectiv depinde dacă 
a vînarea mărfii se plăteşte natural price, mai mare sau 
mai mic. n preţul de cost, e debire de valoare, intră 
numai salariul şi profitul, ' renta numai în măsura în are 
a intrat deja în preţul materiei prime, al maşinilor etc. Prin 
urmare nu ca rentă entru capitalist, căruia în general the 
prie of raw produce, ahinry 3) ,  e t prel capitlului 
constant, îi apare ca ceva întreg, dinainte dat. 

Renta nu intră a parte componentă în preţul de cost. Dacă 
în anumite împrejurări produsul agricol se vinde a preţul 
lui de cost, nu există nici un fel de rentă. In acest az pro
prietatea funciară nu există din punct de vedere economic 
pentru capital, şi anume nu există n al cînd produsul cate
goriei de pămînt are vinde la preţul de cost, reglează valoarea 
de piaţă a produsului sferei respective. (in ategoria I din 
allul D, ucruriJe e pezintă altfel 91). 

Sau renta (absolută) există. in acest z produsul agricol e 
vinde peste preţul lui de cost. El se vinde la valoarea lui care 
depăşşe reţul .i de cost. In vlora de piaţă a odusului 
intră însă şi renta, �u, mai bine zis, ea fomează o parte din 
această valoare. Dar fermierului renta îi apare ca ceva dinainte 
dat, tot aşa cum îi apare industriaşului profitul. a este dată 
prin excedentul valorii produsului agricol peste preţul lui de 
cost. Fermieil însă calculează la fel ca şi capitalistul : first 
advanes 4), n al doila id alariul, n . eilea înd o
fitul mediu şi, în sfîrşit, enta, are de asemenea îi pare a 
fiind dată. Acesta este pentru el natural price of wheat f.i. 5) .  
Depiinde însă nai de sate of the market 6) n fee 
moment dat a acest preţ să-i fie plătit sau nu. 

1) - preţul natural al salariului . - Nota trad. 
2) - profitul general, să zicem 100o, pentru a obţine - aşa cum îi 

apare lui - prin adunarea părţilor componente, sau, prin reunirea lor, 
preţul natural al mărfii. - Nota trad. 

3) - preţul produsului brut, al maşinilor - Nota trad. 
4) - in primul rînd cheltuielile. - Nota trad. 
5) - preţul natural al griului de exemplu. - Nota trad. 
6) - de starea pieţei. - Nota trad. 
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Dacă, e ţine a în mod obiectiv de deosebirea dintre 
preţul de cost şi valoare, este clar că renta nu poate intra 
niciodată în preţul de cost a .rte constitutivă şi că despre 
părţi constitutive poate fi voiba numai atunci cînd se are în 
vedere preţul de cost, spre deosebire de valoarea mărfii. (a 
şi profitul suplimentar, renta !diferenţială nu intră niciodată 
în preţul e cost, deoarece ea este întotdeauna numai sau the 
exess of the market cost price 92 over individual cost 1price, 
or exs of the mairket value ovr ndiv1d. value 1). 

Prin urmare, Ric[ardo] are dreptate, în fond, atunci cînd, 
în opoziţie cu A. Smith, afirmă că renta nu intră niciodată 
în preţul de cost. Pe de altă parte însă, el nu are dreptate, 
căci el nu demonstrază acest lucru prin sabilirea unei dis
tincţii între preţ de cost şi valoare, ci lrin identificarea lor, 
aa cum face şi A. Smith ; e ştie doar că nici renta, nici 
profitul, nici salariul nu reprezintă constituent parts of value, 
athough value is dissolvable into wis and plis and ent 2) 
şi chiar u drepturi egale în toate aceste trei părţi, că 
există toate trei. Raţionamentul lui Ric [ardo] este umătorul : 
enta nu este constituent part of the natural price of agri
clrl poduce 3) ,  deoarece pre. podlui obţinut e 
pămîntul cel mai prost = preţul de cost al acestui produs = 
valoarea acestui produs, detemină valea de piaţă a pro
dusului agricol. Prin umare, renta nu formează nici o part 
f e value 4), nru că u fomează nii o at f the natural 
price, iar acesta = value. r tocmai aici este greşeala. Preţul 
produsului obţinut e pămîntul cel mai prost este ega� u 
preţul său de cost, fie în l nd t odus se inde 
sub valoarea lui, adică în nici un caz penru că se vinde, după 
m spune Ricardo, a valoarea lui ; fie n cazul cînd produsul 
al face parte din categoria de mărfuri în care, cu titlu 
de excepţie, va'loarea şi preţul de cost sînt idevtice. Acesta 
ste l în care plusvaloarea obţinută într-o anumită sferă 
de prducţie cu un apital dat, de exemplu 1 00, coincide întîm
plător cu plusvaloarea are revine, în mdie, unei părţi alicote 
egale din apialul total (de ,pildă, ia 1 00) . Asta este, prin 
ae, oia € e o ae Riodo] . 

1) - excdentul preţului de cost e piaţă peste preţul de cst indivi
dual, sau excedentul valorii de piaţă peste valoarea individuală. -
Nota trad. 

> - părţi costitutive ale valorii, deşi valara oate fi dcompusă 
în salariu, profit şi rentă. - Nota trad. 

3) - o parte constitutivă a preţului natural al prdusului agricol. -
Nota trad. 

�) - parte a valorii. - Nota trad. 
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s to 1) A. Smith : da; fiind că l ideut.că t rie cu 
value, iporninid de la această premisă geşită el este îndreptăţit 
să afirme că, asemenea profitului şi salariului, renta este 
.,onstituent pals of the naTal rie". Dorivă, o nn
secvenţă din partea lui este faptul că, în cursul expunerii 
ulteriore, l afirmă otuşi ă rena U intră în nl prie 
în ailaşi mod a ali. şi rofitul. l oie aastă 
inconsecvenţă pentru că observaea realităţii înconjurătoare 
şi o analiză justă îl fac să ajungă în cele din urmă a con
statarea că există o oarecare deosebire între modul cum se 
determină natural price of not agricultural produce 2) şi modul 
crn € detmină market value of agri,cmltural p.due ). DaT 
despre aceasta vom vorbi mai amănunţit acolo unde ne vom 
ocupa de teoria rent4 a lui Smith. 

(4. Ricardo despre îmbunătăţirile în agricultură 
şi despre influenţa lor asupra rentei funciare] 

[607] „Am văzut că renta va creşte cu fiecare porţiune de capital 
-suplimentar a cărei folosire devine necesară pe pămîntul cu producti
\'itate mai mică" . 

(Dar nu every portion of additiona1 capital yields a less 
produotive run 4). 

„Din aceleaşi principii rezultă că orice împrejurări în societăţile care 
ar face inutilă întrebuinţarea aceleiaşi sume de capilal pentru cultura 
pămîntului şi care ar face, prin urmare, mai productivă ultima porţiune 
de capital întrebuinţată, ar determina scăderea rentei" . (p. 68.) [Ver
siunea românească, vol. I, p. 92] 

Adică [la scăderea] entei absolute, dar nu în mod nar 
[a] rentei diferenţiale. (Vezi tabelul B). 

Asemenea împrejurări pot fi „reduction in the capital of 
a ountry" 5) însoţită de o scădee a populaţiei, dar şi dezval-
. mai înaltă a prroductive powers f ariculural .our 6) : 

„Aceleaşi efecte pot fi însă obţinute, cînd bogăţia şi populaţia unei 
ţări sporesc, dacă sporul este însoţit de astfel de îmbunătăţiri remarcabile 

1) - In ceea ce-l p1iveşte pe. - Nota trad. 
2) - preţul natural al produsului neagricol. - Nota trad. 
3) - valoarea de piaţă a produsului agricol. - Nota trad. 
4) - fiecare porţiune de capital suplimentar dă o cantitare mai mică 

de produs. - Nota trad. 
0) - micşorarea capitalului ţării. - Nota trad. 
0) - forţelor productive ale muncii în agricultură. - Nota trad. 
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aduse agriculturii încît ele vor avea efect de reducere a ncesităţii de 
a se cultiva şi pămînturile mai sărace, sau de a cheltui aceeaşi sumă de 
capital pentru cultivarea de porţiuni mai fertile" . p. 68, 69.) [Versiunea 
românească, vol. I, p. 92] 

(Aici Ric[ado] uită în chip ciudat : improvements s shall 
have the effect of improving the quality of poorer lands and 
onverting these into Tihr ones 1), un pnct de vde are 
predomină la Anderson) . 

Este foarte greşită următoarea teză a lui Ric[ardo] : 

„Cu aceeaşi populaţie şi nu mai multă, nu poate avea loc mei o 
,cerere pentru vreo cantitate suplimentară de griu" (p. 69.) [Versiunea 
românească, vol. I, p. 92] . 

Fără a mai vorbi de faptul că with a fall in the price of 
on n additiona1 dnd for other raw rodue, gren vege
tables, meat etc. will spring up 2) şi că din cereale se poate 
iace rachiu etc., trebuie să relevăm că Rk[ado] porneşte aici 
de la prsupunera că întreaga population consumes s much 
cn it s. This is failse 3) .  

{ „Creşterea enormă a consumului nostru în anii 1848, 1849, 1850 arată 
că înainte acesta era la noi sub strictul necesar şi că preţurile s-au 
menţinut la un nivel ridicat din cauza ofertei insuficiente" (p. 158, 
F. W. Newman, „Lectures on Pol. Ec.", Lond. 1851.) 

Tot Newman spune : 

„Argumentul lui Ricardo", that rent cannot enhance price 4) „se 
bazează pe presupunerea că în realitate posibilitatea de a cere rentă nu 
poate să determine niciodată o micşorare a ofertei. Dr de ce nu ? Eistă 
vaste regiuni care ar putea fi cultivate imediat, dacă pentru ele nu s-ar 
cere rentă, şi care rămîn în mod artificial necultivate fie din cauză 
că proprietarii funciari le pot da în arendă în condiţii convenabile ca 
terenuri de vînătoare, fie din cauză că ei preferă sălbăticia romantică 
unei mici rente nominale pe care ar putea s-o obţină dacă ar permite 
cultivarea acestor pămînturi" .  (p. 159) } 

Căci este în genere greşit să se afirme că dacă el îşi retrage 
pămintul from the production of corn, he may nat get a rent 

1) - îmbunătăţirile care ar trebui să aibă ca efect îmbunătăţirea cali
tăţii pămînturilor mai sărace şi transformarea lor în pămînturi mai 
bogate. - Nota trad. 

2) - o dată cu scăderea preţului la cereale apare o cerere suplimen
tară pentru alte produse brute - legume, cane etc. - Nota trad. 

�) - populaţia consumă cereale cit vrea. Acest lucru este greşit. -
Nota trad. 

4) - renta nu poate să mărească preţul. - Nota trad. 
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by onverting it into pasture or building grounds or as in 
some countries of High Scotland, into artificials wos or 
hung pps 1). 

Ricardo distinge două felTi de imovemns in iri.tre 2) . 
Primul f'l 

„cele care sporesc forţele productive ale pămîntului... fie mai buna 
rotaţie a culturilor, fie alegerea mai bună a îngrăşămintelor. Aceste 
îmbunătăţiri ne dau posibilitatea să obţinem acelaşi produs de pe o 
întindere mai mică de pămînt" . (p. 70.) [Versiunea românească, vol. 
I, p. 93] . 

In acest z, după părerea lui Ricado, "enta trebuie să scadă . 

„Dacă, de exemplu, porţiunile succesive de capital produc 100, 90, 0, 
70 e timpul cit voi întrebuinţa aceste patru porţiuni renta va i 60, 
sau diferenţa între : 

70 şi 100 = 30 l 
70 şi 90 = 20 
70 şi 80 = � 

60 
în timp ce produsul va fi I 100 

90 

l �� 
340 de cuarteri, 

şi atîta timp cit întrebuinţez aceste porţiuni, renta va rămîne aceeaşt 
cu toate că produsul fiecărei porţiuni va creşte în mod egal" . [Ver
siunea românească, vol. I, p. 93] . 

ii r avea an unequal aumna.on 3) ena, u taă 
fetiaa sporită, ar putea să crească.) 

„Dacă în loc de 100, 90, 80, 70 produsul ar creşte la : 125, 1 15, 105 şi 
95 renta ar rămîne mereu 60 sau diferenţa intre 

[G08] 95 şi 1 25 - 30 } 
95 şi 1 15 = 20 în timp ce produsul ar fi sporit 95 şi 1 05 = � la 440 

= 60 

I 1 25 
115 

l 
1

�� 440 

Dar, cu un asemenea spor de produs, fără un spor de cerere n-ar 
putea exista nici un motiv pentru a se întrebuinţa atit de mult capial 

1) - din producţia de ceeale nu i poate să obţină nă prin trans
formarea lui în păşune sau în terenuri de construcţii sau, ca în unele 
părţi din egiuna muntosă a Scoţiei, în păduri menajate pentu 
vînătoare. - Nota trad. 

) - îmbunătăţiri în agricultură. - Nota trad. 
3) - o creştere inegală. - Nota trad. 
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enru cultura pămîntului ; o porţiune de apital r fi rerasă ş1 m 
conscinţă, ultima porţiune de capital ar produce 105 în loc de 95, iar 
renta ar scădea la 30 sau diferenţa între 

105 ş� 125 = 20 } pe cind produsul va continua să fie { ��� 
105 ş1 1 1 5  = 10 adecvat nevoilor populaţiei, căci va 105 

30 fi de 345 cuarteri -
345" 

(p. 71, 72.) [Versiunea românească, vol. I, p. 93-94] . 

Fără a ai voibi de faptul că, atunci nd peţul scade, 
cererea poate să că şi n azul cînd nu a avut Loc o 
creştere a populaţiei (chiar Rido amite că cererea a crscut 
cu 5 cuarteri), trebuie să relevăm că el poneşte de la premisa 
trecerii ncontenite a pămînturi mai puţn fertile, tocmai 
pentru că în fiare n populaţia creşte, adică creşte acea 
prte a populaţiei are consumă cereale, e hrăneşte cu pîne, 
şi această parte creşte mai repede deit populaţia în ansamblu, 
întrucît pînea constituie principalul produs alimentar pentru 
majoritatea populaţiei. De aceea nu ste nicidecum obligatoriu 
ă e presupună că eşterea poductivităţii apitalului [agrar] 
ll ste îoită e o eşe� a ererii şi ă, prn rre, n 
aceste condiţii enta scade. a poate să crească dacă impro
vmnt 1) e efe negale asupra difrenţei in the degree of 
fertiity 2). 

n rst, nu înape îndoială (tabelele B şi E) că creştera 
fertilităţii, n condiţii cînd cererea rămîne neschimbată, poate 
nu numai să înJăture de e piaţă pămîntul cel mai prost, ci 
să şi demine eragea m he poduction of on 3) a 
unei părţi din capitalul investit într-un pămînt mai fertil 
{all B). n acest caz, renta în cereale scade, dacă e dife
ritele ategorii de pămînt produsul crşte în od egal. 

Aoi Ric[ado] re a cel de-al doilea fel de agricultural 
improvements : 

„Dar există îmbunătăţiri care pot determina scăderea valorii relative 
a produsului fără să reducă renta în grîu, deşi vor reduce renta în bani 
a pămîntului. Astfel de îmbunătăţiri nu sporesc forţele productive ale 
pămîntului, dar ne permit să obţinem produsul lui cu mai puţină 
muncă. Ele sînt îndreptate mai degrabă asupra formării capitalului tolo
sit în agricultură decît asupra cultivării pămîntului. Perfecţionări ale 
instrumentelor agricole, cum sînt plugul şi maşina de treierat, economii 
în folosirea de cai în agricultură şi o mai bună cunoaştere a meseriei 
veterinare, sînt de această natură. Capital mai puţin, ceeace e acelaşi 

1) - îmbunătăţirea. - Nota trad. 
2) - dintre gradele de fertiliate. - Nota trad. 3) - din producţia de cereale. - Nota trad. 
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lucru cu muncă mai puţină, va fi întrebuinţat în agricultură ; dar 
pentru a obţine acelaşi produs nu poate fi cultivat mai puţin pămînt. 
Dacă îmbunătăţirile de acest fel influenţează sau nu renta grîului, de
pinde de faptul dacă diferenţa între produsul obţinut prin întrebuin
ţarea diferitelor porţiuni de capital a sporit, a rămas neschimbată sau 
s-a micşorat" . 

{Ric [alo] ar trebui să recunoască acest lucru şi acolo unde 
e vorba de arl fertility of soils 1). Tea a noi i
gorii de pămînt micşorează renta difrenţială, o lasă neschim
bată sau o măreşte, după cum diferenţa dintre produsele 
obţinute de capialule folsite e aceste clfnt more fertle 
os be ineased, sationary, or diminishd ).} 

„Dacă patru porţiuni de capital, 50, 60, 70, 80, sînt întrebuinate în 
agricultură, dind fiecare aceleaşi rezultate, şi dacă vreo perfecţionare în 
formarea acestui capital îmi permite să retrag 5 din fiecare, aşa încît 
ele vor reprezenta numai 45, 55, 65 şi 75, nici o schimbare nu va avea 
loc în ceea ce priveşte renta grîului. Dacă însă îmbunătăţirile ar fi de 
asemenea natură, încît mi-ar permite să fac toată economia la acea 
porţiune de capital care este folosită cu productivitatea cea mai mică, 
renta grîului va scădea imediat deoarece va scădea diferenţa între capi
talul cel mai productiv [609] şi capitalul cel mai puţin productiv ; şi, 
această diferenţă este ceea ce constituie renta" . (p. 73, 74.) [Versiunea 
românească, voi. I, p. 94] .  

Acest lucru este just n ceea e priveşte renta diferenţială, 
singura care există la Ric[ado] . 

Dar Ric [ardo] nu atinge îtuşi de puţin problema reală. In 
rezolvarea acestei pobleme nu este vorba de faptul că sade 
valoarea cuarterului de griu şi nici de faptul dacă trebuie să 
fie cultivată aceeaşi suprafaţă de pămînt, aceeaşi suprafaţă 
din fiecare dintre ategoriile de pămint care e cultivau înainte, 
ci de faptul dacă de ieftinirea capitalului constant, care, 
onform resupunerii, costă acum les ao:r 3), este legată 
scăderea, creşterea sau menţinerea proporţiilor anterioare ale 
cantităţii de imediate Jabour in agrie mployd 4). Pe 
t, dacă în interiorul apialuli ae loc au u o hme 
organică. 

Să luăm exemplul nostru din abelul A (p. 574, capitalul 
XI 5) ) şi în loc de tone să punem qr. of wheat 6). 

1) - fertili tatea naturală a pămînturilor. - Nota trad. 
2) - pămînturi cu fertilitate diferită creşte ste staţionară sau scade. 

- Nota trad. 
3) - mai puţină muncă. - Nota trad. 
�) - muncă nemijlocită folosită in agricultură. - Nota trad. 
5) Vezi tabehul inserat între p. 8&-29. - Nota red. 
6) - cuarteri de griu. - Nota trad. 
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Aici se presupune că compoziţia capitalului neagrar = C� 
v20, compoz1ţia apitalului ag'rar = C0 vrn şi că n ambele 
cazuri rata plusvalorii = 50o . Hence the rent on the latter 
�p1al, or the exess of its value oer is cost<p.e 1) = 1 0  1. st. 

Aşadar m avea : 

Cate- Cap ital Cuarteri 
de gorie 

I 
II 

III 

Total 

1. st. 
cereale 

100 60 
100 65 
100 75 

300 200 

Valoare 
diferenţială 
per cuarter 

Valoare 
Valoare de piaţă 

totală per cuarter 1. st. l. st. 

120 2 
130 2 
150 2 

400 

Preţ de cost 
per cuarter 

I o 1% 1. st. = 1. st. 1 62/3 sh. 
II 2/13 1. st. = 3 1/13 �h.  1°/13 1. st. = 1. st. 131 1/13 sh. 

III  2/, 1. st. = 8 sh. 17/ 1 ;  1. st. = 1 .  st. 91/i sh. 

Total 

Rentă Suma Suma 
diferen- totală totală 

tlală a rentei a rentei 
ciarteri I. st. cuarteri 

I o 1 0  5 
II 5 20 10 

III 15 40 20 

Total 20 70 35 

Valoare individuală 
per cuarter 

2 1. st. = 40 sh. 
1 1 1/n l. st. = 1 1. st. 1 6 1�/13 şh. 
13/3 1. st. = 1 1. st. 12 sh. 

Rentă 
Rentă 

Rentă diferen-
absolută ţială absolută 

1. st. 1.  st. cuarteri 

1 0  o 5 
1 0  1 0  5 
1 0  3 0  5 

30 40 15 

Pentru a cerceta această problemă în forma ei pură estE 
necesar să se presupună că prin ieftinirea capitalului constant 
(1 00) mărimile capitalului investit în I, II, III vor fi influenate 
în mod egal n toate cele trei categorii, căci iflunţa inegală 
afectează doar renta diferenţială şi, ca atare, nu are nki o 
legătură cu poblema e ne nteesează. Să pr&Ulpunem, aşdar, 
că datorită îmbunătăţirilor, aceaşi masă de capital care înainte 
valora 1 0 0 1. st. valorează acum numai 90 1. st., adică valoarea 
ei se rduce cu 1/10, au cu 10o . Se pune intrebarea : ce efecte 
au îmbunătăţirile asupra compoziţiei organice a capitalului 
agrar ? 

1) - Deci renta ultimului capital sau excedentul valorii lui peste 
preţul de cost. - Nota trad. 



Capi-
Cate- l Cuar-
goria I. st. teri 

A 
100 60 

II 100 65 

III  100 75 

Tota! 300 200 

B 

90 eo 

II 0 65 

III  90 75 

Total 270 200 

c 
i 862/5 60 

II 862/; 65 

III  862/5 75 

Total 2591/; 200 

D 
90 60 

II 0 65 

III 90 75 

Total 270 200 

Va-
loare . Valoarea indivi-

de Valoar� de piaţă duală a ni 
piaţă a nw cuarter cuarter 
l. st. 

120 2 1. st. = 40 ş. 2 1. st. = 40 ş. 

130 2 1 .  st .  = 40 ş. 111/13 1 .  st. = 
=1 l.st.1612/13 ş. 

150 2 1. st. = 40 ş. 131, 1. st. -
= 1 1. st. 12 ş. 

400 

108 1% 1. st. - 1% 1. st. -
= 1 1. st. 16 ş. = 1 1 .  st. 16 ş. 

1 17  14/s 1. st. - 143/j 1. st. = 
= 1 1. st. 16 ş. =1 l.st. 1313/16 ş. 

135 1% 1. st. - 111/2; 1. st. = 
= 1 1. st. 16 ş.  = 1 1. st .  84/5 ş. 

360 

10231, 171/10 1. st. = 171110 1. st. = 
=1 1. st. 141/; ş. =1 l.st.141/5 ş. 

1 113/20 171110 1. st. = 1 18/325 1. st. = 
=1 1. st. 141/5 ş. =1 l.st.1 137/, ş. 

1281/4 1711100 1. st. = 1461125 1. st. = 
=1 1. st. 141/5 ş. =1 1. st. 79/j ş. 

342 

110 1% 1.  st. - 1% 1. st. -
=1 1. st. 16a ş. = 1 I.st. 16a ş. 

1 191;6 1% 1. st. - 19/13 1. st. -
=1 1. st. 16a ş. =1 l.st.1311/13 ş. 

1371/2 1% 1. st. - 17/15 1. st. -
=1 1. st. 16a ş. = 1 1. st. 91/a ş. 

3662/3 

Valoarea Preţul de cost 
diferenială al unul 

a ni cu e: 
cuarter 

o 1% 1. st. -
=l I.st. 1 6a ş. 

2/13 1. st. = 19/13 1. st. -
= 31/13 ş. =l 1.st.1311/13 ş. 

h l.st.=8 ş. 17115 1. st. = 
=1 I.st. 91/3 ş. 

o 139/0 I .  st. = 
= 1 1. st. 13 ş. 

9/, 1. st. = 14/, 1. st. = 
= 210/13 ş. =1 I.st. 10 i3ş. 

9/25 1. st. = 1 B/2; 1. st. -
= 71/5 ş. =l I.st. 6s ş. 

o 173/ 125 1. st. = 
=1 I.st. 1 117/>ş. 

171/Dool.st.= 1751/165 I.st. = 
= 41/5 ş. =1 I.st. 979/m ş. 

111;00 I.st.= 1161;65 1 .  st. = 
= 521/5 ş. =1 I.st. 543/5 ş. 

o 

1111e I.st. = 
= 232/39 ş. 

11/o I.st. = 
= 711a ş. 

1 13/0 1 .  st. = 
= 1 I.st. 13 ş. 

134/5 1. st. = 
=1 I.st. 10S/13 ş. 

l5 1. st. -
=1 I.st. 62/s ş. 



Bn tă 
abso

lută 
I. t. 

10 

10  

10 

30 

9 

9 

9 

27 

714/J 

714/J 

714/5 

2217/25 

1 1  

1 1  

11 

33 

RentA 
dife
ren
ială 
I. st. 

o 

10 

30 

40 

o 

9 

27 

36 

o 

811/20 

251%0 

341/5 

o 

9 1/6 

271/2 

362/3 

Rentă 
abso

lutA 
cuar

teri 

5 

5 

5 

15 

5 

5 

5 

15  

48/19 

48/19 

48/19 

135/19 

6 

6 

6 

18 

Rentă 
diferen

ţialA 
cuarteri 

o 

5 

15 

20 

o 

5 

15 

20 

o 

5 

15 

20 

o 

5 

15 

20 

Suma 
total A 

a rentei 
I. st. 

10  

20 

40 

70 

9 

18 

36 

63 

7H/2J 

1611/10 

3321110 

552/25 

1 1  

2016 

381/2 

692/3 

Suma 
tota IA 

a rentei 
cuarteri 

5 

10 

20 

35 

5 

10 

20 

35 

48/19 

98/19 

198/19 

335/19 

6 

1 1  

21 

38 

[Compoziţia organică a capitalului 
şi rata rentei abolute) 

60 c + 40 v pentru un capital 
neindustrial de 100 1. st. 

80 c + 20 v pentru capitalul 
industrial 

Rentă absolută - 10o 

54 c + 36 v pentru un capital 
neindustrial de 0 1. st. 

60 c + 40 v pentru un capital 
agrar de 100 1. st. 

Rentă absolută - 100/o 

54 c + 32s v pentru un ca-
pital neindustrial de 862/5 1. st. 

62112 c + 371/2 v pentru un ca-
pi tal agrar de 100 1. st. 

Valoarea prdusului unui ca-
pital de 100 1. st. -118, 1. st. 

Deci rentă absolută - 8114% 

50 c + 40 v pentru un capital 
neindustrial de 90 1. st. 

555/g c + 444/o v pentru un ca-
pital agrar de 1 00 1. st. 

Valoarea produsului unui ca-
pi! de 100 1. st. - 1222/9 1. st. 

Rentă absolută - 122/go 
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ă raorul dnre ap.ul heltuit e alaii [şi apiu. 
constant] rămîne neschimbat şi dacă 100 1. st. = C60 V40 anci 
90 1. st. = C54 V36 şi în acest z valoarea celor 60 de cuarteri 
produşi e pămîntul I = 108 1. st. Dacă însă ieftinirea s-a 
exprimat în faptul că acelaşi capital constant, care valora 
înainte 60 1. st. valorează acum numai 4 l. st. ,  iar V (sau 
capitalul cheltuit e salarii) în loc de 36,  valorează numai 
322/, 1. st. (scade cu încă 1/1 0) , atunci în loc de 100 1. st. s�ar 
cheltui 862s. Compoziţia aesui capial ar i C54 V32 2s. l
culată a 1 00 comoziţia ar fi C62 1/J V37 1/2 . In aeste on
diţii, valoarea celor 60 de cuarteri din I = 102, l. st. Să pre
supunem, în sfîrşit, că, deşi valoarea capitalului constant a 
scăzut, capitalul care se cheltuieşte e salarii a rămas ne
schimbat ca mărime absolută, ceea ce înseamnă că a crescut 
în raport cu capitalul constant, aşa încît capitalul cheltuit de 
90 l .st. = C50 v,o compoziţia calclată la 100 = css % V44 4/0 . 

Să vedem acum cum se prezintă lucrurile în toate aceste 
· trei cazuri cu renta în cereale şi cu renta în bani. În cazul 

B raportul dintre C şi V rămîne neschimbat, deşi valoarea 
amîndurora scade. in cazul C [610] valoarea lui C scade, dar 
relativ scade într-o măsură şi mai mare valoarea lui V. În 
cazul D scade numai valoarea foi C, dar nu şi valoarea lui V. 

Mai întîi vom reproduce tabelul iniţial, de la pagina pre
cedentă [iar apoi îl vom compara cu noile tabele B, C şi D, 
care ilustrează sus-arătatele cazuri de schimbări în valoarea 
părţiJlor componente arganie ale apirlului agrar] 1). 

[61 1 ] Din tabelul alăturat vedem : 
Iniţial, în A, raportul a fost C60 V40 ; capitalul investit în 

fiecare categorie = 100 1. st. R€nta în bani = 70 1. st., iar 
renta în cereale 35 de cuarteri. 

În B, capitalul constant s-a ieftinit, aşa încît în fiecare cate
gorie e investesc numai 90 1. st. ,  dar în mod corespunzător 
s-a ieftinit şi capitalul variabil, astfel încît raportul rămîne 
acelaşi. Aici renta în bani scade, renta în cereale rămîne 
aceeaşi ; renta absolută 93 rămîne aceeaşi. Renta în bani scade 
entru că scade capitalul nvestit. Renta în cereale rămîne 
neschimbată, deoarece, cu mai puţini bani, e produc mai 
multe cereale care [se repartizează] în acelaşi mod ca înainte. 

În C avem o ieftinire a capitalului constant ; dar şi mai 
mult scade V, aşa încît capitalul constant e scumpeşte relativ. 

1) Urmează tabelele reproduse alăturat în anexă. Unele rubrici din 
tabelele C şi D nu au fost completate de Marx. Cifrele care lipseau au 
fost puse de redacţie. - Nota red. 

· 
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Rena absolută scade. Renta în cereale scade, scade şi renta 
n bani. Renta n bani scade, deoarece capitalul în general s-a 
micşoat considerabil, ar renta n ereale sade, doe a 
scăzut renta absolută, în timp ce diferenţele au rămas ace
leaşi, aşadar, toae sad n ega.ă măsură. 

In D însă are loc un caz diametral opus. Scade numai capi
talul constant, capitalul variabil rămîne acelaşi. Aceasta a fost 
remisa lui Ric[ardo]. In acest caz, datorită micşorării capi
talului, renta în bani scade foarte puţin a mărime absolută, 
numai cu 1;3 1. st. dar creşte considerabil în raport cu capitalul 
cheltuit. Dimpotrivă, renta în cereale, creşte ca mărime 
absolută. De ce ? Pentru că renta absolută a crescut de la 
1 0  a 1 2go, ea e e datoreşte reşterii li V în ot 
cu C. 

a dar : 

Rentă Rentă 
Rentă Suma 

Rentă Rentă dife- Suma totală 
abso- abso- dife- abso- ren- totală a 

Capital Iută Iută ren- Iută ţială a rentei o I. ţială cu ar- cuar- rentei cu ar-1. teri teri teri 

A) 00v"0 10 30 40 15  20 70 35 
B) CM V36 (CO V"O) 10 27 36 15  20 63 35 
C) M y2 2s (C62 1/2 y37 1/2) 83/, 22tî/2; 341., 135/g 20 5622/25 333/19 D) co y.o (C55 g V"" 4/g) 122/g 33 362/3 19 20 692/3 38 

Ricardo continuă : 

„Tot ceea ce micşorează inegalitatea dintre produsul obţinut de la 
porţiunile de capital succesiv întrebuinţate pe acelaşi pămînt sau pe un 
pămînt nou, tinde să reducă renta, iar tot ce sporeşte această inegalitate 
produce, în mod necesar, un efect contrar şi tinde să o ridice" . (p. 74.) 
[Versiunea românească, vol. I, p. 94] . 

Th€ inequality can be increased, while capital s withdrawn 
and while sterility decreases, or even while the less fertile 
land s thrown aut of the mrket 1). 

{Proprietar funciar şi capialist. In articolul său de fond din 
15  iulie 1 862, ziarul „Moning Star" 9\ propunîndu-şi să lămu
rească cine ste obligat să sprij ine (de bunăvoie sau în mod 
silit) e mnciorii n industria bumbaculi din ne 
etc. aflaţi într-o situaţie 1precară din cauza crizei de bumbac 
şi a război ului civil din America, scrie : 

l) - Inegalitata poate creşte în timp ce capitalul este retras şi in 
timp ce nefertiliatea scade sau în timp ce pămîntul i puţin fertil 
este înlăturat de pe piaţă. - Nota trad. 
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„Aceşti oameni au dreptul legitim de a fi sprijiniţi pe seama prprie
tăţii pe care ei au creat-o, în principal, prin sîrguinţa lor.„ Se spune că 
cei care mulţumită industriei bumbacului au strîns mari averi au primii 
datoria de a acorda un ajutor generos. Acest lucru este în afară de 
orice îndoială ... Comercianţii şi industriaşii au făcut acest lucru ... Dar ei 
sînt oare singurii care au făcut avere de pe urma industriei bumbacului ? 
Desigur că nu. Proprietarii funciari din Lancashire şi din North Cheshire 
au primit o parte imensă din avuţia astfel creată. Aceşti proprietari 
s-au bucurat de avantajul deosebit de a primi o parte din avuţie fără 
a contribui cîtuşi de puţin, nici cu braţele şi nici cu mintea. la acti
vitatea industriei care a creat-o ... Proprietarul filaturii a contribuit cu 
capitalul său, cu experienţa sa, cu vigilenţa sa neobosită la [612] crearea 
acestei impunătoare industrii, care este astăzi atît de greu încercată ; 
muncitorul-filator a contribuit cu priceperea sa, cu timpul său şi cu 
munca sa fizică ; dar ce au dat proprietarii funciari din Lancashire ? 
Absolut nimic, literalmente nimic ; şi totuşi ei au avut de pe urma 
acestei industrii cîştiguri mai substanţiale decît orice altă clasă ... Nu 
încape nici o îndoială că creşterea venitului anual al acestor mari 
landlorzi, determinată numai de această cauză, este enormă : după toate 
probabilităţile, venitul lor a crescut de cel puţin trei ori" . 

Capitalistul este exploatatorul nmijlocit al muncitorilor ; el 
nu este numai :propriatorul direct, but creator of surplus 
labour 1). ee însă (enu apialistu. indusll) aest 
lucru poate avea loc numai prin intermediul procesului de 
producţie şi în cursul acestui .proes el este un purătător al 
funcţiilor acestei praducţii, conducătorul ei. Landloroul, dim
potrivă, posedă, în proprietatea funciară (pentru renta asolută) 
şi în diferenţa naturală dintre categoriile de pămînt (renta 
difenţială) . titlu cae-i dă poibilitatea să bage în buzunar 
o parte din is1ă splus ior 2) au splus value ), deşi 
el nu participă în nici un fel la conducerea şi la creaea ei. 
e aceea, atunci cînd se produc coliziuni, capitalistul l con
sideră m şi simplu o suletation 4), o exenţă irită, 
n prit al poducţiei ipiilise re îi mplică exina.} 

Ch. III „On the Rent of Mines" 
Aid din nou : 

„Această rentă" (of mines 5) ), „ca şi rena pămîntului, este efctul şi 
nicidată cauza valorii urcate a produsului lor" . (p. 76.) [Versiunea 
românească, vol. I, p. 96] . 

Cît priveşte renta absolută, ea nu este nici efectul, mei 
ause of the „high value", ci efect of he exss of alue or 

1) - ci şi inventatorul supramuncii.  - Nota trad. 
2> - supramuncă. - Nota trad. 
:�) - plusvaloare. - Nota trad. 
") - protuberanţă. - Nota trad. 
,) - a minelor. - Nota trad. 
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cost-prie. That this eCes s paid for the produce of the 
mine, or the land, and thus absolute rent becomes formed, 
s Jhe effct, not of that excess, beause it exists for a whole 
class of trades, where it is not entered into the price of the 
produce of those particular ·trades, but is the effect of landed 
property. 

In regard to differeutial rent it may be said, that it is the 
effect of „high value" ; o far as by ,,,high value" is under
stood the excess of the market value of the produce over 
its real or individual value, for the relatively more fertile 
classes of land or mine. 

That Ric [ardo] understands by the „exchangeable value" 
regulating the produce of the ipooest land or mine, nothing 
but cost-price, by cost-price nothing but the advances + the 
olinary profit, and that he falsely identifies this cost-price 
with ral value, will be asa sen from the llowin.g passae 1) : 

„Metalul produs în cea mai săracă mină aflată în exploatare trebuie 
să aibă cel puţin o valoare de schimb nu numai suficientă ca să procure 
toată îmbrăcămintea, alimentele şi celelalte obiecte de primă necesitate 
consumate de cei folosiţi la munca de exploatare a minei şi la aducerea 
produsului pe piaţă, dar, să aducă, totodată şi profitul obişnuit şi uzual 
celui care a avansat capitalul necesar pentru punerea în funcţiune a 
întreprinderii. Cîştigul ce se obţine la capitalul folosit în cea mai �ăracă 
mină, care nu aduce nici o rentă, va reglementa renta tuturor celorlalte 
mine mai productive. Această mină este presupusă a produce profitul 
obişnuit al capitalului. Tot ceea ce p r o d u  c m a i  m u l t celelalte mine 
faţă de aceasta va fi plătit în mod necesar, proprietarilor ca rentă" . 
(p. 76-77.) [Versiunea românească, vol. I, p. 96] 

Aici, prin umare, se spune fără înconjur : renta = excess 
of the pice ( exchangeable value este aici acelaşi lucru) of 

1) -· caua „valorii urcate", ci efctul excedentului valorii pste preţul 
de cost. Faptul că acest excedent se plăteşte pentru produsul minei sau 
l pmîntului şi că astfel se obţine renta absolută nu este efectul acestui 
excedent, căci el există pentru o întreagă categorie de ramuri de pro
ducţie unde nu intră în preţul produsului respectivei ramuri de pro
ducţie, ci este consecinţa proprietăţii funciare. 

Referitor la renta diferenţială se poate spune că este efectul „valorii 
urcate" în măsura în care prin „valoare urcată" se înţelege excedentul 
valorii de piaţă a produsului peste valoarea lui reală sau individuală, 
care există pentru categoriile de pămînt şi de mine relativ mai pro
ductive. 

Că prin „valoarea de schimb" care reglează produsul pe pămîntul cel 
mai sărac sau în mina cea mai săracă, Ric[ardo] nu înţelege nimic alt
ceva dcît preţul de cost, iar prin preţul de cost nimic altceva decît 
cheltuielile + profitul obişnuit şi că el identifică în mod greşit acest preţ 
de st · cu valoarea reală, se poate vedea din următorul pasaj. -
Nota trad. 
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the agricultural produce over iJs cost-price, that s over the 
value of capital advand + the usual (average) profis of 
sto{ 1). . urmae, dacă valoarea :podusuiui aiol ese 
mai mare decît preţul lui de cost, el poate plăti rentă in
dependent de diferenele dintre terenuri, şi în acest caz the 
poorest land and the poorest mine pay the same absolute 
nt s the ihst 2). Dacă valoarea lui nu ar depăşi pe. 
lui de cost, renta ar putea decurge numai din excess of the 
market value over the real value of the produce derived 
fom relatively more fertle os 3) ec. 

„Dacă am putea obţine oricînd, cu cantităţi egale de muncă şi u 
cantităţi egale de capital fix, cantităţi egale de aur din minele care nu 
plătesc renta„„ cantitatea" (de aur) „ar spori o dată cu cererea, dar 
valoarea lui ar rămîne invariabilă" .  (p. 79.) [Versiunea românească, 
vol . I, p. 97] . 

Ceea ce este valabil pentru aur şi pentru mine este valabil 
şi pentru cereale şi pămînt. Prin urmare, dacă s-ar exploata 
întotdeauna aceleaşi categorii de pămînt şi dacă la acşi 
cheltuire de muncă ele ar da întotdeauna acelaşi produs [613] ,  
valoarea unui pfund de aur sau a unui cuarter de griu ar 
rămîne neschimbată, deşi cantitata lor r ceşte o dată u 
cererea. Aşadar, ar creşte şi renta lor (suma rentei, dar nu 
rata ei), fără să se producă vreo schimbare în price of produce i). 
S-ar folosi mai mult capital, although with constantly uniform 
productivity 5) . Aeasta este una dinre cauzele impor.e ale 
creşterii sumei absolute a rentei quite apart from any rise in 
the price of produce, and, therefore, without any praportional 
change n the rents paid by produe of different sois d 
mines b) . 

1) - excedentul preţului (valoarea de schimb este aici acelaşi lucru) 
produsului agricol peste preţul de cost, adică peste valoarea capitalului 
avansat + profitul obişnuit (mediu) la capital. - Nota trad. 

�) - pămîntul cel mai sărac şi mia cea mai săracă dau aceeaşi rentă 
absolută ca cele mai bogate. - Nota trd. 

3) - excedentul valorii de piaţă peste valoarea reală a produsului 
obţinut pe pămînturile relativ mai fertile. Nota trad. 

,) - preţul produsului. - Nota trad. 
5) - deşi tot timpul cu aceeaşi productivitate. - Nota trad. 
6) - independent de creşterea preţului produsului şi dci fără o 

schimbare proporţională in rentele plătite de produsul diferitelor pămîn
turi şi mine. - Nota trad. 
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[5. Critica pe care o face Ricardo teoriei rentei 
a lui Smith şi unor teze ale lui Malthus] 

357 

h. XXIV. „Doctrine of A. Smith concenig the rent of 
land". 

Acest capitol este foarte important pentru înţelega 
debirii dinre Ric[ardo] şi A. Smith. Amînăm pentru mai 
tîrziu analizarea mai profundă a acestei deosebiri (în ceea 
ce-l priveşte pe A. Smith), deoarce de doctrina lui A. Smith 
ne vom ocupa ex professo după cea a lui Ricardo. 

Ric[ardo] începe prin a cita un pasaj din A. Smith, în care 
acesta determină n mod just, după părerea lui Ricardo, 
cazurile în care preţul produsului agricol dă rentă şi cazurile 
n re nu dă. După a€a însă, i consideră din nou că ome 
parts of the poduce of land" 1) de pildă podusele me, 
trebuie să dea întotdeauna rentă. 

Cu acest prilej , Ricardo spune şi acest lucru este important 
pentru el : 

„Cred că pînă acum în fiecare ţară, de la cea mai primitivă pînă la 
cea mai înaintată, există pămînt de o asemenea calitate încît nu poate 
da un produs mai mare decît cel necesar pentru înlocuirea capitalului 
întrebuinţat în el împreună cu profitul obişnuit şi general în acea ţară. 
Ştim cu toţii că acesta este cazul în America şi, totuşi, nimeni nu susţine 
că principiile care reglementează renta sînt diferite în această ţară faţă 
de Europa" . (p. 389, 390.) [Versiunea românească, voi. I, p. 243-244] . 

Aceste principii sînt, fără îndoială, esenţialmente „diferite" .  
Acolo unde nu există proprietate funciară, d e  fapt sau de 
drept, nu poate exista rentă funciară absolută. Expresia 
adecvată a proprietăţii funciare o constituie renta absolută, 
şi nu cea diferenţială. A spune că aceleaşi principii reglemen
tează renta funciară şi acolo unde există proprietate funciară, 
şi acolo unde ea nu există, înseamnă a afirma că forma eco
nomică a proprietăţii funciare nu depinde de existenţa sau 
i�xistenţa proprietăţii funciare. 

e trebuie să însemne, apoi, that „there is land of such a 
quality that it cannot yield a produce more than sufficiently 
valuable to replace the stock.„ with the odary profis" 2) . 
Dacă aceeaşi cantitate de muncă produce 4 cuarteri, produsul 

1) - unele produse ale pămîntului. - Nota trad. 
2) - că „există pămînturi a căror calitate nu le îngăduie să dea uo 

produs a cărui valoare să depăşească ceea ce este suficient pentru a 
înlocui capitalul... şi pentru a plăti profitul obişnuit". - Nota trad. 
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nu are o valoare mai mare dcît anci cînd ea produce 2 
cuarteri, deşi într-un caz valoarea unui cuarter se de două 
ori mai mae lecit în celălalt. şadar, nu depinde de mărimea 
acestei „valori" a produsului luată a atare, a prodsul să 
dea U să nu dea entă. Pods. ae da rntă nai ani 
cînd valoarea lui este mai mare decît preţul lui de cost, care 
este reglat de preţul de cost al tuturor celorlalte prodse, sau, 
cu alte cuvinte, de ntitatea de muncă neplătită e care un 
apital de 1 00 de unităţi băneşti şi> apropriază n medie în 
fiecare ramură de producţie. Dar 'hestiunea dacă valoarea 
unui produs depăşeşte sau nu preţul lui de cost nu depinde 
nicidecum de mărimea lui absolută, ci de compoziţia organică 
a capitalului folosit a producerea lui în comparaţie cu com
poziţia medie a capitalului folosit în producţia neagricolă. 

„Dacă ar fi însă adevărat că Anglia a înaintat atît de mult în cultura 
pămîntului încît în prezent să nu mai fi rămas pămînturi care să nu 
producă rentă, ar fi totuşi adevărat că mai înainte trebuie să fi fost 
asemenea pămînturi ; şi că nu are importanţă pentru problemă dacă au 
rămas sau nu, deoarece dacă există în Marea Britanie capital între
buinţat în agricultură care să aducă doar restituirea capitalului cu 
profitul său obişnuit, este indiferent dacă este întrebuinţat pe pămînt 
vechi sau nou. Dacă un arendaş cosimte să ia în arendă un pămînt pe 
7 sau 14 ani el îşi poate propune să întrebuinţeze un capital de 10 OOO 
1. st. ştiind că la preţul existent al griului şi al produselor agricole, 
poate înlocui acea parte din capitalul său pe care este obligat să o 
cheltuiască, să plătească renta şi să obţină rata generală a profitului. El 
nu va întrebuinţa 1 1  OOO 1. st. decît în cazul cînd ultima mie de lire 
sterline poate fi întrebuinţată atît de productiv, încît să-i producă pro
fitul obişnuit al capitalului. In calculaţia sa, ca să ştie dacă este cazul 
s-o întrebuinţeze sau nu, el va ţine seama numai de faptul dacă preţul 
produselor agricole este suficient pentru a-i rambursa cheltuielile i pro
fitul deoarece el ştie că nu va avea de plătit nici o rentă suplimentară. 
Chiar la expirarea contractului său de arendă renta sa nu va fi urcată ; 
deoarece, dacă landlordul i-ar cere rentă din cauză că a întrebuinţat 
suplimentar această 1 OOO 1. st., el o va retrage ; întrucît prin plasamentul 
său, după cum presupunem el obţine numai profitul obişnuit şi general 
pe care îl poate obţine din oricare altă întebuinţare a capitalului ; şi în 
consecinţă, el nu ar putea plăti rentă la acesta în afară de cazul cînd 
preţul produselor agricole s-ar urca în continuare, sau, ceea ce este 
acelaşi lucru, în afară de cazul cînd rata obişnuită şi generală a profi
tului ar scădea". (p. 390, 391.) [Versiunea românească, vol. I, p. 244]. 

Aici Ric[ardo] recunoaşte că şi pămîntul cel mai prost poate 
da rentă. Cum explică el acest luru ? Cea de-a doua porţiune 
de capital folosită pe pămîntul cel mai prost pentru additional 
supply, bcome nesary in conqune of an [61 4] additillal 
demand 1), dă posibilia de a aopi preţul de ost nai 

1) - oferta suplimentară devenită necesară ca urmare a unei ceeri 
suplimentare. - Nota trad. 
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în czul ceşterii peţului cerealelur. rn urmare, prima 
porţiune de capital va da acrn un suplus peste acest preţ 
de cost, adică va da rentă. Lucrurile se prezintă deci astfel : 
încă îainte de investirea elei de-a doua porţiuni, prima 
porţiue folosită pe pămîntul cel mai prost dă rentă, pentru 
că valoarea de piaţă depăşeşte preţul de cost. Prin urmare, 
probla nu e dit de a şti dacă valoarea de piaţă 
trebuie să depăşească şi valoarea produsului obţinut pe 
pămîntul cel mai prost sau dacă, dimpotrivă, nu cumva avem 
aici o situaţie în care valoarea produsului depăşeşte preţul 
lui de cost, iar creşterea preţului a făcut deci să fie posibilă 
vînzarea acestui produs la valoarea lui. 

Mai departe : de ce preţul trebuie să atingă un nivel la 
care să fie egal cu preţul de cost, adică cu capitalul avansat + 
profitul mdiu ? Aceasta rezltă din concurena capitalurilor 
din diferitele ramuri de producţie, d in deplasarea de capitaluri 
dintr-o ramură de producţie în alta, adică este consecinţa 
acţiunii pe care un capital o exercită asupra altuia. Dar prin 
ce acţiune ar putea capitalul să silească proprietatea funciară 
să la€ valoarea produsului să scadă la preţul de cost ? 
Withdnwal f aptl rm agri:ltue 1) nu poae ava n 
asemenea efect dacă nu este însoţită de fall of the demand for 
agriulural rodue 2). trageea pi1ului ar avea în acst 
caz un rezultat opus : ar uca preţul de piaţă al produselor 
agricole pese valoarea lor. Trnser of new capital 3) în agri
cultură de asemenea nu poate ace nimic în această privinţă. 
Că.ci tocmai conurena capitalurilor dă landlordului posibili
tatea de a cere capitalistului să se mulţumească cu „an 
avrage profit" 4) şi să-i plăteacă lui exedent. vlorii over 
the price affooing ths profit 5). 

S-ar pune însă întrebarea : dacă iroprietatea funciară dă 
această putere de a vinde produsul a valoarea lui, peste preţul 
lui de cost, de ce nu ar da ea şi 'puterea de a vinde produsul 
peste valoarea lui, adică la orice preţ de monopol ? Pe o mică 
insulă unde nu există comerţ exterior de cereale, pîinea, pro
dusele alimentare, a şi orice alt produs, ar putea, fără doar 
şi poate, să se vîndă la preţui de monopol, adică a preţuri 
limirtate numai de situaţia ceerii, adică a cererii solvabile ; 

1) - Retragera capitalului din agricultură. - Nota trad. 
2) - scăderea cererii de produse agricole. - Nota trad. 
> - Transferarea capitalului nou în agricultură. - Nota trad. 
4) - „un prof,t mediu" . - Nota trad. 
3) - peste preţul care-i dă acest pofit. - Nota trad. 
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or, manmea şi gama acestei cereri solvabile sînt extrem de 
diferite, în funcţie de nivelul preţului la care se oferă pro
dusul respectiv. 

Abstracţie făcînd de aceste cazuri excepţionale - despre 
ele nici nu poate fi vorba în ţările europene ; pînă şi în 
Anglia o mare parte din pămînturile fertile au fost retrase 
în mod artificial, din agricultură, şi în general de e piaţă, 
penru a "a valoaea ce.eilte păi -, oprietaea fniară 
poate să influenţeze şi să paralizeze acţiunea capitalurilor, 
concurenţa lor, numai în măsura în care concurenţa capitalu
rilor modifică determinarea valorilor mărfurilor. Transformarea 
valorilor în preţuri de cost nu este decît o urmare şi un rezul
tat al dezvoltării producţiei capitaliste. a început mărfurile 
se vînd (în medie) la valorile lor. In agricultură, existenţa 
proprietăţii funciare împiedică excepţia. 

Cînd un fermier ia în arendă pămînt pe termen de 7 sau 
14  ani, spune Ric[ardo] , el calculează că, dacă va investi un 
capital de 1 0  OOO 1. st. ,  de pildă, valoarea cerealelor (valoarea 
de piaţă medie) îi va permite să recupereze cheltuielile + pro
fitul mediu + renta stabilită prin contract. Prin urmare, 
întu.it el „ia în aendă" p:mînt, punctul de plecare [Yrius] 
îl constituie pentru el valoarea de p iaţă medie, adică valoarea 
produsului, iar profitul şi renta nu sînt decît părţi în care se 
des'nmrnme această valoare, dar care nu o fomează. Preţul 
de niaţă dat este pentru capitalist €ea ce valoarea produsului, 
luată ca premisă, este pentru teorie şi pentru legătura lăun
trică a producţiei. Dar iată ce concluzie trage de aici Ric [ardo] .  
Dacă fermierul adaugă 1 OOO 1 .  st.,  l nu e întreabă dcît 
dacă, a preţul de piaţă dat, ele îi vor aduce profitul obişnuit. 
Prin umare, Ric[ado]) gîndeşte, pare-se astfel : determinant 
este preţul de cost, iar în acest preţ de cost intră ca element 
regulator profituri, şi nu renta. 

In primul rînd, nici profitul nu intră în preţul de cost a 
element constitutiv. Potrivit ipotezei, fermierul consideră pre
ţul de piaţă ca punct de plecare [prius] şi calculează dacă a 
preţul de piaţă existent cele 1 OOO de lire suplimentare îi vor 
aduce profitul obişnuit. Acest profit nu este deci cauza, ci 
efectul acestui preţ. Dar, gîndeşte mai departe Ric[ado] , însăşi 
investirea celor 1 OOO 1. st. este determinată doar de împreju
rarea dacă preţul va da sau nu profitul obişnuit. Prin urmae, 
profitul este momentul determinant pentru investirea celor 
1 OOO 1. st., pentru preţul de producţie [Produktionspreis] . 
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Mai departe, dacă carpitalistul ar constata că aceste 1 OOO 1. st., 
nu-i vor aduce usual pofit 1), l nu lear investi. n ocinţă, 
nu s-ar produce o cntitate suplimentară de produse alimen
tae. Dacă ea r i necsară pentru a.ditial demnd 2) ea 
ar trebui să sporească preţul, adică preţul de piaţă, la un 
nivel la care să dea profit. Prin urmare, spre deosebire de 
rentă, profitul intră ca elemenrt onstitutiv, nu pentru că r 
crea valoarea produsului, ci pentru că însuşi produsul [615] 
nu se creează dacă preţul lui nu e urcă în aşa măsură încît 
pe lîngă cheltuieli să plătească şi rata obişnuită a profitului. 
Dimpotrivă, în acest caz nu este neesar ca preţul să se uce 
ttît de mult încît să plătească renrtă. Hence, there exists an 
sntl diffeene betwn ent d pofit 3), şi nr-n nu
mit sens se poate spune că profitul este a constitutive element 
of price 4), �n timp ce renta nu este. (Aceasta este, evident, şi 
o eticenţă a lui A. Smith). 

In cazul de faţă acest lucru este exact. 
But why ? 5). 
Pentru că în acest caz poprietatea funciară nu se poate 

opune capitalului ca proprietate funciară, şi prin urmare, 
chiar potrivit ipotezei, aici lipseşte tocmai combinaţia în carul 
căreia se formează renta, renta absolută. Cantitatea adiţională 
de cereale produsă de cea de-a doua porţiune de capital în 
sumă de 1 OOO 1. st., în ondiţii cind valoarea de piaţă rămîne 
neschimbată, prin urmare în condiţiile unei cereri suplimen
tare care are loc numai îi ipoteza că preţul rmîne neschimbat, 
această cantitate suplimentară de cereale trebuie să se vîndă 
sub valoarea ei, la preţul de cost. Acest additional produce al 
celor 1 OOO 1. st., se află, aşadar, în aeleaşi condiţii ca în 
cazul cînd s-ar trece la cultivarea unui pămînt nou şi mai 
puţin fertil, care nu determină valoarea de piaţă şi-şi poate 
funiza cantitatea suplimentară de cereale numai cu condiţia 
că o furnizează la valoarea de piaţă anterioară, adică la un 
preţ determinat, independent de această nouă producţie. In 
aceste condiţii, numai fertilitatea relativă a acestui additional 
ol 6) decide dacă el dă sau nu rentă, şi asta e întîmplă 
tocmai pentru că el nu determină valoarea de piaţă. Exat 

1) - profitul obişnuit. - Nota trad. 
2) - cererea suplimentară. - Nota trad. 
3) - Prin urmare, aici există o diferenţă esenţială între rentă şi 

profit. - Nota trad. 
4) - un element constitutiv al preţului. - Nota trad. 
5) - Dar de ce ? - Nota trad. 
6) - pămîntul suplimentar. - Nota trad. 
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aşa stau lucrurile cu cele 1 OOO 1. st. adiţionale pe pămînul 
vechi. Şi tai de aici ajunge Ricardo la concluzia contrară, 
că pămînul suplimentar sau porţiunea adiţională de capital 
detemină valoarea de piaţă, deoarece la valoarea de piaţă 
dată, care s-a stabilit independent, peţul podusului lor nu dă 
rentă, ci numai profit, nu acoperă valoarea, ci numai preţul 
de ost . astui odus ! Qu.e colltradictio n adjcto ! 1) ? 

Dar aici produsul se roduce totuşi, cu toa;e că nu dă entă ! 
Ceilly 2) ! Pe pămînl luat în arendă de frmier, pentru el, 
pentru apiist, proprietaa nciară a elt d-ne
stătător, care opune eztenţă, nu există .în tot cursul perioa
dei în care, în virtutea contractului de arendă, el însuşi este 
de fapt un proprietar fnciar. Prin urmae, acum capitalul 
se mişcă în acest element, fără a întîmpina ro rezistenţă ; 
i- capitalului îi este suficient preul de cost al produsului. 
In acelaşi mod, la expirarea termenului arendării, fermierul 
va regla, fireşte, renta în funcţie de limitele în care investi'rea 
apilului în agricultură dă n podus .Te poate fi vîndut 
la valoarea lui şi deci poate da rentă. O investire de caipital, 
care a valoarea de piaţă dată nu dă un excedent peste preţul 
de cost, nu ste luată în considerare la stabilirea proporţiilor 
rentei, după cum capitalul nu ar .plăti - sau nu s-ar stipula 
în contract - rentă de a un pămînt a cărui nefertilitate rela
tivă face ca preţul de piaţă să plătească numai preţul de cost 
al podusului aesui pămînt. 

In practică lucrurile nu se petrec întocmai cum le prezintă 
Ricado. Dacă ndaşl are e cipil: 3) . dacă-l dobîn
deşte în cursul primilr ani ai unei arenzi încheiate pe 14 ani, 
el nu pretinde profitul obişnuit. El ar face acest lucru numai 
în cazul cînd ar lua cu împmut capialul adiţional. Căi ce 
ar face cu apitalul disponibil ? Ar mai lua în arendă încă 
o bucată de pămînt ? Producţia agricolă permite întT-o măsură 
mult mai mare o investire intensivă de capital deit o cultivire 
extensivă a pămînului cu ajutorul unui capital mai mae. 
Sau, dacă în immediae vicJty 4) a vclui pămînt nu se 
găseşte pămmt de luat în aren!dă, atunci - dacă arendaşul 
are două feme separate - activiatea lui de conducere şi de · 
supraveghere ar fi fărîmiţată întT-o măsură mult mai mare 
decît ar fi în indusia prelucrătoare activiatea unui fabricant 

1) - Ce contradicţie între determinat şi determinant ! - Nota trad. > - Fireşte. - Nota trad. 3) - capital disponibil. - NotL trad. 
4) - imediata vecinătate. - Nota trad. 
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care ar avea şase abrici. Sau poate că arendaşul dă banii cu 
dobîndă unui bancher, săi invstească în rente de stat, n 
acţiuni ale căilor ferate etc. ? n aest caz el renunţă de la 
bun început la cel puţin jumătate sau la o treime din profitul 
obişnuit. Prin umare, dacă poate investi aceşti bani ca addi
tional capital în vechea fermă, obţinînd chiar mai puţin decît 
profitul mediu, de pildă 1 0% dacă profitul mediu reprezintă 
1 2%, el tot va avea un cîştig de 100o , dacă dobînda obişnuită 
este de 5o. Pentru el investirea celor 1 OOO 1. st. în [61 6] 
vechea fermă va continua deci să fie o operaţie avantajoasă. 

De aeea Ric[aTdo] greşeşte profund atunci cînd identifică 
investirea de capital adiţional [În aelaşi pămînt] cu applica
tion of additil apial to new oils 1) . n pml z, chiar 
în cadrul producţiei apitaliste, nu este necesar ca produsul 
să dea cel puţin profitul obişnuit. El trebuie să dea pste rata 
obişnuită a dobînzii numai atît it este nsar ca it is worth 
while the trouble and the risk of the famer to prefer the 
industrial employment of his spare capital to the „monied" 
employmnt of that capial 2) . 

Cu totul absurdă este însă, după cum am arătat, concluzia 
pe care Ric[ardo] o trage din acest raţionament : 

„Dacă mintea cuprinzătoare a lui Adam Smith s-ar fi îndreptat 
asupra acestui fapt, el nu ar fi susţinut că renta formează una din 
părţile componente ale preţului produselor agricole ; deoarece preţul este 
pretutindeni reglementat de venitul obţinut la acea ultimă porţiune de 
capital pentru care nu se plăteşte nici un fel de rentă" . (p. 391.) [Ver
siunea românească, vol. I, p. 244] . 

Exemplul pe care îl dă dovedeşte tocmai dimpotrivă that 
the aplication to land of this last portion of capital has been 
regulated by a market price independent of that application, 
existing before it took place, and, ,there fae allowing no rent, 
but only pofit 3). Este perfct adevărat că pentru poducţia 
capitaistă pofitul este unicul regulator. Şi de aceea este ade
vărat că nu ar exista rentă absolută dacă producţia ar fi 
reglată exclusiv de capital. Renta absolută apare tocmai acolo 

1) - folosirea unui capital adiţional pe un pămînt nou. - Nota trad. 
2) - să merite pentru un timp osteneala şi riscul fermierului, ca să 

prefere folosirea în industrie a capitalului său disponibil folosirii acestui 
capital în calitate de „bani" .  - Nota trad. 

3) - că folosirea acestei ultime porţiuni de capital la cultivarea pă
mîntului este reglată de un preţ de piaţă, independent de această folo
sire, preţ care există încă înainte ca ea să aibă loc şi care de aceea 
nu dă rentă, ci numai profit. - Nota trad. 
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unde condiţiile de producţie dau poprietarului funciar puterea 
de a limita th e exclusive regulation of production by capital 1). 

In al doilea rînd, Ric [ardo] (p. 391 şi um.) îi reproşează 
lui A. Smith că dezvoltă principiul j ust al rentei [numai] acolo 
unde este vorba de minele de cărbune ; el spune : 

„Intregul principiu al rentei este explicat aici admirabil şi cu claritate, 
dar ficare cuvînt se aplică la fel la pămînt ca şi la mine ; totuşi el 
afirmă că «alta este situaţia la suprafaţa pămîntului»" . (p. 392.) [Ver
siunea românească, voi. I, p. 245] . 

A. Smith simte că în anumite împrejurări landlordul are 
puterea de a opune capitalului o împotrivire efectivă, de a-1 
face să simtă forţa proprietăţii funciare şi de a cere în con
secinţă rentă absolută, şi că în alte împrejurări el nu are 
această putere ; dar că tocmai producţia de produse alimen
tare statoniceşte legea rentei, n timp ce in other applications 
of apital o land 2) enta este derninită de rena agricolă. 

„Proporţia, atît a produsului cit şi a rentei" (spune A. Smith), „este 
în raport cu fertilitatea aqsolută, şi nu cu fertilitatea relativă a pămîn
tului" (p. 392) [Versiunea românească, voi. I, p. 245]. 

Combătîndu-1 e Smith, Ric [ardo] se apropie, atît cît acst 
lucru îi este n genere posibil, de adevăratul principiu al 
rentei. El spune : 

„Să presupunem însă că nu ar exista nici un pămînt care să nu dea 
rentă ; în acest caz suma rentet de la pămintul cel mat slab va fi în 
raport cu v a l o a r  e a p r o d u s u  l u i  care depăşeşte cheltuielile de 
capital şi  profitul obişnuit al capitalului ; Acelaşi principiu va regle
menta renta unui pămînt de o calitate mai bună, sau mai favorabil 
situat şi, ca atare, renta acestui pămînt va depăşi renta pămîntului mai 
inferior, datorită avantajelor superioare pe care le posedă ; acelaşi lucru 
se poate spune de cele de calitatea a treia şi tot aşa pînă la cele de 
calitatea cea mai bună. Nu este oare evident atunci că fertilitatea rela
iivă a pămîntului este cea care determină porţiunea din produs care va 
fi plătită drept rentă a pămîntului, după cum productivitatea relativă a 
minelor este aceea care determină partea din produsul lor care va fi 
plătită ca rentă a minelor ?11 • (p. 392, 393) [Versiunea românească, voi. 
I, p, 245]. 

Aici Ricardo enunţă princpiul just al rentei. Dacă pămîntul 
cel mai prost plăteşte rentă, dacă prin umare renta se plă
teşte independent de different natural fertility of the sois -

1) - reglarea exclusivă a producţiei de către capital. - Nota trad. 
2) - la celelalte investiţii de capial în pămînt. - Nota trad. 
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absolut nmt 1) - această rentă trebuie să fie egală cu „the 
€cess of the value of the produce above the exenditure of 
capital and the ol'dinary profits of stock" that is to say = the 
ecess of the value of the pode above s st-ie 2) . 
Rical'do presupune că nu poate exista un asemenea exdent, 
deoarece, în contradicţie cu propriul său principiu, el aptă 
în mod greşit dogma [617] smithiană că value = cost pice of 
the produe 3) . 

In est, Riardo cade irăşi în geşală. 
Renta diferenţială ar fi determinată, fireşte, de „relative 

er1ity" 4) . Dar renta absolută nu ar avea nimic omn cu 
„natural fertility" .  

Pe de altă parte însă, Smith ar avea drptate atunci cînd 
afirmă că renta efectivă, e care o dă ipămîntul cel mai prost, 
poate să depindă de absolute fertility a celorlalte pămînturi 
şi de relative fertiHty a celui mai prost .pămînt sau de abso
lute fertility a celui mai prost pămînt şi de relative fertility 
a celorlalte categorii de p ămînt. 

Actual amount of ente 5) pe .re o dă 1pămînl el i 
prost, nu depinde de excess of value of its own produce over 
its ost-prie 6), cm cosideră Rirdo, ci de eiss of the 
market value over its ost,prie 7). Asa sînrt însă două 
lucruri cu totul d iferite. Dacă produsul celui mai prost pămîut 
determină the market price - atunci the market value = its 
real value, hence, the excess of its market value over its cost 
price = the excess of is own individual, is real value over 
its cost-price 8) . Dacă însă preţul de piaţă este determinat -
independent de produsul celui mai prost pămînt - de celelalte 
categorii de pămînt, lucrurile se prezintă altfel. Ric[ardo] pre
supune desending line 9) .  El presupune că pămîntl l ai 

1) - deosebirile de fertilitate naturală a pămînturilor - renta abso
lută. - Nota trad. 

�) - „excedentul valorii produsului peste capitalul cheltuit şi profitul 
Qbişnuit la capital" adică = excedentul valorii produsului peste preţul 
lui de cost. - Nota trad. 3) - valoarea = preţul de cost al produsului. - Nota trad. 

4) - „fertilitatea relativă" . - Nota trad. 
:,) - Masa efectivă a rentei. - Nota trad. 
�) - excedentul valorii propriului său produs peste preţul lui de cost. 

- Nota trad. 
7) - excedentul valorii de piaţă peste preţul lui de cost. - Nota trad. 
8) - preţul de piaţă, - atunci valoarea de piaţă = valoarea lui rală, 

deci excedentul valorii lui de piaţă peste preţul lui de cost = excedentul 
propriei lui valori individuale, al valorii lui reale, peste preţul lui de 
cost. - Nota trad. 

) - linia descendentă. - Nota trad. 
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prost ste cultivat ultimul şi că este cultivat (în cazul pre
supus) numai atunci cînd additional demand has necessitated 
an additional supply at the value of the produce derived from 
the wost n.d last o.tivaed so. 1). I. ast z va.-ea po
dusului elui mai prost pămînt reglează valoarea de piaţă. 
In cazul unei linii ascendente, acest lucru se întîmplă (chiar 
din punctul lui de vedere) numai dacă additional supply a 
categoriilor mai bune de pămînt nu este decît egală cu addi
tional demand la vechea valoare de piaţă. Dacă additional 
s11pply se mai mae dit tă ere, Ric[ardo] pesupne 
întotdeauna că vechiul pămînt trebuie să fie scos din cultură, 
în timp e de aici reiese numai că vechiul pămînt va da o 
rentă mai scăzută ca înainte (sau nu va da deloc rentă). In 
cazul unei linii descendente se înîmplă acelaşi lucru. Dacă 
additional supply este de aşa natură încît poate fi furnizată 
numai la vechea valoare de piaţă, măsura în care această 
valoare de piaţă depăşeşte preţul de cost al produsului noului 
pă�nt, mai prost, decide dacă - şi în ce măsură - pămîntul 
mai prost va da sau nu rentă. In ambele cazuri renta pămîn
tului este determinată de fertilitatea absolută, şi nu de cea 
relativă. De fertilitatea absolută a noului pămînt depinde în 
e măsură valoara de piaţă a prodoo1l.ui caegoriilo" de pămînt 
mai bune depăşeşte valoarea reală proprie, individuală, a pro
dusului obţinut pe noul pămînt. 

Aici A. Smith ae o distincţie justă înte land şi nes 2), 
întrucît în privinţa acestora din urmă el presupune că nicio
dată nu se trece la categorii mai proaste, ci întotdeauna la 
categorii mai bune, şi că ele furnizează întotdeauna mai mult 
decît ceea ce reprezintă additional supply n�esară. Renta de 
e categoria cea mai proastă depinde atunci de fertilitatea ei 
absolută. 

„După ce A. Smith a declarat că există unele mine care pot fi exploa
tate numai de proprietarii lor, întrucît vor produce doar atît cît să 
acopere cheltuielile de exploatare împreună cu profitul obişnuit al capi
talului întrebuinţat, ne-am putea aştepta să admită că speciale sînt 
acelea care reglementează preţul produsului t u  t u  r o  r minelor. Dacă 
minele vchi nu pot oferi cantitatea întreagă de cărbune cerută, preţul 
cărbunelui se va urca şi va continua să se urce pînă cînd proprietarul 
unei mine noi şi inferioare găseşte că poate obţine profitul obişnuit al 
capitalului, exploatînd mina sa„. Se vede deci, că întotdeauna mina cea 
mai săracă este aceea care reglementează preţul cărbunelui. A. Smith 

1) - cererea adiţională a făcut necesară o ofertă adiţională la valoa
ra produsului obţinut pe pămîntul cel ai prost şi ultimul cultivat. -
Nota trad. 

�) - pămînt şi mine. - Nota trad. 
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însă este de altă părere : l observă că «cea mai bogată mină de cărbune 
reglementează, de asemenea, şi preţul cărbunelui la toate celelalte mine 
din vecinătatea sa. Atît proprietarul cît şi întreprinzătorul găsesc, unul 
că ea poate da o rentă mai mare, celălalt că poate da un profit mai 
mare, vînzind cu un preţ mai ieftin decît toţi vecinii lor. Vecinii sînt 
în curînd obligaţi să vîndă la acelaşi preţ, cu toate că nu şi-o pot per
mite la fel de uşor şi cu toate că acest lucru, întotdeauna, scade - iar 
cîteodată înghite în întregime - atît renta cît şi profitul lor. Unele mine 
sînt atunci părăsite cu totul ; altele nu pot produce rentă şi pot fi 
exploatate doar de proprietar». Dacă cererea de cărbune [617 a] se va 
reduce sau dacă prin noi procese cantitatea va fi sporită, preţul va 
scădea şi unele mine vor fi părăsite ; dar în orice caz preţul trebuie să 
fie suficient ca să acopere cheltuielile şi profitul acelei mine care este 
exploatată fără ca să fie încărcată cu plata rentei. Aşadar, mina cea mai 
săracă este cea care reglementează preţul. De fapt, însuşi Adam Smith 
stabileşte acest lucru în altă parte, deoarece spune : «Preţul cel mai 
scăzut, la care se poate vinde cărbunele pe un timp mai îndelungat, 
este la fel ca al tuturor celorlalte mărfuri, preţul care este suficient cel 
puţin să înlocuiască împreună cu profitul obişnuit, capitalul ce trebuie 
întrebuinţat pentru aducerea lui pe piaţă. La o mină de cărbune, pentru 
care proprietarul funciar nu poate primi rentă, dar pe care trebuie să o 
exploateze singur, sau dacă nu, să renunţe cu totul la ea, preţul cărbu
nelui trebuie în general să se apropie de acest preţ»" (p. 393-395.) 
[Versiunea românească, vol. I, p. 246] . 

A. Smith reşeşte atunci cînd declară drept caz general 
cee.a ce nu e decît o combinaţie specială a pieţei, combinaţie 
în cadrul căeia pe piaţă domină cea mai productivă categorie 
de mine (sau de terenuri) . Dacă însă este presupus acest caz, 
raţionamentul lui este (în general) just şi al lui Ricardo greşit. 
Smith presupune că, datorită situaţiei cererii şi  productivităţii 
relativ ridicate a minei celei mai bune, aceasta din umă poate 
să arunce pe piaţă întregul ei produs numai atunci cînd îşi 
vinde căibunele mai ieftin decît concurenţii ei, adică atunci 
cînd preţul produsului ei este sub vechea valoare de piaţă. 
Drept umare scade preţul produsului şi pentru minele mai 
sărace. Preţul pe piaţă scade. Această scădere micşorează în 
toate cazurile renta minelor mai sărace şi poate să ducă chiar 
la dispariţia ei totală. Căci renta = excess of market value 
over cost-price of the produce, wh.ther that market value 
be = the individual value of fue prduce of a certain class, 
or mins, or not 1) .  Smih nu obsevă că profil oate să adă 
numai atunci cînd wit!drawal of capital and diminution of 
he amont f prodCtion becmes nory ). Dacă pel de 

1) - excedentul valorii de piaţă peste preţul de cost al podsului, 
indiferent dacă această valoare de piaţă este sau nu valoarea individuală 
a produsului unei anumite ootegorii de pămînt au de mine. - Nota trad. 

Z) - devin necesare retragerea apialului şi diminuara poporţiilor 
producţiei. - Nota trad. 
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piaţă, ce nder the gi ven cisns 1) ese Teglat by the 
produce of the best mines, so low, s to affod no excess above 
cost-price for the produce of the worst mine 2), atunci mina 
cea mai săracă poate fi exploatată numai de proprietarul ei. 
La acest preţ de piaţă, nici un capitalist nu-i va plăti rentă. 
în acest caz, proprietatea sa asupra pămîntului nu-i dă nici 
o putere asupra capitalului, dar suprimă pentru el împotri
virea pe care o întîmpină ceilalţi capitalişti atunci cînd vor 
să-şi investească capitalul în pămînt. Pentru el proprietatea 
funciară nu există, întrucît el însuşi este proprietar funciar. 
El poate, prin urmare, să-şi folosească pămîntul pentru extrac
ţia de cărne, ca şi pentru evry other tr:de 3), adică poate 
să-l folosească în cazul cînd preţul de piaţă al produsului -
pe are îl găseşte [deja] stabilit, şi nu-l determină el, - îi 
dă profitul mediu, acoperă preţul de cost al produsului. 

Şi de aici Ricardo conchide că Smith se contrazice singur ! 
Din faptul că preţul de piaţă anterior stabileşte în ce măsură 
noi mine pot fi date în exploatare de către proprietarii lor, 
adică pot fi exploatate în condiţii cînd proprietatea funciară 
dispare pentru că la preţul de piaţă anterior ele asigură între
prinzătorului preţul de cost, el trage concluzia că acest preţ 
de cost determină preţul de piaţă ! Dar aici el recurge din 
nou la d&cending ne 4) şi afimă că mina mai puţin poduc
tivă poate fi exploatată numai în cazul cînd preţul de piaţă 
al produsului e ridică peste valoarea produsului minelor mai 
bune ; în realitate însă nu este necesar decît ca el să depă
şească preţul de cost sau chiar numai să-l acopere la minele 
cele mai sărace, exploatate de proprietarii lor. In plus, dacă 
Ricardo consideră că, „if by new processes the quantity" (of 
coal) „should be increased, the price would fall, and some 
mines would be abandoned 5), - aeasa dpiide nai de 
deee of the fall of prie 6) şi de state of ded 7) .  Dacă a 
o asemenea scădere a preţurilor, piaţa poate să absoarbă 
întregul produs, minele sărace vor continua să dea rentă în 
condiţii cînd scăderea preţului de piaţă lasă totuşi an excess 

i) - în împrejurările date. - Nota trad. 
> - de produsul celor mai bune mine, scade atît de mult încît pro

dusul celei mai sărace mine nu dă nici un excedent peste preţul de cost. 
- Nota trad. 

2) - oricare altă ramură de producţie. - Nota trad. 
"> - linia descendentă. - Nota trad. 
;) - „prin noi procese cantitatea" (de cărbune) „va fi sporită, preţul 

va scădea şi unele mine vor fi părăsite" .  - Nota trad. 
> - măsura scăderii preţului. - Nota trad. 7) - situaţia cererii. - Nota trad. 
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of arket va.ue ovr the ost-price of the more sele ns 1) 
şi vor fi exploatate de proprietarii lor, dacă market value 
only oves, is adequate to, ths otpie 2). In amee azui 
însă este absurd să se spună că preţul de cost al celei mai 
sărace mine reglează preţul de piaţă. Fireşe, regulates the 
cost�rice of the worst mine the proportion of the price of 
its produce to the regulating market-price, and decides there
fore the qrustion whether or not [618] it can e worked 3). Dar 
chestiunea dacă la un preţ de piaţă dat poate fi exploatat 
un teren sau o mină de o anumită productivitate nu are, evi
dent, nimic comun şi nu coincide nicidecum cu chestiunea dacă 
preţul de piaţă este reglat de preţul de cost al produsului 
minei respective. Dacă la o valoare de piaţă sporită ar fi nece
ară au posiblă o additional supply 4), valoarea de piaţă ar fi 
reglată de pămîntul cel mai sărac, dar atunci acesta ar da şi 
rentă absolută. Tocmai în legătură cu acest caz Smith presu
pune contrarul. 

In al treilea rînd, Ric[ado] (p. 395 sq.) îi reproşează lui 
Smith faptul că el consideră că cheapness of raw 1produce 5), 
de pildă înlocuirea grînelor cu cartofii, înlocuire care deter
mină o scădere a salariului şi o reducere a cheltuielilor de 
producţie, face ca landlordului să-i revină a larger share as 
well as a larger qantity 6) .  Impotriva acesei păreri Ric[ardo] 
obiectează : 

.,nici o parte din această porţiune suplimentară nu ar reveni rentei, 
ci în întregime şi în mod invariabil profitului... Atît timp cît se vor 
cultiva păminturi de aceeaşi calitate şi atît timp cît nu va avea loc nici 
o modificare în ceea ce priveşte fertilitatea sau avantajele lor relative, 
renta va rămîne mereu la aceeaşi proporţie faţă de produsul brut" 
(p. 396.) [Versiunea românească, vol. I, p. 246-247] . 

Această afirmaţie este, fără doar şi poate, greşită. Rent 
would all n share, and0 thfoe, relatively in quantity 7). 
Cartoful, devenit principal produs alimentar, ar micşora valoa
rea capacităţii de muncă [Arbeitsvermogen] , timpul de muncă 

1) - un excedent al valorii de pilţă peste preţul de cost al minelor 
mai sărace. - Nota trad. 

2) - acoperă doar acest preţ de cost, îi este adecvat. - Nota trad. 
3) - reglementează raportul dintre preţul produsului ei şi preţul de 

piaţă regulator şi de aceea decide dacă ea poate fi exploatată sau nu. 
- Nota trad. 

.i - ofertă suplimentară. - Nota trad. 
') - ieftinăatea produselor agricole. - Nota trad. 
1� - o prte mai mare Şi o cantitate mai mare. - Nota trad. 
7) _ Partea rentei şi deci mărimea ei relativă va scădea. - Nota trad. 
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necesar s-ar reduce, timpul de supramuncă şi deci rata plus
valorii ar creşte, prin umare, celelalte condiţii rămînînd egale, 
compoziţia organică a capitalului s-ar schimba, valoarea părţii 
variabile ar scădea în raot cu vailoaa părţii consante, deşi 
masa de muncă vie folosită ar rămîne aceeaşi .  De aceea rata 
protului ar creşte. In acest az am avea o scădere a rentei 
albsolute şi o scădere elativă a rentei diferenţiale (vezi p. 610, 
arl C) 1) .  Acestă auză r avea efe egle ait Upa 
capitalului agricol cît şi asupra celui neagricol. Rata generală 
a profitului ar creşte şi de aceea renta ar scădea. 

Ch. XXVIII. „On the comparative value of gold, corn, and 
labour, in ich and poor countries" 

„Eroarea pe care o face d-rul Smith în întreaga sa lucrare constă în 
presupunerea că valoarea grîului este constantă ; că în timp ce valoarea 
tuturor celorlalte bunuri se poate urca, valoarea grîului nu se poate urca 
niciodată. După el, grîul are întotdeauna aceeaşi valoare, doarece el 
poate hrăni întotdeauna acelaşi număr de oameni. In acelaşi mod se 
poate spune că stofa are întotdeauna aceeaşi valoare, deoarece se pot 
face din ea acelaşi număr de haine. Ce are a face valoarea cu capaci
tatea de a hrăni şi îmbrăca ?" (p. 449, 450.) [Versiunea românească, 
vol. I, p. 271-272] . 

„ .. . Dr. Smith ... a susţinut cu atîta pricepere teoria potrivit căreia preţul 
natural al mărfurilor reglementează în cele din urmă preţul lor de piaţă" . 
(p. 451 .) [Versiunea românească, vol. I, p. 272] . 

„ ... Aurul, e�timat în grîu, poate fi de valoare foarte diferită în două 
ţări diferite. Am încercat să arăt că valoarea aurului va fi scăzută în 
ţări bogate şi urcată în ţări sărace ; Adam Smith este de altă părere : 
el crede că valoarea aurului, estimată în grîu, este mai urcată în ţările 
bogate" . (p. 454.) [Versiunea românească, vol. I, p. 273] . 

Ch. XXXII. „Mr. Malthus's Opinions on Rent" 

„Renta este creatoare de valoare, dar nu creatoare de avuţie" 9" 
(p. 485, 486.) [Versiunea românească, vol. I, p. 289] . 

„Vorbind de preţul urcat al grîului, d-l Malthus, evident, nu se referă 
la preţul pe cuarter sau pe bushel, ci mai degrabă la excedentul pre
ţului cu care se vinde întregul produs, peste costul său de producţie, 
incluzînd întotdeauna în termenul „costul său de producţie" atît profitul 
cît şi salariile. 150 de cuarteri de grîu cu 3 I. st. şi 10 şilingi cuarterul 
vor aduce o rentă mai mare landlordului decît 1 00 de cuarteri cu 4 I. st. 
presupunînd că costul de producţie ar fi acelaşi în ambele cazuri" 
(p. 487). „Oricare ar fi natura pămîntului, renta urcată trebuie să depindă 
de preţul ridicat al produsului ; dar atunci cînd există un preţ urcat, 
renta trebuie să fie urcată proporţional cu abundenţa şi nu cu raritatea" . 
(p. 492.) [Versiunea românească, vol. I, p. 290, 292] . 

„Intrucît rena este efectul preţului urcat al griului, pierderea de 
rentă este efectul unui preţ scăzut. Grîul străin nu intră iciodată în 

1) Vezi în volumul de faţă, tabelul inseat între p. 51 i p. 52. 
Nota red. 
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concurenţă cu un asemenea griu indigen care dă rentă ; scăderea pre
ţului afectează în mod invariabil pe landlord, pînă cînd este absorbită 
întreaga rentă ; - dacă preţul scade în continuare şi mai mult, el nu va 
da nici profitul obişnuit al capitalului, capitalul va părăsi atunci agri
cultura pentru a se îndrepta spre o altă întrebuinţare, iar griul, care a 
fost cultivat mai înainte cu ajutorul acestui capital, va fi atunci şi 
numai atunci importat. Din pierderea de rentă va rezulta o pierdere de 
valoare, de valoare estimată în bani, dar această pierdere va fi un cîştig 
de bogăţie. Cantitatea produselor agricole şi a celorlalte produse la un 
loc va spori ; datorită uşurinţei mai mari cu care ele sînt produse, cu 
toate că vor spori în cantitate, vor scădea în valoare" . (p. 519.) [Ver
siunea românească, vol. I, p. 304] . 



[C a p i t o l u l p a i s p r e  z e c e] 

Teoria rentei a lui A. Smith 

[1 . Contradicţii în tratarea problemei] 

[61 9] Nu ne vom opri aici asupra modului interesant în care 
tratează S [mith] următoarea problemă : cum renta obţinută 
la principalul produs alimentar vegetal determină toate cele
lalte strictly agltural ens 1) (ceşterea animalelor, silvi
cultura, cultura plantelor tehnice), deoarece aceste ramuri de 
producţie se pot transforma reciproc una în alta. El exclude 
cultura orezului, acolo unde orezul constituie principal vege
able means of subsistance 2), doace tenurile .tivae u 
orez nu pot fi transformate în fineţe, în ogoare semănate cu 
grîu etc„ şi nici acestea din urmă nu pot fi transformate n 
terenuri cultivate cu orez. 

Smith defineşte just renta a „prix paye pour L'usage de 
la terre" 3) ( [„Rchrches sur la nae t les as de a 
richesse des nations . . .  " ,  Paris 1802] , t.I. , p. 299), [Versiunea 
românească „Avuţia naţiunilor",  vol. I, p. 102] - prin pămînt 
trebuie să înţelegem aici orice forţă a naturii ca atare, deci 
şi apa etc. 

!n opoziţie cu concpţia stranie a lui Rod [bertus] 96, Smith 
enumeră încă în introducere părţile componente ale capitalului 
agrar : 

„capitalul cu care îşi procură sînţa" (materia primă), „plăteşte 
munca, îşi cumpără şi întreţine vitele de muncă şi celelalte unelte 
agricole" (1. c.) [Versiunea românească, vol. I, p. 1 02] . 

Dar ce este acest „prix paye pour l'usage de la terre" ? 

1) - rente agricole în sensul strict al cuvîntului. - Nota trad. 
�) - principalul mijloc de subzistenţă vegetal. - Nota trad. 
3) - „preţ plătit pentru folosinţa pămîntului". - Nota trad. 
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,,O.ce parte din produs sau din preţul produsului, care întrece această 
porţiune" {qui paie le capital avance 1) „şi profitul obişnuit"}, proprietarul 
pămîntului încearcă, fireşte, să şi-o rezerve pentru el drept rentă a 
pămîntului său" (l.c.p. 300) . 

„Această porţiune poate încă fi considerată ca renta naturală a pămîn
tului" .  (p. 300.) [Versiunea românească, vol. I, p. 102]. 

Smith obiectează împotriva confundării rentei cu dobînda 
la capitalul investit în pămînt : 

„Proprietarul pretinde rentă chiar pentru un pămînt neameliorat" .  
(p. 300-301.) [Versiunea românească, vol. I ,  p .  102], 

şi chiar această a doua formă a rentei 2), adaugă l, are i
cularitatea că dobînda la apitalul folosit pentru ameliorarea 
pămîntului reprezintă dobînda la capitalul investit de fermier 
nu de proprietar. 

„El" (le proprietaire) „cere cîteodată rentă şi pentru ceea ce este 
absolut imposibil să fie o ameliorare făcută de om" . (p. 301.) [Versiunea 
românească, vol. I, p. 102] . 

Smith afirmă categoric că proprietatea funciară, proprie
tarul funciar ca proprietar „exige la rente" 3). osidend 
aşadar, renta ca simplă consecinţă a existenţei proprietăţii 
funciare, Smith o tratează ca preţ de monopol, lucru absolut 
just, întrucît numai ca urmare a faptului că intervine pro
prietatea funciară produsul se vinde la un preţ mai mare 
decît preţul de cost, se vinde la valoarea lui. 

„Renta pămîntului, considerată ca preţul plătit pentru folosirea pămîn
tului, este, fireşte, un preţ de monopol" . (p. 302) [Versiunea românească, 
vol. I, p. 103]. 

Acesta este într-adevăr preţul pe care te sileşte să-l plăteşti 
monopolul proprietăţii asupra pămîntului şi care, fiind sub 
acest raport, preţ de monopol, se deosebeşte de preţurile pro
duselor industriale. 

Dn punctul de vedere al capitalului - iar în producţie 
domină capitalul - preţul de cost cere numai a produsul 
să plătească în afară de cheltuielile avansate şi profitul mediu. 
In acest caz, produsul, indiferent dacă va fi produit de la 
tere 4) au oriare .t produs, poate 

1) - care plăteşte capitalul avansat. - Nota trad. 
2) - adică renta de pe n pămînt ameliorat. - Nota trad. 
3) - pretinde rentă. - Nota trad. 
�) - produs al pămintului. - Nota trad. 
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„să ajungă pe piaţă". „Dacă preţul obişnuit este mai mare decît altul, 
surplusul faţă de acest preţ va merge, în mod natural, la renta pămîn
tului. Dacă el nu este mai mare, deşi marfa poate fi adusă e piaţă, el 
nu poate îngădui o rentă a pămîntului. Dacă preţul va fi sau nu va fi 
mai mare, depinde de cerere" (t.I,p. 302, 303) . [Versiunea românească, 
vol. I, p. 103] . 

intrebarea este, de e renta intră în preţ altfel dcît salariul 
şi profitul ? Iniţial Smith a descompus în mod just  valoarea 
în salariu, profit şi rentă (lăsînd la o parte capitalul constant).  
Dar el s-a abătut imediat pe un drum opus şi a tdentificat 
valoarea cu preţul natural (adică preţul mediu al mărfurilor 
sau preţul de cost al acestora determinat de concurenţă) for
mîndu-1 pe acesta din urmă din salariu, profit şi rentă. 

„Aceste trei părţi par a constitui, mijlocit sau nemijlocit, întregul 
preţ" (t. I, 1.  I, eh. VI, p. 101).  [Versiunea românească, vol. I, p. 38]. 

„Totuşi, în societăţile cele mai înaintate există totdeauna un mic 
număr de mărfuri, al căror preţ s e d e s c o m p u n e numai în două 
părţi, salariile muncii şi profitul capitalului, şi, un număr şi mai mic 
încă, al căror preţ constă în întregime numai din salariile muncii. In 
preţul peştelui de mare, de exemplu, o parte plăteşte munca pescarilor, 
şi alta profitul capitalului plasat în pescărit. Renta are numai rareori o 
parte [620] din acest preţ„. In unele părţi ale Scoţiei unii oameni săraci 
îşi fac o meserie din strîngerea de-a lungul ţărmului mării, a acelor 
variate pietricele, cunoscute de obicei sub numele de pietricele de Scoţia. 
Preţul, plătit pentru ele de către cioplitor constituie în întregime salariul 
muncii lor ; nu intră în preţ nici rentă, nici profit. Dar preţul total al 
fiecărui produs trebuie să se descompună în una sau alta sau în toate 
aceste trei părţi" . (vol. I, p. 103-104.) (t. I, 1. I, eh. VI, p. 103, 1 04) . 
[Versiunea românească, vol. I, p. 38-39] . 

In pasajele citate (a şi în general în capitolul al 6-lea care 
tratează despre „părţile componente ale preţurilor mărfurilor") 
sînt puse laolaltă descompunerea valorii în salariu etc. şi for
marea preţului din salariu etc. (Capitolul al 7-lea tratează 
entru prima oară despre „prix naturel şi prix de marche"). 

I. I, eh. I, II, II ratează dese „division .au ravail" 1) h. IV 
dspre monaie 2). In aese apiale a şi n cele umătoae 
se dă în treacăt o definiţie a valorii. Ch. V tratează despre 
prix reel şi pix nominal des machandiss 3), dspre s
formaea valorii în preţ : eh. IV : „Des parties constituantes 
du prix des marchandises" 4) ; eh. VI despre prix naturel şi 

1) - „diviziunea muncii" . - Nota trad. 
2) - bani. - Nota trad. 
3) - preţul real şi preţul nominal al mărfurilor. - Nota trad. 4) - „Despre părţile constitutive ale preţului mărfurilor" . 

Nota trad. 
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prix de marche 1). Apoi eh. VIII - despre salaires 2), eh. IX -
de it ds rapiaux 3) ; eh. X dspre salaires şi profits 
dans les divers emplois du travail et des capitaux 4) ; în sfşit, 
eh. XI - despe rente de la terre 5). 

Aici însă vrem să atragem atenţia în primul rînd asupra 
următoarelor : potrivit tezelor citate mai sus există mărfuri 
al căror preţ constă numai din salariu, după cum există şi 
mărfuri al căror preţ constă numai din salariu şi profit şi, 
în sfîrşit, mărfuri al căror preţ constă din salariu, profit şi 
rentă. e aceea : 

„preţul total al unei mărfi trebuie să se descompună ... în una sau alta 
sau în toate aceste trei părţi" . 

in concordanţă cu aceasta nu ar exista, prin urmare, mc1 
un temei să e spună că renta intră în preţ altfel decît pro
fitul şi alariul ; ar trebui însă să e spună că renta şi profitul 
intră în preţ altfel deit salariul, deoarece acesta din urmă 
intră întotdeauna, pe cînd renta şi profitul nu întotdeauna. 
De unde rovine aşadar, deosebirea ? 

Mai departe, Smith ar fi trebuit să analizeze următoarea 
problemă : este oare posibil a acele puţine mărfuri, în al 
căor preţ intră numai salariul, să e vîndă la valoarea lor, 
au pauves ge; 6) ae string alloux d'ose 7), nu s[nt oae 
mai curînd muncitori alariaţi ai şlefuitorilor, are le plătesc 
pentru marfa furnizată numai un salariu obişnuit, adică le 
plătesc pentru întreaga zi de muncă, care la prima vedere le 
aparţine în întregime, numai atît cit primeşte un muncitor în 
celelalte ramuri, în ae o parte din ziua sa de muncă con
stituie profitul şi nu-i aparţine lui, ci capitalistului ? Smith 
ar fi trebuit fie să confirme aceasta, fie, dimpotrivă, să declare 
că în cazul de faţă profitul numai în aparenţă nu se deose
şe de salariu. El însuşi spune : 

„Cind aceste trei diferite feluri de venit aparţin unor diferite persoane, 
ele se deosebesc uşor ; dar cind aparţin aceleiaşi persoane, uneori se 
confundă una cu alta, cel puţin în limbajul obişnuit" . (t. I, I. I, eh. VI, 
p. 1 06.) [Versiunea românească, vol. I, p. 40] . 

1) - preţul natural şi preţul de piaţă. - Nota trad. 
2) - alarii. - Nota trad. 
3) - profitul la capialuri. - Nota trad. 
1) - salarii şi prnfit în diferitele utilizări ate muncii şi ale capitalului. 

- Nota trad. 
5) - renta pămîntului. - Nota trad. 
G) - oamenii săraci. - Nota trad. 
7) - pieticele de Scoţia. - Nota trad. 



376 Capitolul paisprezece 

r, la Smith problema e prezintă în felul următor : 
Dică lurătoru. indpendent (a şi paues gei en Eoe) 

foloseşte numai muncă (neavînd nevoie de capital), foloseşte, 
în general, numai munca sa şi elementele date de natură, 
atunci preţul, descompunîndu-se, se reduce numai la salariu. 
Dacă un lucrător foloseşte şi n mic capital, el reuneşte într-o 
singură persoană şi e €l care primeşte salariu şi pe cel care 
primeşte profit. Dacă, în sfîrşit, el foloseşte munca sa, api
talul său şi proprietatea sa funciară, în el sînt reunite trei 
persoane - proprietarul funciar, fermierul şi muncitorul. 

{Intreaga absurditate a lui Smith iese la iveală într-una din 
frazele cu care îşi încheie capitolul al 6-lea din cartea I : 

„După cum într-o ţară civilizată sînt puţine mărfuri, a căror valoare 
de schimb rezultă numai din muncă" (aici munca şi salariul se identi
fică) „renta şi profitul contribuind într-o mare măsură la valoarea de 
schimb a celor mai multe mărfuri, tot aşa produsul anual al muncii din 
această ţară" (aici, deci, mărfurile sînt echivalente totuşi cu produsul 
muncii deşi nu „întreaga valoare a acestui produs provine exclusiv din 
muncă") „va fi suficient ca să cumpere sau să dispună de o cantitate 
mult mai mare de muncă decît aceea întrebuinţată în producerea, pre
gătirea şi aducerea acestui produs pe piaţă" . (l.c.p. 103, 109.) [Ver
siunea românească, vol. I, p. 40] . 

Poduit du travail 1) nu est.e egil cu valeur de e poduit 2) . 
Mai curînd (s-ar putea înţelege) această valeur surchargee par 
l'addition du profit et de la rente 3) . De aceea produit du tra
vail poate să cumpere, să dispună de o cantitate mai mare de 
muncă, adică poate cumpăra sub formă de muncă o valoare 
mai mae decît cea pe care o reprezintă . cantitatea de muncă 
cuprinsă în podS. Aoeastă eză ar fi justă dacă ar fi fo
mulată astfel : 

[621]  Smith spune : 

„După cum într-o ţară ci
vilizată sînt puţine mărfuri a 
căror valoare de schimb re
zultă numai din muncă renta 
şi profitul contribuind într-o 
mare măsură la valoarea de 

Chiar din propriul lui 
punct de vedere ar fi trebuit 
să spună : 

„Comme dans un pays ci
vilise il n'y a que tres-peu de 
machandses dont toute la 
valeur echangeable € esout 
en salaires €Ulement, et que, 
dns la tres-majeue partie 

1) - Produsul muncii. - Nota trad. 
2) - valoarea acestui produs. - Nota t rad. 
3) - valoarea este sporită prin adăugarea profitului şi a rentei. -

Nota trad. 
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chimb a elor mai multe 
mărfuri, tot aşa produsul 
anual al muncii din această 
ţară va fi suficient ca să 
cumpere sau să dispună de o 
cantitate mult mai mare de 
muncă deît aceea întrebuin
ţată în producerea, pregătirea 
şi aducerea acestui produs pe 
piaţă". 

d'entr'elles, une forte portion 
de cette valeur se resout en 
rente et profits, il en resulte 
que le produit annuel du tra
vail de ce pays suffira tou
jours pour acheter et com
mander une quantite de tra
vail beauoup plus rande que 
celle qu'il a fallu payer" (deci 
şi  employer) „pour faire oî
tre e produit, le preparer et 
l'amener au maehe" 1). 

(Aici Smith se întoace din nou la cea de-a doua concepţie 
a lui asupra valorii, despre care spune chiar în acest capitol : 

„Trebuie observat că valoarea reală a diferitlor părţi componente ale 
preţului este măsurată cu cantitatea de muncă pe care fiecare din ele 
o poate cumpăra sau de care poate dispune. Munca" (în acest sens) 
„măsoară valoarea nu numai a acelei părţi din preţ care revine muncii" 
(trebuie spus : salariului), „ci şi valoarea părţii care se descompune în 
rentă şi a părţii care se descompune în profit" (t. I„ 1. I. eh. VI, p, 100) 
{Versiunea românească", voi. I, p. 38]. 

(in capitolul VI predomină încă „descompunerea valorii în 
salariu, profit şi rentă".  Numai în capitolul VII , care tratează 
despre prix naturel şi prix de marche, începe să precumpă
nească ideea că preţul se formează din aceste elemente con
stitutive) .  

Aşadar : valeur echangeable du produit annuel du travail 2) 
nu constă numai din salariul pentru munca folosită în pro
ducerea acestui produs, ci şi din profit şi rentă. Dar dis
punerea de această muncă sau cumpărarea ei e realizează 
numai prin intermediul acelei părţi a valorii, care se des
compune în salariu. Astfel se poate pune în mişcare o masă 
mult mai mare de muncă în cazul cînd o parte din profit şi 
din rentă este folosită pentru a se cumpăra munca sau pentru 
a se dispune de muncă, adică în cazul cînd această parte este 

I) - întrucît într-o ţară civilizată există foarte puţine mărfui a căror 
valoare de schimb se descompune numai în salarii, şi întrucît o parte 
considerabilă din valoarea majorităţii mărfurilor se descompune in rentă 
şi profit, rezultă că produsul anual al muncii acestei ţări va fi întot
deauna suficient pentru a cumpăra şi a dispune de o cantitate mult mai 
mare de muncă decît cea care trebuie pFitită (deci şi folosită) „la culti
varea, prelucrarea şi aducerea pe piaţă a acestui produs" . - Nota trad. 

1) - valoarea de schimb a produsului anual al muncii. - Nota trad. 
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transformată n salariu. e ajunge deci la următoarele : la 
valeur changeable du produit annuel du travail se resout 
n travail aye (as) et travail on aye (it et ene) 1). 
Şi aă ă, dacă din această rte a valorii, re e dene 
in muncă neplătită, o parte oareare va fi transformată în 
salariu, se va putea cumpăra o cantiate de muncă mai mare 
decît n cazul cinci pentru o nouă cumpărare de muncă se 
rezervă numai acea parte din această valoare, are constă din 
salariu } .  

Aşadar, să revenim acum a obiectul nostru. 

„Un meseriaş independent, care are destul capital, atît pentru a cum
păra materiale, cît şi pentru a se întreţine pînă ce îşi duce produsele pe 
piaţă, va ciştiga atît salariul unui ziler care lucrează la meşter, cit şi 
profitul pe care aces� meşter îl realizează prin vînzarea a ceea ce acest 
ziler produce. Totuşi, cîştigul său se numeşte de obicei profit, iar salariul, 
şi în acest caz, se confundă cu profitul. Un grădinar care îşi cultivă 
singur grădina, întruneşte în persoana sa trei persoane diferite : pe pro
prietarul funciar, pe fermier şi pe muncitor. Prin urmare, produsul obţi
nut îi va plăti renta pentru cel dintîi, profitul pentru cel de-il doiJa şi 
salariul pentru cel de-al treilea. Cu toate acestea, întreg acest venit e 
considerat de obicei un cîştig din munca sa. Atît renta cît şi profitul, 
în acest caz, se confundă cu salariul" (t. I, 1. I, eh. VI, p. 1 08.) [Versiunea 
românească, voi. I, p. 40] . 

Aici ste realmente o cofuzie. Oare „toate acestea" nu 
ezintă „le fuit de on ail" ? 2) Şi e elaţihle po
ducţiei :.iste - n re, adată u saaa muncii de 
condiţiile ei obiective, muncitorul, capialistul şi proprietarul 
funciar se opun nul altuia a trei persoane diferite - nu 
sint transpuse aici asupra acestui grădinar, atunci cînd le 
produit de son travail or rather the value of that produce is 
regarded, prrt of it as wages, in payment of his labour, part 
of it as profit, n account of the apial employed, and part 
of it as rent, as the portion falling due o he land or rather 
the rprieor of the Jnd" ? ) 1n cadrul roducţiei apitaliste 
este absolut just pentru relaţiile de muncă, în care elementele 
menţionate (de fapt) nu sînt separate unele de altele, să se 
presupună că ele sînt separate unele de altele şi astfel acest 

1) - valoarea de schimb a produsului anual al muncii e dscompune 
în muncă plătită (salarii) şi muncă neplătită (profit şi rentă) . - Nota 
trad. 

�) - „prdusul muncii lui" . - Nota trad. 
3) - produsul muncii lui sau, mai exact, valarea acestui produs este 

considerată parte ca salariu, care constituie retribuirea muncii lui, parte 
ca profit la capitalul folosit şi parte ca rentă, care revine pămîntului sau 
mai exact proprietarului funciar ? - Nota trad. 
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grădinar să fie considerat ca fiind propriul [622] său ziler şi 
opriu. său prier iar in a roa 1). r se 
văd1t că aici e strecoară a Smith ideea vulgară că salariul 
povine din muncă, iar profitul şi renta - independent de 
munca muncitorului - din capital şi pămînt ca din izvoare 
d-sinestătătoae, dn e iproe nu aipopa muncii 
altia, ci însăşi avuţia. La Smith e împletesc în acest fel 
biar ele i rofnde conepţii u cele mai absde idei 
create de conştiinţa vulgară, prin abstractizarea fenomenelor 
izolate le concurenţei. 

După ce Smith mai nti a descompus valoarea în salariu, 
profit şi rentă, el, dimpotrivă, fomează apoi valoarea din 
salariu, profit şi rentă, determinate independent de valoare. 
După ce uită astfel propriile lui concluzii juste cu privire la 
orginea profitului şi a rentei, el poate să spună : 

„Salariul, profitul şi renta sînt cele trei surse primare ale oricărui 
venit, ca şi ale oricărei valori de schimb".  (t. I, 1. I, eh. VI, p. 105.) 
[Versiunea românească, vol. I ,  p. 39] . 

Conform propriei lui argumentări, el ar fi trebuit să spună : 
„La valeur d'une machandise procede exclusivement du 

travail (de la quantite du travail) fixe dans cette marchandise. 
Cette valeur se resout en salaire, profit et rente. Salaire, profit 
et ne son; .s fomes primitives, dans lesquells l'ouier, 
le capitalste, et le proprietaire participent a la valeur creee 
par le travail de l'ouvrier. Dans ce sens ils sont les trois 
sources primitives de tout revenue, quoique aucune de ces 
soit-disant oces enre das la onstition de a vleur" 2). 

Din psajele citate vedem m în eh. VI care tratează despre 
„parties constituantes du prix des marchandises" 3), Smith 
ajunge să descompună preţul în salariu, atunci cînd la pro
ducţie participă numai munca (nemijlocită), să-l descompună 
în salariu şi pofit, cînd în locul lucrătorului independent 
există zilerul care lucrează pentru apitalist (adică există 

IJ - într-o singură persoană. - Nota trad. 
2) - Valoarea unei mărfi provine exclusiv din muncă (din cantiatea 

de muncă) fixată în această marfă. Această valoare se descompune în 
alariu, profit şi rentă. Salariul, profitul şi renta sînt formele iniţiale în 
care muncitorul, capitalistul şi proprietarul participă la valoarea creată 
de muncitor. In acest sens ele reprezintă cele trei surse iniţiale ale 
oricărui venit, deşi nici una dintre aceste aşa-numite surse nu participă 
la crearea valorii" .  - Nota trad. 

3) - „părţile constitutive ale preţului mărfurilor" . - Nota trad. 
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capital), ş1, m sîrşit, în salariu, profit şi rentă, cînd în afară 
de capital şi muncă participă a producţie „pămîntul", pre
supunindu-se totuşi că pămînl ese .prrieate, adică e îngă 
muncitor şi capitalist apare şi proprietarul (deşi Smith face 
o€rvaţia că toate aceste trei figuri caracteristice, sau două 
dintre ele, pot fi reunite în una singură). 

In eh. VII, care tratează despre prix naturel şi prix de 
marche, renta - a fel ca şi salariul şi profitul - este pre
zentată a parte costitutivă a preţului natural (în cazul dnd 
la producţie participă pmîntul). Acest fapt este atestat de 
următoarele pasaje : 

(1. I, eh. VII) 

„Cînd preţul unei mărfi oarecare nu ste mei mai mare mei mai 
mic decit acela care ste suficient pentru a plăti r e  n t a p ă m î n  -
t u l u  i, salariile muncii şi profiturile capitalului întrebuinţat pentru 
a produce, a prepara, a aduce această marfă pe piaţă, potrivit nive
lurilor lor naturale, atunci marfa este vîndută pe ceea ce s-ar putea 
nui preţul ei natural. Marfa este în acest caz vîndută exact cu 
atît cit valorează" (p. 111 ,  I ) .  [Versiunea românească, vol. I, p. 41] .  
(Aici preţul natural este identificat c u  valoarea mărfii). 

„Preţul de piaţă al fiecărei mărfi este determinat de raportul dintre 
cantitatea adusă în fapt pe piaţă şi cererea celor dispuşi să plătească 
preţul natural al mărfii sau valoarea întreagă a rentei, muncii şi profi
tului, care trebuie plătite pentru a aduce marfa pe piaţă" (vol. I, p. 1 12.) 
[Versiunea românească, vol. I, p, 41-42] . 

„Cînd cantitatea unei mărfi aduse pe piaţă nu îndestulează cererea 
efectivă, toţi cei dispuşi să plătească valoarea întreagă a r e  n t e i, sala
riului şi profitului, care trebuiesc plătite pentru a aduce această marfă 
pe piaţă, nu pot fi satisfăcuţi cu cantitatea pe care o doresc.„ Preţul de 
piaţă se va ridica mai mult sau mai puţin peste preţul natural, fie după 
gradul de lipsă, fie după bogăţia şi pofta de lux a concurenţilor, care se 
intîmplă să stimuleze, mai mult sau mai puţin, jocul concurenţei (I, p. 
113.) [Versiunea românească, vol. I, p, 42] . 

„Cînd cantitatea adusă pe piaţă întrece cererea efectivă ea nu poate 
fi în întregime vîndută celor dispuşi să plătească întreaga valoare a 
rentei, salariului şi profitului care trebuie plătite pentru aducerea ei pe· 
piaţă . . .  Preţul de piaţă va scădea mai mult sau mai puţin, sub preţul 
natural, după cum surplusul în mai mare sau în mai mică măsură acti
vează concurenţa între vînzători sau după cum se întîmplă să fie de o 
importanţă mai mare sau mai mică pentru ei de a se debarasa imediat 
de o marfă" (I, p. 114.) [Versiunea românească, vol. I, p, 42] . 

„Cînd cantitatea adusă pe piaţă este tocmai suficientă pentru a satis
face cererea efectivă, evident, preţul de piaţă va i, atunci, exact... preţul 
natural. Concurenţa între negustori îi sileşte pe toţi să accepte acest 
preţ, dar nu-i sileşte să accepte un preţ mai mic" (I, p, 114-11 5.) [Ver
siunea românească, vol. I, p. 42] . 

[623] Potrivit lui Smith, proprietaire withdraw his land or 
transfer it from the production of one commodity (as wheat} 
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to that of another (as pasture f.i.) if, in consequence of the 
state of the market, his rent sinks below, or rises above, is 
raual ax 1) . 

. ,Ori de cite ori acea> tă cantitate" amenee au marche 2) „depăşeşte 
cererea efectivă, unele din părţile componente ale preţului ei trebuiesc 
plătite sub nivelul lor natural. D a c ă  a c e  a s t ă  p a r t e  e s t e  r e n t a, 
interesul proprietarilor de pămint ii va indemna imediat să retragă o 
parte din pămîntul lo1·" . (I, p. 115.) [Versiunea românească, vol. I, p. 42] . 

„Dacă, dimpotrivă, cantitatea adusă pe piaţă rămîne vreodată sub 
cererea efectivă, unele din părţile componente ale preţului se vor urca 
peste nivelul lor natural. D a c ă  s e  u r c ă  r e n t a, interesul tuturor 
proprietarilor de pămint îi va determina, fireşte, să rezerve mai mult 
pămint pentru cultivarea acestui produs" (v. I, p. 116.) [Versiunea româ
nească, vol. I, p. 43] . 

.. Variaţiile intimplătoare şi trecătoare ale preţului de piaţă al unei 
mărfi oarecare cad, mai ales, asupra acelor părţi din preţ care se 
descompun în salariu şi profit. Partea care se descompune în rentă este 
mai puţin afectată de ele" (I, 118-119.) [Versiunea românească, vol. 
1, p. 43] . 

„Preţul de monopol este, în orice moment, cel mai ridicat ce se poate 
obţine. Din contră, preţul natural, sau preţul liberei concurenţe, este 
cel mai mic posibil, dacă nu în orice moment, ce e drept, în orice caz 
pentru un timp destul de îndelungat" (I, p. 124.) [Versiunea românească, 
vol. I ,  p. 45] . 

„Preţul de piaţă al unei măii poate continua a fi mult timp urcat 
peste preţul ei natural, rareori poate să se menţină, mai mult timp mai 
jos decit acest preţ. Dacă o parte oarecare din el va fi plătită sub nivelul 
ei natural, persoanele al căror interes va fi atins vor resimţi pierderea 
şi vor reduce imediat, fie atîta din pămînt, fie atita din muncă, fie atita 
din capitalul ce era întrebuinţat în producţia bunurilor respective, pină 
ce în curind, cantitatea adusă pe piaţă nu va fi mai mare decit e necesar 
pentru a satisface cererea efectivă. Preţul de piaţă al ei, deci, se va 
ridica, în scurt timp la preţul ei natural ; sau cel puţin aşa va fi cazul 
acolo unde va fi o libertate perfectă" (I, p. 125.) [Versiunea românească, 
vol. I, p. 45-46] . 

După o asemenea ratare a problemei în eh. VII, este foarte 
greu de înţeles pe ce bază afirmă Smith, în eh. XI, b. I. „De 
la rente et de la terre", că renta nu inră întotdeauna în preţ 
acolo unde pămîntul, devenit proprietate, participă la pro
ducţie ; cum poate Smith să facă o deosebe între modul n 
care intră în preţ rena şi modul în care intră în preţ pro
it. şi alariul, după e în apitolele VI şi VII el a n-

1) - proprietarul îşi retrage pămîntul sau îl trece de la producerea 
unei mărfi (de exemplu griu) la producerea alteia (de exemplu păşuni) 
dacă, drept urmare a situaţiei pieţii, renta lui scade sub rata ei naturală 
sau depăşeşte această rată. - Nota trad. 

2) - adusă pe piaţă. - Nota trad. 
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siderat renta, absolut la fel a profitul şi a salariul, a partie 
constituante 1) a preţului natural. Dr să evenm a h. XI 
(b. I). 

Am văzut că acolo renta este definită a un excedent, are 
rămîne din preţul produsului după ce s-au plătit cheltuielile 
avae de capitalist (fermier) + the average rpofit 2). 

În eh. XI Smith rstoană absolut totul. Renta nu mai intră 
în prix naturel. Sau, mai exact, A. Smith recurge aici la un 
prix ordinaire 3), are, de regulă, se dosebeşte de iprix nael, 
deşi în eh. VII am văzut că prix odinaire nu rămîne niciodată 
în cursul unei perioade îndelungate sub prix naturel şi nici
odată nu este posibil ca el să plătească, în cursul unei perioade 
îndelungate, o oarecare parte constitutivă a preţului natural 
sub rata a naturală, şi cu atît mai puţin să nu o plătească 
deloc, şa cum e afimă im în eea e prieşe ena. 
Smith nu ne spune nimic nici despre faptul dacă produsul 
se vinde sub valoarea lui, atunci nd nu plăteşte renta, sau 
se vinde peste valoarea lui, cînd plăteşte renta. 

„Pînă acum prix naturel al unei mărfi era „valoarea întreagă a rentei, 
salariului şi profitului care trebuie plătite pentru a aduce marfa pe 
piaţă". (I, p. 112.) [Versiunea românească, vol. I, p. 42] . 

Acum auzim : 

„Deobicei pe piaţă pot fi aduse numai acele părţi din producţia solului 
al căror preţ obişnuit este suficient ca să reconstituie capitalul folosit 
ca să le aducă pe piaţă, împreună cu profitul lor obişnuit" . (p. 302-303.) 
[Versiunea românească, vol. I, p. 103] . 

Prin umare, prix ordiaire nu este prix naturel, şi pentru 
ca marfa să ajungă e piaţă nu este nevoie să e plătească 
prix naturel. 

[624] Pînă acum ni s-a spus că, atunci cînd prix ordinaire 
(acolo e spunea prix de marche) nu este suficient pentru 
a plăti întreaga rentă („I.a valeur entiere de la mte" ") ), 
pămîntul trebuie retras din producţie pînă cind prix de marche 
se va ridica la nivelul preţului natural şi va plăti întreaga 
rentă. Acum, dimpotrivă : 

„Dacă preţul obişnuit este mai mare decît atît" (pentru a înlocui le 
capial et payer Ies profits orclinaires de ce capital 5), surplusul faţă de 

1) - parte constitutivă. - Nota trad. 
.) - pofitul mediu. - Nota trad. 
3) - preţ obişnuit. - Nota trad. 
4) - „valoara întreagă a rentei".  - Nota trad. 
5) - capitalul şi pentru a plăti profitul obişnuit la acest capital. -

Nota trad. 
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acest preţ va merge, în mod natural, la renta pămîntului. Dacă el nu 
este mai mare, deşi marfa poate fi adusă pe piaţă, el nu poate îngădui 
o rentă proprietarului pămîntului. Dacă preţul va fi sau nu va fi mai 
mare, depinde de cerere" (eh. XI, I. I) ,  (I, p. 302, 303), [Versiunea 
romanească, vol. I, p. 103] . 

Din parte onstituivă a preţului litural enta se trans
fomă dinro dată într-. excedent pe prix suffisant 1), a 
căru. exisnţă au nexistnţă d�illde de state of .end 2) . 
Prix suffisant însă este preţul necesar pentru ca aa să 
ajungă pe piaţă, şi deci să fie produsă, dică este preţul de 
producţie [Produktionspreis] al mărfii. Căci preţul care este 
o condiţie necesară pentru ca marfa să fie oferită, o condiţie 
neceară pentru ca n general aceasta să fie produsă, să apară 
pe  piaţă a rfă, is of 11e 3), reţul ei de roducţie, au 
preţul de cost. Aceasta este conditio sine qua non a existenţei 
ei .  Pe de altă parte, cererea pentru unele produse ale pămîn
tlui este întodeauna de a nară îit preţul lor obişnuit 
dă un excedent peste preţul de producţie şi, prin urmare, 
aduce rentă. Pentru altele, cererea poate să fie aceeaşi, dar 
poate fi şi alta. 

„Există cîteva părţi din producţia solului, pentm care cererea este 
întotdeauna de aşa natură, încît să îngăduie un preţ mai mare decît ar fi suficient pentru a le aduce pe piaţă ; şi sînt altele pentru care 
cererea poate, sau nu poate fi atît de mare, incit să ingăduie acest preţ 
mai urcat. Primele întotdeauna îngăduie o rentă proprietarului pămîn
tului ; ultimele, uneori pot, altele nu pot îngădui această rentă după 
diferitele împrejurări" (l.c.I, p. 303.) [Versiunea românească, vol. I , 
p. 103]. 

Aşadar, n loc de pix naturel avem aici prix suffisant. Prix 
ordinaire însă se deosebeşte de acest prix suffisant. Cînd 
include renta, prix odinaiTe depăşeşte prix suffisant. Cînd 
exclude renta, el este egal cu acesta. Pentru prix suffisant 
este chiar caracteristic faptul că exclude renta. Prix ordinaire 
ste mai mic decît prix sufisant dacă înlocuieşte numai capi
ll şi nu iplăeşe average ofit. rin rae, prix suffisant 
este în ealitate reţul de producţie, sau preţul de cost, sub 
forma n care Riado l-a extrs prin abstractizare din teoria 
lui A. Smith şi sub care el apare, înr-adevăr, din punctul 
de vedere al producţiei capitaliste, adică ste preţul cae, n 
fară de avn�s du apise aye ls 1fits ordiairs 4) ; 

1) - preţul suficient. - Nota trad. 
�) - situaţia cererii. - Nota trad. 3) - ste, desigur. - Nota trad. 
�) - cheltuielile capitalistului plăteşte profitul obişnuit. - Nota trad. 
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este preţul mediu pe care îl creează concuenţa dintre capi
alişti in difent employments of l 1). Ti acestă 
abstractizare a unor fenomene izolate ale concurenţei face 
ca Smith să opună preţului natural, formulat chiar de el, 
preţul suficient, deşi în tratarea preţului natural de către 
Smith, suficient pentru o perioadă mai mult sau mai puţin 
îndelungată este declarat, dimpotrivă, numai preţul obişnuit 
care plăteşte părţile constitutive ale preţului natural : renta, 
profitul, salariul. Intrucît capitalistul conduce producţia măr
furilor, prix suffisant este acela care este suficient pentru 
producţia capitalistă, suficient din pncl de vedee . api
talului, iar acest preţ suficient pentru capital does not include 
ent, but does, in the contrary, exclude it 2) . 

Pe de altă parte, acest sufficient price 3) nu este totuşi sufi
cient pentru unele prodse ale pămîntului. Pentru acestea din 
urmă ordinary price 4) reie să fie atîrt de ridiat, înlt să 
dea un excedent oarecare peste sufficient price şi să aducă 
stfel rentă proprietarului funciar. Pentru alte produse ale 
pămîntului aceasta depinde, spune autorul, de împrejurări. 
Contradicţia care constă în faptul că sufficient price nu este 
suficient, că preţul, suficient pentru ca produsul să ajungă 
e piaţă, nu se suficient enu a el să ajngă acolo, -
această contradicţie nu-l deranjează pe Smith. 

Deşi el nu priveşte nici o clipă înapoi, a ceea ce a dezvoltat 
n h. V, VI şi VII, îşi dă totuşi seama (văzînd însă în aceasta 
nu o contradicţie, ci o nouă descoperire, pe care a făcuto 
pe neaşteptate) că cu acest sufficiPnt price el a răsturnat 
întreaga sa teorie a natural price" . 

„Trebuie să se observe deci" (aceasta este forma extraordinar de naivă 
în care Smith trece de la o afirmaţie la alta diametral opusă) „că 
renta intră în a 1 c ă  t u  i r e  a preţurilor mărfurilor în a 1 t f e 1 d e c  î t 
s a  1 a r i u 1  ş i  p r o f i t u  I. Salariul sau profitul mare sau mic sînt 
c a u z  e 1 e preţului mare sau mic [625] pe cînd renta, mare sau mică, 
este efectul acestui preţ. Preţul produsului e mare sau mic din cauza 
salariilor şi profiturilor, mari sau mici, ce trebuie plătite pentru a aduce 
un anumit produs pe piaţă. Dar, după cum preţul este ridicat sau scăzut, 
mult mai mult sau foarte puţin mai mult, sau atît cît e suficient ca să 
plătească salariile şi profiturile, se îngăduie o rentă ridicată sau scăzută 
sau chiar nici un fel de rentă" . (p. 303, 304) . [Versiunea românească, voi. 
I, p. 103] . 

1) - în diferitele sfere de investire a capitalului. - Nota trad. 
2) - nu include renta, ci, dimpotrivă, o exclude. - Nota trad. 
3) - preţ suficient. - Nota trad. 
'> - preţul obişnuit. - Nota traq. 
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Reţin€ atenţia în primul rînd fraza de încheiere. Aşadar, 
prix suffisant, preţul de ost, qui ne paye que salairs et 
ois 1), exclude renta. Dacă produsl e .lăteşe u un preţ 
care depăşeşte considerabil prix suffisant, atunci el plăteşte 
o rentă ridiată. Dacă se plăteşte numai u ceva mai mult, el 
plăteşte o rentă mică. Dacă produsul se plăteşte exact cu pix 
suffisant, el nu plăteşte nici o rentă. Dacă peţul eal al pro
dusului oincide cu preţul lui suficient, care plăteşte profit şi 
iu, l nu plăteşte nici o ntă. Rena este bdeauna n 
excedent peste prix suffisant. Prin natura sa, prix suffisant 
exclude renta. Aceasta este teoria lui Ricardo. El acceptă ideea 
preţului suficient, a preţului de cost, cae este a lui A. Smith ; 
evită . inconsecvena lui A. Smith, care constă în admiterea 
debirii dintre preţul suficient şi pr�ţul natural, şi promo
vează în mod consecvent [această idee] . După toate a�este 
incoecvenţe, Smith continuă să fie atît de inconsecvent, încît 
pentru unele produse · ale pămîntului cere un peţ care să fie 
plus fort 2) decît preţul lor suficient. Dr hiar aestă 
incocvenţă este şi ea rezultatul unei „dbservări" mai juste. 

Totuşi, începutul pasajului citat este într-adevăr uimitor 
de naiv. n eh. VII, Smith a arătat că renta, profitul şi sala
riul intră în egală măsură în componenţa preţului natural, 
după e dissolution of value I1to enrt, ps an1d waes 3) a 
fost schimbată în composition of value by the natural price 
of rent, profits and wages 4). Acum el spune că renta intră 
into „the composition of the price of commodities" 5) altfel 
decît profitul şi salariul. Şi anume în are alt mbd intră into 
that composition 6). Tocmai în ea că ena nu intră delo:: 
în această componenţă. Aici primim pentru prima oară o expli
caţie adevărată a sufficient price 7) . Preţul mărfurilor este 
scump sau ieftin, ridicat sau scăzut din auză că salariul şi 
profitul - ratele lor naturale - sînt ridicate sau scăzute. 
Mafa nu ajunge pe piaţă, nu se produce, dacă nu se plătesc 
aceste profituri şi salarii ridiate sau scăzute. Ele formează 
preţul e producţie al măfii, preţul ei de cost ; deci ele sînt 
realmente elemente constitutive ale valorii sau ale preţului. 
Dimotrivă, renta nu intră în preţul de cost, în preţul de pro-

1) - oare plăteşte doar salariile şi profituile. - Nota trad. > - mai ridicat. - Nota trad. 
3) - dscompunerea valorii în rentă, profit şi salariu. - Nota trad. 
4) - compunerea valorii din preţul natual l rentei, profitului şi 

salariului. - Nota trad. 
· 

5) - în „componenţa preţului mărfurilor". - Nota trad. 
6) - în această componenţă. - Nota trad. 
7) - preţului suficient. - Nota trad. 
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ducţie. Ea nu este un element constitutiv al exhangeable 
value 1) a mărfi. a se rplăteşte numai anci îd ordiary 
price al mărfii depăşeşte preţul ei suficient. Profitul şi salariul 
a elemente constitutive .e ei înt cauze ale peţ1ui ; 
renta, dimpotrivă, este numai un rezultat al preţului, nai 
o urmare a lui. a nu intră deci a element în componena 
preţului, spre deosebie de profit şi salariu. Şi aceasta îam
nă în limbajul lui Smith că renta intră în componenţa preţului 
altfel deoît profitul şi salariul. El nu-şi dă deloc seama, după 
cît e pae, că răstoană întreaga sa teorie a preţului natural. 
Căci ce înseamnă la el „natural price" ? nă centrul în 
jurul căruia gravitează preţul de piaţă, acel sufficient rice 
sub care produsul nu poate să scadă dacă, în decursul unei 
perioade de tmp it de cît îndelungate, el trebuie să ajngă 
pe piaţă, să fie produs. 

Aşadar, acum renta este excedentul peste preţul natural, 
în timp ce înainte ea era element const>tutiv al preţului natu
ral ; acum ste o consecinţă, înainte era o cauză a preţului. 

Nu există, dimpotrivă, nici o contradicţie în afirmaţia lui 
Smith potrivit căeia pentru anumite produse ale pămintului 
condiţiile pieţei sînt întodeauna de aşa natură, încît preţul 
lor obişnµit trebuie să depăşească preţul lor suficient, cu alte 
cuvinte sînt de a natură, încit proprietatea funciară dispune 
de puterea de a ridica preţul peste nivelul care ar fi sficient 
pentru capitalist dacă el n-ar întîmpina nici o influenţă opusă. 

[6261 După ce, în eh. XI, a aruncat pste bod eh. V, VI şi 
VII, el continuă impertu1babil : acum să abodăm mai îndea
roae obla şi să anailizăm 1) oduit de a re 2), ae 
dă întotdeauna rentă, 2) produis de la tere, care uneori o 
dau, alteori nu şi, în sfîrşit, 3) schimbările cae au lc, în 
diferite perioade ale dezvoltării societăţii, în valoarea relativă 
a acstor două feluri de poduse, atît în ea ce privşte rapor
tul dintre ele, cît şi raportul dintre ele şi mărfurile indus
triale. 

[2. Teza lui Smith cu privire la caracterul deosebit 
al cererii de produse agricole. Elementul fiziocrat 

din teoria rentei a lui Smith] 

„i.a secţiune. Despre produsul pămîntului care dă întot
deanna rentă". 

1) - valorii de schimb. - Nota trad. 
) - podusul pămîntului. - Nota trad. 
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El îe cu teoria populaţiei. Produsele alimentare eează 
întodeauna cerere pentru ele. Cînd antitatea produselor ali
mentare creşte, creşte şi numărul oamenilor, consumatori ai 
prduselor alimentare. Oferta acestor mărfuri creează deci 
cererea lor. 

„Intrucît oamenii, ca toate celelalte animale, se înmulţesc în mod 
natural, în raport cu mijloacele de întreţinere, există întotdeauna mai 
mult sau mai puţin o cerere de alimente. Acestea pot întotdeauna să 
obţină sau să dispună de o cantitate mai mare sau mai mică de muncă ; 
şi întotdeauna se poate găsi cineva dispus să lucreze în scopul de a 
obţine alimentele" . (I. I, eh. XI) I, p. 305.) [Versiunea românească, vol. 
I, p. 103-104] . 

„Dar solul, aproape in toate împrejurările produce" [why ? 1)] „o canti
tate de alimente mai mult decît suficientă pentru a întreţine toată munca 
necesară spre a le aduce pe piaţă, in modul cel mai larg în care acea 
muncă a fost vreodată întreţinută. De asemenea, surplusul este întot
deauna mai mult decît suficient ca să reconstituie capitalul care anga
jează această muncă, împreună cu profitul lui. Ceva, deci, rămîne întot
deauna ca rentă, pentru proprietarul solului" .  (Le.I, p. 305, 306.) [Ver
siunea românească, vol. I, p. 104] . 

Aeasta sună cu totul fiziocratic şi nu dovedeşte şi nici nu 
explă de e „prix" . astei he partiiee 2) dă 
un excedent peste „prix suffisant" ,  adică rentă. 

a exemplu Smith dă păşunile şi terenurile necultivate. 
Uează aoi o rază dpe renta diferenţială ; 

„enta pămîntului variază nu numai cu fertilitatea lui, oricare i-ar 
i producţia, dar şi cu situaţia lui oricare i-ar fi fertilitatea" (I, p. 306.) 
[Veriuna românească, vol. I, p. 104] . 

In cazul de aă renta şi profitul apar a simplu excedent 
ae răîne după ce s-a scăzut din produs partea are in 
atua îl hrăneşte pe muncitor. (Asta este o concepţie 
fic fizicrată are în realitate se zează pe apl că 
n ondiţiile dominaţiei agriculturii omul trăieşte aproape 
exclusiv din produse aricole şi că indusria, manufactura 
aae a o muncă auxiliară rurală, exercee sur le produit local 
de a e 3) ). 

„Aşa că ste întreţinută o cantitate mai mare de muncă din această 
pducţie 4) ; iar surplusul din care se scoate profitul fermierului şi renta 
iearului e pămînt este micşorat" . (p. 307) [Versiunea românească, 
voL I, p. 1 04] . 

1) - de ce ? - Nota trad. 
2) - mărfi deosebite. - Nota trad. 
) - execitată asupra produsului local al naturii. - Nota trad. 
4) adică din producia unui teren i îndpărtat de piaţă. - Nota red. 
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De aceea, cultivarea rîului trebuie să aducă un profit mai 
e decît pâtue 1) . 

„Un cîmp de cereale, de o fertilitate moderată, produce o cantitate 
mult mai mare de produse alimentare, decît cea mai bună păşune, de o 
întindere egală" . 

{Aici, prin urmare, nu este vorba de preţ, ci de cantitatea 
naturală absolută de nouriture pour l'homme 2).} 

„Deşi cultivarea lui cere mult mai multă muncă, surplusul care rămîne 
după ce s-a retras sămînţa şi cheltuiala de întreţinere a acestei munci, 
este totuşi cu mult mai mare" . 

{Deşi grîul valorează o cantitate mai mare de munci, tdtuşi 
excedentul de produse alimentare pe care îl dă - în afara 
retribuirii muncii - terenul cultivat cu rîu depăşeşte exce
dentul pe care îl dau păşunile folosite pentru creşterea anima
lelor. Şi acest excedent are o valoare mai mare, nu fiindcă 
rîul valorează o cantitate mai mare de muncă, ci fiindcă 
excedentul sub formă de rîu conţine mai multe substanţe 
nutritive.} 

„Presupunînd că o livră de carne nu a ajuns vreodată să valoreze mai 
mult decît o livră de pîine, acest surplus mai mare" (la grîu) - {căci 
aceeaşi suprafaţă de pămînt dă mai mulţi pfunzi de grîu decît de carne} 
„ar avea pretutindeni o valoare mai mare" {căci se presupune că o livră 
de piine este egală cu o livră de carne (ca valoare) şi că pe de aceeaşi 
suprafaţă de pămînt rămîne, după ce muncitorii au primit partea nece
sară hranei lor, un număr mai mare de pfunzi de cereale decît de carne} 
„şi ar constitui un fond mai mare şi pentru profitul fermierului: cît şi 
pentru renta proprietarului" (p. 308, 309.) [Versiunea românească, vol. 
I, p. 105] . 

După ce înlocuieşte prix naturel cu prix suffisant şi stabi
leşte că renta este excedentul peste prix suffisant, Smith . uită 
că. în general aici este vorba de pix şi deduce renta din 
riportu. dintre ntitatea de rzourriture 3) fuzată de . agri
cultură . �i cantitatea de nouriture pe care o consumă cultiva
torul pămîntului. 

n point of fact 4), dacă faem absracţie de acest od fizio
crat de tratare, Smith presupune · că preţul produsului agricol, 
aŢe constituie principalul prodS alimentar, . aduce, .n .�fară 
de profit, şi rentă. Pornind de la această bază, el continuă. 

1) - păşunea. - Nota trad. 
2) - hrană pentru om. - Nota tr.ad. . 
3) - hrană, aici - produse alimentare. - Nota trad. 
4) - de fapt. - Nota trai. 
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O dată · cu dezvoltarea culturilor agricole, suprafaţa păşunilor 
naturale devine insuficientă pentru creşterea animalelor, pentru 
satisfacerea cererii de cane de măcelărie. In acest scop trebuie 
folosit pămîntul cultivat. [627] Prin urmare, preţul cărnii 
trebuie să crească într-atît, încît să poată plăti nu numai 
munca · folosită în creşterea vitelor, ci şi 
„profitul şi renta pe care proprietarul de pămînt şi fermierul le-ar fi 
putut scoate dintr-un asemenea teren cultivat. Vitele care pasc chiar pe 
cele mai mlăştinoase terenuri, cînd sînt aduse pe aceeaşi piaţă, se vînd, 
in raport cu greutatea sau calitatea lor, cu acelaşi preţ ca şi vitele 
crescute pe solul cel mai ameliorat. Proprietarii acelor mlaştini profită 
de acest fapt şi ridică renta pămîntului lor în raport cu preţul vite
lor lor" . 

(Aici el deduce în mod just renta diferenţială din excedentul 
valorii de piaţă peste valoarea individuală. Dar în acest caz 
valoarea de piaţă nu creşte fiindcă se face trecerea de la un 
teren mai bun la unul mai prost, ci fiindcă are loc o trecere 
de la un teren mai puţin fertil la unul mai fertil). 

,Jn modul acesta, o dată cu progresul amelioraţiunilor, renta şi pro
fitul păşunilor neameliorate sînt determinate, într-o oarecare măsură, de 
renta şi profitul păşunilor ameliorate ; iar acestea, la rîndul lor, de renta 
şi profitul cerealelor" . (I, :no, 311 .) [Versiunea românească, vol. I ,  p. 
105, 106] . 

,,Dar acolo unde nu există .. . avantaj local renta şi profitul din cereale 
sau renta şi profitul din oricare alte produse care constituie hrana vege
tală obişnuită a populaţiei determină, fireşte, renta şi profitul păşunilor 
de pe pămîntul transformat în păşuni" .  (p. 315) . 

„Folosirea păşunilor artificiale, a napilor. a morcovilor, a verzei şi 
altor mijloace, care se utilizează pentru a face ca o întindere egală de 
pămînt să dea hrană unui număr mai mare de vite decît dau păşunile 
naturale, ar putea reduce întrucîtva superioritatea pe care, într-o ţară 
înaintată, preţul cărnii de măcelărie o are faţă de preţul pîinii. De altfel, 
se pare că aşa a şi fost" etc. (p. 315.) [Versiunea românească, vol. I, 
p. 107] . 

După _ce defineşte în modul arătat mai sus raportul dintre 
renta obţinută în sfera creşterii vitelor şi renta obţinută în 
agricultură, Smith continuă : 

„In toate ţările mari, majoritatea terenurilor cultivate este utilizată 
fie la producerea alimentelor, fie a nutreţului. Renta şi profitul acestora 
determină renta şi profitul tuturor celorlalte terenuri cultivate. Dacă o 
anumită altă producţie va realiza mai puţin, pămîntul va fi transformat 
imediat în terenuri pentru cultivarea cerealelor sau în păşune ; iar dacă 
alta va produce mai mult, o parte din terenurile cultivate cu cereale 
şi păşuni, va tr\ce curînd la acea producţie" (I, p. 318.) [Versiunea 
românească, vol. I, p. 108] . 

· 

Apoi vorbeşte despre viticultură, horticultură, legumicul
tură etc. : 
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„Prin urmare, renta şi profitul acestor producţii - care er, fie o 
mai mare cheltuială iniţială de ameliorare în scop de a face pămîntul 
propriu pentru ele, fie o mai mare cheltuială anuală de cultură - deşi 
sînt adesea cu mult superioare rentei şi profitului cerealelor şi păşunilor, 
totuşi, cînd nu sînt mai mari decît atît cît să compenseze aceste cheltuieli 
extraordinare, sînt şi ele în general, determinate de renta şi profitul 
recoltelor comune" .  (I, p. 323, 324.) [Versiunea românească, voi. I, p. 1 10]. 

Apoi se referă a cultivarea trestiei de zahăr şi a tutunului 
în colonii. 

„In felul acesta, renta terenurilor cultivate, ale căror produse consti
tuie hrana omului, determină renta majorităţii celorlalte soluri cultivate" 
(I, p. 334). „In Europa, grîul este principalul produs al sollui, care 
serveşte direct la hrana omului. Prin urmare, exceptînd situaţiile spe
ciale, renta terenurilor de grîu determină în Europa, renta tuturor celor
lalte terenuri cultivate (1. c., p. 331, 332.) [Versiunea românească, voi. I,  
p. 1 12] . 

In continuare, Smith revine la teoria fiziocrată n foa e 
care i-a dat-o el, şi anume la teza potrivit căreia nourriture 
îşi creează consumatori. Dacă cultura griului este înlocuită cu 
o a1tă !lră re pe erre la plus omm.e 1), c.iat n 
acelea;;i condiţii, dă o cantitate mult mai mare de produse 
alimentare, 

„renta proprietarului, s a u  surplusul cantităţii de hrană, care i-ar 
rămîne după ce plăteşte munca şi reconstituie capitalul fermierului îm
preună cu profitul obişnuit, va fi desigur cu mult mai mare. Oricare ar 
fi nivelul salariului cu care munca este plătită deobicei în această ţară, 
acest surplus mai mare poate întotdeauna întreţine o cantitate mai mare 
de muncă şi, în consecinţă, dă posibilitatea proprietarului de pămînt ă 
cumpere sau să dispună de o cantitate mai mare din ea" (I, p. 332.) 
[Versiunea românească, voi. I, p. 112] 

Dă a exemplu oezul. 

„In Carolina, unde plantatorii, ca ş1 m alte colonii engleze, sînt în 
general şi fermieri şi proprietari de pămînt şi unde, în consecinţă renta 
se confundă cu profitul..." (I, p. 333.) [Versiunea românească, oL I,  
p. 1 13] .  

[628] Totuşi, impul de orez 

„nu este potrivit nici pentru cereale, păşuni sau viţă de vie şi - ce e 
drept, nici pentru alt produs vegetal folositor oamenilor ; iar cîmpurile 
potrivite pentru asemenea culturi, nu sînt bune pentru culturi de orez. 
Deci, chiar în ţările cu culturi de orez, renta terenurilor de orez nu 
poate determina renta celorlalte terenuri cultivate, care nu pot fi 
niciodată folosite pentru cultivarea acestui produs" (I, p. 334.) [Ver
siunea românească, voi. I, p. 113] .  

1 )  - pămintul cel a i  obişnuit. - Na trad. 
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Al doilea exemplu pe care-l ă este cartoful (mai sus cri
ia e care o ue Ric[aoo] 1) ).  Dacă în lol elelor prn
cipalul produs alimentar ar fi cartoful, atunci, 

„aceeaşi întindere de pămînt de cultură va întreţine un număr mult mai 
mare de oameni, iar muncitorii, ar fi, în general, hrăniţi cu cartofi ; şi 
mi mare va fi surplusul care va rămîne după ce se va reconstitui întreg 
capitalul şi se va remunera munca folosită în cultură. De asemenea, o 
parte mai mare din acest surplus aparţine proprietarului de pămînt. 
Populaţia va creşte, iar rentele se vor urca mult faţă de nivelul lor de 
azi" (I, p. 335.) [Versiunea românească, I, p. 113] . 

Cu cîteva observaţii e care le face în continuare în legă
tră u 1le ain de farine, d'avoine şi les ponms de re ) 
e ncheie prma seţiune a eh. XI. 

Vn că această primă secţiune, în care este vorba de 
pdusul pămîntului, care dă întotdeauna rentă, poate fi rezu
mată în felul următor : presupunîndu-se că renta de a prin
cipalul produs vegetal este dată dinainte, aici se explică cum 
reglmentează ea renta în sfera ceşterii vitelor, în viticultură, 
horticultură etc. Despre natura rentei ca atare aici nu se 
spune nimic în afară de o frază generală despre faptul că -
şi aceasta dacă din nou se presupune că renta există - ferti
litatea pămîntului şi poziţia lui determină nivelul rentei . Dar 
acasta se referă numai la deosebirea dintre diferite rente, 
la deosebirile în ea ce priveşte mărimea lor. Dar de ce acest 
produs dă întotdeauna rentă ? De ce preţul lui obişnuit depă
şeşte întotdeauna preţul lui suficient ? Smith face aici abstrac
ţie de preţ şi ajunge din nou a fiziocraţie. Dar pretutindeni 
e a n fir oşu idea că demand 3) e de aiole 
ste întotdeauna atît de mare din cauză că aceste produse 
creează e cei care le cer, creează pe propriii lor demandeurs 4) . 
ar chiar că e pspune aest lucru, răîne ouş i  neclar 
de e cererea rebuie să depăşească oferta şi în virtutea aes
tui fapt să ridice preţul peste preţul suficient. Dar aici, e 
nsimţite ise din nou a suprafaţă amintirea preţului natural 
re cuprinde atît renta, cît şi profitul şi salriul şi care se 
plăşte în zul il ofera şi a oresund . lea : 

„Clnd cantitatea adusă e piaţă este tocmai suficientă pentru a satis
face cererea efctivă şi deloc mai mare, evilent că preţul pieţei va fi, 
atunci, exact... preţul natural" (I, p. 1 14.) [Versiunea românească, vol. I, p. 42] . 

1) Vei volumul de faţă, p. 369-30. - Nota red. 
) - pîinea de grîu, de ovăz şi cartofii. - Nota trad. 
3) - cerera. - Nota trad. 
4) - consumatori. - Nota trad. 
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Caracteristic este însă faptul că nicăieri n această secţiune 
Smith nu exprimă acestă idee. Chiar la începutul capitolului 
al XI-lea ·el a spus că renta nu intră n preţ ca parte consti
tutivă a lui. Contradicţia este cît se poate de evidentă. 

[3. Cum tratează Smith raportul dintre ofertă 
şi cerere la diferite feluri de produse ale pămîntului. 

Concluziile lui privind teoria rentei] 

„Secţiunea a doua : despre produsul solului care uneori 
îngăduie, iar alteori nu îngăduie renta". 

Propriu-zis în această secţiune se analizează pentrl prima 
oară natura generală a rentei. 

„Hrana omului se pare că este singurul produs al solului care întot
deauna şi în mod necesar dă o rentă oarecare proprietarului de pămînt" 
(de ce „întotdeauna" şi „în mod necesar", nu se arată). „Alte soiuri de 
produse, uneori pot, alte ori nu pot da rentă, după împrejurări" (1. c., 
I, p. 337.) [Versiunea românească, voi. I, p. 1 14] . 

„După hrană, cele două mari trebuinţe ale omului sînt îmbrăcămintea 
şi locuinţa" (1. c., p. 338). Pămîntul, „în starea primitivă de la început" , 
dă material pentru îmbrăcăminte şi locuinţă unui număr mai mare de 
oameni „decît acela căruia îi poate procura alimente". Din cauza „supra
abundenţei de aceste materiale" în comparaţie cu numărul oamenilor, 
pe care-l poate hrăni pămîntul, adică în comparaţie cu populaţia, aceste 
materiaux 1) au un „preţ" mic sau chiar nu au nici un „preţ" . O parte 
considerabilă a acestor „matieres" 2) rămîne nefolosită şi inutilă „iar 
preţul celor folosite este considerat egal numai cu munca şi cheltuiala 
necesare pentru a le face potrivite pentru folosinţă". Dar acest preţ nu 
aduce „nici un fel de rentă proprietarului solului" . Cînd însă pămîntul 
este cultivat, numărul persoanelor „pe care-l poate hrăni",  adică numărul 
populaţiei depăşeşte masa acestor materiale furnizate de pămînt, sau cel 
puţin depăşeşte masa „produselor pe care acste persoane ar dori să le 
aibă şi pentru care ele sînt gata să plătească" . Apare o „disette" 3) rela
tivă de aceste materiale, „iar acest lucru le măreşte în mod necesar 
valoarea" . „Adesea este o cerere de încă mai multe produse decît cele 
ce se pot obţine". In acest caz pentru ele se plăteşte un preţ care de
păşeşte cheltuiala aducerii lor pe piaţă. Pr�ţul lor, prin urmare, poate 
întotdeauna îngădui o oarecare rentă proprietarului de pămînt" (I, p. 
338, 339.) [Versiunea românească, voi. I, p. 1 14, 115] .  

[629] Aşadar aici renta este explicată prin aceea că cererea 
depăşeşte oferta mărfii care poate fi livrată a preţul suficient. 

La început, ca materiale pentru îmbrăcăminte erau folosite pieile şi 
blănurile „celor mai mari animale" . La popoarele de păstori şi vînători, 

1) - pduse. - Nota trad. 
) - „materiale" . - Nota trad. 
3) - „lipsă". - Nota trad. 
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care folosesc mai ales hrana animală, „fiecare om aprovizionîndu-se cu 
alimente, se aproviziona cu mai multe obiecte de îmbrăcăminte dcit 
avea nevoie" . Fără commerce etranger 1) ,  cea mai mare parte a lor ar 
fi aruncată a fiind inutilă. Commerce e1lranger, cerînd acest excss 
of matieres 2),  le ridică preţul „peste cheltuiala aducerii lor pe piaţă. 
Preţul lor, prin urmare, poate întotdeauna îngădui o oarcare rentă 
proprietarului de pămînt'' ... Datorită desfacerii ei în Flandra, lîna engle
zească a sporit întrucîtva „renta terenului pe care era produsă" . (I, p. 
339, 340.) [Versiunea românească, vol. I, p. 115] .  

In acest az comerţul exterior sporeşte n aşa măsură pre
ţul produsului accesoriu al agriculturii, încit pămîntul pe are 
ste pods poate să dea ne nt 3) .  

„Materialele de  construcţii de locuinţe nu pot f i  întotdeauna transpor
tate la distanţă aşa de mare ca materialele de îmbrăcăminte şi nu pot 
deveni, atit de uşor, obiect de comerţ exterior. Cînd sînt supraabundente 
în ţara producătoare, adesea se întîmplă chiar în actuala situaţie comer
cială a lumii, să rămînă fără valoare pentru proprietarul solului" .  Astfel 
o carieră de piatră poate aduce rentă în apropierea Londrei, dar nu în 
numeroase endroits d'Ecosse et Wales 4). a fel stau lucrurile şi în ceea 
ce priveşte lemnul de construcţii. Acesta din urmă aduce rentă „într-o 
ţară populată şi bine cultivită" , dar putrezeşte „în numeroase regiuni 
din America de Nord" . Proprietarul ar fi fericit să scape de el. „Atunci 
cînd materialele de construcţii sînt aşa de abundente, partea utilizat. 
valorează numai cît munca şi cheltuiala pentru a o face potrivită pentru 
utilizare. Ea nu îngăduie nici o rentă proprietarului de pămînt, care, în 
general, dă în folosinţă acest pămînt oricui se osteneşte să i-l ceară. 
Totuşi cererea din partea naţiunilor mai bogate îi dă uneori posibilitatea 
să obţină o rentă" . (I, p. 340, 341 .) [Versiunea românească, vol. I, p. 
115-116] . 

Ţările sînt populate, nu în proporţie cu numărul oamenilor pe care 
producţia lor poate să-i îmbrace şi să-i adăpostească, ci în proporţie cu 
numărul celor pe care îi poate hrăni. Cînd ai asigurată hrana, este uşor 
să găseşti îmbrăcămintea şi locuinţa necesară. Pe cînd chiar dacă le ai la 
îndemînă pe acestea din urmă adeseori poate fi greu să găseşti hrană. 
Pînă şi în cîteva locuri din teritoriile stăpînite de Anglia ceea ce se 
numeşte casă, se poate clădi într-o singură zi de muncă a unui singur 
om" ... La popoarele sălbatice şi la cele barbare este suficient 1100 din 
munca anuală pentru a obţine îmbrăcămintea şi locuinţa necesare lor. 
Celelalte 99/100 din munca anuală sînt adesea necesare pentru procurarea 
hranei. „Dar cînd, prin ameliorarea şi cultivarea pămîntului, munca unei 
familii poate procura hrană pentru două familii, munca unei jumătăţi 
din societate devine suficientă pentru a procura hrană pentru societatea 
întragă" . Cealaltă jumătate poate satisface alte besoins 5) şi fantaisies 6) 
ale oamenilor. Objets principaux 7) ale acestor besoins şi fantaisies sînt 
le vetement, le logement, le mobilier de la maison et ce qu'on apelle 

1) - comerţ exterior. - Nota trad. 2) - excedent de materiale. - Nota trad. 3) - o oarecare rentă. - Nota trad. 
4) - localităţi din Scoţia şi Wales. - Nota trad. 
5) - nevoi. - Nota frad. 
O) - fantezii. - Nota trad. 
7) - Obiectele principale. - Nota trad. 
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le train ou l'equipage 1). Nevoia de hrană este limitată. Trebuinţele men
ţionate mai sus sînt nelimitate. Cei care au un surplus de produse 
alimentare „vor fi întotdeauna dispuşi ca să schimbe acest surplus" .  
„Cei săraci, î n  scopul d e  a obţine hrană", s e  ocupă c u  satisfacerea 
acestor „fantezii" ale bogaţilor şi se şi concurează unii pe alţii. Numărul 
muncitorilor crşte dată cu reşterea cantităţii de produse alimen1are, 
adică creşte corespunzător cu dezvoltarea agriculturii. „Ocupaţiile" lor 
ermit să se facă „o întinsă subdiviziune a muncii" ,  de acea mai rapid 
decit numărul muncitorilor creşte cantitatea de materii prime prelucrate 
de ei. „De aici se naşte cererea de orice fel de material, pe care inven
tivitatea omului il poate întebuinţa fie ca utilitae, fie ca onament, în 
construcţii, vestminte, echipaj ori mobilă casnică ; de minerale şi fosile 
conţinute în măruntaiele pămîntului, de metale nobile şi pietre pre
ţioase" . 

„Astfel, hrana nu este sursa iniţială a rentei ; dar orice altă parte a 
prducţiei solului, care îngăduie pînă la urmă o rentă, datoreşte acest 
spor de valoare perfecţionării forţelor de muncă, pentru a produce hrana 
cu ajutorul amelioraţiunlor şi culturii pămîntului" (I, p. 34345.) [Ver
siunea românească, voi. I, p. 116-117] . 

ea ce afirmă Smith aici reprezintă aa justă a fizioraţiei, 
şi anume că orice ceare de plsvaloare (inclusiv enta) e 
întemeiază pe pductivitatea relativă a agriculturii. Prima 
fomă rală a plusvalorii e s.s of agi.Tal due 2) 
pduse alimenae) ; iar prima formă eală a supramuncii 
e exprimă în faptul că munca unui singur om este suficientă 
pentru produceea produselor alimenare pentru doi oameni. 
In rest, aceasta nu are nici o legătură cu dezvolarea aestei 
forme specifice a plusvalorii pe care o reprezintă renta, formă 
care presupune producţia apitalistă. 

Smith continuă : 

„Celelalte părţi ale prdusului pămîntului" (în afară de prdusele 
alimentare) „care ulterior dau rentă, nu o dau întotdeauna. Chiar şi în 
ţările în care pămîntul se cultivă în condiţii foarte bune, cererea de 
acesfe produse nu este întotdeauna destul de mare incit să îngăduie un 
preţ mai mare decît ar fi  suficient ca să plătească munca şi  să refacă, 
dimpreună cu profitul său obişnuit, capitalul utilizat pentru a le aduce 
e iaţă. [630] Pentru ca acest lucru să fie sau să nu fie aşa, depinde 
de diferite împrejurări" (I, p. 345.) [Versiunea românească, voi. I, p. 117] .  

şadar aici avem din nou : ena este generată de faptul 
că cererea este mai mare lecit oferta la pix suffisant, care 
nu cuprinde renta, ci numai saariul şi profitul. e altceva 
poate să însemne aceasta decît că oferta la prix suffisant este 

1) - îmbrăcămintea, locuinţa, mobilierul casnic şi cea ce se numşe 
trenă sau echipaj. - Nota trad. 

2) - suplusul de produs agricol. - Nota trad. 
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atît de mare, înit propriete nu poate opune mc1 o rezistenţă 
egalizării capitalurilor sau muncii ? Că chiar dacă proprietatea 
există legal, ea nu există de fapt, sau nu poate acţiona ca 
atare. Greşeala lui S [mith] constă în neînţelegerea faptului că 
proprietatea, vînzînd la valoare, vinde peste prix suffisant . 
Pozitiv la Smith n comparaţie cu Ric [aroo] este că el înţelege 
că proprietata poate sau nu să-şi dea la iveală însemnătatea 
economică numai n funcţie de diferite împrejurări. Această 
parte a expunerii lui trebuie deci urmărită pas cu pas . El 
începe cu minele de cărbune, trece la lemne, iar după aceea 
revine la minele de cărbune etc. Să-l lăsăm deci să înceapă 
cu lemnele. 

„Preţul lemnelor variază odată cu situaţia agriculturii, aproape la fel 
şi exact din acelaşi motiv pentru care variază şi preţul vitelor. La în
ceput, în starea primitivă a agriculturii, cea mai mare parte din fiecare 
ţinut era acoperită cu păduri, care pe atunci reprezentau numai o sar
cină, fără nici o valoare pentru proprietar, care bucuros le-ar fi cedat 
cuiva ca să le taie. Pe măsură ce agricultura înaintează, pădurile sînt 
parţial tăiate, pentru a mări suprafeţele arabile ; iar parţial sînt distruse 
ca o consecinţă a înmulţirii vitelor care mănîncă sau rod rădăcinile 
copacilor şi copacii tineri. „Acestea, deşi nu se înmulţesc în aceeaşi pro
porţie ca cerealele, care se obţin numai prin activitatea omului, se în
mulţesc totuşi sub îngrijirea şi ocrotirea omului" . Raritatea lemnului 
face ca atunci să i se ridice preţul. El îngăduie o rentă bună, aşa încît 
pe pămîntul arabil (sau pe pămîntul bun pentru agricultură) se fac 
plantaţii de păduri. Aşa stau lucrurile în Marea Britanie. Renta pe care 
o dau pădurile nu poate niciodată, în cursul unei perioade îndelungate, 
să depăşească renta de pe pămînturile arabile sau păşuni. Dar ea poate 
să atingă acelaşi nivel" (I, p. 347-349.) [Vrsiunea românească, vol. I, 
p. 1 17-118] .  

Prin urmare, renta e care o dau pădurile este, prin natura 
ei, realmente identică cu renta pe are o dau păşunile. Ea face 
parte din aceeaşi categorie, deşi lemnul nu este un produs 
alimentar. O categorie economică nu ste determinată de 
valoarea de întrebuinţare a produsului ; ea este determinată 
aici de faptul dacă pămîntul rspectiv poate fi transformat 
n pămînt arabil, sau nu, şi invers. 

Minele de cărbune. Productivitatea sau neproductivitatea 
minelor depinde în general, aşa cum remarcă în mod j ust 
S [mith] , de cantitatea mai mare sau mai mică de minereu care 
poate fi extrasă din diferite mine, cantitatea de muncă chel
tuită fiind aceeaşi. Productivitatea scăzută a minelor poate 
anihila poziţia lor favorabilă, aşa încît să devină absolut impo
sibil de a exploata aceste mine. Pe de altă parte, poziţia nefa
vorabilă poate anihila productivitatea ridicată a minelor, a 
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încît aceste mine, în pofida productivităţii lor naturale, să nu 
poată fi exploatate. Aşa se întîmplă mai ales acolo unde nu sînt 
ni bonnes roues, ni navigaion 1) . (I, p .  346-347). [Vrsiunea 
românească, vol. I, p. 1 17] . 

Există mine al căror produs poate acoperi numai prix suffi
sant. De aceea ele aduc profit înt�prinzătorului, dar nu dau 
nici o rentă funciară. Din această cauză proprietarul este nevoit 
să le exploateze el însuşi. In felul acesta el primeşte „les 
profits ordaiTes sur le cap.. qu'l emploie" 2). În Scoţa 
există multe asemenea mine. Exploatarea lor în alt mod ar fi 
imposibilă. 

„Proprietarul lor nu ar permite nimănui să le lucreze fără plata unei 
rente ; şi nimeni nu ar fi în măsură să-i plătească vreo rentă" . (I, p. 
346.) [Versiunea românească, vol. I, p. 1 17] . 

Aici Smith determină just condiţiile în care, atunci cînd 
pămîntul devine proprietate, nu se plăteşte rentă. Acest lucru 
se întîmplă atunci cînd proprietaire şi entrepreneur sînt reu
niţi în una şi aceeaşi persoană. Mai înainte el ne-a spus că 
acest lucru se întîmplă în colonii. Aici un fermier nu poate 
cultiva pămîntul fiindcă nu poate plăti rentă. Dar proprietarul 
îl poate cultiva cu un profit, deşi pămîntul nu-i dă nici o 
rentă. Este cazul, de pildă, în coloniile din vestul Americii, 
deoarece aici este întotdeauna posibilă aproprierea unor pămîn
turi noi. Pămîntul ca atare nu constituie un element care actio
nează în sens opus şi concurenţa dintre proprietaires care

' 
îşi 

cultivă singuri pămîntul este aici, de fapt, o concurenţă între 
muncitori sau între capitalişti. In ceea ce priveşte minele de 
că"bune sau minele în general, în cazul presupus, lucrurile 
stau altfel. Valoarea de piaţă determinată de minele care fur
nizează supply 3) tocmai a aeastă valoare dă pentru minele 
mai puţin productive sau pentru cele cu o poziţie mai proastă 
o rentă mai mică sau nu dă  nici un fel de rentă, ci doar 
acoperă preţul de cost. Aceste mine pot fi exploatate numai 
de oameni care nu întîmpină rezistenţa pe care o opune pro
prietatea, şi care exclude posibilitatea de a dispune liber de 
pămînturi, adică de oameni care reunesc în persoana lor pe 
proprietar şi pe capitalist ; acest [lucru este valabil] numai în 
cazurile cînd propriete, ca element autonom, opus capitalului, 
dispare de fapt. Acest caz se deosebeşte de ceea ce se întîmplă 

1) - nici drumuri bune, nici navigaţie. - Nota trad. 
2) - „profitul obişnuit la capitalul investit" . - Nota trad. 
31 - oferta. - Nota trad. 
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în colonii prin faptul că acolo proprietaire nu poate interzice 
nimănui să eiploateze un teren nou. Aici însă el poate. El 
nu permite decit sieşi să e;ploateze mina. Aeasta nu-i dă 
posibilitatea de a primi rentă, dar îi permite a, după ce înlă
tură celelalte persoane, să obţină n profit de pe urma inves
tirii capitalului său în mină. 

Ce spune Smith aici despre reglarea rentei de către mina 
cea mai productivă am analizat deja mai sus, cînd am vorbit 
despre Ric[ardol şi depe polemia lui 1). Aici ebuie menţio
nat numai următorul pasaj : 

„Preţul cel mai scăzut" (mai sus sufficient price) „la care pot fi 
vînduţi cărbunii timp mai îndelungat, este - ca şi al tuturor celorlalte 
mărfuri - preţul abia suficient ca să reconstituie, împreună cu profitul 
său obişnuit, capitalul ce trebuie utilizat a-i aduce pe piaţă" . (I, p. 350.) 
[Versiunea românească, vol. I ,  p. 118] . 

Vedem că prix suffisant a luat locul lui prix naturel . 
. Ric [ardo] le identifică, şi p� bună dreptate. 

[631] Smith .afirmă că 

renta minelor de cărbune este mult mai mică decît renta de la produsele 
agricole : aici 1/3, acolo 1/5 reprezintă une rente tres forte 2), 1/10 la rente 
ordinaire 3). Minele metalifere depind în mai mică măsură de poziţie, 
întrucît [produsele lor] sînt mai uşor transportabile, piaţa mondială le 
este mai accesibilă. De aceea valoarea lor este în mai mare măsură în 
funcţie de productivitate decît de poziţie, în timp ce pentru minele de 
cărbune lucrurile stau tocmai invers. Produsele celor mai îndepărtate 
{unele de altele) mine metalifere se concurează. „Prin urmare, preţul 
metalelor comune şi mai ales al metalelor preţioase, din cele mai bogate 
inine din lume influenţează, desigur, mai mult sau mai puţin, preţul 
metalelor extrase din oricare altă mină" (I, p. 351, 352.) [Versiunea 
românească, vol. I, p. 119]. 

„Aşa dar, preţul metalului din orice mină fiind determinat într-o anu
mită măsură de preţul aceluiaşi metal la cea mai bogată mină din lume 
actualmente exploatată, nu poate face altceva, în ·majoritatea minelor, 
decit ;ă plătească p·uţin mai mult decît cheliuielile de exploatare. 
Acest preţ ingăduie rareori o rentă prea ridioată pentru proprietarii de 
pămînt. Se pare deci că renta, în majoritatea minelor, nu este decît o 
mică parte din preţul metalelor comune şi o parte şi mai mică din 
preţul metalelor preţioase. Munca şi profitul alcătuiesc cea mai mare 
parte din amîndouă" (I, p. 353, 354.) [Versiunea românească, vol. I, 
p. 119]. 

. 

Aici Smith explică jst azul ta.lui C 4) . 

1) Vezi volumul de faţă, p. 367,370. - Nota red. 
2) - o rentă forrte ridicată. - Nota trad. 
J) - renta obişnuită. - Nota trad. 
'•) Vezi tabelul inserat intre p. 349 şi 350. - Nota Ted. 
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Vorbind despre metalele nobile, Smith repetă definiţia dată 
de el preţului suficient, pe care îl pune în locul preţului natu
ral cind tratează despre rentă. Acolo unde vorbeşte despre 
producţia neagricolă, el nu are nevoie de acest lucru, deoarce, 
potrivit definiţiei pe care a dat-o iniţial, prix suffisant şi prix 
naturel coincid ; este tocmai preţul care plăteşte avances du 
capil + the average ofit 1). 

„Preţul cel mai scăzut cu care se pot vinde metalele preţioase„. pe o 
durată de timp considerabilă este determinat de aceleaşi principii, care 
fixează preţul obişnuit cel mai scăzut al tuturor celorlalte produse. Capi
talul care trebuie întrebuinţat în mod obişnuit - adică alimentele, îm
brăcămintea şi clădirile care de obicei sînt necesare pînă a aduce aceste 
produse de la mină, pe piaţă - determină acest preţ. El trebuie să fie 
suficient ca să înlocuiască cel puţin capitalul, împreună cu profitul său 
(obişnuit)" .  (I, p. 359.) [Versiunea românească, vol. I, p. 121] .  

În ceea ce priveşte pietrele preţioase, el remarcă : 

„Cererea de pietre preţioase provine numai din frumuseţea lor. Ele nu 
sint de nici un alt folos decît ca podoabe ; iar meritul frumuseţii lor este 
mult mărit de raritatea, sau de greutatea şi cheltuiala cu scoaterea lor 
din mină. Aşa fiind, salariul şi profitul alcătuiesc, în cele mai multe 
împrejurări, aproape totalitatea preţului lor mare. Rentei nu-i revine 
decît o foarte mică parte, adesea mc1 una şi numai minele cele mai 
bogate permit o rentă cît de cît apreciabilă" (I, p. 361 .) [Versiunea 
românească, vol. I, p, 122] . 

Aici este posibilă numai renta diferenţială : 

„Cum preţul metalelor preţioase şi al pietrelor preţioase este deter
minat în toată lumea de preţul lor la minele cele mai bogate din lume, 
renta pe care o mină din acestea o poate da proprietarului este în raport 
nu cu bogăţia ei absolută, ci cu ceea ce se poate numi bogăţia ei relativă 
sau u superioritatea ei asupra altor mine de acelaşi fel. Dacă s-ar 
descoperi noi mine cu mult superioare celor din Potosi, aşa cum acestea 
sînt superioare celor din Europa, valoarea argintului ar putea fi aşa de 
mult scăzută încit nu ar mai merita să fie exploatate nici minele din 
Potosi" . (I, p. 362.) [Versiunea românească, vol. I, p. 1 22] . 

rodusele minelor de metale nobile şi pietre preţioase mai 
puţin productive nu dau nici un fel de rentă, din simplul 
motiv că valoarea de piaţă este determinată întotdeauna de 
mina cea mai productivă, iar în dcursul timpului se desco
eră mine tot mai productive, aşa încit mişarea are loc în 
ermanenţă pe linie ndentă. Ele se vor vinde, prin urmare, 
sub valoarea lor, numai la preţul lor de cost. 

1) - avansul de apial + profitul mdiu. - Nota trad. 
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„Un produs a cărui valoare derivă i ales din rariatea lui, se 
depreciază, fireşte, prin abundenţă" (I, p. 363.) [Versiunea românească, 
vol. I, p. 123] . 

Apoi Smith ajunge din nou la concluzii relativ greşite. 

„Cu totul alta este situaţia în ce priveşte proprietatea suprafeţei 
terenurilor. Valoarea producţiei şi a rentei lor este în raport cu fertili
tatea lor absolută, iar nu cu fertilitatea lr relativă. Terenul, re pro
duce o anumită cantitate de hrană, materiale pentru vestminte şi 
locuinţă, poate întotdeauna hrăni, îmbrăca şi adăposti un anumit număr 
de oameni şi, oricare a·r fi partea cuvenită proprietarului de pămît" 
(problema este tocmai whether he takes any share of the prduce, and 
in what proportion 1) ), „totdeauna ea [632] va da acestuia putera de a 
dispune, proporţional, de munca acestor oameni şi de mărfurile pe care 
această muncă le poate furniza" .  (vol. I, p. 363, 364). 

„Valoarea terenurilor celor mai sterpe, nu e micşorată de vecinătatea 
celor mai fertile. Dimpotrivă, valoarea lor este în general mărită de 
această vecinătate. Numărul mare de oameni întreţinuţi de terenur.le 
fertile oferă şi pentru o bună parte din producţia pămînturilor sterpe, 
o piaţă pe care această producţie nu ar putea-o găsi la cei care se pot 
întreţine din cultivarea acelor pămînturi" .  [Versiunea românească, vol. 
I, p. 1 23] . 

(Dar acest lucru se întîmplă numai atunci cînd aceste pnîn
turi nefertile nu prduc aceLai rods ca pămînturile fertile 
în vecinăaa cărra e ală, nuai aci cind prl 
pămînturilor nefertile nu concurează cu produsul pămînturilor 
mai fertile. in acest caz Smith are dreptate, şi acest lucru are 
într-adevăr o mare importanţă pentru înţelegerea modului în 
care, total amount of rent from different sorts of natural pro
duction may increase in consequence of the fertility of the 
soils whoh yield food 2). 

„Tot ceea ce măreşte fertilitatea solului în produse alimentare, mă
r�te nu numai valoarea terenurilor ameliorate" (toate acestea pot mic
şora această valeur 3) şi chiar s-o rducă a zero} „ci contribuie la crş
terea valorii multor alte terenuri, creînd o nouă cerere pentru produsele 
lor" sau, mai exact, o cerere pour des nouveaux p rduits 4). (p. 364.) 
[Versiunea românească, vol. I,  p. 123] . 

In toate acestea la Smith rămîne nexplicată renta absolută, 
a cărei existenţă el o admite penru pămîntul are produe 
food 5). El remarcă fo mod just că ea poate să nu existe pentru 

1) - dacă el ia o parte din produs şi cît anume. - Nota trad. 
2) - datorită fertilităţii pămîntului care produce hrană, sua totală a 

rentei pe care o dau diferitele feluri de produse ale pămîntului, oate 
să crească. - Nota trad. 

3) - valoare. - Nota trad. 
1) - pentru noi produe. Nota trad. 
,) - hrană. - Nota trad. 



400 Capitolul paisprezece 

celelalte pămînturi, de pildă pentru mine, deoae acestea din 
urmă există într-un număr reativ atît de nelimitat (în compa
raţie u crea), înît aioi propea f.ciară nu poate să 
opună nici un fel de rezistenţă capitalului ; din punct de 
vdere economic ea nu există, chiar dacă există din punct de 
vedere jridic. 

(Vezi p. 641 despre house rent 1) ) 97 [632] 
[641] (Vezi p. 632) Despre house rent, A. Smith spne : 

„Acea parte din chiria totală a unei case, care depăşeşte ceea ce este 
suficient pentru a obţine acest profit rezonabil" (to the builder 2) ) , „re
vine, fireşte, rentei terenului şi, acolo unde terenul şi clădirea aparţin 
la două persoane diferite, ea se plăteşte în majoritatea cazurilor în 
întregime proprietarului terenului... Pentru casele de la ţară, la o oare
care distanţă de oraşele mari, dat fiind că terenuri libere se găsesc din 
belşug, renta terenului este extrem de neînsemnată sau nu mai mare 
decît aceea pe care ar aduce-o terenul pe care se află casa, dacă acest 
teren ar fi folosit pentru agricultură" (b. V, eh. II). [Versiunea româ
nească, vol. II, p. 254]. 

Pnl gond ent of houses 3), poziţia ae, n eea ce pri
veşe ena difeenţiailă, aeeaşi imortanţă hotăîtmre pe e 
o re, enu agricultrl ent 4), etiaa (şi poziţia) pămîn
tului. 

A. Smith, avînd, ca şi fiziocraţii, predilecţie pentru agricul
tură şi pentru landlod, împărtăşeşte conepţia acestora potri
vit căeia ea constituie cel mai poivit objecs of axation 5). 
El spune : 

„Ambele, atît renta terenului de construcţie cît şi renta obişnuită a 
pămîntului sînt un fel de venit de care, în multe cazuri, proprietarul 
beneficiază fără nici un fel de grijă sau eforturi din partea lui. Şi dacă 
o parte din acest venit, îi va fi luată ca o contribuţie la acoperirea 
cheltuielilor statului, nu s-ar descuraja prin aceasta nici un fel de 
muncă. Produsul anual al pămîntului şi muncii societăţii, avuţia reală 
şi venitul real al marii mase a populaţiei ar putea rămîne neschimbate 
după plata unui asemenea impozit. Iată dece renta terenurilor de 
construcţie şi renta obişnuită a pămîntului constituie, poate, veniturile 
cele mai indicate pentru o impunere specială (b. V, eh. 2) 98• [Versiunea 
românească, vol. II, p. 257] . 

Împotriva acestui fapt Ricado (p. 230) 99 aduce obiecţii 
absolut filistine (641] . 

. 1) - rena imobilelor. - Nota trad. 
2) - de către cel care a construit. - Nota trad. 3) - rena funciară a imobilelor. - Nota trad. 
4) - renta în agricultură. - Nota trad. 
5) - obiect de impunere. - Nota trad. 
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[632] Secţiunea a treia. Despre variaţiile în raportul dintre 
valorile respective ale acelui fel de produs, care îngăduie 
îrvtotdeaua rentă şi ale aceluia care cîteodată îngăduie şi 
cîteodată nu îngăduie rentă (b. I, vol. II, eh. XI). 

„Intr-o ţară roditoare de la natură, dar în care cea mai mare parte 
este cu desăvirşire necultivată, vitele, păsările, vînatul de 0rice fel 
vor avea o putere de cumpărare foarte mică, deoarece se dobîndesc c. 
o foarte mică cantitate de muncă (II, p. 25) . [Versiunea românească, 
vol. I, p. 131]. 

Modul ciudat în care Smith confundă mesure de la valeur 
ar a qntirte du ravail 1) u prix du iraal 2) au cu 
ql.tie du travail qu'une rnde eut omander i) 
reiese şi din pasajul de mai sus, dar mai ales din pasajul de 
mai jos, care ne arată de asemenea cum a ajuns Smith ca 
pe lci să considere erealele a mesure de a valer 4). 

„In orice stadiu al societăţii, în orice grad de propăşire, grînele sînt 
produsul activităţii omeneşti. Dar producţia medie a oricărui fel de 
muncă e întotdeauna adaptată mai mult sau mai puţin exact, consumului 
mediu, iar oferta medie e adaptată cererii medii. Daltfel, în orice 
stadiu de progres, cultivarea unor cantităţi egale de grîne, pe acelaşi sol 
şi sub aceeaşi climă, va cere, în medie, o cantitate aproape egală de 
muncă, sau, ceea ce revine la acelaşi lucru, preţul unor cantităţi aproape 
egale, deoarece creşterea continuă a forţelor productive ale muncii, în
tr-un stadiu de îmbunătăţire a culturilor va fi mai mult sau mai puţin 
contrabalansată de sporirea continuă a preţului vitelor, principalele 
instrumente ale· agriculturii. Pentru toate aceste motive, putem fi deci 
încredinţaţi, că, în orice condiţii ale societăţii, în orice stadiu de progres, 
cantităţi egale de grîne vor reprezenta exact sau vor fi echivalente cu 
cantftăţi egale de muncă, mai degrabă decît cu cantităţi egale de orice 
soi de produse brute ale solului. Grînele, după cum s-a mai arătat, 
reprezintă în toate stadiile de avuţie şi de progres„. o măsură de valoare 
mai potrivită decît oricare altă marfă sau categorie de mărfuri.„ De 
altfel, grînele, sau oricare ar fi altul alimentul vegetal obişnuit şi pre
ferat al populaţiei, constituie, în orice ţară civilizată, partea principală a 
hranei omului muncitor.„ Preţul în bani al muncii depinde deci mai mult 
de. preţul mediu în bani al grînelor, hrana muncitorului, decît de acela 
al cărnii de măcelărie sau al oricărei alte categorii de produse brute ale 
solului. Valoarea reală a aurului şi argintului, cantitatea reală de muncă 
ce ele pot cumpăra depinde ai mult de cantitatea de grîne, pe care o 

1' măsurarea valorii prin cantitatea de muncă. Nota trad. 
�) - preţul muncii. - Nota Jrad. 
3) - cantitatea de muncă de care poate dispune o arfă. - Nota trad. 
'> - măsură a valorii. - Nota trad. 
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pot cumpăra sau de care pot dispune decît de aceea de carne de măce
lărie sau de oricare altă categorie de produse brute ale solului" . (II, p. 
26-28.) [Versiunea românească, vol. I, p. 131-132). 

Compaind valoarea aurului u cea a argintului, Smith 
expune din nou concepţia a despre „sufficient price" şi (633] 
arată clar că ace@ta nu exclude renta : 

„O marfă poate fi considerată scumpă sau ieftină nu numai după 
mărimea sau micimea absolută a preţului ei obişnuit, ci după cum acest 
preţ este mai mult sau mai puţin deasupra preţului celui mai scăzut, la 
care poate fi ea adusă pe piaţă pentru un interval de timp mai înde
lungat. Acest cel mai scăzut preţ este cel care abia dacă reconstituie, 
u un profit moderat, capitalul necesar pentru aducerea mărfii pe piaţă. 
Este preţul care nu îngăduie nimic proprietarului de pămînt ; în com
ponenţa lui nu intră deloc renta, preţul descompunîndu-se în întregime, 
în salariu şi profit" . (II, p. 81) . [Versiunea românească, vol. I, p. 148). 

„Preţul diaantelor şi al altor pietre preţioase ar putea fi chiar ai 
apropiat de preţul cel mai scăzut la care pot ii aduse ele pe piaţă, dcit 
insuşi preţul aurului". (II, p. 83) [Versiunea românească, vol. I, p. 149). 

Există trei categorii de produse prime (val. II, p. 89). Prima 
categorie cuprinde produsele a căror înmulţire nu depind€ 
poe delc - au nu depinde de loc - de muna m
nească; a doua ategorie cuprinde produsele a căror cantitate 
poate fi sporită corespunzător ceerii ; cea de-a treia ate
gorie cuprinde produsele asupra cărora, sub raportul sporirii 
lor cantitative, munca omencă „n'a qu'une puissance one 
u incerne" i). 

Prima categoie : ,peşele, păsăile rre, iibier 2) de ot fll, 
appe oate oseaux auvags 3), 1ndesebi păsăr.e călăae 
etc. ea de aeste prodse ceşe fe t otă u 
creşterea avuţiei şi a luxului. 

„Cantitatea de asemenea bunuri, răminind deci aceeaşi sau aproape 
aceeaşi, în timp ce concurenţa pentru dobindirea lor creşte necontenit, 
preţul lor se poate urca la orice grad de exagerare" (II, p. 91.) [Versiu
nea românească, vol. I, p. 151). 

Categoria a doua. „Constă din acele plante şi animale utile e care, 
în regiuni necultivate, natura le produce atit de îmbelşugat, incit sînt 
de valoare redusă sau fără valoare, şi care, pe măsură ce culturile 
înaintează, sint silite să cedeze locul altor produse, mai rentabile. Intr-o 
lungă perioadă din cursul perfecţionărilor, cantitatea lor descreşte ncon
tenit, iar cererea de asmenea produse, în acelaşi tiP, creşte continuu. 
e aceea, valarea lor reală, cantitatea reală de muncă pe care o vor 
obţine sau o vor comanda creşte treptat, pină cind, în cele din urmă, 
ajunge atit de urcată, incit le face produse tot atit de rentabile ca 

l) - „nu are decit o putere limitată sau incertă".  - Nota trad. 
l - inatul. - Nota trad. 
3) - păsările sălbatice. - Nota trad. 
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oricare altele pe care activitatea omului le poate cultiva e solul cel 
mai fertil şi mai bine cultivat. Cînd a atins acest nivel, fireşte că nu mai 
poate merge mai sus. Dacă s-ar mai urca, s-ar folosi curînd mai mult 
pămînt şi mai multă muncă pentru a spori cantitatea lor" (II, p.  94, 95.) 
[Versiuna românească, vol. I, p. 152]. Spre exemplu betail 1). 

„Dintre diversele bunuri care compun această categorie de produse 
brute, vitele sînt, poate, cele al căror preţ se urcă cel dintîi la acest 
nivel, în cursul perfecţionărilor" (II, p. 96, 97.) [Versiunea românească, 
vol. I, p. 153]. „După cum vitele sînt printre primele, care ating acest 
preţ, vînatul este, poate, printre ultimele produse din această categorie, 
care obţin acest preţ {se. which makes it worth while cultivating soi! in 
order to feed them 2)}. Preţul vînatului în area Britanie, oricît de 
exagerat ar părea, nu ajunge să compenseze cheltuielile unui parc de 
cerbi, lucru bine cunoscut tuturor celor ce au o oarecare experienţă în 
acest domeniu". (II, p. 104.) [Versiunea românească, vol. I, p. 155]. 

„In orice gospodărie rurală, grăunţele risipite din hambare şi grajduri, 
vor întreţine un anumit număr de păsări de curte. Acestea fiind hrănite 
cu ceea ce altfel s-ar risipi, nu sînt altceva decît „nimic nu se pierde·' 
şi, deoarece pe fermier ele nu-l costă aproape nimic, el îşi poate îngădui 
să le vîndă foarte ieftin". Atîta timp cit această ofertă este suficientă, 
păsările de curte sînt tot atît de ieftine ca şi carnea de măcelărie. 
Odată cu creşterea avuţiei creşte cererea şi, ca urmare, preţul păsărilor 
de curte depăşeşte preţul cărnii de măcelărie pînă cînd „face rentabilă 
cultura solului în scopul creşterii păsărilor". ,,Spre exemplu, în Franţa 
etc. (II, p. 105, 106.) [Versiunea românească, vol. I, p. 156]. 

Porcul, ca şi păsările, „este ţinut a început ca un nimic nu se 
pierde". El se hrăneşte cu resturi. In cele din urmă însă preţul creşte 
într-atît, încît devine necesar să se cultive pămînt special pentru creş
terea porcilor. (II, p.  108-190.) [Versiunea românească, vol. I, p. 
156-157]. 

Laptele, laiterie 3) (II p. 110 şi urm.) (Untul, brînza ibid.) 

Creştera trepată a preţului acestor produse prime dove
deşte, după părerea lui Smith, numai că acste produse devin 
treptat produse ale muncii omeneşti, în timp e înainte ele 
erau aproape exclusiv produse ale naturii. Transformarea lor 
din produse ale naturii �n produse ale muncii este rezultatul 
dezvoltării culturii care limitează tot mai mult spontaneous 
productions 4) ale natrii. Dal, o arte derabilă din 
produele menţionate mai sus e vînd, în condiţii de producţie 
mai puţin dezvoltate, sub valoarea lor. Ele încep să se vîndă 
la valoarea lor, de îndată ce dintr-un produs accesoriu e 
tranlormă îr11 ods dsi-stătăor l unei rmi 
oarecare a agriculturii (hence the rise in princes 5) ). 

1) - vitele. - Nota trad. 
2) - adică preţul care justifică cultivarea pămîntului în scopul de a le 

hrăni. - Nota trad. 
3) - lactatele. - Nota trad. 
4) - produsele spontane - Nota trad. 
0) - de aici crşterea preţurilor. - Nota trad. 
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„Este neîndoielnic că pămîntul unei ţări nu poate fi complet cultivat 
şi ameliorat, cit timp preţul tuturor produselor pe care munca omului 
le cultivă pe acel pămint, n-a ajuns încă atît de mare încît să acopere 
cheltuielile ·unei amelioraţiuni şi culturi desăvîrşite. Pentru aceasta, e 
nevoie ca preţul fiecărui produs în parte să fie de aşa natură încît să 
plătească mai întîi renta unui bun teren de cereale, acesta fiind regula
torul rentei majorităţii celorlalte terenuri le cultura şi în al doila rînd, 
să plătească munca şi cheltuielile fermierului aşa cum sînt ele plătite 
în mod obişnuit la un bun teren de cereale ; sau cu alte cuvinte să 
reconstituie cu profitul obişnuit, capitalul plasat în producţie. Această 
urcare a preţului fiecărui produs în parte trebuie să fie, bineînţeles, 
[63:J anterioară perfecţionărilor şi culturii solului destinat acestui 
produs ... Acum aceste diferite produse brute au ajuns să valoreze nu 
numai o mai mare cantitate de argint, ci şi o mai mare cantitate de 
muncă şi de subzistenţe decît înainte. După cum aducerea lor pe piaţă 
costă o mai mare cantitate de muncă şi de subzistenţe, tot astfel, o dată 
aduse acolo, ele reprezintă, ori sînt echivalente, cu o mai mare cantitate 
de muncă şi de subzistenţe". (II, p. 1 13-1 15.) [Versiunea românească, 
vol. I, p. 138] . 

Aici vedem din nou cum Smith se poate folosi de valeur, 
s detemined by the qntity of laborur it an by 1), nai 
in măsura în care el o confundă cu value as determined by 
the quantity of labour equied for their production 2). 

Categoria a treia. Aceasta trebuie· să cuprindă produit brut 

.,asupra căruia, eficacitatea activităţii omului pentru sporirea cntităţii 
este ori limitată, ori nesigură". (II, p. 115) [Versiunea românească, 
vol. I, p. 159] . 

Cantitatea de lînă şi de piei .este limited par le nombre du 
gros et menu betail qu'on enetien 3). Dar aossoies 4) au o 
piaţă largă în timp oe ile ncă nu au o amnea piaţă. na 
de măcelărie se limitează aproape întotdeauna la piaţa internă. 
La laine et les peaux crues 5), în majoritatea cazurilor, au încă 
pe primele trepte ale civilizaţiei pieţe externe. Ele sînt extrem 
d€ şr raorabile şi funizează matiees 6) entru ·multe 
produse industriale. De aceea, ţările mai dezvoltate din punct 
de vedere industrial le pot servi ca piaţă într-o perioadă· în 
care industria autohtonă încă nu are nevoie de ele. 

1) - valoarea determinată de cantitatea de muncă pe care o poate 
cumpăra. - Nota trad. 

2) - \'aloarea determinată de cantitatea .de muncă necesară pentru 
producerea ei. - Nota trad. . 

:i) - limitată de numărul existent de vite mari şi mici. - Nota trad. 
'') - produsele accesorii. - Nota trad. 
"> - lina şi pieile netăbăcite. - Nota trad. 
�) - materiale. - Nota trad. 
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„tn ţările prost cultivate şi deci slab populate, preţul lînii şi al pieilor 
crude în raport cu preţul animalului întreg e întotdeauna mai mare decît 
în ţările unde, perfecţionările fiind mai avansate şi populaţia mai deasă 
există o cerere mai mare de carne de măcelărie" . Acelaşi lucru este 
valabil şi pentru „suif" 1). Odată cu dezvoltarea industriei şi cu creşterea 
populaţiei, preţul animalului creşte mai mult pe seama corpului decît a 
lînii şi pieilor. Căci odată cu deZ'rnltarea industriei şi cu creşterea popu
laţiei se lărgeşte piaţa pentru carne, în timp ce produsele accesorii 
menţionate şi-au găsit încă mai multe piaţă în afara graniţelor ţării. 
Dar, odată cu dezvoltarea industriei autohtone, preţul la lînă etc. creşte 
totuşi şi el întrucîtva (II, p. 115-119.) [Versiunea românească, vol. I, 
p. 159]. 

Peştele (II, p. 129, 130) .  Dacă cererea de peşte creşte, oferta cere o 
mai mare cantitate de muncă. „Peştele va trebui căutat în general la 
distanţe mai mari, vor trebui utilizate corăbii mai mari şi folosite tot 
felul de unelte mai costisitoare". „In acest caz" piaţa „nu va putea fi 
satisfăcută fără o cheltuire de muncă" care depăşeşte cheltuirea „de 
muncă care era necesară pentru a aproviziona pinţa cu peşte în măsura 
în care avea ea nevoie înainte" . „Prin urmare, preţul real al acestei 
mărfi se urcă în mod firesc, în cursul perfecţionărilor" (II, p. 130.) 
[Versiunea românească, vol. I, p.  163]. 

Aici, prin urmare, Smith determină prix-reel prin quantite 
de tavail neoessaire pour la producion de la denree 2). 

Smith consideră că o dată cu dezvoltarea civilizaţiei preţul 
real al produselor alimentare vegetale (ble 3) etc.) scade în mod 
necesar. 

„După cum extinderea amelioraţiunilor şi a culturilor face să se urce 
în mod necesar, mai mult sau mai puţin preţul oricărui aliment de 
origine animală, în raport cu preţul grînelor, tot ea face, după părerea 
mea, să scadă neapărat preţul oricărui soi de aliment de origine vege
tală. Ea urcă preţul alimentelor de origine animală, deoarece o mare 
parte din solul care le produce, fiind făcut apt pentru cultura grînelor, 
trebuie să producă proprietarului şi fermierului rentă şi profit, ca şi solul 
cultivat cu grine. Ea scade preţul alimentelor de origine vegetală, de
oarece prin sporirea fertilităţii pămîntului, sporeşte şi abundenţa acestor 
alimente. Amelioraţiunile asigură mai multe soiuri de alimente vegetale, 
care revin mai ieftin pe piaţă, deoarece necesită mai puţin pămînt decît 
grînele fără a necesita mai multă muncă. Aşa sînt cartofii şi porumbul... 
Pe lîngă acestea, există mai multe feluri de legume, care în stadiul 
rudimentar al agriculturii sînt limitate la grădinile de zarzavat şi se 
lucrează numai cu sapa, iar în stadiul de perfecţionare ajung să fle 
introduse în cîmpurile obişnuite şi lucrate cu plugul, cum sînt morcovii; 
napii, varza etc." (II, p. 145, 146.) (1. I, eh. XI) [Versiunea românească, 
vol. I, p. 168]. 

1) - „seu·'. - Nota trad. 
2) - p reţul real prin cantitatea de muncă necesară pentru p roducerea. 

mărfii. - Nota trad. 
3) - griu. - Nota trad. 
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Smith vede că preţurile mărfurilor industriale au scăzut de 
regulă, pretutindeni unde 

.,preţul real al materiilor prime nu se urcă de loc sau nu se urcă prea 
mult". (l.c. II, p. 149) [Versiunea românească, vol. I, p. 169]. 

Pe de lă e, el afmă ă ix e. du traval 1), adică 
alariul, a crescut odată cu dezvoltarea producţiei. Aşalar, şi 
după părerea lui, preţurile mărfurilor nu cresc în mod obli
gatoriu din cauza creşterii salariului sau a preţului muncii, 
deşi salariul [este] „une partie constituante du prix naturel" 
and even du „prix suffisant" sau „iau prix le plus bas auquel 
ls .nes psnt ee potes au .rche" 2). r cum 
explică Smith acest lucru ? Prin scăderea profitului ? Nu. Prin 
căda nti ? Tot nu. (Deşi l rnie că, od;ă u dez
voltarea civilizaţiei, rata generală a profitului sade). El 
spune: 

„Ca urmare a introducerii unor maşini mai bune, [635] a unei mai 
mari îndemînări, a unei mai potrivite diviziuni şi repartiţii a muncii 
- toate acestea fiind efectele fireşti ale perfecţionărilor - se cere o 
cantitate mult mai mică de muncă pentru executarea fiecări lucrări 
parţiale, şi chiar dacă preţul real al muncii s-ar urca foarte mult, ca 
urmare a stării de prosperitate a societăţii, totuşi marea reducere a can
tităţii de muncă va aduce, în general, mai mult decît o compensare 
pentru o oricît de mare urcare a preţului, ce ar putea surveni" (II, p. 
148.) [Versiunea românească, vol. I, p. 169]. 

Aşadar, valoarea mărfurilor sade din auză că sade an
titatea de muncă necesară pentru producerea lor, ea scade 
cu toate că prix reel du travail creşte. Dacă aici prin prix 
reel du travail se înţelege valoarea [muncii], atunci profitul 
ebuie să idă ;ni r!d prix des .chandises 3) e a 
urmare a scăderii valorii lor. Dacă însă prin aceasta se înţelege 
totalitatea mijloacelor de subzistenţă p€ are le primesc mun
citorii, tea smithiană este justă, chiar în cazul cînd profitul 
creşte. 

Pretutindeni unde Smith face o analiză reală, el foloseşte 
definiţia justă a valorii ; acest lucru se vede chiar la sîrşitul 
c:piol. n e aiză de e draps de laine 4) ru mai 
scump€ în secolul al XVI-lea etc. 

1} - p reţul real al muncii. - Nota trad. 
) - o parte constitutivă a preţului natural şi chiar a preţului sufi

cient, sau a „preţului celui mai scăzut la care mărfurile pot fi aduse pe 
piaţă". - Nota trad. 

3} - peţul mărfurilor. - Nota trad. 
4) - ţesătuile de lină. - Nota trad. 
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„Aducerea mărfurilor pe piaţă costa o mai mare cantitate de muncă. 
O dată pe piaţă, ele trebuiau deci să fie cumpărate sau să fie schimbate 
la preţul unei cantităţi mai mari de muncă" (II, p. 156.) [Versiunea 
românească, vol. I, p. 171] . 

Aici greşeala ste numai în cuvîntul prix. 

[5. Concepţiile lui Smith asura dinamicii rentei 
şi aprecierea făcută de el asupra intereselor 

diferitelor clase sociale] 

Cocluion du chapitre 1). A. Smith îşi încheie apitlul 
dspre rentă cu observaţia că 

„orice îmbunătăţire a condiţiilor generale ale societăţii tinde fie direct, 
fie indiect, să urce rena rală a pămîntului. (II, p, 157, 158) „Extin
derea amelioraţiunilor şi a culturilor tinde a urca renta direct. Partea 
din produs a proprietarului de pămînt creşte neapărat odată cu sporirea 
produsului" (II, p. 158). Creşterea „preţului real al acelor produse brute 
ale pămîntului, care la început sînt efectul extinderii amelioraţiunilor şi 
culturii pămîntului, şi apoi cauza dezvoltării lor ulterioare", de pildă 
urcarea preţului vitelor, sporeşte în primul rînd la valeur reele de la 
at du proprietaire 2), iar in al doila rînd şi la poportion de cette 
pat 3, căci, „după ce urcă preţul real al acestui produs nu cere mai 
multă muncă decît înainte. Prin urmare, o parte din produs mai mică 
decît înainte este suficientă pentru a reconstitui, împreună cu profitul 
obişnuit, capitalul care utilizează această muncă. In consecinţă, o mai 
mare proporţie din ea va aparţine propriearului de pămînt" (II, p. 158, 
159.) [Versiunea românească, vol. I, p, 172] . 

Exact în acelaşi mod explică Ric[ardo] sporirea părţii care 
reprezintă renta în condiţiile scumpirii cerealelor cultivare pe 
pămînturi mai fertile. Dar această scumpire nu este deter
minată de ameliorările gricole, şi de aeea Ric[ardo] ajunge 
la o concluzie diametral opusă celei la care ajunge S[mith]. 

S[mith] arată apoi că orice dezvoltare a forţei prductive 
a muncii în industrie ste în folosul proprietarului : 

.,Orice reduce preţul real al acstora din urmă 4) urcă preţul l al 
celor dintîi" 5) (II, p. 159). Mai departe, u toute augmenation as la 
richsse reele de la societe 6) creşte şi populaţia, odată cu populaţia 
creşte şi cererea de agricultural produce 7) şi totodată capital employed 

11 - Incheierea apitolului. - Nota trad. 
) - valoara reală a părţii proprietarului. Nota trad. 
3) - mărimea acestei părţi. - Nota trad. 
4) - al produselor industriale. - Nota red. 
5) - al produselor agricole. - Nota red. 
5) - creştera avuţiei reale a scietăţii. - Nota trad. 
7) - produse agicole. - Nota trad. 
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in agriculture 1). iar „odată cu creşterea prdusului creşte şi renta" 
(l.c.) . Dimpotrivă, toate împrejurările contrare care împiedică creşteea 
avuţiei societăţii duc la scăderea rentei, şi deci şi la micşorarea avuţiei 
reale a proprietarului funciar. (l.c.p. 160.) [Versiunea românească, vol. 
I, p. 172-173]. 

De aici S[mith] conchide că intersele landlorzilor (pro
prietaires) sînt întotdeauna în armonie cu „interet general de 
a societe" 2). Aşi uu n cea e pieşte intereele mun
citorilor (II, p. 161, 162). Dar Smith este atît de cinstit încît 
face aici o distincţie : 

„Clasa proprietarilor funciari va avea poate mai mult de cîştigat de 
pe urma prosperităţii societăţii decît aceea" (a muncitorilor) „dar nici o 
!lasă nu suferă atît de crunt din cauza declinului societăţii, cum 
suferă clasa muncitorilor" (l.c. p. 162.) [Versiunea românească, vol. I, 
p. 173]. 

Dimpotrivă, interesele capitaliştilor (manufacturiers şi mar
ohas 3) nu sînt identie u 

„interesul general al societăţii" (l.c. p. 163) .  „Interesele celor care îşi 
investesc capitalul într-o oarecare ramură a comerţului sau a industriei 
se deosebesc întotdeauna, în anumite privinţe, de interesele societăţii şi 
sînt chiar opuse lor" (II, p. 164, 165) . „ ... o clasă ale cărei interese [636] 
nu sînt niciodată identice cu interesele societăţii, o clasă care în general 
are interesul să înşele societatea şi chiar s-o oprime ; şi care, de aceea, 
în multe ocazii, a înşelat-o şi a oprimat-o" (II, p. 165) 10°. [636] [Ver
Siunea românească, vol. I, p. 174]. 

1) - capitalul investit în agricultură. - Nota trad. 
2) - „interesul general al societăţii". - Nota trad 
3) - industriaşi şi comercianţi. - Nota trad. 



[C a pi t o  1 u 1  cinci spre zece] 

Teoria plusvalorii a lui Ricardo 

[A. Ricardo despre profit şi rentă] 

[1. Confuzia pe care o face Ricardo între legile 
plusvalorii şi legile profitului] 

[636] Ricardo nu cercetează nicăieri plusvaloarea separat şi 
·izolat de formele ei specifice - profitul (dobînda) şi renta. 
De aceea raţionamentele lui cu privire la compoziţia organică 
a· capitalului, care are o importanţă fundamentală, se măr
ginesc la deosebirile în compoziţia organică a capitalului pre
luate de la A. Smith (în fond de la fiziocraţi) n forma în 
.re aceste deosebiri rezultă din procesul circulaţiei (capital 
fix şi apital circulant), el nu vorbeşte însă nicăieri de deose
biri în compoziţia organică a capitalului în însuşi procesul 
le producţie, sau nici nu le cunoaşte. De aici confuzia pe 
care o face între valoare şi preţul de cost, teoria greşită a 
rentei, legile eronate cu privire la cauzele creşterii şi scăderii 
ratei profitului etc„ . 

Profitul şi plusvaloarea sînt identice numai în măsura în 
care capitalul avansat este identic cu capitalul investit direct 
în salarii. (Aici renta nu figurează, deoarece plusvaloarea este 
apropriată mai întîi de capitalist în întregime, [oricare] ar fi 
părţile pe care el trebuie să le cedeze apoi partenerilor săi. 
De fapt, chiar şi la R[icardo] renta apare ca o parte separată, 
desprinsă din profit.) Astfel, în raţionamentele sale despre 
profit şi salariu, Ric[ardol face abstracţie de partea constantă 
a capitalului, care nu se investeşte în salarii. El consideră 
lucrurile ca şi cum întregul caoital se investeşte nemijlocit 
n salarii. Prin urmare, în această măsură obiectul cercetărilor 
sale îl constituie plusvaloarea nu profitul şi de aceea se poate 
vorbi de o teorie a plusvalorii lui Ricardo. Pe de altă parte 
însă, el crede că vorbeşte despre profit ca atare, şi, într
adevăr, peste tot apar la el puncte de vedere care pornesc 
de la premisa profitului şi nu a plusvalorii. Acolo unde expune 
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just legile plusvalorii, el le denaturează prin faptul că le 
fomulează nemijlocit a legi ale profitului. Pe de altă parte, 
el vrea să prezinte în mod nemijlocit, fără verigi intermdiare, 
legile profitului ca legi ale plusvalorii. 

Atunci cînd vorbim despre a a teorie a plusvalorii, vorbim 
deci de teoria profitului, întrucît el confundă pofitul cu 
plusvaloarea, adică analizează profitul numai în raport cu 
capitalul variabil, cu partea din apital investită în salarii. 
Vom analiza mai tîrziu ceea e spune el despre profit spre 
deosebire de plusvaloare. 

Faptul că plusvaloarea poate fi considerată numai în raport 
cu capitalul variabil, cu apitalul investit nemijlocit în salarii 
- şi fără cunoaşterea plusvalorii nu ste posibilă nici o 
teorie a profitului -, coespunde în asa măsură fondului 
prdblemei, încît Ricardo consideră întregul capital drept apital 
variabil şi fce abstracţie de capitalul constant, deşi in unele 
locuri el aminteşte de capitalul constant sub forma de 
advanes 1). 

[637] Ricardo voreşte (eh. XXVI „On Gross and Net 
Revenue") dspre : 

„activităţi în care profitul este proporţional cu capitalul şi nu cu 
cantitatea de muncă întrebuinţată." 1[„0n the principls ... " .  3rd. ed.], p. 
418.) [Vesiunea românească, voi. I, p. 256]. 

a ce e reduce întreaga teorie a lui Ricardo u privie 
a av.e fit ) (rpe cae € ză a sa oe a ntei), 
că profits „are in proportion to the capital and not in po
rtion o he quantity of abour emoyed )". Dcă ele r i 
„in in o the quantity of labour rployed" 4), ani 
capitaluri egale ar da profituri extrem de inegale, deoarece 
profil a acse capui aT fi egal cu plusvloea dă 
n ramura rspctivă, iar plusvaloarea nu este n funcţie de 
mărimea capitalului în general, ci de mărimea apitalului 
variabil, sau de quantity of labour employed. Aşadar, cum 
e poate afirma că numai pentru un anumit fel de întrebu
inţare a capitalului, numai pentru anumite ramuri de po
ducţie ste valabil în mod excepţional faptul that in them 
profits are proportionate to the amount of capital instead of 

l) - avansuri. - Nota ti-ad. 
�) - profitul mdiu. - Nota trad. 
3) - că profiturile sînt proporţionale cu capitalul şi nu u cantitatea 

de muncă întrebuinţată" - Nota t1ad. 4) - „proporţionale cu cantitatea de muncă întrebuinţată". - Nota 
trad. 
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the quanity of labour mployed 1) ? Cmd a p1usvoiii se 
dată, maa plusvalorii pentru un anumit capital este întot
deauna n ncţie nu de mrima abolută a ipiilului, ci 
de quantity of labour mployed. Pe de altă parte, cînd average 
rate of profit 2) este dată, [the] amount of profit 3) este întot
daa în funcţie de amont of ipi. mployed 4) şi nu de 
quantity of labour employed. Ric[ardo] vorbşte clar despre 
activităţi a 

„comerţul de tranzit, comerţul exterior cu ţările îndepărtate şi activităţi 
în care se cer maşini costisitoare". (l.c.p. 418.) [Versiunea românească, 
vol. I, p. 256]. 

Aceasta înseamnă că el vorbeşte despre activităţi în are 
este investit un apital constant elativ mare şi un apital 
variabil relativ mic. Acestea sînt totodată activităţi în are, 
n comparaţie cu altele, masa totală a apitalului avansat este 
ae, cu alte uvne activităţi ire e pot dsfăşura ni 
cu ajutorul unor capitaluri mari. Cînd rata profitului este 
dată, the amount of profits în general este în funcţie de 
mărimea capitalurilor avansate. Dar aceasta nu constituie nici
decum o trăsătură aracteristică a activităţilor în are se 
folossc capitaluri mari şi n apital constant mare (întot
deauna una este legată de ealaltă), în comparaţie cu activi
tăţile în cae se folosesc capitaluri mici, ci reprezintă doar 
n caz particular al tezei potrivit căreia apitaluri egale ca 
mărime aduc profituri egale şi că, prin urmare, n apital 
mai mae aduce un profit mai mare decît un capital mai 
mic. Acest lucru nu are nici o legătură cu „[the] quantity of 
labour employed". Dar în general rata iprofitului mai mare 
sau mai mică este într-adevăr în funcţie de total quantity of 
laour employed by the capital of the whole class of api
talists, and from the proportional quantity of unpayed labour 
employed; and, lastly, from the proportion between the 
apital employed in labour, and the apital merely reproduced 
as a onditon of rodCtion 5). 

1) - că în acestea profiturile sînt proporţionale cu manea capia-
lului investit, nu cu cantitatea de muncă întrebuinţată. - Nota trad. 

2) - raa medie a profitului. - Nota trad. 
3) - mărimea profitului. - Nota trad. 
4) - mărimea capitalului întrebuinţat. - Nota trad. 
0) - antitatea totală de muncă întrebuinţată de capitalul întrgii 

dase a apitaliştilor şi de cantitatea relativă de muncă neplătită între
buinţată şi, în sfirşit, de raportul dintre capitalul întrebuinţat pentru 
muncă şi capitalul reprodus doar ca o condiţie a producţiei. -
Nota trad. 
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Ric[ado] îsuşi combae păea lui A. Smith despre o rată 
mai ridicată a profitului n foreign trade 

„profiturile mari pe care le obţin uneori anumiţi negustori în comerţul 
exterior vor ridica rata generală a profitului în ţară" (Le. eh. VII „On 
Foreign trade", p. 1 32). 

El spune: 

„se susţine că egalitatea profiturilor se va produce prin urcarea generală 
a profitului ; iar eu sînt de părere că profitul din afacerea favorabilă va 
coborî repede la nivelul general" (p. 132, 133.) [Versiunea românească, 
vol. I, p. 1 24] .  

In e măsură se justă păeTea lui that exoptional profis 1) 
(dacă ele nu sînt determinate de faptul că preţul de piaţă se 
ridică peste valoare), în pofida egalizării, nu ridică rata 
generală a profitului, în ce măsură, mai departe, este justă 
părerea lui că comerţul exterior şi extinderea pieţei nu pot 
să ridie rata profitului, vom vedea mai departe 2. Daică însă 
admitem că părerea lui este justă, dacă admitem în general 
.,the equality of pofits" 3), aunci rn poate el să facă deosebie 
între activităţile „where profits are in proportion to the 
capital" 4) şi others whee they are „in pnportion to the 
quantity of ibour employed" 5) ? 

In eh. XXVI „On Gross and Net Revenue" Ric[ardo] spune : 

„Eu admit că, din cauza naturii rentei, un anumit capital întrebuinţat 
în agricultură, pe oricare pămînt, afară de ultimul pămînt cultivat, pune 
în mişcare o cantitate mai mare de muncă decît un capital egal, între
buinţat în industrie şi comerţ" (l.c.p. p. 419.) [Versiunea românească, 
vol. I, p. 257] . 

Toată această frază este un nonsens. în primul rînd, potrivit 
lui Ricardo, pe land last cultivated a greater quantity of labour 
employed 6) decît pe toate celelalte terenuri. De aceea apae, 
după părerea lui, renta pe celelalte terenuri. Cum e posibil, 
deci ca, pe toate terenurile, în afară de cele care sînt · luate 
în cultură ultimele, un capital dat să pună în mişcare mai 
multă muncă decît n industrie şi comerţ ? Faptul că produsul 

1) - că profiturile excepţionale. - Nota trad. 
2) Vezi volumul de faţă, p. 479 şi p. 5 16-517. - Nota red. 
3) - egalitatea profiturilor. - Nota trad. 
,) - .,în care profiturile sînt proporţionale cu capitalul. - Nota trad. 
5) - cele în care ele sînt „proporţionale cu cantitata de muncă 

întrebuinţată". - Nota trad. 
6) - ultimul teren cultivat se întrebuinţează o cantitate mai mare de 

muncă. - Nota trad. 
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celor mai bune pămînturi are o valoare de piaţă mai ridicată 
decit valoarea lor individuală, care este determinată de quan
tity of labour employed by the capital that cultivates them 1) 
acest fapt nu este identic cu faptul că this capital „puts in 
motion a greater quantity of labour than an equal capital 
employed in manufactures and trade" 2) ? Ar fi fost just însă, 
fire;te, dacă Ric[ardol ar fi &pus că, în afară de deosebirile 
n oeea ce priveşte fertilitatea pămîntului, renta îşi are în 
general izvorul în faptul că capitalul investit în agricultură, 
în raport cu partea constantă a capitalului, pune în mişcare 
o cantitate mai mare de muncă deoît un capital de mărime 
medie care este folosit în not agriulrail industry 3). 

[638] Ric[ardo] scapă din vedere că există cauze care măresc 
sau reduc profitul şi exercită, în general, o influenţă asupra 
1ui, în condiţii în care plusvaloarea este dată. Deoarece iden
tifică plusvaloirea cu profitul, el este consecvent atunci cînd 
vrea să demonstreze că creşterea şi scăderea ratei profitului 
este determinată numai de împrejurările care determină creş
terea sau scăderea ratei plusvalorii. Mai departe, el scapă din 
vedere faptul că dacă facem abstracţie de împrejurările care, 
în condiţii cînd masa plusvalorii este dată, exercită o influenţă 
asupra ratei profitului cu toate că nu exercită o influenţă 
asupra masei profitului, rata profitului este în funcţie de 
m a s  a p l u s v a l  o r i i şi nicidem de rata plusvalorii. Dacă 
rata plusvalorii, a supramuncii este dată, masa plusvalorii 
este în funcţie de compoziţia organică a capitalului, adică. de 
numărul de muncitori pe care îi angajează un capital of given 
vaJue 4), de exemplu de 100 i.. st. Compoziţia organică a pi
ialului fiind dată, masa plusvalorii depinde de rata plusvalorii. 
Ea este determinată, prin urmare, de ambii factori : de numărul 
de muncitori ocupaţi în acelaşi timp şi de rata supramuncii. 
Dacă capitalul creşte, indiferent de compoziţia organică - în 
cazul cînd presupunem că deşi capitalul a crescut, compoziţia 
organică rămîne neschimbată - masa plusvalorii se măreşte. 
Aceasta nu schimbă însă cu nimic faptul că la un capital of 
given value, de exemplu cu 100 de unităţi, masa plusvalorii 
rămîne neschimbată. Dacă aici reprezintă 10, la un capital de 

1) - cantitatea de muncă folosită de capitalul care le cultivă. -
Nota trad. 

2) - acest capital „pune n mişcare o cantitate mai mare de muncă 
decît un capital egal folosit în industrie şi comerţ". - Nota trad. 

3) - producţia neagricolă. - Nota trad. 
4) - de o valoare dată. - Nota trad .. 
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1 OOO de unităţi ea va fi de 100, dar prin aceasta proporţia 
nu e schimbă cu nimic. 

Ricardo: 

„Nu pot exista două rate de profit în acelaşi fel de activitate şi, ca 
atare, cînd valoarea produsului este în proporţii diferite faţă de capital, 
aceea care diferă este renta şi nu profitul" (eh. XII „Land Tax", p. 212, 
213.) [Versiunea românească, vol. I, p. 161]. 

Acest lucru este valabil numai pentru o rată normală a 
rofitului „n the me employment" 1). Apoi, n diiă on
tradicţie u fraa citată ai sus ) : 

„Valoarea de schimb a tuturor mărfurilor, fie că sînt fabricate, fie că 
sînt produse ale minelor sau produse ale solului, este întotdeauna regle
mentată, nu de cantitatea mai redusă de muncă care ar fi suficientă 
pentru producerea lor în condiţiile cele mai favorabile şi de care profită 
exclusiv cei care au înlesniri speciale de producţie, ci de cantitatea cea 
mai mare de muncă întrebuinţată în mod necesar pentru producerea lor 
de acei care nu au asemenea înlesniri, de acei care continuă să le 
producă în condiţiile cele mai nefavorabile - înţelegînd prin condiţiile 
cele mai nefavorabile, acelea în care cantitatea de produs cerută face 
încă necesară continuarea producţiei". (eh. II „n Rent" p. 60, 61.) [Ver
siunea românească, vol. I, p. 88). 

n eh. XII „Land Tax", Ric[ado] aduce, între altele, obiecţii 
lui Say, şi aci vedem că engleul are întodeauna n vedere 
deosebirile economice, în timp ce continentalul, de regulă, 
le uită: 

„Dl. Say presupune că «un landlord, prin sîrguinţa, economia şi înde
mînarea sa, îşi sporeşte venitul anual cu 5 OO de franci», dar un land
lord nu are nici un mijloc să întrebuinţeze sîrguinţa, economia şi înde
mînarea pe pămîntul său, decît dacă îl lucrează el însuşi ; şi atunci el 
face îmbunătăţirile în calitate de capitalist şi de arendaş, iar nu în 
calitate de landlord. Nu se poate concepe că el ar putea să sporeacă 
prdusul de pe ferma sa printr-o îndemînare specială a sa" f prin 
unnare, şi în ceea ce priveşte „skill", plus ou moins 3) vorbie} fără a 
mai intîi să fi sporit cantitatea capitalului întrebuinţat în acea fermă" 
(p. 219.) [Versiunea românească, vol. I, p. 159). 

In chapter XIII „Taxes on Gold" (imporant entru teoria 
banilor a lui Ric[ado]) - Riado aduce unele completări au 
dezvoltă determinarea reţului de piaţă şi a preţului natural. 
Ele se reduc la acea că egaliarea celor două preţuri are loc 
mai reede sau mai lent, după cum ramura respectivă a co
nomiei ermite o creştere au o micşorare rapidă sau lentă 

1) - „în acelaşi fel de activitate". - Nota trad. 
2) Vezi volumul de faţă, p. 215 şi p. 336. - Nota red. 
�) - „indemînarea" mai mult sau mai puţin. - Nota trad. 
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a ofertei, iar acesta înseamnă, la rîndul său, un aflux rapid 
sau lent de capitaluri în ramura respectivă sau un reflux din 
.această ramură. In legătură cu raţionamentele lui Ric[ardo] 
u ie a enta un. su ds in diferie pi obicţii 
(Sismondi şi alţii) că el scapă din vedere dtficultăţile pe care 
le prezintă retragerea capitalului pentru fermierul care folo
şte un capital fix mare etc. (Istoria Angliei din perioada 
1815-1830 a demonstrat aceasta într-o mare măsură). Oricît 
e justă ar fi acestă obiecţie, ea nu se referă cîtui de puţin 
1a teorie, nu o atinge în nici un fel, deoarece aici este vorba 
tot timpul numai de acţiunea, mai intensă sau mai puţin 
intensă, a unei legi economice. Cu totul altfel stau însă lucrurile 
cu obiecţia contrară, în legătură cu appliation of new apital 
o new oiis 1). Ricado pesuipune ă ast lucru poae să 
aibă loc fără intervenţa lan.lol'dului, că aici capitalul ope
rează într-un element [639] fo care mişcarea lui nu întîmpină 
nici o rezistenţă. Acest lucru este însă fundamental greşit. 
Pentru a demonstra această premisă, pentru a demonstra că 
aa se întîmplă acolo unde pr�ucţia capitalistă şi proprietatea 
funciară sînt deja dezvoltate, Rical'do presupune întotdeauna 
cazuri în care proprietatea funciară - fie de fapt, fie de 
drept - nu există şi producţia capitalistă, cel puţin în agri
ră, de mnea nu este nă d�laă. 

Cît priveşte tezele menţionate mai sus, ele sînt următoarele : 

„Urcarea preţurilor mărfurilor datorită impunerii sau datorită greută
ţilor de producţie va avea loc, în ultimă instanţă, în toate cazurile ; dar 
durata intervalului de timp înainte ca preţul pieţii să se conformeze 
preţului natural trebuie să depindă de natura mărfii şi de uşurinţa cu 
care poate fi redusă cantitatea acesteia. Dacă cantitatea mărfii impuse, 
nu ar putea fi redusă, dacă, spre exemplu, capitalul arendaşului sau al 
pălărierului nu ar puta fi retras, pentru a fi plasat în altă parte, 
atunci nu ar avea nici o consecinţă faptul că profitul acestora s-a redus 
Sub nivelul general datorită punerii unui impozit ; în afară de cazul în 
care cererea pentru mărfurile lor ar spori, aceştia n-ar putea nicicînd 
urca preţul de piaţă al grîului şi al pălăriilor pînă la preţul lor natural 
urcat. Ameninţările lor că vor părăsi întrebuinţarea dată capitalului şi 
că îşi vor transfera capitalul în afaceri mai favorabile, vor fi considerate 
ca o simplă ameninţare care nu ar putea fi tradusă în fapt ; şi, în 
consecinţă, preţul nu s-ar urca printr-o scădere a producţiei. Mărfurile 
le orice fel pot fi reduse totuşi cantitativ, iar capitalul poate fi trans
.ferat dintr-o afacere care aduce un profit mai mic in acelea care aduc 
unul mai mare, dar cu grade diferite de rapiditate. In măsura în care 
·oferta unei anumite mărfi poate fi mai uşor redusă, fără neajunsuri 
pentru producător, preţul ei se va urca mai repede după ce dificultatea 

_producerii acesteia a sporit prin impunere sau pe oricare altă cale". 
(p. 214-215.) [Versiunea românească, vol. I, p. 162]. 

1) - folosira unui capital nou e terenuri noi. - Nota trad. 
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„Concordanţa dintre preţurile de piaţă şi cele naturale ale tuturor 
mărfurilor depinde întotdeauna de uşurinţa cu care poate fi sporită sau 
redusă oferta. In cazul aurului, caselor şi muncii, ca şi în cazul altor 
lucruri, acest efect nu poate fi, în anumite condiţii, produs cu repe
ziciune. In ceea ce priveşte însă, mărfurile care se consumă şi se re
produc din an în an, ca : pălăriile, ghetele, grîul şi stofa, situaţia este 
cu totul alta ; acestea pot fi reduse, dacă e nevoie, iar intervalul pînă 
ce oferta ajunge să fie redusă în proporţia reclamată de sporirea greu
tăţii de a le produce, nu poate fi prea lung" (p. 220, 221.) [Versiunea 
românească, vol. I, p. 165] . 

(2. Diferite cazuri de schimbare a ratei profitului] 

in aeşi eh. XIII, „Taxes on Gold" R[ialo] spume : 
„Renta nu este o creare, ci mai curînd o transferare de bogăţie''. 

(p, 221.) [Versiunea românească, vol. I, p. 165] . 

s profit a creation of wealth, or is it not rather a transfer 
of the surplus labour, from the workman to the capitalist·? 
s to wages too, they are, in fact, no creation of wealth. 
But they are not transfer. They are the appropriation of 
part of the produce of the labour to tho€ who produced 
it 1). 

in acelaşi capitol, Rîc[ardo] spune : 

„Un impozit pe produsele aglicole de pe suprafaţa pămîntului va 
cădea„. asupra consumatorului şi nu va influenţa în nici un fel rena 
în afară de cazul cînd, prin reducerea fondurilor pentru întreţinerea 
muncii, se reduc salariile, scade populaţia şi se micşorează cererea de 
grîu", (p. 221.)  [Versiunea românească, vol. I, p. 165] . 

Că R [icado] are dreptate cînd afirmă că „a tax on aw 
produce rom the sufae of the erth" 2) nu este suoat de 
landlord, nici de fermier, ci de consumator, nu ne interesează 
aici. Eu însă afirm că, dacă el are dreptate, acest impozit 
poate să mărească renta în timp e Ricardo presupune că acest 
impozit nu o afectează decît în ·cazul cînd, scumpind mijloacele 
de subzistenţă etc., reduce capitalul, populaţia şi cererea de 
cereale. Ric[ardo] sugerează că o scumpire a produsului agricol 
afectează rata profitului numai în măsura în care scumpeşte 

1) - Profitul este o creare de avuţie, nu este el oare mai curînd un 
transfer de supramuncă de la muncitor la capitalist ? Cît priveşte sala
riul, nici acesta nu este, de fapt, creare de avuţie. Dar nu este nici 
transfer. Este aproprierea unei părţi din produsul muncii de către cei 
care l·au produs. - Nota trad. 

2) - „un impozit pe produsele agricole de pe suprafaţa pămîntului" 
- Nota trad. 
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mijloacele de subzistenţă necesare muncitorilor. Just este aici 
faptul că numai pe această ale scumpirea produselor agricole 
poate să afecteze rata plusvalorii deci şi plusvaloarea însăşi, 
şi, deci, prin aceasta poate să afecteze şi rata profitului. Dar 
plusvaloarea fiind dată, o scumpire a „raw produe from the 
face of the ah" 1) ar ridica valoaa apitalli rt 
în paraţie u pill ill, ar măi u1 dine 
capitalul constant şi cel variabil şi de aceea ar reduce rata 
profitului, mărind n consecinţă renta. Ric[aroo] porneşte de 
la a [640] că, întrucît scumpirea sau ieftinirea produsului 
agricol nu afectează salariul, nu afectează nici profitul ; căci 
- raţionează el {cu excepţia unui pasaj asupra căruia vom 
evni mai rrziu )} - rata poiului rămîne aeeaşi dt 
dacă valoarea capitalului avansat scade sau creşte. Aşadar, 
dacă vla apitalului avaat ceşe, creşte şi loaea pro
dusului şi, în mod corespunzător, şi acea parte din produs 
care constituie plusprodusul, adică profitul. Inves, în cazul 
cînd valoarea capitalului avansat scade. Acest lucru e valabil 
numai în cazul cînd, ca urmare a scumpirii materiilor prime 
sau a umare a impozitelor sau a altor cauze, valoarea capi
talului variabil şi a capitalului constant se schimbă în aceeaşi 
proporţie. in acest caz rata profitului rămîne neschimbată, 
deoarece [no] change in the organic composition of the capital 
s n pae 3). Chirr n aest az e ne- să se presupună, 
ceea ce are loc atunci cînd schimbările au un caracter tem
porar, şi anume că salariul rămîne neschimbat, deşi raw 
produce poate să se scumpească sau să se ieftinească (salariul 
rămînînd astfel neschimbat, indiferent dacă valoarea lui de 
întebuinare creşte sau scade în condiţiile unei valori date, 
constante). 

Snt psiile uantoorele i : 
În primul rînd două deosebiri principale : 
A) a umare a unor schimbări survenite în modul de pro

ducţie e modifică şi raportul dintre masa capitalului constant 
şi maa capitalului variabil investit. În acst caz rata plus
valorii rămîne aceeaşi dacă e presupune că salariul este con
stant (ca valoare) {respectiv ca timp de muncă (pe care l 
reprezintă)}. Dar însăşi plusvaloarea este afectată atunci cînd 
e schimbă numărul muncitorilor folosiţi de acelaşi capital, 

1) - prdusului agricol de pe suprafaţa pămntului. - Nota trad. 
2) Vezi volumul de faţă, p. 474-475. - Nota red. 
3) - [nu] a avut loc o schimbare în compoiţia organică a capitalului. 

- Nota trd. 
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adică atunci cînd mărimea capitalului variabil se schimbă. 
Dacă, ca urmare a schimbărilor survenite în modul de pro
ducţie, mărimea capitalului constant scade relativ, creşte plus
valoarea, prin umare şi rata profitului. In cazul contrar, 
rezultatul va fi contrar. 

Aici se psupune tot timpul că valoarea pro tanto, de pildă 
la 100 capital constant şi capital variabil, rămîne aceeaşi. 

Aici este impostbil ca schimbarea în mdul de prducţie 
să afectee în egală măsură amt capitalul constant cît şi capi
talul variabil, adică, de exemplu, capitalul constant şi capitalul 
variabil - fără să se schimbe valoarea - să crească sau să 
scadă, în aceeaşi măsură. Căci necsiatea scăderii sau creş
terii capitalului constant şi capitalului variabil e întotdeauna 
legată aici de schimbările survenite în productivitatea muncii. 
Schimbarea în modul de producţie influenţează diferit şi nu 
în mod egal capitalul constant şi apitalul variabil, cea e 
nu are nici o legătură cu faptul că, la o anumită compoziţie 
organică a capitalului, se foloseşte un capital mai mare sau 
mai mic. 

B) Modul de producţie rămîne acelaşi. Schimbarea în raor
tul dintre capitalul consant şi capitalul variabil, în condiţii 
cînd masa lor relativă rămîne aceeaşi, (astfel că atît unul cît 
şi celălalt reprezintă aceeaşi parte ca şi înainte din capitalul 
total), are loc ca urmare a schimbării valorii mărfurilor are 
·intră în capitalul constant ;;au în capitalul variabil. 

Aici sînt posibile următoarele : 
[1 ] Valoarea capitalului constant rămîne aceeaşi, cea a capi

talului variabil creşte sau scade. Acest lucru ar afecta întot
deauna plusvaloarea, deci şi rata profitului. 

[2] Valoarea capitalului variabil rămîne acee�şi, cea a capi
talului constant creşte sau ade. Atunci rata profitului în 
primul caz va scădea, în al doilea caz va creşte. 

[3] Dacă ambele scad simultan, dar nu Î' aceeaşi proporţie 
întotdeauna, unul va creşte u va scădea în raport cu celălalt. 

[4] Valoarea capitalului constant şi cea a apitalului variabil 
- atît în cazul oînd ambele cresc cît şi n cazul cînd amele 
scad - se schimbă în aceeaşi proporţie. Dacă ambele crsc, 
rata profitului scade, dar nu din auza creşterii valorii capi
talului constant, ci din cauza creşterii valorii capitalului varia
bil, şi ca ue a isi t, cade rplova.oara (ceşe 
numai valoarea capitalului variabil, cu toate că acest capital 
pune în mişcare, a şi înainte, aeşi nlfiăr saU, pae, n 
număr mai mic de muncitori) . Dacă ambele scad, rata profi-
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tului creşte, dar nu din cauză că cale valoarea capitalului 
consant, ci din cauză că scade (ca valoare) capitalul variabil 
şi, prin urmare, creşte plusvaloarea. 

C) Schimbare în modul de producţie şi schimbare în valoa
rea elmentelor care constituie capitalul costant sau capitalul 
variabil. Aici, o schimbare poate paraliza pe cealaltă dacă, 
de pildă, masa capitalului constant creşte în timp ce valoarea 
lui scade, sau rămîne aceeaşi (deci scade şi ea pro tanto a 
fiecare 100 de unităţi), sau dacă masa capitalului constant 
scade, dar valoarea lui creşte în aceeaşi proporţie sau rămîne 
aceeaşi (respectiv creşte pro tanto).  În acest caz nu s-ar pro
duce nici un fel de schimbare în compoziţia organică a capi
talului.  Rata profitului ar rămîne neschimbată. Dar, cu excep
ţia capitalului agrar, este cu neputinţă un caz în care masa 
capitalului constant să scadă în raport cu capitalul variabil, 
iar valoarea lui să crească. 

Astă paralizare nu e posibilă în cazul capitalului variabil 
(în condiţii cînd salariul real e acelaşi) . 

Aşadar, cu excepţia acestui singur caz, este posibil doar ca 
valoarea şi masa capitalului constant să scadă sau să crească 
concomitent în raport cu capitalul variabil ; prin urmare, 
valoarea capitalului constant creşte sau scade în mod absolut 
în rapot cu cap italul variabil. Acest caz a fost deja examinat . 
Dacă ele scad sau cresc concomitent, [641] dar în proporţii 
diferite, aceasta - după cum s-a presupus - se reduce întot
deauna a faptul că valoarea capitalului constant creşte sau 
scade în raport cu capitalul variabil. 

Aceasta include şi un alt caz. Căci dacă creşte masa capi
talului constant,  masa capitalului variabil scade relativ, şi 
invers . a fel stau lucrurile cu valoarea [641] . 

[3 . Schimbăi opuse în valoarea capitalului constant 
şi a capitalului variabil 

şi influenţa lor asupra ratei profitului] 

[642] a 640 C de remarcat şi următoarele : 
E posibil ca salariul să crească, iar capitalul costant să 

scadă în ceea ce priveşte valoarea şi nu în ceea ce priveşte 
masa. Dacă sporirea sau scăderea ar corespunde una alteia la 
amele poluri, s-ar putea ca rata profitului să rămînă neschim
bată. Dacă, de exemplu, capitalul constant = 60 1. st ., salariul 
= 40 şi rata plusvalorii = 50%, produsul = 120 1. st. Rata pro
fitului = 20%. Dacă acum capitalul constant ar scădea a 
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40 1. st., deşi masa lui ar rămîne aeşi, şi dacă salariul ar 
creşte la 60 1. st., iar plusvaloarea ar scădea de la 50 la 331/3%, 
produsul = 120 1. st., iar rata profitului = 20o. Acest lucru 
este greşit. 

Potrivit presupunerii, valoarea totală a cantităţii de muncă 
folosite = 60 1. st. De aceea, dacă salariul ar creşte la 60 1. st., 
plusvaloarea, deci şi rata profitului = O. Şi chiar dacă el nu ar 
creşte atît de mult, fiecare creştere a lui ar provoca,  totuşi, o 
scădere a plusvalorii. Dacă salariul ar creşte la 50 1. st., plus
valoarea = 10 1. st. ; dacă s-ar ridica la 45 1. st., plusvaloarea 
= 15 1. st. etc. Prin urmare, în toate împrejurările, plusvaloa
rea şi rata profitului scad în aceeaşi măsură. Căci plusvaloaea 
şi rata profitului se calculează aici la un capital total care 
rămîne neschimbat. a un capital (capitalul total) de mărime 
egală rata profitului nu trebuie neapărat să crească sau să 
scadă o dată cu creşterea sau scăderea ratei plusvalorii, ci o 
dată cu creşterea sau cu scăderea masei absolute a plusvalorii. 
Dacă în exemplul dat mai sus inul scade atît de mult încît 
cantitatea de in transformată în fire de acelaşi număr de mun
citori r putea fi cumpărată cu 40 1. st., am avea : 

Capital Capital 
constant variabil 

40 50 

Rata profitului ar 
Dacă dimpotrivă : 

Capital Capital 
constant variabil 

30 50 

Am avea : 

Capital Capital 
constant variabil 

20 50 

Plus-
valoare 

1 0  

scădea sub 

Plus
valoare 

10 

Plus
valoare 

10 

Valoarea 
produsului 

100 

20o. 

Valoarea 
produsului 

90 

Valoarea 
produsului 

80 

Capital 
avansat 

90 

Capital 
avansat 

80 

Capital 
avansat 

70 

aa 
profitului 

11119% 

aa 
pofitului 

aa 
profitului 

Potrivit ipotezei, scăderea valorii capitalului constant para
lizează întotdeauna numai parţial creşterea valorii capitalului 
variabil. In această ipoteză, ea nu poate s-o paralizeze total, 
deoarece, pentru a rata profitului să fie = 20o, 10 1. st. r 
trebui să repezinte 1/5 din apitalul total avansat. Aest lucru 
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însă ar fi posibil în cazul înd capitalul variabil =  50 1 .  st„ 
numai dacă capitalul constant = O. Dar dacă admitem că capi
talul variabil se ridică numai la 45 1. st„ plusvaloarea = 
15 1. st. Şi dacă presupunem că capitalul constant scade la 
30 l. st„ în acest caz : 

Capital Capital Plus va- ' '  Valoarea Capital Rata 
consnt variabil loare produsului avansat profitului 

30 45 15 90 75 20% 

In acest caz deci ambele mişcan s-ar paraliza reciproc. 
[643] Să admitem, mai departe : 

Capital Capital Plus va- Valoarea Capital Rata 
consnt variabil loare produsului avansat profitului 

0 45 1 5  80 85 23 1/13% 

Prin urmare, în acest caz, chiar în condiţiile scăderii plus
valorii, rata profitului ar creşte datorită scăderii mult mai 
mari a valorii capitalului constant. Cu acelaşi capital de 
100 1. st. s-ar putea folosi mai mulţi muncitori, chiar dacă 
ar creşte salariul şi ar scădea rata plusvalorii. In pofida scă
derii ratei plusvalorii, plusvaloarea, deci şi profitul, ar creşte, 
doarece ar creşte numărul muncitorilor. Raportul de mai sus 
- c0 V45 - ne va da, la o cheltuială de capital de 100 l. st. 
următorul raport : 

Capital 
constnt 

Capital 
variabil 

Plusva
loare 

Valoarea 
produsului 

123 1/13 

Capital 
avansat 

100 

Rata 
profitului 

[641] Raportul dintre rata plusvalorii şi numărul de mun
citori este aici foarte important. Ric[ado] nu-l analizează deloc 
[643] . 

ste clar că ea e s-a considerat mai sus ca variaţie în 
compoziţia organică a unui capital poate fi valabil, şi ca deo
sebire, sub raportul compoziţiei organice, între diferitele capi
taluri, între capitalurile din diferite ramuri de producţie. 

In primul rînd : în locul unei variaţii în compoziţia oiganică 
a unui apital vom avea o diferenţă între compoziţiile organice 
ale diferitelor apitaluri. 

In al doilea rînd : [în locul] schimbării compoziţiei organice, 
datorită schimbării de valoare în cele două părţi ale unui 
apital, vom avea o diferenţă a valoare a materiilor prime şi 
a maşinilor folosite de diferite capitaluri. Pentru apitalul 
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variabil acst lucru nu este valabil, deoarece s-a psupus un 
salariu egal în different trades. Diversiatea în ea e pri
veşe va.oarea of difent days of [aor n dilont rdes 1) 
nu are nici o legătură cu aceasa. Dacă muna unui bijutier e 
i mpă deît a nui aoor 2), ti i ip. e 
supramuncă al bijutierului este proporţional mai scump decît 
timpul de supramuncă al unui peasant 3) 101. [641] .  

[4. Confundarea preţului de cost 
cu valoarea în teoria profitului a lui Ricardo] 

[641] In eh. XV „Taxes an Profit" Ric[ado] spune : 

„Impozitele pe acele mărfuri care în general sînt denumite mărfuri 
de lux cad numai asupra acelora care fac uz de ele... Insă impozitele 
pe obiectele de primă necesitate nu afectează pe consumatorii lor în 
raport cu cantitatea pe care aceştia o consumă, ci, adeseori, într-o pro
porţie mult mai re" . De exemplu, a tax on con 4) „modifică rata 
profitului la capital. Tot ceea ce contribuie la urcarea salariilor muncii 
reduce profitul capitalului ; de aceea, orice impozit asupra unei mărfi 
consumate de muncitor are tendinţa de a micşora rata profitului" (p. 
231.) [Versiunea românească, vol. I, p. 171]. 

Txs on onsumrs sînt, n .şi timp, axes on pdes 
în măsura în are obiectul impozitului nu intră numai n con
sumul individual, ci şi în consumul productiv, sau intră numai 
n acsa din urmă. Ast lucru nu ste valabil nai pentru 
nssaries, osmd by workmen 5). Ese v.bi! nru oie 
.tl.le sally smd by the ipist 6). Fiae 
asemenea impozit sade raa profitului, deoarece ridică valoa
rea apialului consant în raport cu cel vriabil. De exemplu, 
impozitul pe in au pe lină. [642] Preţul inului eşte. Din 
această auză, cu un apial de 100 1. st., filatorul de in nu va 
mai putea să cumpere aceeaşi antiate de in. Deoarece modul 
de producţie a rămas acelaşi, el are nevoie de acelaşi număr 
de muncitori a să transforme n fire aeeaşi antiate de in. 
Inul însă, n raport cu apitalul cheltuit pentru salarii, are 
am o valoare mai mare leit înainte. Prin urmare, raa pro
fitului sade. Creşteea preţului firelor de in nu-l va avanaja. 

1) - diferitelor zile de muncă în diferite ramuri de activiate. -
Nota trad. 

2) - muncitor. - Nota trad. 
3) - ţăan. - Nota trad. 
4) - un impozit e cerale. - Nota trad. 
5) - obiectele de primă ncesitate consumate de muncitori. - Nota 

trad. 
6) - onsumate in industrie de către capitalist. - Nota trad. 
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Nivelul absolut al acestui preţ îi este n genere indiferent. 
Este vorba numai de excedentul preţului, peste preţul avan
sului . Dacă acum el ar vrea să ridice preţul întregului produs 
nu numai în măsura n care a crescut preţul inului, dar într-o 
măsură care să permită ca aceeşi cantitate de fire să-i aducă 
acelaşi profit ca mai înainte, cererea, deja scăzută în urma 
urcării preţului materiilor prime necesare pentru fire, ar scă
dea şi mai mult ca urmare a faptului că preţul produsului 
a fost mărit artificial prin reşterea profitului. u toate că 
raa pofirilui este dtă on an average 1) 102 în menea azuri, 
acest adaos nu există 102. [642] 

[643] Ch. XV „Taxes on Profits" - Ric[ardo] spune : 

„Am discutat, într-o parte anterioară a lucrării, efectele împărţirii 
capitalului în capital fix şi capital circulant, sau, mai curînd, în capital 
durabil şi capital perisabil, asupra preţurilor mărfurilor. Am arătat că 
doi fabricanţi ar putea să întrebuinţeze exact acelaşi capital şi ar putea 
să obţină de la acesta ca profit exact aceeaşi sumă, dar că ei şi-ar vinde 
mărfurile pentru sume de bani foarte diferite, după cum capitalul de 
care se folosesc s-ar consuma şi reproduce repede sau încet. Unul r 
putea să vîndă bunurile sale pentru 4 OOO I.st., celălalt pentru 10 OOO I .st., 
folosind fiecare din ei un capital de 10 OOO I.st. şi obţinînd fiecare un 
profit de 20% sau 2 OOO I.st. Capitalul unuia ar putea consta, de exemplu, 
din 2 OOO I.st. capital circulant, urmînd a fi reprodus, şi din 8 OOO I.st. 
capital fix în clădiri şi maşini ; capitalul celuilalt dimpotrivă ar putea 
consta din 8 OOO I.st. capital circulant şi numai din 2 OOO capital fix, 
în maşini şi clădiri. Acum, dacă fiecare dintre aceste persoane ar fi 
impusă cu 10% asupra venitului său, sau 200 I .st., pentru a face ca 
afacera a să-i aducă rata generală a profitului, trebuie să urce bunu
rile sale de la 10 OOO I.st. la 10 200 I.st. ; celălalt ar fi, de asemenea, 
obligat să urce preţul bunurilor sale de la 4 OOO I.st. la 4 200 I.st. Inainte 
de impunere bunurile vîndute de unul din aceşti fabricanţi erau de 2112 
mai valoroase decît bunurile celuilalt ; după impunere ele vor fi de 2,42 
ori mai valoroase ; o categorie de bunuri se va urca cu 2% ; cealaltă 
categorie cu 5% ; astfel, un impozit pe venit, dacă valoarea banilor 
continuă să rămînă nemodificată, modifică preţurile şi valoarea relativă 
a mărfurilor" (p. 234, 235.) [Versiunea românească, voi. I, p. 172-173]. 

n et lm „d" - 0,ries and value" ) - este gre
şeala. Aeastă haine of pies 3) n-ar ae deît să dmonsreze 
- exact ca n cazul împărţirii inegale a capitalului în capital 
fix şi capital circulant - că, pentru stabilirea ratei generale 
a profitului, preţurile determinate, reglate de ea, sau preţurile 
de cost, trebuie să fie foarte diferite de valorile mărfurilor. 
Iar acest punct de vedere exrem de important nu există 
pentru Ric[ardo] . 

1) - în medie. - Nota trad. 
2) - „şi" - „preţuri şi vaJoare" .  - Nota trad. 
3) - schimbare a preţurilor. - Nota trad. 
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ln acelaşi apitol el spune : 

,,Dacă într-o ţară nu există impunere, iar valoarea banilor scade, 
abundenţa lor produce pe fiecare piaţă efecte similare" (aici este ideea 
ridicolă că scădera valorii banilor ar trebui să fie însoţită de o abun
denţă a lor pe orice piaţă} [644] . „Dacă carnea se urcă cu 20%, pîinea, 
berea, gietele, munca şi fiecare marfă se urcă de asemenea cu 2% ; 
acest lucru trebuie să se întîmple astfel, pentru a asigura ficărei acti
vităţi economice aceeaşi rată a profitului. Dar el nu mai este adevărat 
cînd vreuna din aceste mărfuri ste impusă ; dacă, în acest caz, ele 
s-ar urca toate în raport cu scăderea valorii banilor, profitul ar deveni 
inegal ; în cazul mărfurilor impuse profitul s-ar urca peste nivelul 
general, iar capitalul ar trece de la o întrebuinţare la alta pînă s-ar 
restabili un echilibru al profitului, care s-ar produce numai după modi
ficarea preţurilor relative" (p. 237.) [Versiunea românască, voi. I, 
p. 1 73].  

Şi ast equilibium of pofits 1) se sableşte, n neal, 
prin aea că relative values, real values of commodities are 
altered, nd so adapted to each other that they corrsponded, 
not. to their real value, but to the yielding of the average 
pofit 2). 

[5. Raportul dintre rata generală a profitului 
şi rata rentei absolute. 

Influenţa exercitată de scăderea salariului 
asupra preţului de cost] 

n eh. XVI : „Taxes on other Commodities than raw pro
duce" Ric[a.o] spune : 

„D-l Buchanan consideră că grîul şi produsele agricole au preţ de 
monopol fiindcă acestea produc rentă : toate mărfurile care produc rentă, 
presupune dînsul, trebuie să aibă preţ de monopol ; şi de aici l trage 
concluzia că toate impozitele pe produsele agricole vor cădea asupra 
landlordului şi nu asupra consumatorului. 

«Preţul grîului care dă întotdeauna rentă», spune dînsul, «nefiind în 
nici un 1fel influenţat de cheltuielile de producţie, aceste cheltuieli trebuie 
să fie plătite din rentă ; şi de aceea, cînd ele cresc sau scad, conscinţa 
nu este un preţ mai urcat sau mai scăzut, ci o rentă mai urcată sau mai 
scăzută. Din acest punct de vedere, toate impozitele asupra personalului 
de serviciu al fermei, pe cai, sau pe uneltele agricole sînt, în realiate, 
impozite funciare - sarcina căzînd asupra arendaşului în timpul cit 
arendarea este în curs, şi asupra landlordului cînd arendarea ajunge să 
fie reînnoită. ln acelaşi fel, toate acele unelte agricole perfecţionate care 

1) - chilibru al profiturilor. - Nota trad. 
2) - valorile relative, valorile reale ale mărfurilor se modifică şi se 

adaptează în aşa fel unele la altele încît nu corespund valorii lor reale, 
ci profitului mediu pe care ele trebuie să-l aducă. - Nota trad. 
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scutesc pe arendaş de cheltuieli, cum sînt maşinile de treierat şi secerat, 
şi toate acele mijloace care-i înlesnesc accesul la piaţă, cum sînt dru
murile bune, canalele şi podurile, cu toate că reduc costul la origine al 
grîului, nu reduc şi preţul său de piaţă. Aşadar, tot ceea ce se conomi
seşte prin aceste îmbunătăţiri aparţine landlordului ca o parte din 
renta sa», 

„Este clar" (spune Ric [ardo] ) ,  „că dacă admitem bam e care îşi 
clădeşte d-1 Buchanan argumentarea sa, şi anume că preţul grîului 
produce întotdeauna rentă, atunci toate consecinţele pe care le susţine 
vor ura de la sine" (p. 292, 293.) [Versiuna românească, voi. I, p. 198]. 

This is by means evident 1) . Bruchanan nu îşi fundamen
ează armnarea pe a. că l om yields a ent 2) i pe 
faptul că ll on which yields a ent s d at a monopoly 
pice 3) şi că monooly ie, n sl în are ee nels de 
A .  Smith şi de Ricardo, înseamnă „the very highest price at 
which the consumers are willing to purchase the commo
dity" 4) 03. 

Dar tocmai acest lucru ste greşit. Con, which yields a 
rent (lsînd la o prte renta diferenţială), nu se vînd at a 
monopoly price în sensul în care înţelege Buchanan. Ele se 
vînd la preţ de monopol numai în msura în care se vînd 
..>te preţul lor de cost, la valoarea lor. Preţul lor ste deter
minat de quantity of labo" reaized in it 5) şi nu de e�es 
of its oduction 6), ar nta se n eedent . valorii pste 
preţul de cost, deci este determinată de acesta din urmă : 
renta este cu atît mai mare, cu cît preţul de cost este mai mic 
în raport cu valoarea şi cu atît mai miCă, u cît preţul de cost 
este i ae în aot u valorea. Toate impovements 7) 
aduse micşorează valoarea cerealelor p€ntru că [ele reduc] can
titatea de muncă necesară pentru producerea lor. Dar dacă 
ele vor duce sau nu la scăderea rentei, acest lucru este n 
funcţie de diferite împrejurări. Dacă cerealele se ieftinesc şi, 
ca urmare, salariul scade, rata plusvalorii creşte. în acest caz 
ar scădea şi cheltuielile fermierului pentru sămînţă, pentru 
furajul vitelor etc. în felul acesta ar creşte rata profitului n 
toate celelalte ramuri de producţie neagricole, deci i în agri
cultură. In ramurile de producţie neagricole, masele relative 

1) - Acest lucru nu este deloc evident. - Nota trad. 
2) - orice cereale aduc o rentă. - Nota trad. 
3) - orice cereale care aduc o rentă se vînd la un preţ de monopol. 

- Nota trad. 
4) - „preţul cel mai ridicat la care consumatorii acceptă să cumpere 

marfa" . - Nota trad. 
;) - canti tatea de muncă materializată în ele. - Nota trad. 
6) - cheltuielile producerii lor. - Nota trad. 
7) - îmbunătăţirile. - Nota trad. 
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de muncă nemijlocită şi acumulată rămîn neschimbate ; numă
rul muncitorilor rămîne acelaşi (în raport cu capitalul con
stant), dar valorea capitalului variabil sade şi, prin urmare, 
plusvaloarea [645] creşte, deci şi rata profitului. Ca urmare, 
plusvaloarea şi rata profitului [ar creşte] şi în agricultură. 
A�ci renta scade, pentru că rata profitului creşte. Cerealele 
se ieftinesc, dar preţul lor de cost creşte. De aceea diferenţa 
dintre valoarea lor şi preţul lor de cost se micşorează. 

Potrivit ipotezei noastre, pentru un capital mediu neagrar 
raportul = co v20, rata plusvalorii =  50o ; de aceea plusva
loarea = 10; iar rata profitului = 10o. Prin urmare, valoarea 
produsului unui capital mediu de 100, cu o compoziţie orga
nică medie, este egală cu 1 1  O. 

Să admitem acum că, în uma ieftinirii preţurilor crol[or, 
salariul a scăzut cu 1h ; atunci acelaşi număr de muncitori 
care lucrează cu un capital constant de 80 1. st„ adică cu 
aceeaşi- cantitate de materii prime şi cu acelaşi număr de 
iaşini, costă doar 15 1. st. Şi aceeaşi antitate de mărfuri 
va- avea o valoare de co V15 + 15, deoarece cantitatea de 
muncă depusă de aceşti muncitori, potrivit ipotezei noastre, 
ste egală cu 30 1. st. Prin urmare, valoarea aceleiaşi mase de 
mărfuri ste, ca şi înainte, egală cu 110  1. st. Dar capitalul 
cheltuit reprezintă acum numai 95 1. st„ iar 15 1. st. din 
95· l. st. reprezintă 15 15/19%.  a aceeaşi masă de capital chel
tuit sau la un capital de 100 1. st. raportul ar fi : C4 "Im 
Vii 15/19. Profitul însă = cu 1515/19 1.  st. Valoarea prodsului 
=-1 1515/19 [. st. D-, poivit ipotezei, capialul agar = C60 V40 

şi valoarea produsului lui = 120 1. st. Renta = 10  1. st. atît 
timp cît preţul de cost = 1 1 0  1. st. Acum ea ar fi egală doar 
cu 44/19 1 .  st. Căci 1 15 15/19 1 .  st. + 44/19 1 .  st. = 120 1. st. 

Aici vedem : capitalul mdiu de 100 1.  st„ a produs mărfuri 
al ,căror preţ de cost reprezintă 1 1515/19 1. st„ în loc de 110  1 .  st. 
Va. arşte din această cauză preţul mdiu al mărfii ? 

Valoarea mărfii ar rămîne aceeaşi, deoarece e necesară 
aceaşi cantiate de muncă penru transformarea în produs 
a aceleiaşi antităţi de materii prime şi de maşini. Dar, acelaşi 
capital de 100 1. st. a pus în mişcare o cantitate mai mare de 
muncă şi, în locul celor 80 1. st. dinainte, a transformat acum 
în produs 844/19 1. st. capital constant. Dar, în aceeaşi masă 
de. muncă, munca neplătită reprezintă o parte mai mare. 
Rezultă creşterea profitului şi a valorii totale a întregii mase 
de mărfuri produsă de un capital de 100 1. st. Valoarea unei 
unităţi de marfă a rămas aceeaşi, dar cu un capital de 100 1. st. 
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s-au produs mai multe unităţi de marfă care au aceeaşi valoare. 
Dar cum ar sta lucrurile cu preţul de cost în diferite ramuri 
de producţie ? 

Să admitem că un capital neagrar constă din următoarele 
capitaluri : 

1 .  C0 W Pentu ca ele să 
2. co V40 poată vinde la 
3. C5 V15 aceleaşi preţuri 
4. C5 vs de cost 

Astfel, capitalul mediu = co v20. 

Produs 

= 110 (valoarea = 110) 
= 110 (valoarea = 120) 
= 110 (valoarea = 1071/2) 
= 110 (valoarea = 1021/2) 

Diferenţa 
dintre 

valoare 
şi preţul 
de cost 

o 
-10 
+ 21.} 
+ 7112 

În cazul 2 diferenţa = -10, în cazurile 3 şi 4 = +10.  Pen
u întegul apil de 400 = O - 10 + 10 = O. Dacă pill de 
400 vinde cu 440, mărfurile produse de acest capital e vînd 
la valoarea lor. Aceasta înseamnă 1 0o. Dar [în] cazul 2 măr
furile s-ar vinde cu 10 1. st. sub valoarea lor, în cazul 3 cu 
21/2 1. st. peste valoarea lor, iar în cazul 4 cu 71;2 1. st. peste 
valoarea lor. Numai în cazul 1 marfa e vinde la valoarea ei, 
atunci cînd se vinde la preţul ei de cost, egal cu 1 00 1. st. 
capital + 10 1. st. profit. 

[646] Dar care ar fi raportul dacă salariul ar scădea cu 1/4 ? 
Pentru capitalul 1 : În loc de cso v20 avem acum C4 4/19 

V15 15/19, profit - 1 515119, valoarea produsului - 1 1 515/r n. 
Pentru capitalul 2 : Pentru salarii se cheltuisc numai 

30 1. st„ căci 1/. din 40 = 1 0, iar 40 - 1 0 = 30. Prdusul = 
C60 V0 şi plusvaloarea = 30. (Căci valoarea muncii folosite = 
60 l. st.). a un apital de 90 1. st. = 33113o. a 100 raportul : 
C66 2/3 V33 1/3 şi valoarea = 1331/3 . aa profitului = 33113%. 

Pentru capitalul 3 : Pentru salarii e cheltuiesc numai 1 1 1/4 
1. st„ căci 1/4 din 1 5  = 3%, iar 1 5  - 33/4 = 1 1 1/4. Produsul ar 
fi css v11 1/ 4 şi plusvaloarea = 1 1 1; 4. (Valoarea muncii folosite 
= 221/2). a n capital de 961/4 1. st. Dar acesta = 1 153177%. 
a 100 raportul = css 24/77 V115 3/77. Rata profitului = 1153/77 şi 
produsul = 11153/77• 

Pentru capitalul 4 : Pentru salarii e cheltuiesc numai 3% 
1. st„ căci 1/ 4 din 5 = 1 1; 4, şi 5 - 1 114 - 3%. Produsul C95 V3 % 
şi plusvaloarea = 33/4 (deoarece valoarea muncii totale = 71/2) .  
a un capital de 98% 1.  st.  Acesta = 363/79%. Pentru 100 rapor
tul : C96 16/79 V3 63/9. Rata profitului = 363/79%. Valoarea = 
10363/79. 
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Aşadar am avea : 

Total 400 

Capitolul cincisprezece 

Rata 
profi
tului 

Pentru 
ca ele 
să se 
vin dă 
la aceleaşi 
preţuri 
de cost 

Produs 

= 116 (val. = 11515/19) 
= 116 (val. = 1331a) 
= 116 (val. = 1113/77) 
= 116 (val. = 1033/79) 

Diferenţa 
dintre 
preţul 

de cost 
şi valoare 

64 (dacă nu se ia în consideraţie fracţia) 

Acsta reprezintă 16o. Mai exact, ceva mai mult de 16117%. 
Calculul nu este absolut exact, pentru că nu am ţinut seama. 
de fracţie a alcularea profitului mediu şi nu am introdus 
această fracţie în alculul următor, din are auză la II dife
rena în minus apare puţin mai mare, iar pentru I, III, IV 
[diferena în plus] puţin mai mică. Vedem însă că altfel dife
renţele pozitive şi negative s-ar fi anulat. Vedem însă că ar 
fi cscut considerabil vînzarea măfurilor, pe de o parte, în 
II, ub valoarea lor, iar [pe de altă parte] în III, şi în special 
în IV) - peste valoarea lor. se adevărat că la o unitate de 
produs această creştere sau scădere nu ste atît de mare cum 
pare aici, deoarece în toate cele patru ategorii se foloseşte 
mai multă muncă şi de aceea o antitate mai mare de apital 
constant (materii prime şi maşini) se transformă în produs ; 
astfel, creşterea sau scăderea menţionate mai sus s-ar repartia 
la o masă de măfuri mai mare. Totuşi ele ar fi considerabile. 

stfel, scăderea salariului a determinat o sporire a preţului 
de cost pentru I, III, IV, o sporire foarte însemnată pentru 
IV. se aeaşi lege pe are Riodo a exus-o ind a sa
bilit diferena dintre apitalul circulant şi apitalul fix 104, dar 
în privina căreia n-a demonstrat - şi nici n-a putut să 
demonstreze - că aeastă lege este compatibilă cu legea 
valorii şi că valoarea produsului raportată la apitalul total 
rămîne aceeaşi. 

[647] Cu mult mai compliate vor fi alculul şi egalizarea 
dacă vom mai ţine ma şi de deosebirile în compoziţia 
organică a capitalului are decurg din procesul circulaţiei. în 
alculul nostru am admis că întregul capital constant avansat 
intră în produs, deci el cuprinde numai uzua apitalului fix, 
de pildă în decrs de un an (întrucît profitul este alculat 
pe un an). Altfel, valorile maselor de produse ar fi fost 
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extrem de diferite, în timp ce aici ele se schimbă numai o 
dată cu capitalul variabil. în al doilea rînd, rata plusvalorii 
fiind aceeaşi, iar timpul de circulaţie diferit, ar rezulta deo
sebiri însemnate în ceea ce priveşte masa plusvalorii produse 
în raport cu capitalul avansat. Făcînd abstracţie de diferenţa 
în ceea ce priveşte apitalul variabil, intre masele plusvalo
rilor ar exista acelaşi raport care există între mase de valori 
diferite, produse de capitaluri egale ca mărime. Rata profi
tului este mult mai scăzută în azul cind capitalul fix con
stituie o parte relativ mare din capitalul constant, şi mult 
mai ridicată în cazul cînd capitalul circulant constituie o parte 
relativ mare din capital, şi foarte ridicată cînd apitalul 
variabil este relativ mare în comparaţie cu capitalul constant, 
în care, totodată, partea capitalului fix este relativ mică. Dacă, 
la capitaluri diferite, în capitalul constant raportul dintre 
apialul ciiculit şi apialul fix ar fi acelaşi, atunci hotă
rîtoare ar fi numai deos�birea dintre capitalul variabil şi 
capitalul constant. Dacă raportul dintre capitalul variabil şi 
capitalul constant ar fi acelaşi, [hotărîtoare] ar fi doar deose
birea dintre capitalul fix şi apitalul circulant, diferena exis
tentă chiar înăuntrul capitalului constant . 

Aşa cum am văzut, rata profitului fermierului ar creşte, în 
toate împrejurările, dacă, ca urmare a ieftinirii cerealelor, ar 
creşte rata generală a profitului la capitalul neagrar. ă rata 
profitului la acest capital s-ar mări în mod direct, aceasta 
este încă o problemă şi depinde, de bună seamă, de caracterul 
îmbunătăţirilor aduse. Dacă îmbunătăţirile sînt de a natură 
încît capitalul cheltuit pentru salarii s-ar micşora considerabil 
în raport cu capitalul cheltuit pentru maşini etc„ nu e necesar 
a rata profitului femierului să crească nemijlocit. Dacă, de 
exemplu, îmbunătăţirile aduse sînt de aşa natură încît fer
mierul are nevoie de un număr de muncitori mai mic cu 1/4, 
acum el ar iTebui să cheltuiască pentru salarii, n loc de 
40 1. st„ cit a cheltuit înainte, doar 30. Aşadar, capitalul său 
va fi acum C60 V30, sau - calculat la 1 00 - C66 % V33 1h întru
cît munca plătită cu 40 dă o plusvaloare de 20, muna plătită 
cu 30 dă 1 5. Iar cea plătită u 331/3 dă 16%. Astfel, compo
ziţia organică s-ar apropia de cea a capitalului neagrar. Iar 
în cazul arătat mai sus, n condiţiile scăderii concomitente a 
alariului u 1/4, ar putea chiar să scadă sub aceasta ms. în 
acest caz, renta (renta absolută) ar dispărea. 

După pasajul de mai sus dspre Buchnan, Ricado con
tinuă : 
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„Sper însă, că am lămurit suficient de clar că, pînă cînd într-o ţară 
pămîntul nu este complet şi pînă la cel mai înalt grad cultivat, există 
întotdeauna o porţiune din capitalul întrebuinţat în agricultură care nu 
produce nici o rentă, şi" ( !) „că această parte de capital al cărei produs 
este împărţit, la fel ca şi în industrie, între profit şi salarii, este aceea 
care reglementează preţul grîului. Intrucît, deci preţul grîului, care nu 
conţine rentă este influenţat de cheltuielile de producţie, aceste chel
tuieli nu pot fi plătite din rentă. Consecinţa, prin urmare, a acestor 
cheltuieli sporite este un preţ mai urcat, iar nu o rentă mai scăzută" 
(l.c. p. 293.) [Versiunea românească, voi. I, p. 198] . 

Intrucît renta absolută este egală cu excedentul valorii pro
dusului aricol peste preţul său de producţie, este clar că 
tot ceea ce micşorează cantitatea totală de muncă necesară 
pnu prodrudion of con 1) ec. micşoază renta, penru că 
micşorează valoarea, deci excedentul valorii peste preţul de 
producţie. in măsura în care preţul de producţie constă din 
expenses 2) efectuate, scăderea lui este idenică şi merge înă 
în mînă cu reducerea valorii. Dar în măsura în care preţul 
de producţie (sau „expenses") = the capital advanced + ave
rage profit 3), e întîmplă tocmai invers. Vailoara de piaţă a 
produsului scade, dar acea parte a ei care este egală cu preţul 
de producţie creşte atunci cînd, ca urmare a scăderii valorii 
de piaţă a cerealelor, creşte rata generală a profitului. Renta, 
prin urmare, scade pentru că expenses în acest sens - şi în 
acest sens le înţelege, de obicei, Ric [ado] cînd vorbeşte despre 
cost of production - cresc. imbunătăţirile în aricultură care 
determină creşterea capitalului constant în raport cu capitalul 
variabil ar reduce simţitor renta chiar şi în cazul cînd can
titatea totală de muncă cheltuită s-ar micşora doar într-o 
măsură neînsemnată, s-ar micşora într-atît, încît n-ar avea nici 
un fel de repercusiuni asupra salariului (nici o influenţă 
directă asupra plusvalorii). Dacă în urma acestor îmbunătăţiri, 
capitalul C60 YiO s-aT transforma în C66 2;3 V33 1/3 (de exemplu 
a ezultat l creşteii lariului, deeminate de emigraţie, 
război, descoperirea de noi pieţe, datorită concurenţei cerea
lor n alte ţri, pospeity n the not agriculul indsy 3), 
fermierul ar putea să fie nevoit să caute mijloace ca să folo
sească mai mult capital constant şi mai puţin capital variabil ; 
aceleaşi împrejurări ar putea influenţa şi după introducerea 
îmbunătăţirilor, şi de aceea salariul nu s-ar micşora cu toate 
îmbunătăţirile aduse), [648] valoarea produsului aricol ar 

1i - producţia de cereale. - Nota trad. 
2) - cheltuielile. - Nota trad. 
3) - capitalul avansat + profitul mediu. - Nota trad. 
") - dezvoltării producţiei neagricole. - Nota trad. 
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scădea de la 120 la 1 1 6%, adică cu 31/3. Rata profitului ar 
rămîne, a şi mai ane =� 10o. enta ar sa de la 10  
a 62/3, iar această scădere a rentei r avea loc fără· nici o 
scădere a salariului. 

Renta absolută poate să crească din cauză că·, datorită unui 
nou progres în industrie, rata generală a profitului scade. '  Rata 
profitului poate să scadă prin faptul că are loc o· creştere a 
rentei deoarece valoarea produsului agricol, şi deci diferenţa 
dinre valoaea a şi pe. de st eşe. (Toată aa po
itului sade, diree ail ceşe.) 

Renta absolută poate să scadă deoarece valoarea produsului 
agricol scade şi raa generală a profitului creşte. a poate să 
scadă deoarece valoarea produsului agricol scade ca urmare 
a unei schimbări în compoziţia organică a capialului, fără ca 
rata profitului să crească. a poate să dispară complet de 
îndată ce valoarea produsului agricol şi preţul lui de cost devin 
egale, aşa încît capitalul agrar are aceeaşi compoziţie organkă 
u capitalul mediu neagrar. 

Teza lui Ric[ardo] ar fi justă numai în cazul cînd ar fi 
exprimată astfel : cînd valoarea produsului agricol = preţul lui 
de ot, nu există nioi un fel de rentă abolută. · a se îsă 
greşită, deoarece el spune : nu există rentă absolută deoarece 
valoarea şi preţul de cost sînt în general identice, atît în 
industrie cît şi în agricultură * .  Agricultura ar aparţine mai 
curînd unei categorii industriale de excepţie, dacă n ea valoa
rea şi preţul de cost ar fi identice. 

Admiţînd că nu există păm�nt are să nu aducă rentă, 
Ric[ado] consideră că, chiar în acest caz, faptul că cel puţin 
există porţiuni de capital care, investite în pămînt, nu aduc 
nici un fel de rentă constituie un sprijin suficient în favoarea 
tezei lui. Prima împrejurare este tot atît de lipsită de impor
tanţă pentru teorie ca şi a doua. n realitate întrebarea este : 
determină oare produsele acestor terenuri sau acestor api
taluri valoarea de piaţă ? Sau, dimpotrivă, ele trebuie să-şi 
vindă produsele sub valoarea lor pentru că oferta lor adi
ţională poate fi vîndută numai la valoarea de piaţă, reglată 
independent de ele, şi nu peste această valoare de piaţă ? în 
ceea ce priveşte porţiunile de capital investite ulterior, pro-

* [663] (Că Ricardo identifică cu bună ştiinţă value cu cost of 
production [o dovedeşte următorul pasaj] : „D-l Malthus pare să creadă 
că este o parte a doctrinei mele părerea că costul şi valoarea unui lucru 
ar fi una şi aceeaşi ; aşa este cazul cînd sub denumirea de cost el înţe
lege «costul de producţie», incluzînd profitul" (l.c. p. 46.) [663] [Versiunea 
românească, voi. I, p. 82] . 
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blema e mplă, de aici, la aditiona. lss laded pro
perty nu e::istă pentru fermier, şi pe el, în calitate de capi
talist, îl interesează numai preţul de cost ; chiar în cazul cînd 
posedă additional capital pentru el este mai avantajos să-l 
investcă în pămîntul arendat de el, obţinînd un profit chiar 
sub medie, decît să-l dea cu împrumut şi, prin mare, să 
primească numai dobîndă şi nu profit. în ceea ce priveşte 
dmeniile aceste soils 1) re ll plăesc ntă, onstituie părţi 
componente ale unor posesiuni funciare care plătesc rentă ; de 
acestea din urmă ele sînt inseparabile, împreună cu ele se 
dau în arendă, cu toate că separat ele nu pot fi date în arendă 
nici ni femier pitlit (dar ele ot i date n aendă oae 
bine unui ţăran sărac, precum şi unui mic capitalist). Aceste 
petie de pămînt nu se opun femierui1ui a „nded operty" 2). 
au porietor 3) ebuie să le uil.ve singT. Fermierul nu 
poate să plătească rentă pentru ele, iar landlordul nu le va 
da gratuit în arendă, cu excepţia cazului înd el vrea ca în 
felul acesta, pămîntul său să fie cultivat fără ca el să facă 
cheltuieli. 

Altfel ar sta lucrurile dacă într-o ţară oarecare compoziţia 
organică a capitalului agrar ar fi egală cu compoziţia organică 
medie a capitalului neagrar, ceea ce presupune o înaltă dez
voltare a agriculturii sau o slabă dezvoltare a industriei. în 
acest caz valoarea produsului agricol ar fi egală cu preţul lui 
de cost. Atunci s-ar putea plăti numai rentă diferenţială. 
Domeniile care nu dau rentă diferenţială şi pot să dea numai 
rentă funciară n-ar putea să dea vreo rentă. Căci atunci cînd 
fermierul vinde [produsele] la valoarea lor, ele pot să acopere 
numai preţul lor de cost. Aşadar, el nu plăteşte rentă. în 
acest caz proprietarul este nevoit să cultive el însuşi aceste 
evenui sau să îne sub fomă de aenlă o e dn 
profitul sau chiar din salariul arendaşului său. Faptul că acest 
caz ar putea avea loc într-o ţară n-ar împiedica un caz contrar 
într-o altă ţară. Acolo unde însă industria - prin urmare 
producţia capitalistă - este slab dezvoltată, nu există fer
mieri capitalişti, deoarece premisa existenţei lor o constituie 
producţia capitalistă în agricultură. Aici avem de-a face cu 
relaţii total diferite de organizarea economică în care pro
prietatea funciară există economiceşte doar ca o rentă funciară. 

1) - terenuri. - Nota trad. 
2) - „proprietate funciară" .  - Nota trad. 
3) - proprietarul. - Nota trad. 
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în acelaşi eh. XVII Ric[ado] spune : 

,,,Produsele agricole nu au preţ de monopol, fiindcă preţul de piaţă al 
orzului şi al grîului este la fel reglementat de costul lor de producţie 
ca şi preţul de piaţă al stofei şi al pînzei. Singura diferenţă este că 
numai o porţiune din capitalul întrebuinţat în agricultură reglementează 
preţul griului şi anume acea parte care nu plăteşte rentă, în timp ce la 
producţia mărfurilor fabricate fiecare porţiune a capitalului este între
buinţată cu aceleaşi rezultate ; şi întrucît nici o porţiune nu plăteşte 
rentă, fiecare porţiune este în mod egal un regulator de preţ" (l.c.p. 290, 
291 .) [Versiunea românească, vol. I, p. 197] . 

Această afirmaţie that every portion of capital is employed 
llth he me eslts 1) şi ă ii ..a nu plăteşte ntă (ae 
însă aici se numeşte profit suplimenar) este nu numai greşită, 
dar şi [650] 106, ombătută, şa m m văut 2) mai înainte, 
chiar de Ric[ardo] . 

Trecem acum la examinarea teoriei plusvalorii a lui Ric [ardo] . 

[B. Ricardo despre plusvaloare] 

1 .  Cantitatea de muncă şi valoarea muncii 

R'ado înepe eh . I „On Value" u Sect. I, intită : 

„Valoarea unei mărfi, sau cantitatea din oricare altă marfă cu care 
poate fi schimbată, depinde de cantitatea relativă de muncă ncesară 
pentu producera ei şi nu de compensaţia mai mare sau mai mică ce 
se plăteşte pentru această muncă" . [Versiunea românească, vol. I, p. 61] . 

în maniera specifică întregii sale cercetări, Ric[ardo] îşi 
începe cartea cu afirmaţia că determinarea valorii mărfurilor 
prin timpl de muncă nu vine în contradicţie cu salariul, sau 
cu oeaa diferită a acestui timp de muncă, adică a acestei 
cantităţi de muncă. Chiar de la bun început el se referă la 
confuzia pe care o face A. Smith, între determinarea valorii 
mărfurilor prin proporţional quantity of labour required for 
theT pduetion and the value of labour 3) (sau compeation 
of ar 4) . 

1) - fiae porţiune a capitalului este întrebuinţată cu aceleaşi 
rf•zultate. - Nota trad. 

2) Vezi volumul de faţă, p. 215, 336 şi 413-414. - Nota red. 
3) - cantitatea de muncă proporţională necesară pentu producerea 

lor şi valoarea muncii. - Nota trad. 
4) - compensaţia muncii. - Nota trad. 
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Este clar că antitatea de muncă proporţională cuprinsa m 
două mărfuri A şi B nu este cîtuşi de puţin afectată de 
faptul că muncitorii are produc mărfurile A şi B primesc din 
produsul muncii lor o ntitate mai mare sau mai mică. 
Valoarea măfurilor A şi B este determinată de cantitatea de 
muncă pe are a costat-o produerea lor şi nu de cheltuielile 
pentru muncă făcute de posesorii mănfurilor A şi B. Cantitatea 
de muncă şi valoarea muncii sînt două lucruri diferite. Intre 
cantitatea de muncă cuprinsă respectiv în mărfurile A şi B şi 
partea din muna cuprnsă în A şi B care este plătită de 
posef,orii A şi B sau chiar efectuată de ei înşişi nu există 
nici o legătură. Mărfurile A şi B nu se schimbă proporţional 
cu cantitatea de muncă plătită, ci proporţional cu cantitatea 
totală de muncă, atît plătită cît şi neplătită, cuprinsă în ele. 

„Adam Smith, care a definit atît de precis sursa originară a valorii 
de schimb şi care ar fi fost obligat să susţină, în conformitate cu aceasta, 
d'1 toate lucrurile devin de o valoare ai mare sau mai mică după cum 
s-a cheltuit ai multă sau ai puţină muncă la producerea lor, a sabilit 
el însuşi un alt etalon de măsură a valorii spunînd că bunurile sînt de 
v valoare mai mare sau mai mică, după cum pot fi schimbate cu mai 
mult sau mai puţin din acest etalon de măsură ... ca şi cum acestea ar fi 
două expresii echivalente şi ca şi cum, din cauză că munca unui om a 
devenit de două ori mai eficientă şi, în consecinţă, poate produce canti
tatea dublă dintr-o marfă, el ar primi în mod necesar în schimbul 
acesteia" (adică al muncii sale) „dublul cantităţii pe care o primea mai 
înainte. Dacă aceasta ar fi adevărat, dacă răsplata muncitoului ar fi 
întotdeauna în raport cu ceea ce acesta produce, atunci cantitatea de 
muncă cheltuită pentru o marfă şi cantitatea de muncă ce s-ar putea 
pl"ocura cu acea marfă ar fi egale şi ficare dintre el ar putea măsura 
e:act variaţiile celorlalte lucruri. Dar ele nu sînt egale" (p. 5.) 
{Versiunea românească, vol. I, p. 63] . 

A. Smith nu afrmă nicăieri that „these were two equi
valent expressions" 1). Dmpotrivă, el spune : deoarece în pro
ducţia apitalistă salariul muncitorului nu mai este egal cu 
produsul său, deci cantitatea de muncă ce reprezintă valoarea 
mărfii şi antitatea de marfă pe care muncitorul o poate 
cumpăra cu această muncă sînt două lucruri diferite, tocmai 
din acesată cauză anititaea elativă de muncă rinsă n 
mărfuri nu mai determină valoarea lor ; aceasta din urmă 
este mai curînd determinată de valoarea muncii, de cantitatea 
de muncă pe care eu - cu ajutorul unei anumite mae de 
mărfuri - o pot cumpăra, pot dispune de ea. e aeea value 
of labour devine, măsura valorilor, în locul cantităţii relative 
de muncă. Ric[ardo] îi răspunde just lui A. Smith că canti-

l) - că ,.acestea sînt două expresii echivalente" .  - Nota trad. 
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tatea relativă de muncă cuprinsă n două mărfuri nu este în 
nici n caz în fncţie de cantitatea din această muncă care 
evine mnioli, de fll m ese etribuită aeastă mncă 
şi ă, pn urare, daică relative quantity of labour 1) ra 
măura valorii măilo" înainte de aaiia alail.ui (a 
salariului care se deosebeşte de valoarea produsului), nu există 
nici un · temei ca această cantitate relativă de muncă să nu 
rămînă aceeaşi măsură a valorii şi după apariţia salariului. 
El răspnde în mod j ust că A. Smith putea să foloseasc. 
ambele expresii atîta timp cît erau echivalente, dar că aceasta 
nu constituie un temei pentru a folosi o expresie greşită în 
locul celei exacte, atunci cînd ele au încetat să fie echivalente. 

Dar prin aceasta Ric [ardo] n-a rezolvat nicidecum problema 
care constituie baza interioară a contradicţiei la A. Smith . 
Value of labour şi quantity of labour rămîn „equivalent 
expressions" ,  în măsura în care este vorba de muncă mate
rializată. [651)  Ele nu mai sînt echivalente de îndată ce 
trecem la schimbul dintre munca materializată şi munca vie. 

Două mărfuri se schimbă corespunzător cu munca mate
rializată în ele. Cantităţi egale de muncă materializată se 
schimbă îne ele. Timpul de muncă este „sndrd mesue 2) 
a lor, şi tocmai de 

"
aceea ele „more or less valuable, in pro

portion as thy will exchange for more or less of this standard 
mere" 3). Dacă marfa A conţine o zi de muncă, aeastă 
marfă se schimbă pe oricare cantitate dintr-o altă marfă care 
conţine tot o zi de muncă şi ea este „more or less valuable" 
în funcţie de raportul în care e schimbă pe o cantitate mai 
mare sau mai mică de muncă materializată în alte mărfuri, 
căci acest raport de schimb exprimă cantitatea relativă de 
muncă cuprinsă în ea însăşi, este identic cu această cantitate 
relativă de muncă. 

Dar munca salariată este marfă. Ea reprezintă chiar baza 
pe care se desfăşoară producţia de produse ca mărfuri. Asupra 
ei nu acţionează însă legea valorii. Aşadr, astă Jege în 
general nu domină producţia capitalistă. Aici este o contra
dicţie. Aceasta ste o primă problemă pentru A. Smith. A 
doua problemă, pe care mai tîrziu o vom întîlni într-o formă 
mai dezvoltată la Malthus, constă în aceea că valorificarea 
unei mărfi (ca capital) nu este determinată de proporţia în 

1) - can-itatea relativă de muncă. - Nota trad. 
�) - măsura standard. -· Nota trad. 
:1) - „valorează mai mult sau mai puţin, după cum sînt schimbate pe 

o cantitiate mai mare sau mai mică din această măsură standard. -
Nota trad. 
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care munca este cuprinsă în marfă, ci de proporţia în care 
marfa dispune de mucă străină, permite dominaţia asupra 
unei cantităţi mai mari de muncă străină decît cantitatea de 
muncă pe e o cnţine a însăşi. Aesa ese; în fnd, l 
doila motiv t pentru a afima : odată u aariia pro
ducţiei capitaliste valoarea mărfurilor este determinată nu de 
munca pe care o conţin, ci de munca vie de care dispun, deci 
de valoarea muncii. 

Ric[ardo] răspunde simplu că aşa stau lucrurile în producţia 
capitalistă. El nu numai că nu rezolvă problema, dar nici nu 
o sesizează la A. Smith. Conform înegii sructuri a eretăii 
sale, el se limitează la a demonstra că valoarea variabilă a 
muncii, pe scurt salariul, nu suprimă determinarea valorii 
măr.furilor, diferite de munca însăşi, prin cantitatea relativă 
de mncă cup.,nsă în ele. „They are not equal" 1), şi anume -
„the quantity of labour bestowed on a commodity, and the 
qruantity of labour which that commod:y would puichase" 2) . 
El se limitează la a constata acest fapt. Dar prin ce se deose
beşte marfa muncă de alte mărfuri ? Una este muncă vie, 
cealaltă muncă materializată. Prin urmare, doar două forme 
diferite ale muncii. De ce pentru una este valabilă o lege care 
nu este valabilă pentru cealaltă, dacă deosebirea dintre ele 
5te numai formală ? Ric[ardo] nu răspunde, el nici nu pune 
această întrebare. 

Nu ajută la nimic atunci cînd spune : 

„Nu este oare valoarea muncii„ .  tot atît de variabilă, fiind la fel de 
influenţată, ca şi toate celelalte lucruri" (trebuia spus mărfuri), „de 
raportul dintre cerere şi ofertă, care variază în mod uniform odată cu 
fiecare schimbare în condiţiile societăţii, cum şi de preţul variabil al 
alimentelor şi al altor obiecte de primă necesitate, pentru prcurarea 
cărora se cheltuiesc salariile obţinute din muncă" (p. 7.) [Versiunea 
românească, vol. I, p. 63-64]. 

Că prie of labour 3), aseenea peţului r măfuri, e 
schimbă odată cu cererea şi ofera, aia, drupă peea li 
Ric[ardo] însuşi, nu dovdeşte nimic cînd este vorba de value 
of labour, tot aşa cum o schimbare a preţurilor la alte mărfuri 
odartă cu schmbaa erii şi ofrei u spne nimic relaiv 
la vilue of othr commodities 4). Toşi, nii aptl ă „ags 

1) - „Ele nu sînt egale';. - Nota trad. 
2) - „cantitatea de muncă investită într-o marfă şi cantitatea de 

muncă pe care o poate cumpăra această marfă" - Nota trad. 
3) - preţul muncii. - Nota trad. 
4) - valoarea altor mărfuri. - Nota trad. 
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of !bour" 1) - e nu sînt deît o aHă expesie a valoii 
muncii - sînt influenţate de „the varying price of food and 
othr neis, on which the wages of aboT ae expended" 2) 
nu ne explică de ce value of labour este determinată (sau 
pare determinată) altfel decît value altor commodities. r, 
şi acestea sînt influenţate de varying price of other commo
ditis which enter into their production, against which they 
re exchanged 3). Iar expenditure of Jhe wages of aom 1pn 
food and nesaries nu este dît exchange [of] vale of 
labour agaiust food and neessaies 4). Inerea este de e 
munca şi mărfurile pe care ea este schimbată nu se schimbă 
conform legii valorii, după cantităţile relative de muncă ? 

Psă astfel poblema ste în sine ilubilă, înruît ca 
remisă este luată legea valorii, şi este insolubilă din cauză 
că mărfii i se opune munca ca atare, din cauză că o anumită 
cantitate de muncă nemij locită, ca atare, este opusă unei anu
mite cantităţi de muncă materializată. 

Acest neaj uns al expunerii ricardiene a contribuit, aşa cum 
vom vedea mai tîrziu, la destrămarea şcolii ricardiene şi a 
drus a ipoee absude. 

[652] W akefield spune pe bună dreptate : 

„Dacă m considera munca ca marfă, iar capitalul, produs al muncii, 
ca altă marfă şi dacă valorile acestor două mărfuri sînt determinate de 
aceeaşi cantitate de muncă, atunci cantitatea de muncă dată s-ar schimba 
în orice condiţii pe o cantitate de capital care a fost produsă cu aceeaşi 
cantitate de muncă ; munca trecută s-ar schimba întotdeauna pe aceeaşi 
cantitate de muncă prezentă. Dar valoarea muncii în raport cu alte 
mărfuri - cel puţin în măsura in care salariul este în funcţie de împăr
ţirea între capitalist şi muncitor, - nu este determinată de cantităţi 
identice e muncă, ci de raportul dintre cerere şi ofertă" (E. G. Wake
field, Nota la p. 230 din volumul I al ediţiei sale din A. Smith „Wealth 
of Nations" , London 1836). 

Aesta este calul de bătaie şi pentru Bailey ; vom vedea 
mai tîziu. a fel şi pentru Say, care se bucură foarte mult 
că dintro dată cererii şi ofertei i se atribuie aici un rol 
hotăritor 107. 

1) - „salaiile" . - Nota trad. 
2) - „schimbarea preţului la alimente şi la alte mijloace de subzis

tenţă ncsare pe care se cheltuieşte salaiul" . - Nota trad. 
3) - schimbarea preţului la alte mărfuri care participă la producerea 

lor, pe care ele se schimbă. - Nota trad. 
"> - schimbarea valorii muncii pe alimente Şi alte mijloace de sub

zistenţă necesare. - Nota trad. 
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La 1 .  Mai trebuie remarcat : Ch. I, sect. 3, se intitulează 
astfel : 

„Nu numai munca întrebuinţată direct la producerea mărfurilor in
fluenţează valoarea acestora ci, la fel, şi munca întrebuinţată la produ
cerea de instrumente, unelte şi clădiri cu care se ajută această muncă" 
,{David Ricardo „On the principles„.", London 1821, p. 16.] [Versiunea 
românească, vol. I, p. 68]. 

Prin urmae, valoarea mărfii este determinată atît de an
titatea de muncă mwterializată (trecută) necsară pentru pro
ducerea ei cît şi de cantitatea de muncă vie (prezentă) necesară 
pentru produceea ei. Cu alte cuvinte : deosebirea formală 
dintre munca materializată şi a vie sau dintre a trecută 
şi cea prezentă (nemijlocită) nu exercită nici o influenţă asupra 
unora sau altora dintre cantităţile de muncă. Dacă această 
deosebire nu ae nici un fel de importanţă pentru determi
narea valorii mărfurilor, de e capătă ea o importanţă hotăî
toare atunci cînd munca tecută (capitalul) se schimbă pe 
munca vie ? De ce această deosebire trebuie să suprime aici 
legea valorii, dacă ea ca atare - aşa cum s-a văzut în cazul 
mărfii - nu ae .nţă ntu deteiea . valorii ? 
Ric[ardo] nu dă răspuns la această întrebae şi nici nu o 
pune. (652] . 

2. Valoarea capacităţii e muncă. Value of labour 

Pentru a detemina plusvaloarea, Ric[aroo] ,  ca şi fiziocraţii, 
A. Smith etc., trebuie să determine în primul rînd valoarea 
capacităţii de muncă, sau, aşa cum o numeşte el urmîndu-1 
pe A. Smith şi pe predsorii săi, the value of labour. 

Cum este deteminată valoarea muncii, sau preţul ei natural ? 
Căci, după Ric[aroo] ,  natural price nu este decît · monetary 
.expression of value 1) .  

„Munca, l a  fel c a  toate celelalte lucruri care sînt cumpărate ş(vîndute 
şi a căror cantitate poate să crască sau să scadă" (adică asemenea 
tuturor celorlalte mărfuri), „are preţul său natural şi preţul său de piaţă. 
Preţul natural al muncii este acel preţ care este necesar pentru a da 
posibilitate muncitorilor atît să se întreţină cit şi să-şi perpetueze rasa 
fără nici o creştere sau scădere" (ar fi trebuit spus : with that rate of 
increase, required by the average pogress of production 2) ), „Capacitatea 
muncitorului de ·a se întreţine pe sine şi familia sa care poate fi 

1) - expresia în bani a valorii. - Nota trad. 
2) - cu rată de creştere, necesară pentru creşterea mdie a produc

.ţiei. - Ntta trad. 
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necesară pentru a menţine numărul muncitorilor... depinde de preţul 
alimentelor, al obiectelor de primă necesitate şi lucrurilor de confort, 
cerute pentru susţinerea muncitorului şi a familiei sale. Creşterea pre
ţului alimentelor şi a obiectelor de primă necesitate va determina 
creşterea preţului natural al muncii ; scăderea preţului lor va determina 
scăderea preţului natural al muncii" . (p. 86.) [Versiunea românească, 
vol. I, p. lOl. 

„Nu trebuie să se înţeleagă că preţul natural al muncii, chiar cînd este 
estimat în alimente şi obiecte de primă necesitate, este absolut fix şi 
constant. El variază la diferite epoci, în aceeaşi ţară, şi diferă mai ales 
de la ţară la ţară. Aceasta depinde în mod esenţial de obiceiurile şi 
tradiţiile poporului" . (p. 91.) [Versiunea românească, vol. I, p. 103] . 

Aşadar, value of labour este determinată de mijloacele de 
subzistenţă care prin tradiţie sînt necesare într-o societate 
dată pentru întreţinerea muncitorilor şi perpetuarea seciei lor. 

Dar de ce ? În virtutea cărei legi value of labour este 
determinată tocmai în acest fel ? 

a această întrebare, Ric [ardo] nu dă, de fapt, nici un alt 
rspuns, dcît că legea of supply and demand reduce preţul 
mediu al muncii a mijloacele de subzistenţă necesare (neceare 
din punct de vedere fizic sau social într-o societate dată} 
pentru întreţinerea muncitorului [653] . Aici, într-unul din 
principalele puncte ale întregului sisem, el determină valoarea 
prin cerere şi ofertă, cum remarcă nu fără răutate Say (vezi 
tradcerea lui Consancio) 10s. 

El nu ar fi trebuit să vorbească de muncă, ci de capacitatea 
de muncă [Arebeitsvermăgen] . Atunci însă şi capitalul ar fi 
apărut a o condiţie maerială a muncii opusă muncitorului 
în calitate de forţă separată, autonomă. Capitalul ar fi apărut 
dintr-o dată ca o relaţie socială determinată. Astfel pentru 
Riaro l se desebeşe de „mediae labour" 1) ni ca 
„amlad l.bour" 2). se eva r şi simplu aeal, n 
simplu element al procesului muncii, din care nu e poate 
nicidecum deduce raportul dintre muncă şi capital, dintre 
salariu şi profit. 

„Capitalul este acea parte din bogăţia unei ţări care este întrebuin
ţată în producţie şi constă din alimente, îmbrăcăminte, unelte, materii 
prime, maşini etc. necesare pentru a face munca eficientă" (p. 89.) 
[Versiunea românească, vol. I, p. 102]. „Capital mai puţin, ceea ce e 
acelaşi lucru cu muncă mai puţină" ... (p. 73.) [Versiunea românească, 
vol. I, p. 94]. „Muncă şi capital, adică muncă acumulată" ... O.c.p. 499.) 
[Versiunea românească, vol. I, p. 295]. 

1) - „muncă nemijlocită" . - Nota trad. 
�) - „muncă acumulată" . - Nota trad . . 
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Saltul pe care îl face aici Riado a fost sesizat just de 
Bailey : 

„Ricardo ocoleşte destul de ingenios o dificultat. care, la prima 
vedere, ameninţă să-i răstoarne teoria potrivit căreia valoarea depinde 
de cantitatea de muncă folosită în producţie. Dacă se adoptă acest prin
cipiu în mod riguros, rezultă că valoarea muncii depinde de cantitatea 
de muncă folosită pentru producerea ei, - ceea ce, evident, este o 
absurditate. De aceea, printr-o manevră dibace, d-l Ricardo face ca 
valoarea muncii să depindă de cantitatea de muncă necesară pentru 
producerea salariului ; cu alte cuvinte, el susţine, ca să folosim propriul 
său limbaj, că valoarea muncii trebuie evaluată după cantitatea de 
muncă necesară pentru producerea salariului, ceea ce pentru el în
seamnă cantitatea de muncă necesară pentru a produce banii sau măr
furile care i se dau muncitorului. Tot atît de bine s-ar putea spune că 
valoarea postavului nu se evaluează după cantitatea de muncă cheltuită 
pentru producerea lui, ci după cantitatea de muncă folosită pentru 
producerea argintului care s-a dat în schimbul postavului" (p. 50, 51  
„A Critical Dissertation on the Nature, Measures, and Causes of Value" 

·etc. Lond. 1825) 1). 

Această obiecţie este cuvînt cu cuvînt justă. Riado distinge, 
face disncţie între nomil şi real wages ). Nominal wages 
·ste salariul exprimat n bani, money wages : 

Nominal wages is „numărul de lire care trebuie plătite anual munci
-torului", iar „real wages is „numărul zilelor de muncă necesare spre a 
obţine acste lire" (Ric[ardo] l.c. p. 1 52.) [Versiunea românească, vol. 
I, p. 1 32] . 

Intrucît wages = obiectele de primă ncesitate ale munci
torului, iar valoarea acestui wages (real wages) = valoarea 
acestor obiecte de primă necesitate, ste evident că ,şi valoarea 
aestora din urmă = real wags = muna de are poate dispune 
acest salariu. Dacă se schimbă valoaea obiectelor de primă 
necesitate, se schimbă şi valoaea salariului eal. Să pe
supunem că obiectele neesare muncitorului ar consta numai 
din cereale şi că cantitatea de mijloace de subzistenţă necesae 
pentru el reprezintă un cuarter de ereale pe lună. Atunci 
valoaea salariului = valoaea unui cuarter de ereale ; dacă 
creşte sau scade valoaea cuarterului de ereale, creşte sau 
scade valoarea muncii pe o lună. Dar oricît ar creşte sau 
oricît ar scădea valoarea unui cuarter de ereale (oricît de 
multă sau oricît de puţină muncă ar conţine un cuarter de 
c-reale) ea ste întotdeauna egală cu valoarea muncii e o 
lună. 

1> Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 23, Bucureşti, Editua poli
tică, 1 966, p. 511 .  - Nota red. 

2) - salariul nominal şi salariul real. - Nota trad. 
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Avem aici motivul ascuns al afirmaţiei lui A. Smith potrivit 
căreia imediat e apare apitalul, dci şi muna salariată, 
valoarea produsului nu mai este reglată de quantity of abour 
bestowed upon the produce, but [by] the quantity of labour 
it can cammand 1). Valoarea cerealelor (and of other neces
ais 2) detminată de timuil de mncă e himbă, dar aîa 
timp cît e plăteşte natural price of labour, cantitatea de 
muncă de are poate să dispună un uarter de ereale rămîne 
aceeaşi. în comparaţie cu cerealele ea are o valoare relativă 
permanentă. De aceea şi la Smith value of labour şi value 
of corn 3), (fT food 4) ) ; V·ezi D.  Hume 109 sînt standard measu
res of value, because a certain quantity of corn so long as the 
natural price of labour is paid, commands a certain quantity 
of labor, whatever be the quantity of laibour bestowed upon 
one qr. of corn 5). Una şi aceeaşi cantitate de muncă dispune 
întodeauna de una şi aceeaşi valoare de întrebuinţare, sau, 
rather 6), a şi aeaşi valoae de înrebinae dispune nrt
leauna de una şi aceeaşi cantitate de muncă. 

Pe această cale, R[icardo] însuşi determină value of labour, 
is al prie 7). Rirdo pne : . atr de ale are 
o valoare extem de diferită, cu toate că el dispune întot
deauna de una şi aceeaşi [654] antitate de muncă, sau una şi 
aceeaşi cantitate de muncă dispune întodeauna de acest cuarter. 
Da, spune A. Smith ; oricît s-ar schimba valoarea, determinată 
de timpul de muncă, a unui cuarter de cereale, muncitorul 
trebuie întotdeauna să plătească (să sacrifice) una şi aceea�i 
cantitate de muncă pentru a-l cumpăra. Prin umare, valoaea 
cerealelor e schimbă, dar valoaea muncii nu e schimbă 
pentru că 1 lună de muncă = 1 cuarter de cereale. Dar şi 
valoarea cerealelor e schimbă numai în măsura în are avem 
în vedere munca nră pentru producerea lor. Dacă însă 
considerăm cantitatea de muncă e care se schimbă ast 
cuarter de cereale şi pe care el o pune în mişcare, valoarea 

1) - cantitatea de muncă cheltuită pentru un produs, ci de cantitatea 
de muncă de care poate să dispună el. - Nota trad. 

) - şi altor obiecte de primă necesitate. - Nota trad. 
3) - valoarea muncii şi valoarea cerealelor. - Nota trad. 
4) - pentu hrană. - Nota trad. 
5) - etaloane ale valorii, deoarece o anumită cantitate de cereale, 

dacă plăteşte preţul natural al muncii, dispune de o anumită cantitate 
de muncă, independent de cantitatea de muncă cheltuită pentru un 
cuarter de cereale. - Nota trad. 

6) - mai exact. - Nota trad. 
7) - valoarea muncii, preţul ei natural. - Nota trad. 
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ei nu e schimbă. Şi tocmai de aceea quantity of libour, 
against which a qr. of con îs exchanged îs the standard 
measure of value 1). ar vle altoc măfri e rportează a 
muncă tot aşa cum ele e raportează la cereale. O cantitate 
de cereale dată dispune de a given quantity of labour. A 
given quantity of every other commodity commands a certain 
quantity of corn. Hence every other commodity - or rather 
the value of every other commodity s expressed by the 
quantity of labour it commands, since it îs expressed by the 
quantity of con it commands and the latter îs expressed by 
the qllantity of labour it omns 2). 

Cum se determină însă raportul de valoare al altor mărfuri 
faţă de cereale (nece�ries) ? Pn quantity of labour they 
corand 3). Şi m ee deteartă quantity of aabour Jhey 
mnd ? Pn qltirty of con thart ibour mads 4). 
Aici Smith ajunge inevitabil într-un cercle vicieux. (Totuşi, 
menţionăm în treacăt că el nu foloseşte niciodată această 
measure of value acolo unde ae o analiză reală). In plus, el 
confundă aici mnca, ceea ce face deseori şi Ric[ado] , despre 
re el, ca şi Ric[irdo] , pe ă este „the foundation of the 
vuue of commodities" 5) în timp ce „the comparative quantity 
of labour which îs necessary to their production" 6) este „the 
rule which determines the repective quantities of goods which 
shall be given în ·exchange of each other" 7) (Ricardo, l.c. p. _O),  
[V rsiun. omâneacă, vol. I,  p. 98] - onfundă astă mă
sură imanentă a valoii u măsra exterioară, u banii, e 
pesuun denaea valorii. 

A. ih greşşe ani d, din apl ă o ntiae de 
muncă dată poate să fie schimbată e o cantitate de valori 
de întrebuinţare date, trge conluzia că această cantitate 
determinată de muncă serveşte drept măsură a valorii şi că 

1) - cantiatea de muncă pe '.are se schimbă cuarteul de cereale 
este etalonul valorii. - Nota trad. 

) - o cantiate de muncă dată. O cantiate dată dintr-o marfă oare
care dispune de o cantitate de cereale dată. Prin urmare, oricare altă 
marfă - sau, mai exact, valoarea oricărei alte mărfi - se exprimă în 
cantitatea de muncă de care dispune, căci ea se exprimă în cantitatea 
de cereale de care dispune, iar aceasta din urmă se exprimă în canti
tatea de muncă de care dispune. - Nota trad. 

3) - cantitatea de muncă de care dispune. - Nota trad. 
") - cantitatea de cereale de care dispune munca. - Nota trad. 
6) - „baza valorii mărfurilor" - Nota trad. 
6) - „cantitatea relativă de muncă necesară pentru producţia lor". -

Nota trad. 
1) - regula care determină cantităţile respective de bunuri ce vor fi 

date în schimbul celorlalte. - Nota trad. 
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are întodeauna ua şi aceeaşi valoare, în timp ce una şi 
aeeaşi cantitate de valori de întrebuinţare poate să aibă o 
valoare de schimb extrem de diferită. Dar Ric[ardo] greşeşte 
de două ori, întrucit el, în primul rînd, nu înţelege problema, 
care a determinat greşeala lui Smith, şi în al doilea rînd, 
întrucît el însuşi, făcind cu totul abstracţie de legea valorii 
măfurilor şi rcurgînd a aw of suply nd dend 1), nu 
determină valoarea munii prin cantitatea de muncă bestowed 
urpon the force of labour, but upon the wages allotted to the 
abor 2), adică de fapt el sne : viloaea muncii este deter
minată de valoarea banilor care se plătesc pentru ea ! Şi prin 
ce este determinată aceasta ? Prin ce este determinată masa 
banilor plătiţi ? Prin antitatea de valori de întrebuinţare cae 
dispune de o anumită cantitate de muncă sau de care dispune 
o anumită cantitate de muncă şi astfel el dă dovadă literal
mente de aceaşi inconsecvenţă pe care el i-o reproşează lui 
A Smith. 

Totodată, aşa cum am văzut, aceasta îl împiedică să înţe
leagă deosebirea specifică dintre marfă şi capital, dintre 
schimbul mărfii pe marfă şi schimbul capitalului pe marfă, 
corespunzător cu legea schimbului de mărfuri. 

Exemplul de mai sus era : 1 cuarter de cereale = 1 lună de 
muncă, presupunînd că o · lună de muncă = 30 zile de muncă. 
(Ziua de muncă = 1 2  oe). în st z aloarea unui car 
de cereale < 30 de zile de muncă. Dacă un cuarter de cereale 
ar fi produsul a 30 zile de muncă, valoarea muncii = pro
dusul ei. Prin urmare, n-ar exista nici o plusvaloare, deci nici 
profit. N-ar exista nici un fel de capital. Deci, în realitate, 
valoarea unui cuarter de cereale ste întodeauna < 30 de zile 
de muncă, dacă ste vorba de salariul pentru 30 de zile de 
muncă. Plusvaloarea depinde de cît de mic este acesta. De 
pildă, 1 cuarter de cereale = 25 de zile de muncă. Ani 
plusvaloarea = 5 zile de muncă, = 1/6 din timpul de muncă 
total. Dacă 1 cuarter (8 busheli) = 25 zile de muncă, 30 de 
zile de muncă = 1 cuarter şi 13/5 busheli. Astfel, valoarea a 
30 zile de muncă (adică salariul) ste întotdeauna mai mică 
deit valea produsului, care onţine 30 de zile de muncă. 
Prin urmare valoarea cerealelor nu este determinată [655] de 
muna de care ele dispun, pe are se schimbă, ci de muna 

1) - legea cererii şi ofrtei. - Nota trad. 
2) - cheltuită pentru forţa de muncă, ci pentru alariul cae revine 

muncitorului. - Nota trad. 
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cuprinsa m ele. Dimpotrivă, valoarea a 30 de zile de munc. 
este determinată întotdeauna de 1 cuarter de cereale, indifeent 
care r fi valoarea a�estuia. 

3. Plusvaloarea 

Dacă facem abstracţie de faptul că Ric[ardo] confundă 
munca cu capacitatea de muncă, n rest el defineşte just 
av.e was 1) sau value of JioT. Şi ame ea nu ste 
determinată, spune el, nici de banii, nici de mijloacele de 
subzistenţă primite de muncitori, ci de timpul de muncă pe 
care îl costă producerea acestora, din urmă, de cantitatea de 
muncă care este materializată în mijloacele de subzistenţă 
obţinute de muncitor. Aceasa numeşte Rirdo real wages. 
(Vezi mai jos). 

Această determinare rezultă la el n mod necesar. Deoarece 
value of labour se deerminată de valoarea mijloacelor de 
subzistenţă necesare entru care această value is to e expen
ded ), r value of necessaries, like that of ll othT cmmo
dities, s determined by the quantity of labour bestowed upon 
them 3), rezultă de la sine that the value of aoT = the vlue 
of ncearies = the quantity of labour bestowed upon these 
necessaires 4). 

Dar, aricit de exactă ar fi această formulă (dacă facem 
abstracţie de faptul că aici se compară nemijlocit munca şi 
capitalul), ea nu este totuşi suficientă. Pentru înlocuirea sala
riului său muncitorul reproduce - şi prin urmare, dacă avem 
n vedere continuiatea acestui proces - produce, deşi indi
ect, prod€le care servsc întreţinerii vieţii sale {el poate 
să producă produse care nu intră de loc n consumul său, 
şi chiar dacă el produce mijloace de subzistenţă necesare, 
datorită diviziunii muncii, el produce numai a single part of 
nsis f.i. on nd ies it oJy one fom 5) (de pildă 

1) - salariul mediu. - Nota trad. 
) - valoare ste cheltuită. - Nota trad. 
3) - valarea mijloacelor de subzistenţă necesae, ca şi acea a 

tuturor celorlalte mărfuri este determinată de cantitatea de muncă 
cheltuită pentru ele. - Nota trad. 

4) - că valoarea muncii = valoarea mijloacelor de subzistenţă nece
sare = cantitatea de muncă cheltuită pentru aceste mijloace de sub
zistenţă necesare. - Nota trad. 

''> - o parte din mijloacele de subzistenţă necere, de exemplu 
cereale şi le dă o singură formă. - Nota trad. 



Teoria plusvalorii a lui Ricardo 445 

of cn, ont of d 1)}, produce însă o mă e edă 
valoarea mijloaCelor sale de subzistenţă sau produce valoarea 
mijloacelor sale de subzistenţă. Prin urmare, dacă considerăm 
consumul zilnic mediu al muncitorului, aceasta înseamnă : 
timpul de muncă pe care îl conţin mijloacele de subzistenţă 
necesare consumate de el într-o zi constituie o parte din 
ziua sa de muncă. O parte din zi el munceşte pentru a repro
luce valoarea mijloacelor sale de subzistenţă necesare ; marfa 
produsă în decursul acestei părţi din ziua de muncă are aceeaşi 
aloae, au onţine tot atîta timp de muncă it co.ţin 
mijloacele de subzistenţă nesare consumate de muncitor 
într-o zi. De valoarea acestor mijloace de subzistenţă necesare 
(deci de productivitatea socială a muncii şi nu de productivi
tatea ramurii de producţie în care lucrează) depinde cît de 
mare este partea zilei sale de muncă consacrată reproducerii 
sau producerii valorii mijloacelor sale de subzistenţă, adkă a 
echivalentului lor. 

Ric[ado] , fireşte, prsupune că timpul de muncă e care 
11 conţin mijloacele de subzistenţă necesae zilnic = timpul de 
muncă în decursul căruia muncitorul ste nevoit să munească 
zilnic pentru a reproduce valoarea acestor mijloace de subzis
tenţă necesare. Dar, întrucît nu arată că o parte din ziua de 
muncă a fiecărui muncitor este destinată nemijlocit reprodu
cerii valorii propriei sale capacităţi de muncă [Arbeisver
măgen] , el introdue o die şi fe imposibilă înelegerea 
raportului. De aici rezultă o dublă confuzie. Originea plus
valorii nu este clară, şi de aceea urmaşii lui Ricardo i-au 
reproşat că el nu a înţeles, nu a dezvoltat natura plusvalorii. 
De aici, în parte, încercările scolastice ale acestora de a o 
explica. Intrucît însă în felul asta originea şi natura plusva
lorii nu sînt prezentate clar, supramunca + munca necesară 
- e scurt ziua de muncă totală sînt considerate ca o mărimE. 
fixă, se pied din vdere deosebirile în mărimea plusvalorii, 
rămin neînţelese productivitatea capitalului, constrîngerea a 
supramuncă exercitată de către el - pe de o parte în sensul 
producerii plusvalorii absolute, şi e de altă parte - tendinţa 
interioară proprie capitalului de a rduce timpul de muncă 
necesar ; prin urmare, nu se lămureşte justificarea istorică a 
capitalului. Dimpotrivă, A. Smith a dat o formulae justă. 
in măsura în care era important a valoarea să fie redusă 
la muncă, în aceaşi măsură era important a plusvaloarea să 
fie redusă la supramuncă, şi aceasta în expresii absolut precse. 

1) - de cereale, nu de piine. - Nota trad. 
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Ric[ardo] poneşte de la faptul că există producţia capita
listă. Valoarea muncii < valoarea produsului creat. Valoarea 
produsului este deci > valoarea muncii care îl produce sau 
> valoarea salariului. Excedentul valorii produsului peste 
valoarea salariului = plusvaloarea. (Ric [ardo] vorbeşte greşit 
despre profit, dar el identifică aici, aşa cum am arătat mai 
înainte profitul cu plusvaloarea şi în realitate vorbeşte de 
aceast' din urmă). La el este un fapt că valoarea produsului 
> valoarea salariului. Cum se realizează acest fapt rămîne 
neclar. Ziua de muncă totală e.�te mai mare decît partea zilei 
de muncă, necesară pentru producerea salariului. De e ? nu 
explică. De ace€a măimea zilei de muncă totale este consi
derată în mod greşit ca fixă, iar de aici rezultă nemijlocit 
concluzii greşite. Ca urmare, mărirea sau micşorarea plusva
lorii poate fi explicată numai prin creşterea sau scăderea po
ductivităţii muncii sociale care produce mij loace de subzistenţă 
necesare. Cu alte cuvinte, cunoaşte numai plusvaloarea rela
tivă. 

[656] Este clar că, dacă muncitorul ar folosi întreaga : 
zi de muncă pentru a produce propriile sale mij loace de sub
zistenţă (adică mărfuri egale cu valoarea propriilor sale 
mij loace de subzistenţă), nu ar fi posibilă nici un fel de plus
valoare şi, prin urmare, nici producţia capitalistă şi nici munca 
salariată. Pentru ca aceasta să existe, productivitatea muncii 
sociale trebuie să fie suficient de dezvoltată ca să e creeze 
un excedent al zilei de muncă totale peste timpul de muncă 
necesar pentru reprducerea salariului, deci ca să existe o 
supramuncă oarecare. Dar tot atît de clar este că, dacă în con
diţiile timpului de muncă dat (mărimea zilei de muncă) poate 
exisa o productivitate a muncii cu totul diferită, pe de altă 
parte - cînd productivitatea muncii este dată - timpul de 
muncă, mimea zilei de muncă poate fi cu totl dit. Mai 
departe, este clar că, dacă este nsar să se presupună un 
anumit nivel de dezvoltare a productivităţii muncii ca să poată 
exista supramuncă, numai posibilitatea acestei supramunci 
(adică existenţa acestui minim necesar al productivităţii mun
cii) nu creează însă, ea singură, realitatea ei. Pentru aceasta. 
e near ca mai întîi muncitorul să fie constrîns să muncească 
peste limita indicată mai sus, iar muncitorul este constrîns la 
aceasta de capital. Toate acestea, prin urmare şi întreaga luptă 
pentru stabilirea unei zile de muncă normale, lipsesc . 
Ric [ardo] . 

Pe o treaptă inferioară de dezvoltare a productivităţii sociale 
a muncii, deci cînd supramunca este relativ mică, clasa care· 
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trăieşte din muncă străină este în general restrînsă în compa
raţie cu numărul muncitorilor. a poate să crească (relativ) 
considerabil, pe măsură e creşte productivitatea muncii, prin 
urmare şi plusvaloarea relativă. 

Mai departe, se presupune că valoarea muncii, în diferite 
epoci, în a€Şi ţară, sau în aceaşi epocă, în diferite ţări, e 
schimbă considerabil. Totuşi patria producţiei apitaliste sînt 
zonele temperate. Forţa productivă socială a muncii poate fi 
foarte puţin dezvoltată şi cu toate acestea tocmai în producţia 
mijloacelor de subzistenţă necesare acest lucru poate să fie 
compenat e de o parte de fertilitatea factorilor naturali (ca 
ca a solului), iar e de altă parte de nevoile limitate ale 
locuitorilor (din cauza climei etc.) ; ambele, de pidă, există 
în India. In stadiile iniţiale, minimul de salariu poate să fie, 
datorită nevoilor sociale nedezvoltate, foarte redus (cantitativ 
în ceea ce priveşte valorile de întrebuinţare) şi totuşi să coste 
multă muncă. Dar chiar dacă munca necesară pentru produ
cerea lui nu ar fi lecit de mărime mijlocie, totuşi plusvaloarea 
produsă, deşi mare în raport cu saariul (cu timpul de muncă 
necesar) , adică chiar în condiţiile unei rate a plusvalorii ridi
cate, ar fi, exprimată n valori de întrebuinţare, tot atît de 
redusă (r€lativ) ca însuşi salariul. 

Să zicem că timpul de muncă necesar = 10 ore, supramunca 
= 2 ore, ziua de muncă totală = 12 ore. Dacă timpul de muncă 
necsar = 12 ore, supramunca = 22/;, iar ziua totală = 142;" ore, 
valorile produse ar fi foarte diferite. In primul caz = 12 ore, 
în al doilea caz = 142/" ore. a fel mărimile absolute ale 
plusvalorilor. Intr-un caz = 2 ore, în celălalt = 22/5 ore. Totuşi 
rata plusvalorii sau a supramuncii ar fi aceeaşi, deoarece 
2 : 1 0  = 22/s : 12 .  Dacă în cazul al doilea capitalul variabil 
cheltuit ar fi fost mai mare, ar i fost mai mare şi plusvaloarea 
sau supramunca apropriată de el. Dacă în ultimul caz supra
munca ar fi crescut cu 5/5 ore în loc de 2/J, aşa încît ea să 
repezinte 3 ore„ ir ziua de mă toală = 1 5  ore, rata 
plusvalorii ar fi crescut cu toate că timpul de muncă necesar, 
sau minimul salariului, ar fi crescut, căci 2 : 10 = 1/5, iar 
3 : 1 2  = 1/4. Şi una şi alta ar fi putut avea loc dacă din cauza 
scumpirii cerealelor etc. minimul salariului ar fi crescut de la 
1 0  la 1 2  ore. Astfel,  chiar şi în acest caz rata plusvalorii nu 
numai că ar putea să rămînă neschimbată, ci ar putea să mai 
rească, şi odată ou a ar reşte şi a plusvilorii. 

Să presupunem însă că salariul necsar a rămas egal, ca 
mai înainte, cu 1 0  ore, supramunca = 2 ore, toate celelalte con
diţii rămnd nesohimbae (aici, prn ure, nu e ia deloc 
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în considerae reducerea cheltuielilor de producţie entru capi
talul constant). Dacă muncitorul lucrează acum cu 22;5 ore 
mai mult, din care 2 ore sînt apropriate de el, supramunca 
reprezintă 2s. în acest caz cresc în aceeaşi măsură şi salariul 
şi plusvaloarea, iar salariul va reprezenta o mărime mai mare 
dcît salariul necesar sau timpul de muncă necesar. 

Dacă vom lua o mărime dată şi o vom împărţi în două părţi, 
e clar că una dintre ele poate creşte doar cu atît cu cît cea
laltă scade şi invers. Dar în condiţiile n care mărimile cic 
(arază), luurle nu u dloc a.şa. rr iua de muncă 
reprezintă tocmai o astfel de mărime rescindă (atîta timp 
cît nu este cucerită ziua de muncă normală). în cazul acestor 
mărimi ambele părţi pot creşte fie proporţional, fie nepropor
ţional. Creşterea uneia nu este condiţionată de micşorarea 
elelte şi inveS. Acesta ese dealfel unicul z în e 
salariul şi plusvaloarea pot să crească, sub raportul valorii de 
schimb, ambele în acelaşi timp, iar n anumite condiţii chiar 
în aceeaşi măsură. În ceea ce priveşte valoarea lor de între
buinţare, aceasta e înţelege de la sine ; ea poate să crească, 
(657) cu toate că valoarea muncii, de pildă, scade. în perioada 
dintre 1 797 şi 1 8 15, cînd în Anglia au crescut considerabil 
preţurile la cereale şi salariul nominal, a crescut mult şi durata 
zilei de muncă în principalele ramuri industriale care treceau 
prin aa unei dezvoltări impetuoase, ceea ce cred că a împie
dicat scăderea ratei profitului (întrucît a împiedicat scăderea 
ratei plusvalorii). Dar în aest caz ziua de muncă normală 
se prelungeşte în toate împejurările şi, în concordanţă cu 
aceasta, e scurtează perioada normală de viaţă a muncitorului, 
deci şi duraa nomlă a apacităţii sae de că [Aibeisve
migen] . Aceasta are loc atunci cînd pelungirea zilei de muncă 
este permanentă. Dacă ea are doar un caracter temporar, 
urmărind să compens€ze scumpirea temporară a salariului (cu 
excepţia copiilor şi femeilor), ea poate să nu aibă nici un fel 
de aHe urmări în afară de împiedicarea scăderii ratei profi
tului n întreprinderile în care prelungirea timpului de muncă 
este posibilă datorită însuşi caracterului lor. (în agricultură 
aceasta are loc n cea mai mică măsură) . 

Toate acestea Ric [ado] nu le-a luat de loc în consideraţie, 
deoarece el nu cercetează nici originea plusvalorii, nici plus
valoaea absolută, şi de aceea consideră ziua de muncă ca o 
mărime dată. Prin urmare, entru cazul de mai sus, legea lui 
ă plsvalor-ea şi aiJ (l spne n md şit pofit şi 
salariu), privite sub raportul valorii de schimb, pot să crească 
sau să cadă numai invers proporţional, este greşită. 
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Să prsupunem [două azuri] , unul în are timpul de muncă 
nsar rămîne acelaşi şi supramuna rămîne de asemenea 
aceeaşi.  Aşadar, 1 0  + 2 ; ziua de muncă = 12  ore, plsvaloarea 
= 2 oe ; rata plsvalorii = 1/5. 

[!n celălalt caz] . Timpul de muncă necesar rămîne acelaşi ; 
supramunca creşte de la 2 la 4 ore. Aşadar ziua de muncă 
1 0  + 4 = 14 ore ; plusvaloarea = 4 ore ; rata plusvalorii = 
4 : 10 = 4110 = 2/s. 

!n ambele azuri, timpul de muncă necesar este acelaşi ; 
dar plusvaloarea într-un az este de două ori mai mare decît 
în celălalt, iar ziua de muncă în cazul al doilea este cu 1/6 mai 
mare deît în primul caz. Mai departe, valorile produse, cos
punzător cantităţilor de muncă cheltuite, sînt foarte diferite, 
deşi salariul este acelaşi ; în primul caz = 12  ore, în cazul al 
doilea = 12 + 1% = 14. Aşadar este greşit că, în ipoteza ace
luaşi salariu (sub raportul valorii şi timpului de muncă nece
sar) între plusvalorile cuprinse în două mărfuri există acelaşi 
raport ca între cantităţile de muncă cuprinse în aeste mărfuri. 
Aceasta este exact numai în cazul cînd ziua de muncă normală 
rămîne aceaşi. 

Să presupunem mai departe că, datorită creşterii forţei pro
ducive a muncii, il ncsar s-ar duce de a 1 0  la 9 oe 
(deşi în ceea ce priveşte valorile de întrebuinare cheltuite 
rămîne constant) şi că timpul de supramuncă se reduce de 
asemenea de la 2 la 14/s (%) ore. n acest az 1 0  : 9 = 2 : 14/s. 
Prin urmare, timpul de supramuncă s-ar reduce în aceeaşi 
proporţie ca şi timpul necesar. Rata plusvalorii ar fi în ambele 
cazuri aceeaşi, deoaece 2 = 10;5 şi 1 % = 9/5. 14/, : 9 = 2 : 10 .  
Cantitatea de valori de întrebuinare care poate fi  cumpărată 
cu plsvaloarea, ar rămîne, potrivit ipotezei, de asemenea 
aeaşi. (Dar aceasta s-ar eferi numai la valorile de între
binae, a mijloacele de subenţă ee.) Zia de mncă 
s-ar rduce de la 12 la 1 04/5 ore. Masa valorilor, care se produc 
în cazul al doilea, ar fi mai mică decît în primul caz. Şi cu 
toate că cantităţile de muncă sînt inegale, rata plusvalorii ar 
fi în ambele cazuri aceeaşi. 

a analia plusvalorii am deosebit : plusvaloarea şi rata 
plsvalorii. Pentru o singură zi de muncă plsvaloarea = numă
rul absolut de ore pe care îl reprezintă : 2, 3 etc. Rata plus
valorii = raportul dintre acest număr de ore şi numărul de 
ore cae repezintă timpul de muncă necesar. Această deosebre 
este foarte importantă fie şi enu faptul că arată că ziua 
de muncă are o durată diferită. Dacă plsvaloarea = 2 ore, 
a repezintă 1/5, nd timpul de muncă necesar = 1 0  ore şi 
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1/61 cînd timpul de muncă necesar = 12 ore. Intr-un caz ziua 
de muncă = 12  ore, în celălalt = 14 ore. In primul z rata 
plusvalorii este mai mae, iar muncitorul lucrează în cusul 
zilei un număr mai mic de ore. In al doilea caz rata plusvalorii 
este mai mică, valoarea capacităţii de muncă [Arbeitsvermă
gen] este mai mare şi totodată muncitorul lucrează în cursul 
zilei un număr mai mare de ore. Aici vedem că plusvaloaea 
rămînînd aceeaşi (ziua de muncă însă fiind diferită), rata plus
valorii poate fi diferită. Iar în exemplul dat mai sus, 1 0 : 2 
şi 9 : l"I;, am văzut că, în condiţii în care rata plusvalorii 
rămîne aceeaşi (dar ziua de muncă e diferită), plusvaloaea 
însăşi poate fi diferită (într-un az 2, în altul l"I;). 

Mai sus (eh. 2) am arătat că atunci cînd ziua de muncă 
este dată (este dată durata ei) respectiv timpul de muncă 
ncesar este dat - prin urmare cînd rata plusvalorii ste 
dată - masa plusvalorii depinde de numărul de muncitori 
folosiţi în acelaşi timp de acel;;i capital 1 10. Aceasta era o 
tautologie. Căci dacă o zi de muncă îmi dă 2 ore excedentare, 
12 zile de muncă îmi mai dau 24 de [ore] excedentare, sau 
2 zile excedentare. Totuşi această teză este deosebit de imor
tantă pentru determinarea profitului, care este egal cu raportul 
dintre plusvaloare şi capitalul avansat, şi, prin urmare, depinde 
de mărimea absolută a plusvalorii. Acest lucru este important, 
deoarece capitaluri de aceeaşi mărime, dar cu o compoziţie 
organică diferită, folosesc un număr diferit de muncitori şi, 
dci, trebuie să producă o plSvaluare diferită, deci un profit 
'diferit. Cîntd rata plusvalorii scade, profitul poate să crească, 
iar cîn1d rata plusvalorii creşte, profitul poate să scadă sau 
să rămînă aelaşi, dacă creşterea sau scăderea ratei plusvalorii 
ste compensată de mişcarea inversă în numărul de muncitori 
folosiţi. Aici vedem, de la bun început, oît de greşit ste să 
e identifke legile [658] creşterii şi scderii plusvalorii cu 
legile creşterii şi scăderii profitului.  Dacă analizăm numai 
legea plllSvalorii, apare ca o tautologie teza potrivit căreia, 
în condiţiile cînd rata plusvalorii este dată (şi ziua de muncă 
este dată), masa absolută a plusvalorii depinde de masa capi
talului folosit. Căci creşterea acestei mase de capital şi creş
terea numărului de muncitori folosiţi simultan, sînt, potrivit 
ipotezei, identice, sau sînt numai expesii ale unuia şi aceluiaşi 
fapt. Dacă însă trecem la analiza profitului, unde masa capi
talului total folosit şi masa numrului de muncitori folosiţi 
sînt cu totul diferite pentru apitaluri de mărime egală, impor
tanţa acestei legi ste evidentă. 
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Riardo porneşte de la mărfuri de valoare dată, adică de 
la mărfuri care reprezintă o cantitate de muncă dată. Şi pen
tru acest punct de plare, plusvaloarea absolută şi plusvaloa
rea relativă par să coincidă întotdeauna. (Aceasta explică, în 
orice caz, caraderul unilateral al pocedeului lui şi corespunde 
întrutotul metodei lui de cercetare, de a poni de la valoarea 
mărfurilor determinată de timpul de muncă dat în ele şi de 
: ceceta apoi în ce măsură aceasta este influenată de salariu, 
profit etc.). Or, aceasta este o aparenţă înşelătoare deoarece 
aici nu este vorba de marfă ci de producţia capitalistă, de 
mărluri ca poduse ale capitalului. 

Un apital foloseşte un anumit număr de muncitori, de 
pildă 20, şi salariul = 20 1. st. Pentru simplificare vom consi
dera capitalul fix = O,  adică nu-l vom lua deloc în calcul. 
Prsupunem că aeşti 20 de muncitori, lucrînd îe 12 ore pe 
zi, transformă în fre bumbac în valoare de 80 1.  st. Dacă 
pfundul de bumbac costă 1 şiling, 20 de pfunzi costă 1 1. st., 
iar 80 1. st. = 1 600 de pfunzi de bumbac. Dacă în 12 ore 
20 de muncitori prelucrează 1 600 de pfunzi de bumbac, într-o 
oră ei prelucrează 1%2 pfunzi = 1331/3 pfunzi. Aşadar, dacă 
timpul de muncă necesar = 10 ore, timpul de supramuncă = 
2 ore şi astea = 266:i pfunzi de fire. Valorea a 1 600 de 
pfunzi de fire va fi de 104 1. st. Căci dacă 10  ore de muncă 
= 20 l. st. ,  1 oră de muncă = 2 1. st. ,  iar 2 ore de muncă = 
4 1. st., dci 12  ore de muncă = 24 1. st. (80 1. st. [materii 
prime] + 24 1. st. = 104 1. st.). 

Dacă însă e presupune că muncitorii lucrează în plus 4 ore, 
proiusul lor = 8 1. st. (am în vedere plusvalorea creată de ei, 
podsul lor in at = 28 1. st. 111). Produsul total = 1 2 l 1/3 
1. st. 112• Aste 121 1/3 1. st. = 1 866:i pfunzi de fire. Intrucît 
conliţii€ de poducţie au rămas aceleaşi, 1 pfund de fire ar 
avea eşi valoare a şi înainte ; el va conţine acelaşi timp 
de muncă. Potrivit prsupunerii şi salariul necesar ar rămîne 
constant (valoarea lui, timpul de muncă cuprins în el). 

Iniiferent dacă aceşti 1 866:i pfunzi de fire se produc în 
condiţiile din primul caz sau în cele din al doilea, adică în 
condiţii n care supramunca repezintă 2 ore sau 4 ore, 
în amele cazuri valorea lor ar fi aceeaşi. Şi anume 2662/a 
pfunzi de bumbac tranformaţi în fire, peste cei 1 600 de 
pfunzi de mai înainte, vor valora 131/3 1. st. Dacă pe acstea 
le adăugăm la cele 80 1. st. plătite pentru 1 600 pfunzi de bum
ac, vom avea 93113 l. st. şi în ambele cazuri 4 ore de muncă 
n plus a 20 de muncitori = cu 8 1. st. In total pentru muncă, 
- 28 1. st. deci 121 1;3 I. st. In ambele cazuri salariul este 
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acelaşi .  In ambele azuri pfundul de fie costă 1 %0 şilingi. 
Intrucît valoarea unui pfund de bumbac = 1 şiling, enru 
muna nouă adăugată cuprinsă în 1 pfund de fire vor rmîne 
în ambele azuri 3/io şilingi, sau 33/s pene (sau 18/5 ence) . 

Şi totuşi, în condiţiile pesupuse, în fiecae pfund de fire 
raportul dintre valoare şi plsvaloare ar fi foarte diferit . In 
primul az - întrucît munca necesară = 20 1 .  st„ iar supra
munca = 4 1. st „ sau prima = 10  ore, iar a doua = 2 oe -
raportul dintre supramuncă şi munca necesară = 2 : 10  = 2/10 
sau 1 : 5 .  (a fel 4 1. st. : 20 1. st . = 4/20 = 1/5). In 33/s ene 
ale unui pfund de fire ste cuprinsă, prin urmare, în aest 
caz 1/5 muncă neplătită = 18/25 pence, sau 72/25 farthingi, adică 
222/25 farthingi. In l doilea z însă, muna necesară = 20 1. st . 
(10 ore de muncă), supramuna = 8 1. st. (4 ore de muncă) . 
Raportul dintre supramuncă şi muna nesară = 8 : 20 : 8/20 
= 4/10 = 2/5. Aşadar, în 33/5 pence ale unui pfund de fire, 
muncă neplătită reprezintă 2fs din întreaga muncă neplătită, 
adică 519/25 farthingi, sau 1 pence şi 1 19/25 farthingi. Plusva
loarea cuprinsă într-un pfund de fire, [659] deşi în amele 
cazuri acest pfund ae aceeaşi valoare şi deşi în ambele azuri 
se plăteşte acelaşi salariu, într-un az este de două ori mai 
mare decît în celălalt. Intro unitate de marfă, ca parte alicotă 
a prodsuli, e nţelege de a sine că apo. ine la 
muncii şi plsvaloare trebuie să fie acelaşi a şi în întregul 
produs. 

Intr-un 1caz capitalul avansat pentru bumbac = 931;3 1. st„ 
dar cît reprezintă cel avansat pentru salariu ? Aici pentru 
1 600 ide pfunzi salariul = 20 1. st„ deci pentru cantiatea 
suplimentară de 266% pfunzi = 31/3 1. st. Prin urmae, 231/3 
1 .  st. Cheltuirea totală = capital 931/3 1. st. + 231/3 1 .  st. = 
1 1 6% 1. st. Prodsul = 121% 1. st. (Cheltuirea suplimentară 
de capital [variabil] de 31;3 1. st. ar da o plusvaloare de numai 
131/3 şilingi [= % 1. st.] . 20 1. st . : 4 1. st. = 3% 1. st. : % 1. st.). 

In celălalt caz, dimpotrivă, heltuirea de capial ar fi numai 
931/3 1. st. + 20 1. st. = 1131/3 1. st„ iar la 4 1. st. plusval.re 
s-ar mai adăuga 4 1 .  st. In ambele cazuri s-au prods cantităţi 
egale de fie, iar valoarea ambelor este aceeaşi, adică ele 
reprezintă antităţi totale de muncă egale, dar aceste cantităţi 
totale de muncă egale sînt puse m mişcae de apitaluri neegale 
ca mărime, deşi salariul este acelşi ; zilele de muncă, dim
potrivă, sînt neegale a mărime, şi de aceea cantităţile de 
muncă neplătite sînt diferite. Dacă considerăm un pfund de 
fire, salariul plătit sau cantitatea de muncă plătită în el este 
diferită. Aelaşi salariu e repartizează aici a o ă mai 
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mare le mărfuri nu fiindcă într-un caz munca este mai pro
ductivă decît în celălalt, ci fiindcă masa totală de supramuncă 
neplătită pusă în mişcare este într-un caz mai mare dcît în 
celălalt . De aceea cu aceeaşi cantitate de muncă plătită într-un 
caz e produc mai mulţi pfunzi de fire decît în celălalt, deşi 
în total în ambele cazuri se produc cantităţi egale de fire 
care reprezintă cantităţi egale de muncă totală (plătită şi 
neplătită) . Dacă, dimpotrivă, în al doilea caz productivitatea 
muncii ar creşte, atunci în toate împrejurările (oricare ar fi 
raportul dintre plusvaloae şi capitalul variabil) valoarea unui 
pfund de fire ar scdea. 

Prin urmare, n acest caz ar fi greşit să se spună că -
întrucît valoarea unui pfund de fire este dată, = 1 şiling 33/5 
pence, valoaea muncii adăugate este şi ea dată, =33/5 pence, 
iar salariul, potrivit ipotezei, este acelaşi, adică timpul de 
muncă necesar -, plusvaloarea trebuie să fie aceeaşi, iar două 
capitaluri, celelalte condiţii fiind egale, ar produce fire 
obţinînd acelaşi profit. Acest lucru ar fi exact dacă ar fi 
vorba despre 1 pfund de fire, dar aici este vorba despre un 
capital care a produs 1 866213 pfunzi de fire. Pentru a şti cît 
de mare este profitul lui la un pfund (adică, propriu-zis, plus
valoaea), trebuie să ştim cît de mare este ziua de muncă sau 
cît de mare este cantitatea de muncă neplătită (productivitatea 
fiind dată) pusă în mişcare de el. Dar acest lucru nu se poate 
vdea pe unitatea de marfă. 

Aşadar Ric[ardo] analizează numai ceea ce eu am denumit 
plusvaloare relativă. El poneşte de la pemisa (de la cae au 
ponit, după it se pare, şi Smith şi predecesorii săi) că 
măimea zilei de muncă este dată. La Smith sînt amintite 
cel mult deosebirile în mărimea zilei de muncă în diferite 
ramuri de muncă, deosebiri care dispar sau se compensează 
prin intensitatea relativ mai mare a muncii, prin dificultatea 
ei, prin vicisitudinile ei etc.). Ponind de la această premisă, 
el tratează în general corect plusvaloarea relativă. Dar, înainte 
de a vorbi despre principalele puncte ale analizei făcute de 
el, vom cita încă cîteva pasaje care caracterizează concepţia 
lui Ricado . 

„Munca unui milion de oameni în fabrici va produce întotdeauna 
aceeaşi valoare, dar nu va produce întotdeauna aceeaşi bogăţie" (1.c. p. 
320.) [Versiunea românească, vol. I, p. 212] . 

Acesta înseamnă că produsul muncii lor de o zi va fi 
întotdeauna produsul a 1 OOO OOO de zile de muncă, va conţine 
acelaşi timp de muncă, eea e este inexact sau ar putea fi 
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exact numai m cazul cînd pretutindeni s-ar stabili aceeaşi zi 
de muncă normală, ţinmduse seama de d1fferent difficulties 
etc. of deent brahes of ibour 1) . 

Totuşi, chiar şi în aest caz, n forma generală în care este 
exprimată aici, această teză este ,geşită. Să presupunem că 
ziua de muncă normală este de 12 ore. Să presupunem că 
produsul anual exprimat în bani al muncii unui om, reprezintă 
50 I .  st . şi că valoarea banilor rămîne neschimbată. In acest 
caz produsul creat de 1 OOO OOO de oameni va fi întotdeauna 
egal cu 50 O O O  OOO 1. st. pe an. Să presupunem că munca 
necesară = 6 ore, în acest caz apitalul cheltuit pentru acst 
1 OOO OOO de oameni reprezintă 2 5  OOO O O O  1 .  st. pe an . Plus
valoarea reprezintă tot 25 OOO O O O  1. st. Produsul ar fi întot
deauna egal cu 50 OOO OOO,  indiferent dacă muncitorii primesc 
2 5  OOO OOO,  3 0  OOO O O O  sau 40 OOO O O O .  Dar în primul caz plus
valoarea ar fi egală cu 25 O O O  O O O, n al doilea cu 20 OOO OOO,  
iar [n al treilea cu 1 0  OOO O O O .  Dacă capitalul avansat ar consta 
numai din capital variabil, adică numai din capitalul cheltuit 
pentru salariul acestui milion de oameni, Ric [aido] ar avea 
dreptate . Prin umare, el ar avea dreptate numai într-un 
singur caz, şi anume, atunci cind capitalul total ar fi egal cu 
capitalul varialbil ; o premisă frecvent întîlnită atît la Ricado 
cît şi la A. Smith [660] , în măsura în care el vorbeşte despre 
apitalul întregii societăţi, şi care în ondiţiile producţiei 
apitaliste nu există în nici o ramură de producţie şi cu atît 
mai puţin �n îneaga producţie socială. 

Partea capitalului constant, care intră în procesul muncii, 
fără să intre în procesul valorificării nu intră în produs (în 
valoarea produsului) şi de aceea nu ne interesează deloc aici, 
unde este vorba despre valoarea produsului anual, oricît de 
important ar fi să se ţină seama de această parte a apitalului 
constant la determinarea ratei generale a profitului. Altfel 
stau însă lucrurile cu partea :pitalului constant, cae intră 
în produsul anual. Am văzut că o parte din această parte a 
apitalului constant, sau ceea e într-o sferă a producţiei 
apare ca fiind capital constant, în altă sferă, de-a lungul 
aceleaşi perioade de producţie care durează un an, apare ca 
produs nemijlocit al muncii, că deci o parte importantă din 
capitalul cheltuit anual, are din punctul de vedere al api
talistului izolat sau al unei anumite sfere de producţie apare 
ca fiind capital constant, din punctul de vedere al societăţii 

1) - diferitele dificultăţi etc. din diferite ramuri de activitate. -
Nota trad. 
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sau al clasei capitaliştilor se reduce la capital variabil. Prin 
urmare, această parte este cuprinsă în cele 50 OOO OOO de care 
m vrbit, Îll aea parte din aeste 50 OOO OOO ae reprezintă 
capitalul variabil, sau se cheltuieşte pentru salariu. 

Altfel stau lucrurile însă cu partea capitalului constant care 
se foloseşte pentru ·înlocuirea capitalului constant folosit în 
industrie şi agricultură, cu partea folosită din capitalul constant, 
ocupat în ramurile ide producţie care produc capital constant, 
materii prime în forma lor primară, capital fix şi matieres 
isrmes 1) .  Valoarea acestei părţi apae din noru, este 
reprodusă în produs. De mărimea existentă a acestei valori 
(se repune că prodruotiivitatea muncii nu e shimbă ; deşi, 
oricum s-ar schimba, această valoare are întotdeauna o mărime 
determiată) depind în întregime proporţiile în care intră în 
valoarea întregului produs. (ln medie, dacă facem abstracţie 
de unele excepţii din aricultură, de mărimea acestui capital 
costant care reprezintă o premisă a producţiei va depinde, 
fireşte, şi masa produselor, adică masa avuţiei, produsă de 
1 OOO OOO de oameni, în sensul în care Ric[ardo] deosebeşte 
avuţia de valoare) . Această parte a valorii produsului nu ar 
exista fără o nouă muncă anuală depusă de 1 OOO OOO de oameni. 
Pe de altă parte, munca depusă de 1 OOO OOO de oameni nu 
ar da aceeaşi masă de produs fără acest capital constant, 
care există independent de munca lor efectuată în decursul 
anului. Capitalul constant intră în procesul muncii ca o con
diţie a producţiei, dar pentru reproducerea aestei părţi a 
valorii nu se cheltuieşte nici o oră de muncă în plus. Astfel, 
ca valoare, ea nu este un rezultat al muncii depuse într-un 
an, deşi, fără această muncă efectuată în decursul anului 
valoarea ei nu ar putea fi reprodusă în produs. 

Presupunînd că partea din capitalul constant care intră în 
produs = 25  OOO OOO, valoarea produsului a 1 OOO OOO de 
oameni = 75 OOO OOO, dacă ar fi = 1 0  OOO OOO, atunci ar fi de 
numai 60 OOO OOO etc. Intrucît, în procesul dezvoltării capita
liste, raportul dintre capitalul constant şi capitalul variabil 
ceşte, valoarea produsului anual a 1 OOO OOO de oameni are 
tendinţa de a creşte în mod constant, proporţional cu creşterea 
muncii trecute, are participă ca factor în activitatea productivă 
anuală a acestui 1 OOO OOO de oameni. Chiar şi de aici se vede 
că Ric[ado] nu putea să înţeleagă nici esenţa acumulării, nici 
natura profitului. 

1) - materiale auxiliare. - Nota trad. 



456 apitolul cincisprezece 

Odată cu creşterea raportului dintre capitalul costant şi 
capitalul variabil creşte şi prductivitatea muncii, forţele pro
ductive prodse cu ajutorul cărora acţionează munca socială. 
Este adevărat că datorită aceleiaşi creşteri a productivităţii 
muncii o parte din capitalul constant existent e depreciază 
continuu, întrucît valoarea lui nu este reglată de timpul de 
muncă, care a costat el iniţial, ci de timpul de muncă ce 
trebuie cheltuit pentru reproducerea lui, iar acest timp de 
muncă se micşorează continuu odată u creşterea productivităţii 
muncii. Deşi din această cauză valoarea lui nu creşte pro
porţional cu masa lui, ea creşte totuşi, căci masa lui creşte 
mai repede decît scade valoarea lui. Dar asupra concepţiilor 
lui Ric[ardoJ despre acumulae vom reveni. 

În orice caz, chiar şi acm este lipede că, dacă se presupune 
că ziua de muncă este dată, valoarea produsului a un milion 
de oameni în decurs de un an va fi extem de diferită în 
funcţie de deosebirile în ea e priveşte masa capitalului 
constant, cae intră în produs, şi că, în pofida creşterii pro- . 
ductivităţii muncii, această valoare va fi mai mare acolo unde 
capitalul onstant reprezintă o parte mare din capitalul total 
decît în acele condiţii sociale, în cae el reprezintă o parte 
relativ mică din capitalul total. Odată u progresul produc
tivităţii muncii sociale, care - în forma în are are loc aici -
este însoţit de o creştee a capitalului constant, o parte elativ 
tot mai mare a produsului anual al muncii va reveni de acea 
capitalului ca atare şi, prin umare, proprietatea apitalistă 
(fără a mai vorbi de venit) va spori continuu, iar partea din 
valoare pe care o reează fiecare muncitor în parte şi chiar 
întreaga clsă muncitoare va scădea [661] tot mai mult în 
raport u produsul muncii lor trecute, care li se opune n 
alitate de apital. De aceea, înstrăinarea şi opoziţia dintre 
capacitatea de muncă [ArbeitsvermăgenJ şi condiţiile obiective 
ale muncii care n apital au o existenţă separată independentă 
e vr na încontnuu. (ii am astrcţie de apiil 
variabil, de acea parte din produsul muncii de un an de are 
este nevoie pentru reproducţia clasei muncitoare ; dar chiar 
şi aceste mijloace de subzistenţă ale clasei muncitoare i se 
opun n alitate de apital). 

Conepţia lui Ric[ardoJ că ziua de muncă reprezintă o 
mărime dată, limitată, fixă, este exprimată şi altfel, ca de 
pildă : 
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„Ele" (the wages of labour and the profit of stock 1) ) „sînt împreună, 
întotdeauna de aceeaşi valoare" (l.c. p. 499, eh. XXXII, „Mr. M[althus']s 
opinions on rent" .) [Versiunea românească, voi. I, p. 295). 

u alte une, asta mnă : mpul de mncă (ziua 
de m.că), ll căui pods se împarte înte wags f .r 
şi profis of stock, se înotda acelaşi, este costant. 

„Salariile şi profitul, la un loc vor fi de aceeaşi valoare" (Le. p. 491, 
notă). [Versiunea românească, voi. I ,  p. 291). 

N-are rost să repet că aici în loc de profit trebuie să se 
iească înotdeala Pls vlue 2). 

„Salariile şi profitul luate împreună vor continua să fie mereu de 
aceeaşi valoare" (p. 490, 491). [Versiunea românească, voi. I,  p, 291) . 

„Salariile trebuie estimate după valoarea lor reală, respectiv după 
cantitatea de muncă şi capital întrebuinţată la producerea lor, şi nu după 
valoarea lor nominală, fie în haine, pălării, bani sau griu" (l.c.ch.I : 
„On Value" , p. 50) . [Versiunea românească, vol. I, p. 83-84) . 

Valoarea mij loacelor de subzistenţă e ae le primeşte 
muncitorul (pe care le cumpără cu alariul său) - pîine, 
îmbrăcăminte etc. - este determinată de timpul de muncă 
total necsar pentru producerea lor : atît de antitatea muncii 
nemij locite it şi de antitatea muncii materializate necessary 
or their oduction" 3). Dr Ric[ardo] înCă lurile pn 
pml că nu e exprimă r, nu spne „their real value, 
viz. hat qntity of their workng day equied to eprodue 
the value of their own ncessaries, the equivalent of the 
nsies paid of them, or exchaned for ther a or. „Rel 
wages" ar ei deteminat prin aerage time 4), e ae 
trebuie să-l lucreze zilnic muncitorul pentru a produce sau 
a reproduce propriul său salariu. 

„Muncitorul este plătit în realitate cu un preţ urcat pentru munca sa 
numai atunci cînd salariul său poate cumpăra produsul unei mari canti
tăţi de muncă" (p. 322). [Versiunea românească, voi. I, p. 213].  

1) - salariul şi profitul la capital. - Nota trad. 
2) - plusvaloare. - Nota trad. 
3) - ncesară pentru producerea lor. - Nota trad. 
4) - „valoarea lui reală, adică acea cantitate din ziua lui de muncă 

ce este necesară pentru a reproduce valoarea propriilor lui mijloace de 
subzistenţă necesare, echivalentul mijloacelor de subzistenţă necesare 
plătite de acesta, sau schimbate pe munca lui. „Salariul real'' ar trebui 
determinat prin timpul mediu. - Nota trad. 
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4. Plusvaloarea relativă [Salariul relativ] 

Plusvaloarea relativă este, in fact, singura formă a plus
valorii care, sub denumirea de profit este analizată de 
R[iardo] . [El cousideră :] 

Cantitatea de muncă necesară pentru producerea unei mărfi 
şi. cuprinsă în ea determină valoarea mărfii, care în virtutea 
acestui fapt este o mărime dată, determinată. Această mărime 
se împarte între muncitorul salariat şi capitalist. (Ca şi Smith, 
Ricardo nu ia aici în consideraţie capitalul constant) . Este 
dar că prea unuia poate să oească au să adă nai în 
măsura în care scade sau creşte partea celuilalt. Intrucît 
valoarea mărfurilor îşi are originea în munca muncitorilor, 
în orice condiţii premisa o constituie însăşi munca, iar aceasta 
nu se posibi!lă fără a mnio. să trăiacă, să-şi îneţină 
existenţa, deci să primească salariul necesar (minimul de 
salariu, salariul = valoaea capa'cităţii de muncă [Arbeitsver
mogen] . Astfel, salariul şi plusvaloarea - aceste două cate
gorii, în care se împarte valoarea mărfii sau produsul însuşi -
nu numai că sînt invers proporţionale, dar momentul pri
mordial, determinant este dinamica salariului. Creşterea sau 
scăderea lui influenţează mişcarea inversă a profitului (plus
valorii). Salariul creşte sau scade nu fiindcă scade sau creşte 
profitul (plusvaloarea), ci, dimpotrivă, plusvaloarea (profitul) 
scade sau creşte fiindcă creşte sau scade salariul. Plusprodusul 
(de fapt ar trebui să se spună pLusvaloarea), care rămîne după 
ce clasa muncitoare primeşte partea ei din produsul anual 
creat prin propria ei muncă, formează substanţa pe seama 
căreia trăieşte clasa capitaliştilor. 

Intrucît valoarea mărfurilor este determinată de cantitatea 
de muncă cuprinsă în ele, iar salariul şi plusvaloarea (profitul) 
reprezintă numai părţile, proporţiile în care cele două clase 
de producători îşi repartizează valoarea mărfii, este clar că, 
deşi ceşterea sau scăderea salariului determină rata plus
valorii (pofitului), ele însă nu afiază vailoaTea mării sau 
preţul ei (as monetary expression of the value of a com
modity 1) ). Popol'ţia în oare întel e împe ne doi 
shaeholdes 2) nu fae a ast înteg să fie mai mrre sau 
mai mic. Prin urmare, afirmaţia că creşterea salariului urcă 
preţurile mărfurilor este o prejudecată ; ea duce numai la 

1) - ca expresie bănească a valorii unei mărfi. - Nota trad. 
2) - participanţi. - Nota trad. 
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căderea profitului (plusvalorii). Chiar şi excepţiile citate de 
Ric [ardo] , în care creşterea salariului ar avea ca rezultat scă
derea valorilor de s chimb la unele mărfuri şi creşterea valo
rilor de schmb la altele, sînt greşite, n măsura n care este 
vorba de valori, şi sînt exacte numai pentru preţurile de cost. 

[662] I1it Ta plusvalorii (pofitului) se detminată 
de nivelul relativ al salariului, atunci cum este determinat 
acesta ? Dacă facem abstracţie de concurenţă, el este deter
minat de preţul mijloacelor de subzistenţă necesare. Iar acest 
preţ, la rîndul său, este în funcţie de productivitatea muncii 
care este cu atît mai ridicată cu cît pămîntul este mai fertil 
(Ric[aroo] presupune produţia capitalistă). Fiecare „impro
vement" 1) mişoează peţul mă:uiilir, l mij loaelor de sub
zistnţă. isel .i. au vle o' iour 2) şe u cide 
invers proporţional cu dezvoltarea forţei productive a muncii, 
întrucît aceasta din urmă produce mij loacele de subzistenţă 
nece, ae inră în averaige onsmion 3) . ei mll
citoare. Prin urmare, rata plusvalorii (profitului) scade sau 
creşte direct proporţional cu dezvoltarea forei productive a 
muncii, deoarece această dezvoltare face ca salariul să scadă 
sau să crească, 

Rata profitului (plusvalorii) nu poate să s cadă fără ca sala
riul să crească, şi nu poate să crească, fără a salari11l să 
sadă. 

Valoarea salariului nu trebuie apreciată după cantitatea 
mij loacelor l� subzistenţă pe care o prime5te muncitorul, ci 
după cantitatea de muncă necesară pentru a produce mijloa
cele de subzistenţă (in fad, după partea din ziua de muncă 
pe care şi-o apropriază muncitorul), dllpl partea pnJortională 
pe care o primeşte muncitorul din produsul total sau. mai 
exact, din valoarea totală a acestui produs . Este nosihil a 
salariul muncitorului, evaluat în valori de întebuinţare (can
titate de marfă sau bani), să crească (dacă pro .uctivitatea 
muncii creşte) şi,  totuşi, sub raportul Vllorii sq scadi, şi 
invers. Unul dintre marile merite ale lui R [icado] este anali
zarea salariului relativ sau poporţional şi fixarea lui ca o 
categorie. Pînă la el salariul era considerat întotdeauna unila
teral, iar muncitorul - animal de muncă. Aici însă el este 
considerat în raportul lui social. Poziţia claselor unele faţă de 

1) - „perfecţionare" . - Nota trad. 
2) - valoarea muncii. - Nota trad. 
3) - consumul obişnuit. - Nota trad. 
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altele este determinată n mai mare măsură de salariul relativ 
decît de mărimea lui absolută. 

Tezele de mai sus, vor fi ilustrate acum cu unele citate 
din R [icardo] .  

„Valoarea unui cerb, produsul muncii de o zi a vînătorului, va fi exact 
egală cu valoarea peştelui, produsul muncii de o zi a pescarului. Valoa
rea relativă a peştelui şi a vînatului va fi în întregime determinată de 
cantitatea de muncă încorporată în fiecare, oricare ar fi cantitatea pro
dusă sau oricît de urcate sau scăzute ar fi în general, salariile sau pro
fitul. Dacă„. un pescar„. ar întrebuinţa zece oameni a căror muncă 
anuală ar costa 100 I.st. şi care i-ar procura într-o zi prin munca lor, 
douăzeci de somoni ; dacă„. un vînător întrebuinţează de asemenea zece 
oameni a căror muncă anuală costă 100 I.st. şi care i-ar procura într-o zi 
zece cerbi, atunci preţul natural al unui cerb ar fi de 2 somoni, indi
ferent dacă proporţia din întregul produs ce revine oamenilor care l-au 
obţinut ar fi mare sau mică. Proporţia care trebuie plătită ca salarii 
este de cea mai mare importanţă în problema profitului, deoarece se 
poate imediat vedea că profitul va fi urcat sau scăzut, exact în proporţia 
în care salariul va fi scăzut sau urcat ; dar aceasta nu va putea influenţa 
cu nimic valoarea relativă a peştelui sau a vînatului, deoarece salariul 
este în acelaşi timp, în ambele ocupaţii, urcat sau scăzut" (Ch. I, „On 
Value" p. 20, 21.) [Versiunea românească, vol. I, p. 70) . 

Vedem că Ric[ado] deduce întreaga valoare a mărfii din 
labour [of] men employed 1). ea e e e între ei şi 
capital este propria lor muncă, sau produsul aestei munci ; 
sau valoarea acstui podus. 

„Nici o modificare în salariul muncii nu poate produce vreo modi
ficare în valoarea relativă a acestor mărfuri, căci presupunînd că salariul 
se ridică, nu înseamnă că e nevoie de o cantitate mai mare de muncă, 
în vreuna din aceste ocupaţii, ci că munca este plătită cu un preţ mai 
urcat.„ Salariile ar putea să se urce cu 20%, iar profitul să scadă, în 
consecinţă, într-o proporţie mai mare sau mai mică, fără ca să ocazio
neze nici cea mai mică modificare în valoarea relativă a acestor măr
furi" (l.c., p. 23) .  [Versiunea românească, vol. I, p. 71). 

„Nu poate avea loc nici o urcare a valorii muncii fără o scădere a 
profitului. Dacă griul trebuie împărţit între arendaş şi muncitor, cu cit 
este mai mare partea celui din urmă, cu atît este mai mică partea ce 
rămîne celui dintîi. Astfel, dacă stofa sau articolele de bumbac ar fi 
impărţite între muncitor şi patronul său) cu cît este mai mare partea 
celui dintîi, cu atît mai mică rămîne a celui din urmă" (l.c., p. 31). 
[Versiunea românească, vol. I,  p. 75) . 

[663) „Adam Smith şi toţi scriitorii care l-au urmat au susţinut, fără 
nici o excepţie, pe cîte ştiu, că o urcare a preţului muncii este urmată, 
fără excepţie, de o urcare a preţului tuturor mărfurilor. Sper că am 
reuşit să arăt că o asemenea părere nu are nici un temei" (l.c., p. 45) . 
[Versiunea românească, vol. I, p. 81).  

1) - munca omenilor cupaţi. - Nota trai 
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„O creştere a salariilor provocată de împrejurarea că muncitorul este 
mai bine retribuit sau datorită dificultăţii de procurare a obictelor de 
primă necesitate pentru care sint cheltuite salariile, nu produc, cu 
excepţia unor anumite cazuri, creşterea preţului, r au un efect im
portant asupra scăderii profitului" . Altfel stau lucrurile cînd rise of 
wags 1) are loc datorită „modificării valorii banilor" . „Intr-un cz" {şi 
anume în ultimul din cele amintite} „nu se va dstina pentu între
ţinerea muncitorilor o proporţie mai mare din munca anuală făcută în 
ţară ; în celălalt caz, se va destina în acest scop o cantitate mai are" 
(l.c. p. 48.) [663] . [Versiunea românească, vol. I, p. 83] . 

[663] „Creşterea preţului alimentelor şi obiectelor de primă nece
sitate va determina creşterea preţului natural al muncii scăderea preţului 
lor va determina scăderea preţului natural al muncii" (l.c. p. 86.) [Ver
siunea românească, vol. I, p. 101].  

„Surplusul de produs care a rămas după satisfacerea nevoilor popu
laţiei existente trebuie în mod necesar să fie în raport cu uşurinţa de 
producţie, respectiv cu numărul mai mic de persoane întrebuinţate în 
producţie" (p. 93) . [Versiunea românească, vol. I, p. 104] . 

„Nici arendaşul care cultivă acea cantitate de pămînt, care reglemen
tează preţul, nici fabricantul care fabrică bunuri nu sacrifică nici o 
porţiune din produs pentru rentă. Intreaga valoare a mărfurilor lor este 
împărţită numai în două porţiuni : una o constituie profitul capitalului 
şi cealaltă, salariile muncii" (l.c. p. 107). [Versiunea românească, vol. I, 
p. 1 11 ] .  

„Dar presupunînd că preţul mătăsurilor, catifelelor, mobilelor ş i  al 
oricăror alte mărfuri care nu sînt cerute de muncitor, s-ar urca din 
cauză că se cheltuieşte mai multă muncă pentru ele, nu va influenţa 
acest lucru profitul ? Cu siguranţă că nu, deoarece nimic nu poate 
influenţa profitul, decît o urcare a salariilor ; mătăsurile şi catifelele 
nu sînt consumate de către muncitor şi, în consecinţă, nu pot determina 
o urcare a salariilor" (l.c. p. 118).  [Versiunea românească, vol. I, p. 
1 1 6-117].  

„Dacă munca a zece oameni pe un pămînt de o anumită calitate dă 
180 de cuarteri de grîu, iar valoarea va fi de 4 I.st. cuarterul, sau 720 I.st. 
(p. 1 10).. .  în toate cazurile, aceeaşi sumă de 720 I.st., trebuie să fie 
împărţită între salarii şi profit ... Fie că salariile, fie că profitul creşte 
sau scade, această sumă de 720 I.st. este aceea din care trebuie amîndouă 
să fi e acoperite. Pe de o parte, profitul nu poate niciodată să se urce 
atît de sus, ca să absoarbă aşa de mult din aceste 720 I.st. încît să nu 
mai rămînă muncitorilor cu ce să-şi poată procura obiectele de primă 
necesitate ; pe de altă parte, salariile nu se pot niciodată urca atît de 
sus, ca să nu lase nici o porţiune din această sumă pentru profit" (l.c. 
p. 113) .  [Versiunea românească, vol. I, p. 112, 1 14] . 

„Profitul depinde de salariile urcate sau scăzute, salariile depind d e  
preţul obiectelor de primă necesitate ş i  preţul obiectelor de primă 
necesitate depinde, mai ales, de preţul alimentelor deoarece toate cele
lalte lucruri trebuincioase pot fi sporite aproape fără limită" . (l.c. p. 
1 1 9.) [Versiunea românească, vol. I, p. 1 17]. 

„Cu toate că se produce o valoare mai mare" (dacă calitatea solului 
se înrăutăţeşte) , „o proporţie mai mare din ceea ce rămîne din această 
valoare după plata rentei este consumată de producători" {Ricardo îi 

1) - creşterea salariului. - Nota trad. 



462 Capitolul cincisprezece 

identifică aici pe muncitori cu producătorii} „şi aceasta, şi numai ea, 
este aceea care reglementează profitul" (l.c. p. 127.) [Versiunea româ
nească, vol. I, p. 121] .  

„Calitatea esenţială a unei îmbunătăţiri constă în micşorarea cantităţii 
de muncă întrebuinţată anterior pentru a produce o marfă, iar această 
micşorare nu poate avea loc fără o scădere a preţului mărfii sau a 
valorii sale relative" (l.c. p. 70). [Versiunea românească, vol. I, p. 93) . 

„Reduceţi costul de producţie al pălăriilor şi preţul lor va scădea, pînă 
la urmă, la noul lor preţ natural, cu toate că cererea poate se va dubla, 
tripla sau cvadrupla. Reduceţi costul de intreţinere a oamenilor, prin 
micşorarea preţului natural al alimentelor şi îmbrăcămintei cu care se 
intreţine viaţa, şi salariile vor scădea, pînă la urmă, cu toate că cererea 
pentru muncitori [664] va pu tea spori foarte mult" (l.c. p. 460.) {Ver
siunea românească, vol. I, p. 277] . 

„In proporţia în care se ia mai puţin pentru salarii, se va lua mai 
mult pentru profit şi viceversa" (l.c. p. 500.) [Versiunea românească, 
vol. I, p. 295] . 

„A fost unul din obiectivele acestei lucrări să arăt că, cu fiecare 
scădere a valorii reale a obiectelor de primă necesitate, vor scădea şi 
salariile muncii şi că profitul capitalului se va urca ; cu alte cuvinte ca 
dintr-o valoare anuală anumită, o porţiune mai mică va fi plătită clasei 
muncitoare şi o porţiune mai mare acelora ale căror fonduri întrebuin
ţează această clasă" . [Versiunea românească, vol. I, p. 300] . 

{Numai în această expresie, care a intrat în întregime în 
limbajul uzual, Ric[aido] enunţă natura capitalului, chiar dacă 
nu o intuieşte. Nu accumulated labour employed by the 
labouring class by the liboures themselves, but it s „funds" , 
„accumulatd labour", „employing this class" ,  employing pre
snt, mmdate laou' f).} 

„Să presupunem că valoarea mărfurilor produse într-o anumită fabrică 
este de 1 OOO I.st. şi că ea este împărţită între patron şi muncitorii săi" 
(in această expresie se reflectă din nou natura capitalului : capitalistul 
ste stăpin, iar muncitorii sînt muncitorii lui) „în proporţie de 800 l.st. 
muncitorilor, şi 200 I.st. patronului. Dacă valoarea acestor mărfuri ar 
scădea la 900 I.st. şi 100 I.st. ar fi economisite din salariile muncii ca 
urmare a scăderii obiectelor de primă necesitate, venitul net al patronu
lui nu ar suferi nici o schimbare" (p. 511, 51 2.) [Versiunea românească, 
vol. I, p. 300-301].  

„Dacă prin ·pe-rfecţionări aduse maşinilor încălţămintea şi îmbrăcă
mintea muncitorului ar putea fi produse cu un sfert din munca nece�ră 
astăzi pentru producţia lor, ele ar scădea, probabil, cu 75% ; dar e greu 
de presupus că prin aceasta, muncitorul ar fi pus în situaţia ca în 
permanenţă să consume patru haine sau patru perechi de ghete în loc 
de una, întrucît, probabil că salariul său în scurt timp va trebui să se 
adapteze, ca efect al concurenţei şi al sporului de populaţie, la noua 
valoare a obiectelor de consum pentru care îşi cheltuieşte salariul. In 
cazul cînd aceste îmbunătăţiri s-ar extinde asupra tuturor obiectelor con-

1) - munca acumulată este folosită de clasa muncitare, de muncitorii 
înşişi, ci „fondurile" , „munca acumulată" , „folosesc această clasă", 
folosesc munca prezentă, nemijlocită. - Nota trad. 
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sumate de muncitor, atunci, probabil, după ciţiva ani îl vom găsi 
în posesia doar a unui mic surplus care să-l satisfacă, sau chiar a mc1 
unuia, cu toate că valoarea de schimb a acestor mărfuri, comparată cu 
aceea a altor mărfuri în fabricarea cărora nu s-au făcut asemenea per
fecţionări, a înregistrat o importantă scădere şi cu toate că · aceste 
mărfuri au fost produse printr-o cantitate de muncă mult mai redusă" 
(l.c. p. 8.) [Versiunea românească, vol. I, p. 64] . 

„Cînd salariile se urcă, aceasta are loc întotdeauna pe seama profitului 
şi cînd ele scad, profitul întotdeauna se urcă" (l.c. p. 491, notă) . [Ver
siunea românească, vol. I, p. 291] . 

„Ii-am dat silinţa să arăt în cursul acestei întregi lucrări că rata 
profitului nu poate creşte nicicind decît printr-o scădere a salariilor şi 
că o scădere continuă a salariilor nu poate avea loc decît în urma 
ieftinirii obiectelor de primă necesitate pe care se cheltuiesc salariile. 
Dacă, aşadar, prin extinderea comerţului exterior sau prin perfecţionarea 
ma >inilor, alimentele şi obiectele de primă necesitate pot fi aduse pe 
piaţă cu un preţ redus, profitul va creşte. Dacă, în loc să cultivăm 
grîu în ţară sau sâ fabricăm noi înşine îmbrăcămintea şi celelalte obiecte 
le primă necesitate ale muncitorilor, descoperim o piaţă nouă de unde 
ne-am putea aproviziona cu aceste măfuri la un preţ mai ieftin, salariile 
vor scădea, iar profitul va creşte ; dar dacă mărfurile obţinute mai ieftin, 
prin extinderea comerţului exterior, sau prin perfecţionarea maşinilor, ar 
fi exclusiv mărfuri consumate de către cei bogaţi, nici o schimbare nu 
va avea loc în rata profitului. Rata salariilor nu ar fi influenţată cu 
toate că vinul, cati felele, mătăsurile şi alte mărfuri scumpe ar scădea 
cu 50% şi, în consecinţă, profitul ar continua să rămînă neschimbat. 

Deci, comerţul exterior cu toate că este de mare folos pentru o ţară 
deoarece sporeşte cantitatea şi varietatea obiectelor pe care se cheltuieşte 
venitul şi, prin abundenţa şi ieftinătatea mărfurilor, stimulează la eco
nomie·' (şi why not incentives o spending 1) ?) „şi la acumulare de ca
pital, nu are tendinţa de a urca profitul capitalului atîta timp cit măr
funie importate nu sînt din categoria acelora pe care se cheltuiesc sala
riile muncii. 

Observaţiile care au fost făcute cu privire la comerţul exterior se 
aplică în mod egal şi la comerţul interior. Rata profitului nu este nici
odată sporită" 

{mai sus el a spus exact contrarul ; el consideră, probabil, că 
nver unless by the inprovemens nentioned the value of 
Iabour is dminishd 2)} 

,.printr-o mai bună repartizare a muncii, prin inventarea de maşini, 
prin construirea de drumuri şi canale sau prin oricare alte mijloace care 
reduc munca fie la fabricarea, fie la transportul bunurilor. Acestea sînt 
cauze care influenţează preţul şi sînt întotdeauna foarte favorabile con
sumatorilor, deoarece ele îl pun pe consumator în situaţia să obţină în 
schimbul aceleiaşi munci sau a valorii produsului aceleiaşi munci, o 
cantitate mai mare din marfa la care se aplică perfecţionarea ; dar ele 
n-au nici un efect asupra profitului. Pe de altă parte, orice [665] rducere 

1) - de ce nu stimulează la cheltuieli. - Nota trad. 
2) - valoarea muncii nu scade niciodată, cu excepţia îmbunătăţirilor 

amintite. - Nota trad. 
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a salariilor muncii măreşte profitul dar nu produce nici un efect asupra 
preţului mărfurilor. Una este avantajoasă tuturor claselor, deoarece toate 
clasele sînt consumatoare" . 

(r it de advnages o the abourng ss 1), întrucît 
Ric[ado] presupune că aceste mămuri, dacă ele intră în con
sumul salariului, îl reduc pe acesa, iar dacă nu reduc sala
riul prin ieftinirea lor, ele nu intră în ele ?) ; 

„cealaltă este doar în beneficiul producătorilor ; aceştia ciştigă mai mult, 
însă fiecare lucru rămîne la preţul lui de mai înainte" . 

(Şi iarăşi cum este posibil acest lucru dacă Ric [ardo] , pre
supune că diminution in the wages of labour, which raises 
pofits ), ae oc tomai pentll că prel mijloaelor de sub
zistenţă necesare a scăzut şi deci în nici un caz nu se poate 
spune că „evy thng ains at is former rie" 3). 

„In primul caz ei obţin tot atît ca mai înainte ; însă fiecare lucru" 
(o nouă greşală ; ar fi trebuit să se spună : every thing necessaries 
excluded "> „pe care se cheltuiesc ciştigurile lor şi-a redus valoarea de 
schimb" (p. 137, 138.) [Versiunea românească, voi. I, p. 125-126] . 

Vedem că acest paragraf este fomulat extrem de incorect. 
Dar, făcînd abstracţie de partea formală, toate acestea sînt 
juste dacă în loc de ae f rit 5) e cieşte �,ate of Plus
va.lue 6), a în toată acstă analiză a plusvalorii ative. Chiar 
şi cînd este vorba de obiecte de lux, perfecţionările menţio
nate pot să mărească rata generală a profitului, întrucît rata 
profitului din aceste sfere, ca şi din toate celelalte, participă 
la egalizarea tuturor ratelor profitului, la o rată medie a pro
fitului. Dacă în asemenea cazuri, datorită influenţelor amintite, 
valorea capitalului constant scade în raport cu cel variabil 
sau e reduce durata timpului de rotaţie (adică are loc o 
schimbare n procesul circulaţiei), raa profitului creşte. Mai 
dparte, influena exciată de foeign de 7) a fost trat.tă 
absolut unilateral. Esenţial pentru producţia capitalistă se 
transformarea produsului în manfă, iar acest lucru este legat 
esenţialmene de extinderea pieţei, de crearea pieţei mondiale 
şi, prin urmare, de foreign trade. 

1) - avantajoasă clasei muncitoare. - Nota trad. 
) - scăd erea salariului muncii, care sporeşte profitul. - Nota trad. 
3) - „fiecare lucru rămine la preţul anterior" . - Nota trad. 
4) - orice lucru în afară de articolele de primă necesitate. - Nota 

trad. 
5) - rata profitului. - Nota trad. 
6) - „rata plusvalorii " .  - Nota trad. 
7) - comerţul exterior. - Nota trad. 
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Dar dacă lăsăm a o parte acest lucru, Ri [ado] fomulează 
tea justă, că oate impovements 1), ldifrent dacă sînt der
minate de diviziunea muncii, de îmbunătăţirea maşinilor, de 
pefţionarea mijloa€lor de transport sau de comerţul exte
rior, pe scurt toate mijloacele care contribuie la scurtarea în 
industrie sau în transportul mărfurilor a timpului de muncă 
necesar, sporesc plusvaloarea (deci şi profitul), aşadar îmbo
găţesc clasa capitaliştilor, deoarece şi în măsura în care aceste 
„improvemens" dpcae the vailue of abour ). 

in încheiere trebuie să mai cităm în acest capitol cîteva 
pasaje în care Ricardo analizează nature of proportionate 
wages 3). 

„Dacă trebuie să angajez un muncitor pentru o săptămînă şi. dacă îi 
plătesc în loc de zece şilingi, numai opt, fără ca să fi avut loc vreo 
schimbare în ceea ce priveşte valoarea banilor, e probabil că muncitorul 
va putea să-şi procure cu cei opt şilingi ai săi mai multe alimente şi 
obiecte de primă necesitate decît mai înainte cu zece ; aceasta se dato
reşte însă nu unei creşteri a valorii reale a salariului său, după cum a 
afirmat A. Smith şi mai recent d-l Malthus, ci unei scăderi a valorii 
obiectelor pe care îşi cheltuieşte salariul său, lucruri cu totul diferite ; 
şi cu toate acestea, deoarece numesc aceasta o scădere a valorii reale a 
salariilor, se spune despre mine că folosesc un limbaj nou şi neobişnuit, 
care nu se poate împăca cu adevăratele principii ale ştiinţei" (l.c. p. 
1 1-12.) [Versiunea românească, vol. I, p. 66]. 

„Nu după cantitatea absolută a produsului obţinut de fiecare din 
aceste clase ne putem da seama corect de rata profitului rentei şi sala
riilor, ci după cantitatea de muncă necesară pentru a obţine acest produs. 
Prin perfecţionarea maşinilor şi a agriculturii, întregul produs poate fi 
dublat ; dar dacă salariile, renta şi profitul se vor dubla la fel, acestea 
trei vor rămîne în aceeaşi proporţie unele faţă de altele, ca şi mai 
înainte, fără a se putea spune despre vreuna din ele că a variat în mod 
relativ. Dar dacă salariile nu participă în aceeaşi proporţie la această 
creştere, dacă ele în loc să se dubleze, ar creşte doar cu jumătate, 
„ .socotesc corect din partea mea să spun că„. salariile au scăzut iar pro
fitul a crescut ; căci dacă am avea un etalon invariabil cu care să se
măsare valoarea acestui produs, am găsi că o valoare mai mică a 
rămas e seama clasei muncitoare„„ şi pe seama clasei capitaliştilor una 
mai mare decît s-a atribuit mai înainte" (l.c. p. 49.) [Versiunea româ
nească, vol. I, p. 83] . 

„Scăderea salariului ar fi o scădere efectivă, în ciuda faptului că el" 
(salariul) „îi poate procura o mai mare cantitate de bunuri ieftine decît 
salariul său anterior" (l.c. p. 51 .) [Versiunea românească, vol. I, p. 84] . 

Quincey subliniază oîteva dintre tezele dezvoltate de 
Riclo] , opunîndu-le tezelor altor economişti : 

1) - perfcţionările. - Nota trad. 
2) - „perfecţionări·' scad valoarea muncii. Nota trad. 
3) - natura salariului relativ. - Nota trad. 
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Pentru economiştii premergători lui Ricardo, problema se punea astfel : 
„cînd erau întrebaţi ce determină valoarea tuturor mărfurilor, ei 
răspundeau că aceasta este determinată în principal de salariu. Cînd 
erau întrebaţi : ce determină salariul ? - ei spuneau că salariul trebuie 
.să concorde cu valoarea mărfurilor pe care este cheltuit ; răspunsul se 
reducea, în fond, la aceea că salariul este determinat de valoarea măr
furilor" (p. 560 „Dialogues of Three Templars on Polit. Econ., chiefly în 
relatîon to the prînciples of Mr. Ricardo", [666] „London Magazine" , val. 
lX, 1824). 

Tot în aceste „Dialogues" se vovbeşte despre legea of mea
sure of value by the quantity of labour şi by the value of 
labour 1) : 

„Ambele formule slnt atît de departe de a fi numai două expresii 
diferite ale aceleiaşi Jegi, încît legea d-lui Ricardo (şi anume raortul 
dintre valoarea A şi valoarea B este acelaşi cu raportul dintre canti
tăţile de muncă care le produc), ar putea fi exprimată cel mai bine, 
într-o formulare negativă, în felul următor : raportul dintre valoarea A 
şi valoarea B nu este acelaşi cu raportul dintre valorile muncii care 
le produc" [p. 348] . 

(Dacă compoziţia organică a capitalului în A şi B ar fi 
aceeaşi, atunci sar putea într-adevăr spune că raportul dintre 
valorile produselor acestor capitaluri este acelaşi cu raportul 
dintre valorile muncii care le produc. Căci în acest caz în 
rnele icumulaed laour 2) sar pora aşa um se rpoază 
in mbele immediate l:bour 3). Canbităţiile de ncă rplătită 
însă s-ar raporta în A şi B ca cantităţi totale de immdiate 
labour folosită de ambele capitaluri. Să presupunem ă com
poziţia organică = C80 V20, iar rata plusvalorii = 50°,'0 . Dacă un 
capital ar fi de 500, iar celălalt de 300, într-un caz produsul 
ar reprezenta 550, iar în celălalt 330. Produsele s-ar raporta 
în acest caz aşa cum salariul de 5 X 20 (adică 1 00) s-ar raporta 
la salariul de 3 X 20 (adică = 100 : 60, = 10 : 6, = 5 : 3 .  Valo
rile produselor A şi B s-ar raporta ca 550 la 330, sau a 55 
la 33,  sau ca 5.5/1 1  la 33/1 1 (căci (5 X 1 1  = 55 şi 3 X 1 1  . 33)  ; 
prin urmare ca 5 la 3. Dar chiar şi în acest caz s-ar cunoaşte 
numai raportul dintre ele şi nu valorile lor reale, deoarece 
iportului 5 : 3 îi •pot corespunde ntirtăţi de valare etm 
de 1dirferite) . 

„Dacă preţul produsului este egal cu 10 şilingi, salariul şi profitul 
luate la un loc nu pot să depăşească 10 şilingi. Oare lucrurile nu stau 

1) - măsurării valorii prin cantitatea de muncă şi prin valoarea 
muncii. - Nota trad. 

�) - munca acumulată. - Nota trad. 
�) - munca nemijlocită. - Nota trad. 
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totuşi invers, oare nu salariul şi profitul luate la un loc determină 
preţul ? Nu, aceasta este o teorie învechită, perimată" (p. 204, Th. de 
Quincey. „The Logic of Polit. Econ." .  Edinburgh [and London], 1844). 

„Economia politică modernă a arătat că orice preţ este determinat de· 
cantitatea relativă a muncii care a produs-o şi numai de aceasta. Din 
moment ce preţul a fost determinat, ipso facto 1) el determină fondul din 
care salariul şi profitul trebuie să-şi iar părţile cuvenite" (1.c., p. 204) . 
Orice schimbare care poate să modifice raportul existent între salariu 
şi profit, trebuie să pornească de la salariu (1.c. p. 205) . 

„Elementul nou introdus de Ricard[o] în doctrina rentei funciare. 
constă în aceea că a redus-o la problema dacă anulează într-adevăr legea 
valorii" (l.c. p. 1 58). 

1)  - implicit. - Nota trad. 



C a p i t o l u l  ş a i s p r e z e c e  

Teoria profitului a lui Ricardo 

[1 . Unele cazuri m care Ricardo face distincţie 
între plusvaloare şi profit] 

Am demonstrat în amănunţime că legile plusvalorii sau, 
mai exact, legile ratei plsvalorii (presupunînd ziua de muncă 
dată) nu coincid chiar atît de simplu şi nemijlocit cu legile 
profitului, sau nu sînt atît de simplu şi nemijlocit aplicabile 
acestora din urmă, aşa cum susţine Ric [ado] ; că el identifică 
în mod greşit plsvaloarea cu profitul ; că acestea sînt iden
tice numai în măsura în care capitalul total constă din apital 
variabil sau se cheltuieşte nemijlocit pentru salariu ; că, de 
aceea, ceea ce analizează Ric[ado] sub denumirea de „profit" 
nu este, în general, altceva dcît plsvaloarea. Numai în acest 
az şi prodsul total s-ar rduce în întregime la salariu şi 
plsvaloare. Ric[ardo] împărtăşeşte vădit ncepţia lui Smith 
potrivit căreia valoarea totală a produsului anual e reduce la 
venituri. De aici şi confundarea valorii cu preţul de cost. 

Nu este necesar să repetăm aici că rata profitului nu este 
.supsă nemij locit aeloraşi legi cărora le este supusă rata 
plusvalorii.  

1n pimul rînd, am văzut că rata profitului poate să crească 
sau să scadă a urmare a scăderii sau ceşterii rentei, inde
ident de any chane n the va1ue of riboUr 1). 

1n al doilea rînd, absolute amount of profit = absolute 
mount of spls vlue 2). Dar sta dn fiă u se der
minată numai de rata plusvalorii, ci şi de numărul muncito
rilor ocupaţi. De aceea ma profitului poate rămîne aceeaşi 

1) - ice schimbare în valoarea muncii. - Nota trad. 
2) - masa absolută a profitului = masa absolută a plusvalorii. 

Nota trad. 
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în ul cînd rata plusvalorii sade, dar în acelaşi timp ceşte 
numărul muncitorilor folosiţi şi invers. 

1n al treilea rînd, rata profitului, rata plusvalorii fiind dată„ 
depinde de orgnic composition of ipial 1) .  

1n a l  patrulea rînd, în condiţii în care plusvaloarea este dată 
(totodată se presupune că este dată şi compoziţia organică a 
capitalului pentru fiecare 100 de unităţi), rata profitului depin
de de raportul de valoare dintre diferitele părţi ale apitalului, 
care pot fi afectate în mod diferit, în parte de economy of 
power 2) etc. în folosiea condiţilor de .producţie, în pte 
de vaailions of value 3), are ot să fee o parte a api
talului, fără să afecteze celelalte părţi ale lui. 

In sfirşit, r trebui să se ţină seama şi de deosebirile în 
compoziţia organică a apitalului care decurg din prosul 
circulaţiei. 

[667] Unele reflecţii, are se întrezăresc chiar la Ric[ado] , 
ar fi trebuit să-l determine să facă distincţie între plusvaloare 
şi profit. Din cauză că nu face această distincţie, după cît e 
vede, el alunecă p€ alocuri - aşa cum m arătat în treacăt 
cînd am analizat eh. I „On Value" - pe panta concepţiei 
vulgare, potrivit căreia profitul este pur şi simplu un adaos 
la valoarea mărfii ; de pildă, cînd el arată felul în care este 
deteminat profitul la un capital în are predomină apitalul 
fix ec. 4). De aici enomele absuvd1tăi ale epigonilor lui. on
cepţia vulgară trebuie să apară în mod necesar atunci cînd o 
teză jstă n punct de vedere ractic, şi anume că în medie 
capitaluri de nărhne egală dau profituri egale, sau că profitul 
depinde de mărimea capitalului investit, nu este legată printr-o 
serie de verigi intemediare de legile generale eferitoare la 
valori etc . ,  pe scurt atunci cînd se identifică profitul cu plus
valoarea, lucru care este exact numai în ceea e priveşte capi
talul total. Tocmai de aceea lui Ric[ardo] îi sînt închise toate 
căile p€ntru determinarea ratei generale a profitului. 

Ric[ardo] îşi dă seama că rata profitului nu este afectată 
de vations of the value of omodities 5), e nfluenţează 
în egală măsură toate părţile capitalului, de pildă, variation 
in he value of money 6). De aioi l r i ebit să conchidă 
că ea este afectată de acele variations in the value of co mm o-

1) - compozi ţia organi::ă a capitalului. - Nota trad. 
2; - conomisirea de forţă. - Nota trad. 
3) - schimbările valorii. - Nota trad. 
4) Vezi volumul de faţă, p. 189-190. - Nota red. 
5) - schimbările valorii mărfurilor. - Nota trad. 
6) - schimbarea valorii banilor. - Nota trad. 
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dities care nu influenează egal toate părţile capitalului ; că 
deci sînt posibile schimbări ale ratei profitului în condiţii 
în care value of labour rămîne aceeaşi şi că acestea pot să se 
producă chiar într0 direcţie opusă schimbărilor valorii muncii. 
Dar, înainte de toate, el ar fi trebuit să-şi îndrepte atenţia 
asupn faptului că surplus produce, sau, ceea e pentru el este 
.acelaşi lucru, surplus value, sau, ceea e este tot aelaşi lucru, 
surplus labour, în măsura în care el consideră toate acestea 
lllb specie 1) l 1pofilll.i - se lt aici de l nu în 
raport cu capitalul variabil, ci n raport cu întregul capital 
avansat. 

Referi:r a .ane n the value of money 2) l spune 

„Oricît ar fi de mare variaţia valorii banilor, ea nu determină mei o 
diferenţă în rata profitului ; să presupunem că bunurile fabricantului se 
urcă de la 1 OOO I.st. la 2 OOO I.st. sau cu 100o, rata profitului său va fi 
aceeaşi dacă capitalul său, asupra căruia variaţiile banilor produc acelaşi 
efect ca şi asupra valorii produsului, dacă maşinile sale, clădirile şi 
capitalul în afacere cresc de asemenea cu 100o, iar el va avea la dispo
ziţia sa aceeaşi cantitate, şi nu mai mult, din produsul muncii din ţară. 
Dacă un capital de o valoare dată, economisind muncă, poate să dubleze 
cantitatea de produse, iar aceasta să scadă preţul lor anterior la jumă
iate, produsul va rămîne la aceeaşi proporţie ca şi mai înainte faţă de 
capitalul care l-a produs şi în consecinţă profitul se va menţine la 
aceeaşi rată. Dacă în acelaşi timp, el dublează cantitatea produsului, prin 
întrebuinţarea aceluiaşi capital, valoarea banilor scade la jumătate dato
rită unei întîmplări, produsul se va vinde cu dublul valorii în bani decît 
mai înainte ; dar şi capitalul întrebuinţat spre a-l produce va fi de o 
valoare în bani de două ori mai mare ca mai înainte ; şi de aceea, în 
acest caz, valoarea produsului va rămîne în aceeaşi proporţie faţă de 
valoarea capitalului ca mai înainte" (l.c., p. 51,  52.) [Versiunea româ
nească, vol. I, p. 84] . 

Dacă prin produce Ric[ado] înţelege aici surplus produce 
atunci e bine, căci aa profitului = surplus produce (value). 
Ast[el, dacă surplus produce = 10 şi apitalul = 100, rata pro
fitului = 10/10o = 1/10 = 1 0o. Dar dacă el înţelege produsul 
total, nu mai e bine. În acest z, prn raportul dintre value 
of the produce to the value of capital 3), el nu are îni vedere 
leit excedentul valorii mărfii peste valoarea capitalului avan
sat. In orie caz este clar că aici el nu identifică profitul cu 
plusvaloarea, şi rata profitului cu rata plusvalorii, 

surplus value -
value of labour 

�au surplus value 

capital variabil 

1) - din punctul de vedere. - Nota trad. 
2) - schimbarea valorii banilor. - Nota trad. 
1) - valoarea produsului şi valoarea capitalului. - Nota trad. 



Teoria profitului a lui Ricardo 471 

Ric [ado] spune (eh. XXXII) : 
„S-a presupus însă că preţul produselor agricole din care sînt făcute 

mărfurile a scăzut ; prin urmare mărfurile vor scădea din această cauză. 
Ele vor scădea, este adevărat, însă scăderea lor nu va fi însoţită de 
vreo micşorare a venitului în bani al producătorului. Dacă el îşi vinde 
marfa cu mai puţini bani, faptul se datoreşte doar scăderii valorii unuia 
din materialele din care este făcută. Dacă el îşi vinde stofa, cu 900 I.st. 
în loc de 1 OOO I.st.. venitul său nu va fi mai mic, dacă lina din care 
este făcută a scăzut în valoare cu 100 I.st." (l.c. p. 518.) [Versiunea 
românească, vol. I, p. 303] . 

(Ceea ce R[icado] are n vedere propriu-zis a1c1 , şi anume 
influenţa asupra unui az practic, nu ne interesează aici. 
Deprecierea bruscă a valorii linii ar afecta (negativ), fără 
Lndoală, money income 1) al flbrinlor de stofă e ar avea 
în depozit un mae stoc de marfă finită, confecţionat în peri
oada n are lîna era mai scumpă, şi care trebuie să fie vîn
dut după ce ea s-a [668] depreciat) . 

Dacă, r;;a cum presupune aici Ric[ado] , fabricanţii de stofă 
pun în mişcare aceeaşi masă de muncă ca înainte {deşi ei ar 
putea să pună în mişcare o cantitate mai mae, întrucît o 
pare din capitalul eliberat, are înainte se cheltuia numai e 
maerii prime, poate fi cheltuit acum pe materii prime + 
muncă} este clar că „money income" al lor, dacă avem în 
vede mărimea lui absolută, „wil nat he Jss" 2), iar rata 
profitului lor va fi mai mare lecit înainte ; căci aceleaşi, să 
zicem, 10% ca şi înainte, adică 100 1. st„ trebuie calculate 
acum nu la 1 OOO 1. st„ ci la 900 1. st. In primul caz rata pro
fitului = 10%. In al doilea = 1/9 = 1 1 119%. Dar R[iaiido] pre
supie că raw rode of whioh ommodilies are ade 3) a 
căzut în genral şi a escut sf. gnel rae of pofit '), 
şi nu numai rate of profit dintr-o sinură ramură. Ricardo 
nu înţelege acest lucru, fapt cu atît mai uimitor cu cît cazul 
opus îl înţelege. 

Şi anume, în h. VI, „On Profits", Ric[ardo] analizează cazul 
cînd, a urmare a scumpirii obiectelor de primă necesitate, 
din cauză că au început să fie cultivate terenurile mai proase 
şi deci a crescut renta diferenţială - creşte în primul rînd 
salariul, iar în al doilea rînd creşte preţul tuturor produselor 
prime obţinute de pe suprafaţa pămîntului. (Această din urmă 

1) - venitul în baini. - Nota trad. 
2) - nu se va micşora. - Nota trad. 
:i) - materia primă din care este confecţionată marfa. - Nota trad. 
4) - rata generală a profitului. - Nota trad. 
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presupunere nu este nicidecum neară. Bumbacul, mătasea, 
chiar şi lîna şi inul, pot să scadă foarte bine deşi preţul cerea
lelor ceşte) . 

El afirmă în primul rînd că plusvaloarea (el spune profitul) 
fermierului va scădea, deoaree valoarea produsului muncii 
celor 1 0  muncitori, pe care îi angaj ează, reprezintă, ca şi îna
inte, 720 l. st., iar din acest fond de 720 l. st., el t'ebuie 
acum să dea o parte mai mae pentru salariu. Şi el continuă : 

„Dar rata profitului va scădea şi mai mult deoarece capitalul arenda
şului... constă intr-o mare măsură din produse agricole a grinele şi clăile 
sale de fîn, grîul şi orzul său netreierat, caii şi vacile sale, care toate 
se vor urca în preţ, datorită creşterii produselor. Profitul său absolut 
va scădea de la 480 I.st. la 445 I.st. şi 15 şilingi ; dar dacă, din cauza 
pe care am arătat-o chiar acum, capitalul său se va urca de la 3 OOO la 
3 200 I.st., rata profitului său, în cazul cînd grîul este de 5 I.st., 2 şilingi 
şi 10 pence, va fi sub 14o. Dacă un fabricant ar fi întrebuinţat de 
asemenea în afacerea sa 3 OOO I.st., el ar fi fost obligat, din cauza urcării 
salariilor, să sporească capitalul său spre a fi în stare să continue aceeaşi 
afacere. Dacă mărfurile sale s-ar fi vîndut mai înainte cu 720 I.st., ele ar 
fi continuat să se vîndă cu acelaşi preţ ; dar salariile muncii, care 
ar fi fost mai înainte 240 I.st. s-ar fi urcat în cazul cînd grîul ar fi fost 
la 5 I.st., 2 şilingi şi 1 O pence, la 27 4 I.st. şi 5 şilingi. In primul caz el 
ar fi avut un sold de 480 ca profit la 3 OOO I.st., în al doilea caz ar fi 
avut un profit de numai 445 I.st. şi 15 şilingi la un capital mărit şi, 
prin urmare, profitul său s-ar conforma ratei modificate a profitului 
arendaşului" (l.c., p. 116-117.) [Versiunea românească, vol. I, p. 1 15-116] .  

Prin urmare, aici Riado fae distincţie între absolute profit 
(adică surplus value) şi rate of profits, arătînd de asemenea 
că în urma schimbării valorii capitalului avansat rata profi
tului sade mai mult decît scade absolute profit (surplus value), 
are sde ca umae a rie in he vle of money 1). ae 
of profits ar scădea aici şi n cazul cînd value of labour ar 
rămîne aceeaşi, deoarece acelaşi profit absolut ar fi calculat 
la un capital mai mare. Cazul opus - creşterea ratei pro
fitului (care diferă de creşterea plusvalorii, sau a profitului 
absolut) - ar avea astfel loc în exemplul citat de el mai sus, 
în care valoaea materiilor prme scade. Reiese deci că reş
terea şi scăderea ratei profitului sînt determinate şi de alte 
împejurări decît de creşterea şi scăderea profitului absolut 
şi de creşterea şi scădeea ratei lui calculate la capitalul 
cheltuit pentru salariu. 

n paajul citat mai sus, Ric [ardo] spune : 

1) - crşterii valorii banilor. - Nota trad. 
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„Bijuteriile, articolele de fierărie, de argintărie şi de aramă nu se vor 
urca, deoarece nici unul din produsele agricole obţinute de pe suprafaţa 
pămîntului nu intră în compoziţia lor" (l.c., p. 1 17) .  [Versiunea româ
nească, vol. I, p. 116] .  

Preţul acestor mărfuri nu va creşte, dar rata profitului din 
aceste rmuri ar depăşi rata pofitului din elelalte ramuri. 
Căci în acstea din urmă plusvaloarea mişorată (din cauza 
ceşterii salariului) ar reveni la un capital avansat a cărui 
valoare a sporit dintro dată din două cauze : în primul rînd, 
fiindcă au crut cheluielile pentru salarii şi, în al doilea 
înd, fiindcă au crescut cheltuielile pentru materiile prime. 
In al doilea caz (669] , plusvaloarea mişorată ar reveni la 
acelaşi apital avansat, are, ca urmare a creşterii salariului, 
a escut numai în €a e priveşte partea a variabilă. 

In aste pasaje Ric[arlo] aruncă peste bord întreaga sa 
teorie a profitului bazată pe identificaea greşită a ratei plus
valorii cu rata profitului. 

„Astfel, în fiecare caz, profitul obţinut din agricultură ca şi cel din 
industrie este micşorat printr-o urcare a preţului produselor agricole, 
dacă aceasta este însoţită de o urcare a salariilor" (l.c., p. 113, 1 14.) 
[Versiunea românească, vol. I, p. 114] .  

Din cele spuse de R[icalo] însuşi reiese că chiar înd nu 
este accompanied by a rise of wages, [the] rate of profits 
would e lowerd by an enhanement of that part of the 
lved pil, onssting of aw prode 1). 

„Dar presupunînd că preţul mătăsurilor, catifelelor, mobilelor şi al 
oricăror alte mărfuri, care nu sînt cerute de muncitori, s-ar urca, din 
cauză că se cheltuieşte mai multă muncă pentru ele, nu va influenţa 
acest lucru profitul ? Cu siguranţă că nu, deoarece, nimic nu poate 
influenţa profitul, decît o urcare a salariilor ; mătăsurile şi catifelele 
nu sînt consumate de către muncitor şi, în consecinţă, nu pot determina 
o urcare a salariilor" (l.c., p. 1 18.) [Versiunea românească, vol . I, p. 
116-117]. 

Certainly ; the rate of profits in those eculiar trades would 
al, although the value of labour - wages remaind the 
me ). aile prime folsite de abrinţii de mătse, piane, 
mobile etc. s-ar scumpi, prin urmare raportul dintre aceeaşi 
plusvaloare şi capitalul cheltuit s-ar mişora, şi de aeea rata 

1) - însoţită de o creştere a salariilor, rata profitului poate să fie 
micşorată printr-o sporire a părţii capitalului avansat, care constă din 
materie primă. - Nota trad. 

2) - Dsigur ; în aceste ramuri speciale, rata profttulut r scădea, deşi 
valoarea muncii - salariile - au rămas acelaşi. - Nota trad. 
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profitului ar scdea. Rata generală a profitului reprezintă 
media diferitelor rate ale profitului din toate ramurile indus
triei .  Sau, pentru a obţine ca şi înainte un profit mediu, 
aceşi fabrianţi vor oii preţul mănflor lT. O asemea 
creştere nominală a preţurilor nu ar afecta direct rata pro
fiutrui. i eendiire of rofirt 1). 

Ric[ardo] revine din nou la cazul examinat mai sus, cînd 
plusvaloarea (absolute profit) scade, fiindcă preţul mijloacelor 
de subzistenţă ncre (şi deci renta funciară) creşte. 

Trebuie să observ din nou că rata profitului va scădea mult mai 
repede, decît am apreciat în calculele făcute, deoarece valoarea produsu
lui fiind aceea pe care am stabilit-o in condiţiile presupuse, valoarea 
capitalului arendaşului va spori cu mult, prin faptul că ea constă în mod 
necesar din multe din mărfurile a căror valoare a crescut. Inainte ca 
griul să se fi putut urca de la 4 la 12 I.st., valoarea de schimb a 
capitalului său se va fi dublat probabil şi a ajuns la 6 OOO I.st. în loc 
de 3 OOO I.st. Dacă deci profitul său ar fi de 1 80 I.st., sau 6o la capitalul 
său iniţial, profitul n-ar fi fost în mod real în acel timp, la o rată 
mai mare decit 3o, deoarece 6 OOO cu 30o dă 180 I.st. ; şi un nou arendaş, 
cu o sumă de 6 OOO în buzunar va putea intra în afacerea de arendare 
numai în aceste condiţii. Multe activităţi ar putea trage unele avantaje, 
mai mari sau mai mici din aceeaşi sursă. Fabricantul de bere, distila
torul, fabricantul de stofe, fabricant11l de pînzeturi ar putea fi în parte 
compensaţi pentru reducerea profitului lor de urcare a valorii stocurilor 
lor de materii prime şi de produse finite ; dar un fabricant de articole 
de metal, de bijuterii şi de multe ale mărfuri, ca şi acei al căror capital 
constă doar din bani, vor suferi întreaga scădere a ratei profitului, fără 
mc1 un fel de compensaţie" (l.c., p. 1 23, 124.) [Versiunea românească, 
voi. I, p. 119] .  

Aici important este numai €a e Ric[ardo] nu observă, 
şi anume că el aruncă peste bod a sa identificare a profitului 
cu plusvaloarea şi că, independent de value of labour, rata 
profitului poate fi afectată de o variation in the value of the 
onsnt apital 2). 1n est, ilusraea lui se nai n arte 
exactă. Cîştigul pe are femie., thi3) ec. 1-aT obţine 
de pe urma creşterii preţului la stocul de măfuri existent şi 
flat pe piaţă ar dispărea, fireşte, de îndată ce ei ar desface 
aceste mărfuri. Creşterea valorii apitalului lor nu le-ar mai 
aduce un ciştig de îndată ce acest capital ar fi consumat şi 
ar trebui reprodus. Ei s-ar afla atunci cu toţii în situaţia 

l) - cheltuirea profitului. - Nota trad. 
2) - schimbare a valorii capialului constant. - Nota trad. 
3) - fabricantul de stofe. - Nota trad. 



Teoria profitului a lui Ricardo 475 

noului fermier despe care vorbeşte însuşi Ric[ardo] şi are 
ar trebui să avanseze un apital de 6 OOO 1. st. pentru a obţine 
un profit de 3o. Dimpotrivă, [XIII-670] jeweller, manufac
ur of haidwae, mney er 1) tc. 1deşi a îneput ei n-aru 
primit nici un fel de compensaţie pentru pierderea lor, ar 
lia o ată a fi1lui ai riidi;ă de 3o, deoaree 
ar ceşte n valoare numai capitalul cheltuit de ei pentru salarii 
şi nu capitalul lor constant. 

Important în compensarea amintită aid de Ric[ardo] , a 
scăderii profitului prin creşterea valorii capitalului, este şi 
faptul că în ceea ce-i priveşte pe capitalişti - şi, în general, 
în ceea e priveşte repartiţia produsului muncii anuale - nu 
este voiba numai despre repartiţia produsului între diferiţi 
participanţi la împărţirea venitului, ci şi despre împărţirea 
aestui produs n apital şi venit. 

(2 . Fomarea mtei generale a profitului 
( average profits) (sau a „general rate of profits") 

(„usual profits" )] 

[a) Rata medie dată a profitului ca punct de plecare 
al teoriei ricardiene a profitului 

Aici Ric[arlo] nu e deloc dar din punct de vedere teoretic. 

„Am remarcat deja că preţul de piaţă al unei mărfi poate să depă
.şească preţul ei natural, sau necesar, deoarece ea poate fi produsă într-o 
cantitate mai puţin abundentă decît cea reclamată de o nouă cerere. 
Aceasta nu este, totuşi, decît un efect temporar. Profitul urcat al capi
talului întrebuinţat pentru producerea acestei mărfi va atrage în mod 
natural capital spre această ramură de activitate, şi îndată ce fondurile 
necesare au fost procurate iar cantitatea de mărfuri a sporit în mod 
·corespunzător, preţul ei va scădea iar profitul din acele ramuri se va 
conforma nivelului general. O scădere a ratei generale a profitului nu 
<este în nici un caz incompatibilă ou o urcare parţială a profiturilor în 
anumite ramuri de activitate. Tocai i n e g a 1 i t a  t e  a p r o  f i  t u 1 u i 
e s t e  c e e a  c e  t r a n s f e r ă  c a p i t a l u l  d e  l a  o î n t r e b u i n ţ a r e  
I a a I t a. De aceea, în timp ce profitul general scade şi poate ajunge 
treptat la un nivel redus, din cauza urcării salariilor şi a sporirii dificul
tăţilor de a aproviziona cu obiecte de primă necesitate populaţia în 
creştere, profitul arendaşului poate, pentru o durată scurtă de timp 
să fie deasupra nivelului anterior. Se poate da, de asemenea, pentru un 

1) - giuvargiul, fabricantul de articole de metal, posesoul de bani. 
- Nota trad. 
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anumit timp, un extraordinar impuls unei anumite ramuri a comerţului 
exterior şi colonial" (l.c., p. 118,  1 19.) [Versiunea românească, vol. I, 
p. 117] .  

„Trebiue să ne reamintim că preţurile variază întotdeauna pe piaţă 
şi în primul rînd, în funcţie de raportul dintre cerere şi ofertă. Cu toate 
că stofa ar putea fi furnizată cu 40 de şilingi iardul, dînd capitalului 
profitul obişnuit, ea, se poate urca la 60 sau 80 de şilingi din cauza unei 
schimbări generale a modei ... Fabricanţii de stofă vor avea un timp 
oarecare un profit neobişnuit, dar capitalul se va îndrepta, fireşte, spre 
această industrie, pînă ce oferta şi cererea vor fi din nou la nivelul lor 
just, cînd preţul stofei va scădea din nou la 40 de şilingi, preţul ei 
natural, sau necesar. In acelaşi fel, cu fiecare creştere a cererii de grîu, 
a cesta se poate urca atît de mult încît să ofere arendaşului mai mult 
decît profitul general. Dacă există pămînt fertil din abundenţă, preţul 
griului va scădea din nou la nivelul său anterior după ce s-a întrebuinţat 
cantitatea corespunzătoare de capital, pentru producerea sa, iar profitul 
va fi acelaşi ca mai înainte ; dar dacă nu există pămînt fertil din 
abundenţă, dacă pentru a produce această cantitate suplimentară de 
cereale se cere o cantitate de capital şi de muncă mai mare decît cea 
obişnuită, grîul nu va scădea la nivelul său anterior. Preţul său natural 
se va urca, iar arendaşul, în loc să obţină în mod permanent profit mai 
mare, va fi obligat să se mulţumeaseă cu rata micşorată, care este 
consecinţa inevitabilă a urcării salariilor podusă de urcarea obiectelor 
de primă necesitate" : (l.c. p. 119, 120.) [Versiunea românească, vol. I, 
p. 117] .  

Dacă iua de mucă este dată (au dacă există numai 
menea differences in the working days in different trades as 
ae cmeated by the iamtis of diffrent laboT 1) se 
dată şi rata generală a plusvalorii, i.e. of surplus labour 2), 
înrit lill ese on n average 3) acelaşi. Ric[ado] ste 
convins de acest lucu. Şi el cofundă aeastă general rate 
of surplus value 4) u general rate of profits 5). Am arăat că 
n condiţii cînd general rate of surplus value este aceeaşi 
ratele rofitului în diMerent trades ar fi totuşi în mod nesar 
absolut diferite dacă mărfurile s-ar vinde la valorile lor. Rata 
generală a profitului apare pe baza faptului că plsvaloarea 
totală produsă se calculează a capitalul total al societăţii (al 
clasei capitaliştilor) ; de aceea fiecare capital în fiecare ramură 
reprezintă o parte alicotă a capitalului total cu aceeaşi [671] 
compoiţie organică, în sensul împărţirii capitalului atît n 
capital variabil şi capital constant cit şi n capital circulant 

1) - deosebiri în ceea ce priveşte ziua de muncă în diferite ramuri de 
activitate, care se compensează prin particularităţile diferitelor munci. 
- Nota trad. 

2) - adică a supramuncii. - Nota trad. 
:i) - in medie. - Nota trad. 
4) - rată geneală a plusvalorii. - Nota trad. 
5) - rata generală a profitului. - Nota trad. 
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şi capital fix. a asemenea parte alicotă, el primeşte propor
ţional cu mărimea sa, dividende din surplus value produsă 
de suma totală a capialului. Plusvaloarea împărţită astfel, 
partea plusvalorii care evine în cursul unei anumite perioade, 
de pi1dă în decurs de un an, unei porţiuni de capital de o 
mărime dată, de pildă 100,  formează average profit sau general 
rate of profit, cae inră n peul de cost of every trade 1) .  
Dacă această porţiune [la 100] = 15,  usual profit = 15o, iar 
preţul de cost = 1 1 5 .  El poate fi mai mic dacă, de piLdă, numai 
o .rte n ipi.ul avanat inră a idchet n prsul de 
valorificare. Dar el este întotdeauna = capitalul consumat + 
1 5, adică plus average profit la capitalul avansat .  Dacă într-un 
caz în produs ar intra 1 00, iar în altul numai 50, într-un caz 
peţul de cost ar fi = 100 + 15 = 115 ,  iar în celălalt ar fi = 
50 + 1 5  = 65 ; ambele capitaluri şi-ar vinde mărfurile la 
acelaşi preţ de cost, adică la un preţ care ar aduce ambelor 
capitaluri aceeaşi rate of profit . Este clar că apariţia, înfăp
tuirea, stabiliea ratei generale a profitului face necesară 
transformarea valorilor în preţuri de cost deosebite de ele. 
Dimpotrivă, Ric[ardo] presupune că valorile şi preţurile de 
cost sînt identice, întrucît el coniundă rata profitului cu rata 
plusvalorii. De aceea el nu are nici cea mai vagă idee de 
general ohange 2) pe are proel stlbilirii ni general rate 
of profit o determină în preţurile mărfurilor, înainte de a se 
putea vorbi despre o general rate of profit . El consideră 
această ate oi profis ca prius şi de aceea o şi include chiar 
în determinarea valorii (vezi eh. I : „On Value").  Presupunînd 
general rate of profits, el analizează numai modificările 
excepţionale ale peţurilor, care sînt necesare pentru men
ţinerea acestei general rate of profits, pentru existenţa ei 
ulterioară. El nu are nici o idee despre faptul că pentru a se 

·rea general rate of profits trebuie a în prealabil să aibă loc 
o rnsoae a valorilor n ost-prices 3) că, mn mae, e 
baa unei rate generale a profitului, el nu mai poate opera 
nemijlocit cu values of commodities 4). 

Şi n pasajul citat mai sus se reproduce numai ideea lui 
A. Smith, dar şi aceasta - unilateral, deoarece la Ric [ado] 
persită în fundal a sa general rate of profits. La el, rata pro
fitului e ridică numai în anumite ramuri peste nivel, deoarece 

1) - al fiecărei rmuri. - Nota trad. 
2) - schimbarea generală. - Nota trad. 
3) - în preţuri de cost. - Nota trad. 
�) - valorile mărfuilor. - Nota trad. 
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market price e ridică peste natural price ca urmae a rapor
li dinte supply şi dmanid 1) a suboducţiei au sTa
producţiei din anumite ramuri. Concuenţa, oferta unui apital 
nou într-o ramură de producţie sau retragerea unui capital 
vechi dintr-o altă ramură egalizează market price cu natural 
price şi reduce profitul dintr-o anumită ramură de producţie 
a nirvelul general. Aici e preJpune că real level of 1pofis 2) 
este constant şi dat, şi este vorba numai de a aduce la acst 
nivel profiturile din celelalte ramuri de producţie, care, din 
cauza cererii şi ofertei se ridică peste acest nivel sau scad 
sub aSt nivel. R [icardo] presupune chiar întotdeauna că 
mărfurile ale căror preţuri aduc un profit mai ridicat decît 
cel mediu se vînd peste valoarea lor, iar cele ale căror preţuri 
aduc un profit mai mic decît cel mediu se vînd sub valoarea 
lor. Dacă, n onenţă, valoarea lor de piaţă ajuge să 
fie adevată valorii lor, e stabileşte astfel nivelul. 

După Ric[ardo] , însuşi nivelul poate să crească sau să scadă 
cînd scade sau creşte (relativ permanent) salariul, adică rata 
plusvalorii relative, cea ce are loc fără schimbarea peţurilor. 
(Dşi R [icado] însuşi admite aici o schimare extrem de 
importantă a preţurilor in difeent trades, în funcţie de 
raportul dintre capitalul circulant şi capitalul fix). 

Dar chiar cînd s-a sbilit o general rate of profits şi deci 
s-au stabilit şi preţurile de cost, rate of profits poate totuşi 
să crească în unele ramuri, doarece aici ziua de muncă fiind 
mai lungă, creşte the rate of absolute surplus value. Faptul 
că concurenţa dintre muncitori nu poate avea efect nivelator 
este dovedit de intervenţia statului. Aici rata profitului va 
creşte fără ca market price să depăşească „natural price " .  
E drept că concuena dintre capitaluri poate face - în cele 
din urmă chiar face realmente - ca· acest profit suplimentar 
să nu revină în întregime capitaliştilor din aceste ramuri de 
producţie. Ei vor fi nevoiţi să scadă preţurile la mărfurie 
lor sub „natural prices" ale lor, sau celelalte ramuri vor spori 
întri"va preţurile lor (n oie z, ă de fat nu Je vor 
spori - această creştere poate fi paralizată prin scăderea 
valoii acestor măfuri -, le vor scădea totuşi [672] nu în 
msura cerută de dezvoltarea forţei productive a muncii din 
pro�riile lor ramuri de producţie). Nivelul general al profi
tulm va creşte şi peţurile de cost e vor schimba. 

1) - cerere .i ofertă. - Nota trad. 
> - nivelul real al profitului. - Nota trad. 
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Mai departe : dacă apare o nouă ramură în care se foloseşte 
n mod neproporţional multă muncă vie în comparaţie cu 
munca acumulată şi în care deci compoziţia organică a capi
talului este mult inferioară compoziţiei organice medii, care 
determină profitul mdiu, raportul dintre supply şi demand 
n această nouă ramură poate să pefiită ca produsul ei să 
fie vîndut la run preţ are să depcă reţul său de cost 
şi e să fie mai ipopat de valoarea a reală. Dacă concuenţa 
nivelează aceste deosebiri, acest lucru este posibil numai 
datorită creşterii nivelului general, deoarece în general capi
talul realizează, pune în mişcare o cantitate mai mare de 
supramuncă nepl!tită. Raportul dintre supply şi demand în 
primul caz nu face ca marfa să se vîndă peste valoarea ei, 
aşa cum crede Ricardo, ci numai ca ea să se vîndă la un preţ 
iprpat rde valoarea ei şi are d�şşe eţul ei de cost. 
Prin urmare, egalizarea nu poate face ca profitul să fie redus 
a nivelul lui anterior, ci duce la stabilirea unui nivel nou. 

[b) Concepţia greşită a lui Ricardo despre influenţa 
comerţului colonial şi în general a comerţului exterior 

asupra ratei profitului] 

a fel în colonial trade 1), de pi1dă, und�, atorită scavaj lui 
şi f€rtilităţii naturale (sau datorită faptului că juridic sau de 
fapt popriea lcară rte încă ib dezvo·l:tă) vaJ.ue 
.f lar 2) e mai căzu<tă rdeit in molă. ică apia
lurile din metropolă pot trece oricind în această ramură nouă, 
ele, ce-i drept, vor face să scadă profitul suplimentar specific 
obţinut în această ramură, dar vor face să crească nivelul 
general al profitului (aşa cum remarcă foarte j ust A. Smith). 

Aici Ric [ardo] recurge în permanenţă la următoarea frază : 
e ştie însă că în vechile ramuri de prducţie cantitatea de 
muncă folosită şi salariul au rămas neschimbate. Dar general 
rate of profit este determinată de raportul dintre munca 
neplătită şi cea plătită şi capitalul avansat nu într-o ramură 
de producţie sau alta, ci în toate ramurile de producţie în 
ce aill feely may € ansered 3). Riportul sta 
poate rămîne neschimbat în nouă cazuri din zece ; dar, dacă 
el se schimbă într-un caz din zece, general rate of profit 
trebuie să e schimbe în toate cele zece cazuri. Ori de cîte 

1) - comerlul colonial. - Nota trad. 
�) - valoara muncii. - Nota trad. 
3) - poate fi trasfrat n md liber. - Nota trad. 
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ori creşte maa mundi neplătite pusă n mişare de t apital 
Ide o mrime dată, oncurna oae e ni a aele 
capitaluri de mărime egală să obţină dividende egale, părţi 
egale din această supramuncă sporită, dar nu poate face ca, 
în ciuda faptului că supramunca a crecut în raport cu capi
talul total avansat, dividendul fiecărui capital în parte să 
rămînă neschimbat, să se rducă la partea anterioară din 
supramuncă. Din moment ce admite acest lucru, Ric[ardo] nu 
mai are nici un motiv să combată concepţia lui A. Smith, 
potrivit căreia numai concurenţa crescîndă a capitalurilor, din 
cauza acumulării lor, scade rata profitului . Căci el însuşi admite 
aici că rata profitului scade numai datorită concurenţei, deşi 
rate of surplus value creşte. Această concepţie este legată, 
fireşte, de cea de-a doua premisă greşită a a şi anume că 
rate of profit (dacă facem abstracţie de scăderea sau de 
creşterea salariului) poate să crească sau să scadă numai n 
urma unor abateri temporare ale preţului de piaţă de la preţul 
natural. Şi ce este natural price ? Preţul = advances + aveage 
profit 1). Pin umae, acest luru € due d. nou la pemia 
că average profit nu poate să scadă sau să crească niciodată 
decît dacă scade au creşte .ive surplus value ). 

e aceea R [icardo] greşeşte înd, în opoziţie c u  Smith, spune : 

„Nici o trecere de la un fel de comerţ exterior la altul, sau de la 
comerţul interior la comerţul exterior nu poate, după părerea mea, in
fluenţa rata profitului" (l.c„ p. 413.) [Versiunea românească, vol. I, 
p. 254) . 

La fel geşeşte Ricado il cde că rate of rofis U 
afectează preţurile de cost, deoaece ea nu afectează valorile. 

Ric [ardo] greşeşte cînd consideră că, in consequence of a 
favod foeign tlde, general level 3) ebi.e să € sabillcă 
întoleauna prin scăderea profitului la nivelul lui anterior şi 
nu prin creşterea lui. 

„Ei susţin că egalitatea profiturilor se va produce prin urcarea gene
rală a profitului ; iar eu sînt de părere că profitul din afacerea favora
bilă se va coborî repede la nivelul general" (l.c„ p. 1 32, 1 33.) [Versiunea 
românească, vol. I, p. 1 24) . 

Datorită concepţiei sale complet greşite asupra ratei pro
fitului, Ricardo nu înţelege deloc influenţa comerţului exterior, 

1) - avansuri + profitul mediu. - Nota trad. 
2) - plusvaloarea relativă. - Nota trad. 
�) - în urma unei situaţii favorabile a comerţului exterior, nivelul 

general. - Nota trad. 
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în urile cînd l nu face să sadă nemijlocit preţul pro
duselor alimentare consumate de muncitori. El nu vede impor
ana uriaşă e care o are pentru Anglia, de pildă, obţinerea 
[673] de materii prime mai ieftine pentru industrie şi nu 
înţelge că în ast caz, aşa cum am arătat mai sus 113, deşi 
preurile sad, rata profitului creşte, pe cînd în cazul contrar� 
în condiţii cînd preţurile cresc, rata profitului poate să sadă, 
chiar şi atunci înd în ambele cazuri, salariul rămîne ne
chimbat. 

„Aşadar, rata profitului nu creşte datorită extinderii pieţei" „. O.c„ p. 
1 36.) [Versiunea românească, vol. I, p. 125) . 

Rate of profit nu depinde de preţul mărfii, ci de masa 
supramuncii, care poate fi realiată cu un apital dat. Deoarece 
nu înţelege esenţa banilor, Ric[ado] subapreciază şi în alte 
azuri impona pieţei. 

a le de i S încă o macă : Rido oie ae 
acese bds j) de e răduişte să eoe, u aju
torul unor abstracţii forţate, ideea că rata plusvalorii şi rata 
profitului sînt Mentice. Economiştii vulgari au tras de aici 
oncluzia că adevărurile teoetice rep"ezintă abstracţii are 
ontazic raporturile reale. Dimpotrivă, ei ar fi trebuit să vadă 
că Ric[ado] nu merge dsl de departe cu abstracţiile juste 
şi de ea ajunge la abstracţii greşite 4). 

[3] Legea scăderii ratei profitului 

[a) Premisele greşite ale concepţiei ricardiene 
asupra scăderii ratei profitului] 

Ata este unul dintre princialele puncte ale sistemului 
ricalian� 

aa profitului are tendinţa să scadă. De ce ? A. Smith 
spune : ·datorită acumulării cresinde şi ceşterii concurenţei 
apialurilor cae o însoţsc. R[ialo] obiectează : concurena 
poate egalia profiturile din diferite ramuri (mai sus am văzut 
că aici el nu este ovent), dar ea nu poate scădea rata 
gnerală a profitului. Acst lucu ar fi posibil numai în azul 
d, datorită acumulării de apital, reşterea capitalurilor ar 

1) _ geşeli. - Nota traă. 
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depăşi atit de mult creşterea populaţiei, încît cerera de muncă 
ar depăşi în mod con;ant oferta şi, a urmae, saaiul ar 
spori în mod constant - nominal, real şi sub raportul valorii 
de întrebuinţare -, ar spori atît în ceea ce priveşte valoarea 
cît şi în ceea ce priveşe valoarea de întrebunare. Ast 
.uu nu e întîmplă. Ric[aoo] nu ste n ptit ce ă 
creadă în asemenea poveşti. 

Intrucît rata profitului şi rata plusvalorii - a plusvalorii 
relative, în măsura în care el presupune că ziua de muncă 
rămine neschimbată - sînt pentru el identice, scălerea con
stantă a ratei profitului sau tendinţa de scădere a ratei pro
fitului el le poate explica numai prin aceleaşi cauze care 
determină scăderea constantă sau tendinţa de scădee a .tei 
plusvaLorii, adică a acelei prţi a zilei de muncă în cursul 
căreia muncitorul nu lucrează pentru sine, ci pentru capitalist. 
Dar care sînt aceste cauze ? Dacă se presupune că zia de 
muncă este dată, acea parte a ei în cusul căreia muncitorul 
lucrează gratuit pentru capitalist poate să scadă, să e micşo
reze numai cu condiţia să crească partea din ziua de muncă 
în cursul căreia el lucrează pentru sine. Dar acest lu (se 
prsupune că se plăteşte the value of labour) este posibil 
numai în cazul ind se măreşte valoarea obiectelor e primă 
necesitate, a mij loacelor de subzistenţă pe are muncitorul 
îşi cheltuieşte salariul. Dar, datorită dezvoltării forţelor pro
ductive ale muncii, valoarea mărfurilor industriale scade în 
permanenţă. Prin urmare, scăderea ratei profitului pate fi 
explicată numai prin faptul că valoarea principalei părţi com
ponente a mij loacelor de subzistenţă - produsele alimentare 
- creşte în permanenţă. Aceasta, deoarece productivitatea 
agriculturii scade în mod permanent. Aceeaşi pemisă cu aju
torul căeia R [icardo] explică, în analiza pe care o ae entei 
funciare, existenţa şi creşterea acesteia. e aceea scderea 
continuă a ratei profitului este legată de creşterea continuă a 
ratei renei funciae . Am arătat deja că conepţia lui R [:aoo] 
asupra rentei funciae este greşită. In felul acesta e năruie 
deci una dintre ba2ele explicaţiei pe are o dă pentru fall in 
the rate of profis .  Iar în al doilea rînd ea se întemeiază e 
premisa grşită că rate of surplus value şi rate of ofit sînt 
identice. şa încît scăderea in the rate of profit este entică 
cu o scădere in the rate of surpls value, cae, într-ad�văr, 
ar fi explicabilă numai în maniera lui R [icado] . Prin sa 
teoria lui este infirmată. aa profitului sade, deşi rate of 
spls vlue rne idntică au şe, de, oaă u 
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dezvoltarea forţei productive a muncii, capitalul variabil 
se miază în raport cu apitalul constant. Aşadar ea Se!de 
nu nu că muna devine mai puţin productivă, ci p€ntru 
că a devine mai productivă. Nu pentru că muncitorul este 
exploatat mai puţin, ci pentru că este exploatat mai mult, 
fie a urmare a reşterii timpului de supramuncă absolut, fie 
- cînd statul inează acest luru - ca urmare a faptului 
că scăda valorii relative a muncii şi, prin urmae, creşterea 
timpului de supramuncă relativ rezultă din însăşi esenţa pro
ducţiei capitaliste. 

T, oria lui R [ido] e baează e două e 
greşite : 

1) e premisa greşită că existenţa şi cre;terea rentei fun
ciare sînt condiţionate de productivitatea descrescindă a agri� 
culturii ; 

2) e rma greşită că rata profitului = rata plusvalorii 
relative, poate să crească sau să sadă numai invers propor
ţional cu creşterea sau u scădera salariului. 

[674] Aum, în primul rînd, voi pune la un loc pasajele 
în are R [alo] dezvoltă concepţia expusă mai sus. 

[b) Ideea lui Ricardo că renta crescîndă absoarbe 
treptat rata profitului] 

n paabil încă unele oservaţii cu privire la modul în 
e Ri{ado] ,  ponind de la conpţia sa asupra rentei fn
ciare, ajunge la concluzia că renta asoarbe treptat rata pro
fiuui. 

In t scop vom folosi, cu modificările neceare însă, 
ale e a p. 574 1). 

In e tabele e presupune că capitalul folosit = C0 y.o, 
plusvaloarea = 50°/0 şi, prin umare, valoarea produsului, indi
feent e pductivitatea muncii = 120 1. st. n acestea, 
10 1. st. = profit, 1 0  1. st. = rentă asolută. Să prsupunem 
că ee 0 1. st. fint pentru 20 de muncitori (p€ntru o săptă
mînă e muncă, de pildă) (sau întrît este vorba de rata pro
fitului, entru un an ; aeasta ste absolut indiferent aici). 
Potrivit aelului A, în care terenul I determină valoarea de 
piaţă, numărul de tone = 60 ; prin urmare, 60 de tone = 120 
1 .  st., 1 tonă = 10/0, = 2 1. st. Salariul = 40 1. st., deci = 20 
de toe au 20 cuarteri de cereale. Prin urmare, acsta este 

1) Vi aelul serat între p. 49-497. - Nota red. 
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salariul nesar pentru numărul de muncitori folosiţi de capi
talul de 100 1. st. Dacă acum ar fi necsar să se folosească 
un teren mai prost a cărui exploatare ar cere un apital de 
110  1. st. (60 1. st. capital constant şi cei 20 de muncitori 
de aici puşi în mişare) pentru a produce 48 de tone (adică 
60 1. st. capital constant şi 50 1. st. capital variabil), în acest 
caz plusvaloarea = 10  1. st. Preţul unei tone = 2 112 1. st . Dacă 
am trece la un teren şi mai prost, unde 120 1. st. dau 40 de 
tone, preţul unei tone = 12oho = 3 1. st. Aici, pe terenul şi mai 
prost, r dispărea orice plusvaloare. Cei 20 de muncitori produc 
întotleauna o valoare de 60 1. st. (3 1. st. = 1 zi de muncă, 
indiferent de mărime). Dacă, prin umare, salariul creşte de 
la 40 1. st. la 60 1. st .,  orie plusvaloare dispare. Totodată 
e presupune tot timpul că 1 cuarter de cereale reprezintă 
salariul necesar al unui muncitor. 

Să presupunem că în ambele acste cazuri trebuie cheltuit 
un capital de numai 100 1. st . Sau, ceea ce este acelaşi lucru, 
oricare ar fi capitalul cheltuit, are va fi raportul pentru 
100 1. st. ? Şi anume, în loc să se calculeze că se cheltuieşte 
un capital de 110  1. st., de 120 1. st., numărul muncitorilor şi 
capitalul constant fiind aceleaşi, noi calculăm, presupunînd 
aceeaşi compoziţie organică (nu în ceea ce priveşte valoarea, 
ci în ceea ce priveşte cantitatea de muncă folosită şi canti
tatea de capital constant), ît capital constant şi cîţi munci
tori revin la un capital de 100. (a să rămînă compararea 
esor 100 de unităţi u lte ategii.) porl ne 110  
ş i  60 = 100  : 546/iii iar raportul dintre 110  ş i  50 = 100  : 455/i1 . 
20 de oameni pun în mişcare 60 capital constant ; cîţi [oameni] 
vor pune în mişcare 546/i1 ? 

Lucrurile e petrec astfel : 60 1. st. eprezintă valoa . .creată 
de un număr . de muncitori folosiţi (să zicem 20 de .mqiCitori) . 
Totodată, acestui număr de muncitori folosiţi i · e ,plătesc 
20 de cuarteri, sau tone = 40 1. st., dacă 1 tonă au 1 cuar
ter · 2 1. st. Dacă valoarea unei tone creşte a 3 1. st., plus
valoarea dispare. Dacă valoarea unei tone creşte a 2 112 1. st. ,  
dispare jumătate din plusvalore, are reprezenta ren� . abso
lută. 

In primul caz, cheltuinduSe un apital de 120 1. st. (60 c şi 
60 v), produsul = 120 1. st. = 40 de one (40 X 3). In al doilea 
caz, cheltuinduSe un apital de 110  1. st. (60 c şi 50 v), pro
dusul = 120 1. st. = 48 de tone (48 X 2 112). 

In primul z, cheltuinduSe un apital de 100 1. st. (50 c 
şi 50 v), produsul = 100 1. st. = 33113 tone (3 1. st. X 33a = 
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100 1. st.). Totodată, întrucît aici are loc numai o trecere la 
un teren mai prost, în capital nu s-au produs nici un fel de 
schimbări, capitalul constant de 50 1. st. este pus în mişcare, 
proporţional, de tot atîta [muncă] ca şi capitalul de 60 1. st. 
Prin urmare, dacă acesta din urmă a fost pus în mişcare de 
20 de oameni (care primeau 40 1. st. cînd valoarea unei tone 
= 2 1. st.), acum capitalul de 50 1. st. este pus în mişcare 
de 162/a muncitori, care primesc 50 1. st. de înd valoarea unei 
tone a crescut la 3 1. st. Un om primeşte, ca şi înainte, 1 tonă 
sau 1 cuarter = 3 1. st., căci 162/a X 3 = 50.  Dacă valoarea 
creată de 162/3 oameni = 50 1. st., valoarea creată de 20 oameni 
= 60 1. st . Rămîne deci valabilă premisa anterioară că muna 
de o zi a 20 de oameni = 60 1. st. 

Să luăm acum al doilea caz. Cheltuindu-se un capital de 
100 1. st., produsul = 1091/11 1. st. = 43 7/11 tone (21/2 X 437/11 
= 1091/j 1 ) .  Capitalul constant = 546/11 1. st., iar capitalul varia
bil = 455/i1 1. st. Cîţi oameni reprezintă aceste 455/11 1. st. ? 
182/1 1 oameni [675] . Totodată, dacă valoarea zilei de muncă a 
20 de oameni = 60 1. st.,  cea a 182/11 oameni = 546/11 1. st. şi 
deci valoarea produsului = 1091/11 1. st. 

Vedem că în ambele cazuri acelaşi capital pune în mişcare 
un număr mai mic de oameni dcît înainte, care însă costă 
mai mult. Ei lucrează tot atîta timp, dar timpul de supramuncă 
s-a micşorat sau a dispărut, deoarece cu aeeaşi muncă ei dau 
un produs mai mic (iar acest produs constă din obiectele lor 
de primă necesitate), prin urmare, deşi ei lucrează tot atîta 
timp a mai înainte, timpul de muncă cheltuit de ei ca să 
producă 1 tonă sau 1 cuarter a crescut. 

In alculele sale, Ric[ardo] presupune întotdeauna că capi
talul pune în mişcare mai muită muncă şi de aceea este nece
sar să se cheltuiască mai mult capital, adică 120 sau 110  în 
loc de 100 cît s-a cheltuit înainte. Acest lucru este exact numai 
în măsura în care se presupune că trebuie să se producă 
aceeaşi cantitate de produs, adică, în cazurile citate mai sus, 
60 de tone, şi nu 40 de tone în cazul I, cheltuindu-se 120 1. st ., 
şi 48 de tone în cazul l II-lea, cheltuindu-se 110 1. st. De 
aea, în primul az, cheltuinduse 100 1. st., se produc 331/3 
tone, iar în al doilea z 437/11 tone. Prin aceasa Ric[ardo] 
respinge implicit punctul de vedere just, care nu constă în 
aceea că trebuie să se folosască mai mulţi muncitori pentru 
producerea aceleiaşi cantităţi de produs, ci în aceea că o can-
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titate de muncă dată produce o cantitate mai mică din acest 
produs, din are o parte mai mare leit înainte reprezintă 
salariul. 

Să comparăm acum ambele tabele, în primul rînd taelul A 
de la p. 574 şi noul tabel care rezultă din firmaţiile de pînă 
acum. 

VP 

i' [Va- PC 

·:: 3 I oare VI VD [Preţ RD 
o de [Valoare [Valoare de RA Rentă BA 
„ a T piaţă) indivi- diferen- cost) [Rentă dife- [Renti ' ' ; S :: [Va- per duală] ţială) per abso- ren- abso-
s l o loarea tonă per tonă per tonă tonă Iută) ială) Iută) 

1. F• totală) 1. 1. 1. 1. 1. 1. tone 

100 60 120 2 2 o 15/s 10 o 5 
II 100 65 130 2 1 tt/13 2/13 19/13 10  10 5 

III 100 75 150 2 1% % 17/15 10 30 5 

300 200 400 30 0 15 

' : RD Suma Suma o [Rentă totală totală Comp o- Plus- Număr Rata „ ' diferen- a a zlţia va- de Sala- Sala- profi-; ţială) rentei rentei capi- I oare munci- riu riu tului s tone 1. tone talului o tor! 1. tone Io 

o 10 5 c6o v4o 50 20 40 20 10 
II 5 20 1 0  C60 v4o 50 20 40 20 10 

III  15 40 20 C60 V4o 50 20 40 0 10 

20 70 35 

Dacă acum am prezenta în ordine inversă acest ael, după 
descending line a lui Ric[ardo] , adică dacă am încee cu III 
şi am admite totodată că pămîntul cel mai fertil, care a fost 
cultivat cel lintii, nu dă nici o rentă, am avea la îneput în 
această categorie III un capital de 100 1. st. care produce o 
valoare de 120 l. st., din care 60 1. st. reprezintă capitalul con
stant, iar 60 1. st. munca nou adăugată. Mai departe, umîn
du-1 pe Ric[ado] , ar trebui să e presupună că rata profitului 
ar fi mai ridiată deît cea arătată în tabelul A, deoare dacă 
sade preţul unei tone de cărbune (cuarter de griu) cei 20 de 
oameni primsc 20 de tone = 40 1. st. cînd o tonă = 2 1. st. 
Inucît însă acum ea = 1/i5 1. st. ,  sau 1 1. st. şi 12 şilingi, 
ei 20 de oameni primesc numai 32 1. st. (= 20 de tone). Capi
talul cheltuit pentru acelaşi număr de muncitori, ar fi 60 c şi 
32 v = 92 1. st., valoarea = 120 1. st., deoarece ca şi înainte 
valoarea creată de munca a 20 de muncitori = 60 1. st. Potrivit 
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astui raport un capital de 100 1. st. ar trebui să creeze o 
valoare de 13010/22 1. st., căci 92 : 120 = 100 : 13010/23, (sau 
23 : 30 = 100 : 13010/23) . Iar compoziţia organică a acestui capi
tal de 100 1. st. ar fi 655/23 şi P 3418/23 v. Prin urmare, capi
talul ar fi C65 5/23 + V4 18/23 ; valoarea produsului = 130 L0/23 
1. st. Numărul muncitorilor ar fi 21 L7/23• Raa plusvalorii ar fi 
87 112o .  

VP VI VD 
Număr VT [Valoare [Valoare [Valoare 

[Ca e- Capital de [Valoare de piaţă individuală diferenţială 
gorie) 1. tone totală) per tonă] per tonă) per tonă) 1. I. 1. 1. 

III 100 81 12/23 13010;2.1 13/; 13/; o 

Rentă Profit 
Rata 

compoziţia 
Rata 

Numărul profitului plusvalorii I. I. % capitalului o de muncitori 

o 3010;23 3010/23 C65 5/23 y3. 18/23 871/2 2117/23 

Salariul exprimat în tone = 21 17/23 t şi profitul = 19 L/r,6 t. 
[676] Să presupunem acum, tot în cadrul premisei lui 

Ric[ado] , că, datorită creşterii populaţiei, preţul de piaţă e 
urcă n aşa măsură înit trebuie cultivată categoria II, în care 
valoaa unei tone = 1 1 11/13 1. st. 

Aici nu e întîmplă nicidecum, a cum vrea Ric[ado], ca 
21 17/23 muncitori să producă tot timpul aeaşi valoare, şi 
anume 55/23 1. st. (salariul şi plusvalorea calculate împreună). 
Căci numărul de muncitori pe care îi poate angaja şi, prin 
urmare, exploata categoria III e va micşora, potrivit chiar 
propriei lui premise, şi deci va scdea şi suma toală a plus
vaffii. 

Totdată, compoziţia capitalului agrar ramme tot timpul 
aceeaşi. Pentru a pune în mişcare C60 este nevoie întotdeauna 
de 20 de muncitori (ziua de muncă fiind dată), indiferent cum 
ar fi plătiţi. 

Intrucît aceşti 20 de muncitori obţin 20 de tone şi o tonă 
= 1 11/13, 1. st., 20 de muncitori costă 20 (1 + 11/1 3) 1. st. = 
20 1. st. + 1612/13 1. st. = 3612/13 1. st. 

Aşadar, valoarea produsă de aceşti 20 de muncitori, indi
ferent de productiviatea muncii lor = 60 1. st., capialul avan
sat = 9612113 1. st., şi valoarea = 120 1. st., prin urmare, pro
fitul = 231/13 1. st. De aceea profitul capitalului de 100 va fi 
2317121,  iar ooia apial.ui : C61 19/21 V8 2121 . [Sînt] oou
paţi 2040163 muncitori. 
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Dacă valoarea totală = 12317/21 1. st. şi dacă valoarea indi
viduală a unei tone în categoria III = 13/5 1.  st., cîte tone va 
reprezenta acum produsul ? 778/21 tone. Rata plusvaloii este 
62112%. 

Dar categoria III vinde tona cu 1 11;13 1. st. Aceasta îmnă 
că la fiecare tonă e obţine o valoare diferenţială de 412/13 
şilingi, sau 16165 1. st., iar a 778121 tone = 778121 X 1%5 = 1 91/21 
1. st. 

In loc să-şi vîndă produsul cu 12317/21 1. st., III l vinde cu 
12317121 1. st. + 191/21 = 1426/7 1. st. Aceste 191/21 1. st. repre
zintă renta. 

Aşadar pentru III am avea : 

[VTR] [VPT] VP VI 

[Ca te- Capital 
Valoarea Valoarea [Valoarea [Valoarea 

Tone de piaţă de piaţă de piaţă individuală 
gorie) l. reală totală per tonă] per tonă] 

1. l. . . 

III 100 778/i1 1 2317/21 1426/7 1 11/ 13 1, 

VD Rata 
Rata Numărul [Valoarea Renta Renta prof I- Compoziţia 

diferenţială l. n tulul capitalului plusvalorii de 

per tonă] tone o % muncitori 

c+ 16/w l. =J 
+412/13 ş. 191/21 1 00/G3 2317/21 CG1 19/21 V8 2/21 621i 20)/3 

Salariul în tone = 2040163 tone. Profitul = 1 21131126 tone. 
Să trecem acum a ategoria II ; aici nu există rentă. Valoa

rea de piaţă şi valoarea individuală sînt egale. Numărul de 
tone produse de II = 67%3 tone. 

Prin urmare, pentru II avem : 
VT 

VP VI 
[Valoarea [Valoarea 

[Cate- Capial Tone [Valoarea de piaţă individuală 
gorie] l. totală] per tonă] per tonă] 

l. l. L 

II 100 674/3 1 2317/21 1 11/13 1 11113 

VD 
(Valoarea Rata 

Compoziţia 
Număul 

diferenţială] Renta prof!- Plnsva- de 
per tonă 1. tulul capialului loarea muncitori 

l. % % 
o o 23 1 '/21 cs1 19/21 s 2/21 621/2 200/3 

Salariul în tone = 204% tone şi profitul = 12113/16 tone. 
(677] 2. Aşadar, penru zul al doilea, înd apare ategoria 

II şi apare şi renta avem : 



Teoria profitului a lui Ricardo 489 

P VI D [Va-

VTB T [Va- loarea [Val oa-
loarea rea 

[Cate- [Valoa- [Val oa- de 
indi-

diteren-
gorle] Capital Tone rea rea de piaţă 

vi-
ţlală 

totală piaţă duală 
per per 

reală) reală) tonă] 
per 

tonă] tonă] 
I. I. I. I. I. I. 

III 100 778/21 12317/1 142°/7 111/13 1o 1+1%5 1. =l 
+4l/13 Ş. 

I I  100 67%3 123 17/1 123 17121 111/13 111/13 o 

Nu-
Rata mă- Rata 

[Compoziia 1 plus- prof!- Salariul Profitul Renta Renta 

capltalullJ de vaio- tulul 1n 1n tn 

mun- l tone tone tone 

citorl % % I. 

61 191z1 V8 2/ 21 2o.0;3 621/2 23 17/21 204013 121131126 19 1/1 lQl/3 
cs1 19/21 V8 2/21 20"°3 621/s 23 17/1 204013 12113/16 o o 

Să tre€m acum la al treilea caz şi să presupunem, împreună 
cu Ric[ado] , că trebuie şi poate fi exploatată mina cea mai 
proastă (categoria I), deoarece valoarea de piaţă a crescut la 
2 1. st. tona. Intruit la un capital constant de 60 1. st. se cer 
20 de muncitori, iar aceştia costă acum 40 1. st., avem ace€aşi 
compoziţie a capitalului ca şi în tabelul A de a p. 574, şi 
anume C60 V40 şi valoarea produsă de 20 de muncitori este 
întotdeauna egală cu 60 1. st . ,  deci valoarea totală a produsului 
produs de capitalul de 100 1. st. = 120 1. st., indiferent de pro
ductivitatea lui. ata profitului este aici = 20%, plusvaloarea 
= 50o. Profitul n tone = 10  tone. Acum trebuie să vedem 
cum s-au schimbat III şi II datorită acstei schimbări a valorii 
de piaţă şi a apariţiei categoriei I, care determină rata pro
fitului. 

Deşi III cultivă pămîntul cel mai fertil, ea poate folosi, cu 
un capital de 100 1. st. ,  numai 20 de muncitori care o costă 
40 1. st„ întrucit a un capital constant de 60 1. st. e cer 20 de 
muncitori . De ace€a, numărul muncitorilor folosiţi de capitalul 
de 100 1. st. scade la 20. Valoarea totală reală a produsului 
său este acum = 120 1. st. Intrucît însă valoarea individuală 
a unei tone produse de categoria III = 1 9115 1. st„ cîte tone 
produce această categorie ? 75 de tone, deoarece 120 împărţit 
la 2411 5 (1 9/25 1. st.) = 75. Numărul de tone produs de categoria 
III se micşorează, deoarece cu acelaşi capital ea poate folosi 
mai puţină muncă şi nu mai multă (aşa cum prezintă lucru-
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rile, întotdeauna greşit, Ric[ado] , fiindcă el are în permanenţă 
în vedere numai antitatea de muncă necesară pentru pdu
cerea aceluiaşi produs şi nu cantitatea de muncă vie care poate 
fi folosită în condiţiile unei noi compoziţii a capitalului ; ceea 
ce aici se singurul lucru important) . Dar aceste 75 de tone 
sînt vîndute de categoria III cu 150 1. st. (în loc de 120 1. st. 
care reprezintă valoarea lor) şi astfel renta în III creşte, ajun
gînd a 30 1. st. 

In eea ce priveşte categoria II, valoarea produsului este 
aici egală tot cu 120 1. st. etc. Intrucît însă valoarea indi
viduală a unei tone = 1 11/13 1. st. ea produce 65 de tone (căci 
120 împărţit la 4/1 3 1 11/3 = 65). Pe scurt, avem aici tabelul A, 
de a p. 574. Dar întrucit aici, pentru scopul nostru, avem 
nevoie de noi rubrici, vom face acum un nou tael, în care 
apare categoria I, iar plusvaloarea e ridică a 2 1. st. 

3. [Al treilea caz :] 

VTB VPT 
[Valoa- [Valoa-

[Ca e-
Capital Tone 

rea rea 
gorie] totală de piaţă 

reală] totală] 

l. l. l. 

III 1 00 75 120 150 
II 100 65 120 130 

I 100 60 1 20 1 20 

Numă-
Rata l Rata 

Compoziia de plus- prof!-
capitalului munci- valorii tului 

tort % % 

co v0 20 50 20 
C0 V0 20 50 20 
C0 vw 20 50 20 

VP 
[Va-

loarea I �e
ţă 

[Valoarea 
P a de piaţă 

t:!�I 
per tonă] 

l. l. 

2 13/s 
2 1 11/13 
2 2 

Salariu Profit 
n n 

tone tone 

20 10  
20 1 0  
20 1 0  

D 
[Valoarea 

diferenţială 
per tonă] 

l. 

[2/s 1. =] 8 ş. 
f2/13 l. = l 31/13 ş. 

o 

Renta 
Renta n 

l. tone 

30 15  
10  5 
10  o 

40 20 

[678] Pe scrt acest al treilea az corespunde tabelului A 
de la p. 574 (dacă facem abstracţie de renta absolută care apare 
aici ca parte a profitului), numai că este invesat. 

Să em m a ale i slpSe de noi 1). 
In primul rînd categoria care mai dă profit, să zicem I b.  

u un capital de 100 1 .  st. ,  ea dă numai 437/11 tone. 

1) Vezi volumul de faţă, p. 481-483. - Nota red. 
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Valoarea unei tone a rescut, ajunînd a 21/2 1. st . Compo
ziţia apitalului = C 546/11 V 455/i1 . Valoaea produsului = 
1091/11 1. st . 455/i1 1. st. plătesc 18�/11 oameni. Şi întrucît 
valoarea creată de mna de o zi a 20 de oameni = 60 1. st .,  
cea a 182/1 1 oameni = 546/11 1. st. De aeea, valoarea produsu
lui = 1091/11 1. st. Rata profitului = 91/11 1. st. = 3î/11 tone. 
Rata plusvalorii = 20o. 

îuit compoziţia organică a apitl1uli n III, II, I ese 
aceeaşi ca în I b şi ele trebuie să plătească acelaşi salariu, 
cu un apital de 100 1. st. ,  ele pot să folosească tot numai 
1 82/1 1 oameni, care vor produce o valoare totală de 546/1 1 1. st. 
şi ,  prin urmare, ca şi I b, o plusvaloare de 20o şi o rată a 
profilui de 91111 % .  Valoarea totală a produsului este aici, 
ca şi în ategoria I b = 1091/11 1. st. 

Intruit valoarea inldividuală a unei tone în III = 13/, 1. st. 
categoria aceasta produce (sau este 1091/1 1 1. st. =) 1091/11 
împărţit la 13/s sau 24/1 .; = 682/11 t. Mai departe, diferenţa 
dintre valoarea individuală a unei tone şi valoarea ei de piaţă 
ese m 21/2 1. t. - 1 % 1. st. Deci 2 .. st. şi 1 O şingi - 1 
1. st. şi 1 2  şilingi = 1 8  şilingi. La 682/11 tone = 1 8  (68 + 2/11) 
şilingi = 1 2273/i1 şilingi = 61 1. st. şi 73/i1 şilingi. în lc să-şi 
vîndă produsul cu 1091/1 1  1. st. ,  III îl vinde cu 1 70 1 .  st. 95/11 
şilingi. Iar acest excedent = renta categoriei III - Renta 
exprimată în tone = 246/11 tone. 

întrucît valoarea indivtduală a unei tone în II = 1 11/13 1. st. ,  
e a  nroduce 1091/1 1 împărţit la 1 11/13, adică = 591/11 tone. în 
categoria II diferenţa dintre valoarea de piaţă a unei tone şi 
valoarea ei individuală este 21/2 1. st. - 1 11/13 1. st. Adică 
17126 1. st. a 591/11 tone aceasta înseamnă 38/711 1. st. Aceasta 
reprezintă renta. Valoarea de piaţă totală = 1478fi1 1. st. Renta 
exprimată în tone = 1 55/i1 tone. 

în sfîrşit, întrucît în I valoarea individuală a unei tone = 
2 1. st. ,  1091/11 1. st. = 546/i1 tone. Diferenţa dintre valoaea 
individuală şi valoarea de piaţă = 21/2 1. st. - 2 1. st. = 1 0  
şilingi. La 54611 1 tone aceasta = (59 + 6/i1) 10 şilingi = 590 
şilingi + 60/11 şilingi = 27 1. st. + 55/11 şilingi. Aşadar, valoarea 
de piaţă totală = 136 1. st. 73/i1 şilingi. Valoarea rentei expri
mată în tone = 1010/11 tone. 

Dacă al vom pne ate aea al.ă într-un tael 
penru cazul 4 avem : 

[679] 4. [Al patrulea az :] 
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VP I 
R 

VT 
(Va- (Va- D (Valoa- loarea loarea 

(Cate- Capial rea (Valoarea de de (Valoarea 

gorla) l. Tone totală de piaţă piaţă piaţă diferenţială 

reală) totală) per per per 

l. l. tonă) tonă) tonă) 
l. l. 

III 100 682/11 1091/11 [1705/11 1. =] 21/2 13/s [9/10 1. =] 18 ş. 
170 1. 91/11 ş. 

I I  100 591/11 1091/11 147i1 1. [ = 21/2 1 11/13 [17/2s l. =] 
147 1 .  14%1 ş.] 131/13 ş. 

I 100 546/11 1091/11 [1364/11 I. =] 212 2 C1/2 I. =] 10 ş. 

lb 100 437/11 1091/11 
136 I. 7t1 ş. 
1091/11 I. [ = 21/2 21/2 o 
109 1. 9/11 ş.] 2 

Rata 
Pro-Numărul plus- Rata Sala- Rena 

Ctmpoziţia de mun- vaio- pro- riul fi tul Renta (n) 
capitalului citori l fitulul (în) lnJ l. tone 

% % tone tone 

C1i %1 V45 5/11 l!!/11 20 91/11 18%1 37/11 [6l,/11 l. =] 24%1 
61 I. 7i1 ş. 

C1i %1 V45 5/11 182/11 20 91/11 182/11 37/11 [387/11 1 .  =] 15%1 
38 1. 12%1 ş. 

C4 6/11 V45 %1 182/11 20 91/11 182111 37/u [27i1 I. =] 1010111 

CI i1 V45 %1 
27 1. 5%1 ş. 

182/11 20 91/11 18i1 37/11 o o 

Să examinăm, în sfîrşit, ultimul z, în care, după Riardo, 
dispare întregul profit, nu rămîne deloc plusvaloare. 

Aici valoarea produsului creşte pînă la 3 1. st„ aşa încît, 
dacă se folosesc 20 de oameni, salariul lor = 60 1. st„ exact 
valoaea produsă de ei. Compoziţia capitalului = covo. In 
ast az se folosesc 162/3 oameni. Dacă valoarea produsă de 
20 de oameni = 60 1. st„ cea produsă de 162/3 oameni = 50 
1. st. Prin urmare, salariul absoabe întreagă această valoare. 
Un om primeşte, a şi înainte, o tonă. Valoarea produsului = 
100 1. st. şi numărul tonelor produse = 331/3 din care 1/2 produce 
numai valoaea capitalului constant, iar cealaltă jumătate 
numai valoarea apitalului variabil. 

Intruit în III valoarea individuală a unei tone = 1 % 1. st. 
sau 24/15, cite tone produce aeastă ategorie ? 100 împărţit la 
24/15, adică 621/2 tone, a căror valoare = 100 1. st. Diferenţa 
dintre valoarea individuală şi valoarea de piaţă = 3 1. st. - 1 % 
1. st. = 16/15 1. st. sau 1 % 1. st. La 621/2 tone aceasta = 871/2 1. st. 
in ae, valoa de piaţă oă a odslui = 1871/2 1. st.> 
renta în tone = 291/6 tone. 
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In II valoarea individuală a unei tone = 1 11;13 1. st. Prin 
urmare, valoarea diferenţială = 3 1. st. - 111/13 1. st. = 12/13 1. st. 
Intrucît aici valoarea individuală a unei tone = 1 11;13 1. st„ 
sau 24/13 1. st„ capitalul de 100 1. st. produce 100 împărţit a 
24/13, adică 541/6 tone. Pentru acest număr de tone diferenţa = 
62 1. st. şi 10  şilingi. Valoarea de piaţă a produsului = 162 1. st. 
şi 10 şilingi. Exprimată în tone, renta = 20% tone. 

In I valoaa individuală a ni tone = 2 1. st. n re, 
valoarea diferenţială a unei tone = 3 1. st. - 2 1. st. = 1 1. st. 
intrucît valoarea individuală a unei tone este aici = 2 1. st„ 
cu n ipJtal de 100 1. st. [e rc] 50 de oe. Aa 
dă o diferenţă de 50 1. st. Valoarea de piaţă a produsului = 
150 1. st„ iar renta în tone = 162/3 tone. 

Să em m la ategoa I b, € pînă am nu dăda 
nici o emă. Aid valoa. ndividulă = 21/2 1. t. Pn ae, 
valoarea diferenţială = 3 1. st. - 21/2 = 1/2 1. st. sau 1 0  şilingi. 
Iar întrucît aici valoarea individuală a unei tone = 21/2 sau 
5/2 1. st„ capitalul de 100 1. st. prdduce 40 de tone. a acstea 
valoarea diferenţială = 20 1 .  st„ aşa încît valoarea de piaţă 
totală = 120 1. st. Renta în tone = 62/a tone. 

Aşadar, acum vom prezenta laolaltă acest al cincilea caz, 
în care, după părerea lui Ric[ado] ,  profitul dispare. 

[680] 5. [Al cincilea z :] 

VP 
I D 

VTR VPT [Va- [Va-
[Va- [Va- [Va- loarea Io r a 

(Cale- loarea loarea loarea indivi- diferen-
gorie] Capital Tone totală de piaţă de piaţă duală ială 

reală] totală] per per per 
tonă] tonă] tonă] 

I. I. I. I. I. 

III 100 621/2 100 1871/2 3 1&/5 i% 
II 100 541/5 100 1621/2 3 l il/13 12/3 
I 100 50 100 150 3 2 l 
Ib 100 40 100 120 3 2112 1/2 
Ia 100 331a 100 100 3 3 o 

Numărul 
Rata Rata 

Salariul Renta Compoziţia plus- profi- Renta 
capitalului de valorii ll n n 

muncitori % % tone I. tone 

C50 vo 162/3 o o 162/a 871/2 291/6 cso vo 162/3 o o 162/3 62l/2 205/6 cso vo 162/a o o 162/a 50 162/a cso vo 162/a o o 162/3 20 62/a cso vo 16% o o 162/3 o o 

a o altă pagină voi prezenta toate cele 5 cazuri, într-un 
singur tabel. 
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[c) Transformarea unei părţi a profitului 
şi a unei părţi a capitalului în rentă. Schimbarea mărimii rentei 

în funcţie de cantitatea de muncă folosită în agricultură] 

[683] Dacă din tabelele prezentate la paginile anterioare 
vom examina în p1imul rînd tabelul E, vom vedea că aici în 
ultima ategorie I a lucrurile sînt foarte clare. Salariul absoarbe 
aici întregul produs şi întreaga valoare a muncii. Nu există 
nici un fel de plusvaloare şi deci nici profit şi nici rentă. 
Valoarea produsului este = valoarea apitalului avansat, aşa 
înoît muncitorii, care în cazul de faţă posedă un capital pro
priu, ot să-şi reproducă în permanenţă salariul şi condiţiile 
muncii lor, dar nu mai mult. In această din urmă categorie 
nu se poate spune că renta absoabe profitul. Nu există nici 
rentă, nici profit, deoarece nu există nici un fel de plus
valore. Salariul absoarbe plusvaloarea, deci şi profitul . 

n ea e piveşte elelte atu categoii, a fale 1) 
lule nu sînt deloc ie. Dacă nu eiistă pliSvalore, m 
poate să existe rentă ? In acelaşi timp, productivitatea muncii 
pe terenurile I b, I, II şi III nu s-a schimbat deloc. Prin urmare, 
inestenţa plusvalorii trebuie să fie numai o aparenţă. 

Mai apare apoi şi un alt fenomen care prima facie este tot 
atît de nclar. Renta exprimată în tone sau în cuarteri de 
cereale reprezintă pentru categoria III 291/6 tone sau cuarteri, 
în timp e în tabelul A, în care se cultivă numai terenul III, 
nu eisă i n fl de rntă. n afară ide aa, a00o 
numărul muncitorilor era de 21 17/23, în timp ce acum, numărul 
lor e e ni 1 6% ; 1poirl îă (e aoa ntga 
plusvaloare) reprezenta numai 1 911„6 tone. 

Aceeaşi contradicţie apare şi în II, unde renta în tabelul E 
reprezintă 20% tone sau cuarteri, în timp ce în tabelul B 
profitul, care absorbea întreaga plusvaloare (numărul mun
citorilor fiind de 20"0163, în timp ce acum este cu 162/i), repre
zenta numai 1 2 113/126 tone sau cuarteri. 

Aeşi lucru e onsită şi în I, unde n. n tabelul E = 
16% tne au ii, în p e în a�l C poil a
grii I, e iborba 5neaga llusvale, se egl u ni 
I O  tone (cind erau folosiţi 20 de muncitori, în loc de 16i). 

In sfîrşit, acelaşi fenomen are loc în I b, unde renta în 
tabelul E =6% tone sau cuarteri, n timp ce profitul lui I b 

1) - la pria vedere. - Nota trad. 
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în tabelul D, unde profitul abso1bea întreaga plusvaloare, este 
egal cu numai 37/1 1  tone sau cuarteri (cînd erau folosiţi 1 82/1 1 
muncitori, în loc de 1 6%). 

Este îsă limpede că, deşi creşterea valorii de piaţă peste 
valoarea individuală a produselor din III, II, I, I b poate să 
schimb€ modul în care se face repartiţia produsului şi să 
determine trecerea lui de la o grupă a participanţilor la 
împărţire la alta, această creştere a valorii de piaţă nu poate 
nicidecum să sporeacă produsul însuşi, care cuprinde plus
valoarea rămasă după înlocuirea salariului.  Intrucît produc
tivitatea terenurilor şi productivitatea capitalului au rămas 
neschimbate, în ce mod categoriile III - I b pot deveni mai 
productive, adică pot furniza un număr mai mare de tone 
sau cuarteri numai în virtutea faptului că e piaţă aar pro
dusele unui teren mai puţin fertil sau ale unei mine mai 
puţin productive din categoria I a ? 

Enigma se rezolvă în felul următor : 
Dacă munca de o zi a 20 de muncitori = 60 1. st., 1 62/:i 

muncitori vor produce 50 1. st. Intrucît însă în categoria III 
timpul de muncă cupris în 13/, 1.  st. sau în B/, 1. st. se 
exprimă în 1 tonă sau 1 cuarter, 50 1. st. se exprimă în 31 11„ 
tone sau cuarteri. Din această cantitate, 1 )2/:i tone sau cuarteri 
sînt folosiţi pentru salariu ; prin urmare rămîn 147/12 tone, 
care reprezintă plusvaloarea. 

Mai departe, deoarece preţul de piaţă al unei tone a crscut 
de a 13/, 1. st. sau % 1. st. a 3 1. st., este suficient să luăm 
din produs - are reprezintă 621/2 tone sau cuarteri - 1 621:3 
tone sau cuarteri, pentru a înlocui valoarea capitalului con
stant.  r, în condiţii în care o tonă sau un cuarter produse 
de categoria III a determinat ea însăşi valoarea de piaţă şi, 
daorită .cstui rpt, sa din nnă era egală u valoa. 
ei ind ividuală, pentru înlocuirea capitalului constant de 50 1. st. 
era nevoie de 31 1/r, tone sau cuarteri.  Din aceste 311/4 tone sau 
cuarteri, din această parte alicotă a produsului, necesară 
pentru înlocuirea capitalului atunci dnd valoarea unei tone 
era de 1 3/5 1. st., acum e nevoie de numai 1 62/3 tone. In felul 
acesa rămîn d isponibile şi revin rentei [684] 31 1/, - 1 62/3 tone 
au uateri. Aşar, 1 47112 tone sU cuartei. 

Dacă p lusvaloarea care este produsă în III de 1 62/3 muncitori, 
în condiţii în care capitalul constant este de 50 1. st., şi care 
reprezintă 147112 tone sau cuarteri, o adunăm cu aea parte 
din produs are, în loc să înlocuiască capitalul constant apare 
acum sub forma de plprodus şi care este egală tot u 147112 



categoria 

III 

III 

II 

Total 

III 

II 

I 

Total 

III 

II 

I 

I b 

Total 

III 

II 

I 
Ib 

Ia 

Total 

Capital 
l. st. 

Numărul 
de tone 

[681 - 682] Mişcarea rentei aşa cum o 

Valoarea Valoarea 
reală a de piaţă a 

produsului produsului 
total l. st. total l. st. 

Valoarea 
de piaţă a 
unei tone 

l. s. 

Valoarea 
nii
duală 
a unei 

tone 

Valoara 
diferen

ţială a 
unei tone 

l. st. 

A. (e cultivă numai categoria cea mai bună, categoria III). Renta nu 

100 

160 

100 

200 

100 
100 
100 

300 

100 
100 
10-0 
1 00 

400 

100 

100 
100 
100 
100 

500 

81 12;� 

144% 

75 

65 

60 

200 

682/11 
591/11 
54%1 
437/11 

225"111 

621/2 
541;

6 
50 

40 

331/3 

240 

247 13/1 

120 
120 
120 

360 

1091/11 
1091/11 
109 1/11 
1 091/11 

436%1 

100 
100 
100 
100 
100 

500 

o 

B. Apare categoria a doua (categoria II). 

266a 

16/as 
o 

C. Apare categoria a treia (categoria I). 

150 
130 

120 

400 

2 
2 
2 

D. Apare categoria a patra (categoria lb). 

1705/i1 
147%1 
136"111 
1091/11 

563''/11 

1% 

1 l l/13 
2 
21i2 o 

E. Apare categoria a cinca (categoria Ia) . 

1 871/2 
1621/2 
150 

120 

100 

720 

3 

3 

3 

3 

3 

13o 

1 11/13 
2 
212 

3 

1 2/a 

1�/13 
1 
l/2 
o 

vede Riardo (cu corctivele necesare) 

Compoziia 
organică a 
capitalului 

Numărul 
de 

muncitori 

Rata 
plusvalorii 

Profit 
l. st. 

Profitul 
n tone 

Salariul 
n tone 

Rentă 
l. st. 

există. Se foloseşte numai terenul cel mai fertil sau mina cea mai productivă 

Apariţia rentei pe terenul (mina) III 

61 19/21 C + 382/21 V 
6119/21 C + 38%1 V 

2040/3 6212% 
20I0/3 621/2% 

4111;3 

Apariţia rentei de terenul (mina) II 

60 c + 40 v  

60 C + 4l V 

60 c +  40 v 

20 
20 
20 

60 

50% 

50% 

50% 

Apariţia rentei pe terenul (mina) I 

546/i1 C + 451 V 

54/i1 c + 45/ u D 
546/i1 C + 455/11 V 

546/11 C + 45/u V 

132/11 
182/11 
182/11 
182/11 

20% 
20% 
20% 
20% 

2117/23 

2311121 12113/120 20"%3 

231'121 12113/125 20'°/3 

20 
20 
20 

60 

91/11 
91/11 
91/u 
91/u 

36"111 

10 
10 
10 

30 

37/11 
37/11 
37/11 
37/11 

20 
20 
20 

60 

l82/i1 
l82/i1 
l82/i1 
182/11 

Dispariţia plusvalorii şi a profitului în toate categoriile 

50 c + 0 ,  
50 C + 50 V 

50 C + 50 V 

50 C + 50 V 

50 C + 50 V 

162/a 

162/a 

162/a 

16% 

162/a 

831/a 

o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 

o 

o 
o 
o 
o 
o 

o 

162/a 

162/a 

162/a 

16/a 

162/a 

o 

30 
10 

o 

40 

61%1 
387/11 
27:1111 

o 

127%1 

871/2 

621/2 
50 
20 

o 

220 

Renta 
n 

tone 

o 

15 

5 

o 

20 

246/11 
155/i1 
1010/11 

o 

5010111 

291/6 
20-"/6 
162/a 

62/a 

o 
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tone sau cuarteri ,  plusprodusul total va reprezenta 28 1"!12 = 
= 292/12 = 29 116 tone sau cuarteri. Aceasta este exact renta 
din categoria III din tabelul E, exprimată în tone de cărbune 
sau cuarteri de cereale. Asolut la fel se rezolvă contradicţia 
dparentă în ceea ce priveşte mărimea rentei exprimată în 
tone sau cuarteri de cereale în categoriile II, I, I b din 
tabelul E. 

Vdem, aşadar, că renta diferenţială - care apare în cate
goriile de pămînt mai bune ca urmare a diferenţei dintre 
valoarea de piaţă şi valoarea individuală a produselor obţinute 
pe aceste terenuri, sub forma sa reală, ca rentă în produse, 
ca plusprodus sau , în exemplul citat mai sus, ca rentă în tone 
sau cuartei de cereale - constă din două elente şi este 
determinată de două transformări. [În primul rînd] , plus
produsul, în care este exprimată supramunca muncitorilor, 
plusvaloarea, se transformă trecînd de la forma de profit la 
forma de rentă, şi de aceea revine landlordului şi nu apita
stului. În al doilea rînd, o parte din produs care mai înainte , 
atunci cînd produsul terenului de calitate mai bună au al 
minei mai bune se vindea la valoarea sa proprie, era necesară 
pentru înlocuirea valoii capitalului con>tant, acum cînd, orice 
parte a produsului are o valoare de piaţă mai ridicată, se 
eliberează şi apare de asemenea sub forma de plusprdus şi 
de aceea revine landlordului şi nu capitalistului. 

Transformarea plusprodusului în rentă în loc de profit şi 
transfoa în plusprodus , deci în rentă, a unei părţi alicote 
a produsului, care înainte era destinată înlocuirii valorii capi
talului constant ,  - ambele aceste procese constituie renta în 
produse, în măsura în care aceasta este rentă diferenţială. 
Această din urmă împrejurare, şi anume că o parte din produs 
în loc să se transforme în capital se transformă în rentă, nu 
a fost ortă de ic[ado] şi de toţi rşii lui. Ei văd 
numai transformarea pluspldusului în rentă, dar nu trans
formarea în plusprodus a unei cantităţi oarecare din acea parte 
a produsului care în�inte nu revenea (profitului) , ci capitalului. 

Valoarea ominală a plusprodusului sau a rentei diferen
ţiale formate în acest fel este determinată (potrivit pre
supunerii) de valoarea produsului obţinut e terenul cel mai 
prost sau în mina cea mai proastă. Dar această valoare de 
piaţă duce numai la o altă repartiţie a acestui prdus, dar 
nu-l creează. 

Aceleaşi două elemente există nd [este vorba] de oricare 
profit suplimentar, de pildă, în cazul îd, datorită introducerii 
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unor noi maş1m etc., produsul - a cărui producere costă 
acum mai puţin - e vinde la valoarea de piaţă, care depă
şeşte valoarea lui proprie. O parte din supramunca munci
torilor apare ca plusprodus (profit suplimentar) n loc să
apară ca profit. Şi o parte din masa produselor care, atunci 
cînd fabricatul e vinde la valoarea sa proprie, mai redusă, 
ar fi necesară pentru a înlocui capitalistului valoarea capi
lli său osnt, este .m eiberată, întruit nu ebuie 
să mleă nimic, devine plpodus, şi de aea llă 
profitul. [684] . 

[688] {ealfel, ind vorbim dpe legea scăderii rate: 
profitului în procesul dezvoltării producţiei capitaliste, prin 
poit nelegm ii înaga sumă a iplSalori pe e şi-01 
apropriază în primul rînd capitalul ocupat în producţie, 
indiferent de felul în care trebuie s-o împartă apoi cu capi
talistul care dă bani cu împrumut (care primeşte dobîndă) şi 
cu landlodul (care primeşte enta). Prin urmare, aici rata 

f·t 1 
. plusvaloarea 

Rata f"t 1 . • aceast� pro 1 u u1 = pro 1 u u1, ln " 
capitalul avansat 

accepţie a ei, poate să scadă, deşi, de pildă, profitul indus
trial cşte în raport cu dobînda, sau invers ; tot a rata 
profitului poate să scadă, deşi renta creşte n raport cu pro
fitul indstrial, sau inves. Dacă profitul = P, profitul indus
trial = P', dobînda = D şi renta = R, atunci P = P' +D + R. 
Şi  ste limede că, oricare r fi P ca mărime absolută, P', D 
şi R pot să crcă sau să scadă unul în raport cu celălalt� 
inlelent de mărimea lui P., independent de creşterea sau 
scăda lui P. Creşterea lui P', D şi R unul faţă de altul 
înseamnă numai că P e repartizează în mod diferit între 
diferite soane. Analiea în continuare a împrejurărilor 
care duc a o repartiţie sau alta a lui P între diferite per
soane - repartiţie care, totuşi, nu este deloc identică cu 
crşteea sau cu scăderea lui P - nu intră aici, ci în analiza 
concurenţei dintre capitaluri. Dar dacă R poate să atingă o 
mărime e care P n-ar avea-o nici chiar dacă s-ar împărţi 
nai între P' şi D, aceasta, a cum am arătat, nu este deit 
o aarenţă şi rezultă din faptul că o parte din produs, în 
condiţii n care valoarea lui creşte în loc să e ransforme 
din nou în capital constant, e eli€rează şi e transformă în 
rentă.} [688] 



500 Capitoll isprezece 

[684] In toată această tratare a problemei se presupune că 
produsul care s-a scumpit (în ceea ce priveşte valoarea de 
paţă) U inră nalier 1) n cmpoziţia apitluli onsnt, 
ci numai în salariu, numai în capitalul variabil. Dacă produsul 
care s-a scumpit ar intra în capitalul constant, atunci, după 
părerea lui Ric[ado] , ca umare a acestui fapt, rata profitului 
ar scdea şi mai mult, iar renta ar creşte şi mai mult. Acst 
lucru trebuie cecetat. 

înă am am as că vala .pi.ului cont, adică 
în cazul de mai sus 50 1. st., trebuie să fie înlocuită cu valoarea 
produsului. Prin umare, dacă 1 tonă sau 1 cuarter valorează 
3 1. st., se înţelege că pentru înlocuirea valorii menţionate 
este nevoie de mai puţine tone sau cuarteri decît atunci cînd 
1 tonă sau 1 cuarter valorează numai 19/15 1. st. etc. Dar să 
prsupunem acum că cerealele sau cărbunele sau oricare alt 
produs al pămîntului - produs de un capital agrar - par
ticipă naturaliter la fomarea capitalului constant, reprezentînd, 
de pildă, j umătate. In acest caz este limpede că, oricare ar 
fi preţul cărbunelui sau al cerealelor, [685] pentru a înlocui 
un capital constant de o anumită mărime, adică pus în mişcare 
de un anumit număr de muncitori, este nevoie întotdeauna 
de o anumită parte in natura din produsul total, întrucît com
poziţia organică a capitalului agarar are îşi găseşte expresia 
în raportul dintre masa de muncă acumulată şi masa de 
muncă vie rămîne, potrivit presupunerii, neschimbată. 

Dacă, de pidă, capitalul constant este format jumătate din 
căvbune sau cereale şi jumătate din alte mărfuri, atunci capi
talul constant de 50 1. st. este format în proporţie de 25 1. st. 
n le mrri şi în rie de 25 1 .  st. �din cărbue au 
cle] , (au din 1 55/s ci sau one), d valoara ni 
one = % l. st. u 1 % 1. st. Şi a.cum s-ar shma vloea 
de piaţă a unei tone sau a nui oar, 1 6a muncitori nsită 
lOlaa n pal stnt de 25 l. st. + 15s ri sau 
ne, înruît natura ap.ului cosnt răîne cşi, după 
cm răm.e aeşi şi nml .iv de muncitori ncesar 
nu a pne n mişe ast itl. 

Dacă acum valoarea unei tone sau a unui cuarter ar creşte, 
ca în tabelul E, la 3 1. st., pentru 1 62/3 muncitori ar fi necesar 
un capital constant de 25 1 .  st. + 3 (15 + 5/8} 1. st. = 25 L st. + 
+ 45 1. st. + 15/8 1. st. = 7 1 7/s 1. st. Intrucît însă 1 62/a mun
citori costă aici 50 1. st., cheltuirea nesară de capital total 
ar reprezenta în cazul dat 7 1 s  1. st. + 50 I.st. = 1217fs 1. st. 

1) - in formă naturală. - Nota trad. 
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Avînd ace€aşi compoziţie organică, capitalul agrar s-ar 
schimba în ceea ce priveşte raporturile lui valorice. 

Am avea C71 718 + V50 (nu 1 62/3 muncii). Pntru 100 
compoziţia ar fi C58 33'39 V411139 .Ceva mai mult de 132/3 mun
citori. Adică fără numărul fracţionar 1/117) .  Intrucît 16% mun
citori pun în mişcare 155/8 cuarteri sau tone de capital constant, 
13791117 muncitori pun în mişcare 1232/39 tone sau cuarteri, a 
căror valoare este 386/13 1. st. Restul de capital constant = 
2020/39 1. st„ ar consta din alte mărfuri. In toate împrejurările, 
din prdus ar trebui să se scadă întotdeauna 1232/39 tone sau 
cuarteri pentru a înlocui partea capitalului constant în care 
ele intră in natura. Intrucit valoarea produsă de 20 de mun
citori = 60 1. st„ valoarea produsă de 1379111 7  muncitori = 
411/39 1. st . Dar în tabelul E salariul lor ar reprezenta tot 
411/39 1. st. Prin urmare, aici nu este plusvaloare. 

Numărul total de tone ar reprezenta [5111/39 tone 115, din 
care] 1232/39 tone se reproduc din nou ; 137911 17 tone sînt folosite 
pentru muncitori. Celeilalte părţi a capitalului constant îi 
revin, la 3 1 .  st. tona, 69

8/117. Prin urmare, în total 331/3. Pentru 
rentă rămîn 1737 /39. 

Pentru simplificare să luăm cazul extrem, cel mai favorabil 
pentru Ric[ado], adică să presupunem că capitalul constant, 
întocmai ca cel variabil, constă numai din produsul agricol 
a cărui valoare se ridică la 3 1. st. per cuarter sau per tonă, 
datorită faptului că categoria I este dominantă pe piaţă. 

Compoziţia tehnologică a capitalului rămîne aceeaşi, adică 
rămîne neschimbat raportul dintre munca vie, care este 
reprezentată prin capitalul variabil - adică dintre numărul 
muncitorilor, - întrucit se presupune ziua de muncă normală, 
constantă -, şi masa mijloacelor de muncă, cae sînt necesare 
numărului respectiv de muncitori şi care acum, potrivit pre
supunerii noastre, constau din tone de cărbune sau cuarteri 
de cereale. 

Intrucît în cazul cînd compoziţia organică iniţială a capi
talului era C60V�o, iar preţul unei tone era de 2 1 .  st„ V40 
reprezenta 20 de muncitori, sau 20 cuarteri sau tone, C60 
reprezenta 30 de tone ; iar întrucit aeşti 20 de muncitori au 
produs în categoria III 75 de tone, 131/3 muncitori (iar V40 = 
131/3 tone sau muncitori dacă, 1 tonă = 3 1. st.) produc 50 
de tone şi pun în mişcare un capital constant [686) de 6% = 20 
de tone sau cuarteri. 

Mai departe, întruît 20 de muncitori produc o valoare de 
60 1. st., 131/3 muncitori produc o valoare de 40 1. st. 
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întrucît pentru 20 de tone capitalistul trebuie să plătească 
60 1. st. şi pentru 131/3 muncitori - 40 1. st., iar aceşti mun

·citori produc o valoare de nmai 40 1. st., valoarea produ
sului = 100 1. st. ; cheltuielile = 100 1. st. Plusvaloarea şi pro
fitul = o .  

!ntrucît însă productivitatea categoriei III a rămas aceeaşi ,  
131/3 muncitori produc, aşa cum am spus, 50 de tone sau 
'CUarteri. Dar cheltuirea in natura, exprimată în tone sau 
•Cuarteri, reprezintă numai 331/3 tone : 20 de tone pentru capi
talul constant şi 131/3 tone pentru salariu. Prin urmare, 50 
de tone produse în categoria III cuprind un surplus produce 
ide 1 62/3 tone, care reprezintă renta. 

Dar e reprezintă aese 162/3 tone ? 
!ntrucît valoarea produsului = 100 1. st., iar produsul = 50 

de tone, valoarea unei tone produse aici ar reprezenta in fact 
100!50, adică 2 1. st. Atîta timp cît produsul in natura reprezintă 

•o cantitate mai mare lecit cea necesară pentru înlocuirea 
capitalului în forma sa naturală, valoarea individuală a unei 
tone, chiar la această scară, este mai mică decît valoarea ei 
de piaţă. 

Fermierul trebuie să cheltuiască 60 1. st. pentru a înlocui 
20 de tone şi calculează aceste 20 de tone la 3 1. st. per tonă, 
întrucît aceasta se valoarea ei de piaţă, şi o vinde la acest 
preţ. Tot aşa el trebuie să cheltuiască 40 1. st. pentru a plăti 
131/3 muncitori sau pentru a plăti numărul de tone sau de 
cuarteri e care îl dă muncitorilor. Aceştia primesc astfel 
numai 13 1/3 tone. 

în realitate însă, dacă avem în vedere ategoria III, 20 de 
tone costă numai 40 1. st., iar 131;3 tone - numai 262/3 1. st . 
Dar 131/i muncitori produc o valoae de 40 1. st., creează deci 
o plusvaloare de 131/3 1. st. Asta reprezintă, socotind 2 1. st. 
e tonă, 64/6 sau 62/3 tone. 

Şi întrucît în categoria III, 20 de tone costă numai 40 1. st .,  
rămîne un excedent de 20 1. st. = 10 tone. 

Astfel, 1 62/3 tone, are reprezintă rena, se împart în 62/i 
tone plusvaloare transformată în rentă şi 10 tone capital 
transformat în rentă. Dar datorită faptului că valoarea de 
piaţă a unei tone s-a ridicat la 3 1. st., 20 de tone îl costă pe 
fermier 60 1. st., iar 131/i tone îl costă 40 1. st., în timp e 
1 62/3 tone, care reprezintă exedentul valorii de piaţă peste 
valoarea produsului lui, apar sub formă de rentă care este 
egală cu 50 1. st. 

Cîte tone funizează 131;3 muncitori în categoria II ? 20 de 
muncitori funizează aici 65 de tone, prin urmare 13 1/i mun-
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cioi niză 431/3 one. Valaea produsului ste elă, a 
şi mai sus, cu 100 1. st. Dar din 431/3 tone pentru înlocuirea 
capitalului sînt necesare 331/3 tone. Ca plusprodus sau rentă 
rămîn 431/3 - 331/3 = IO tone. 

Această rentă de 1 O tone se explică în felul următor : 
Valoarea produsului în categoria II = 1 00 1. st., produsul 
reprezintă 431/3 [tone] , prin urmare valoarea unei tone = 
l OO 

- 2"!13 1. st. Aşadar, 1 31/3 muncitori costă 3010/1 3 1. st ., 
431/3 

-

iar pentru plusvaloare rămîn 93/13 1. st. Mai departe, 20 de 
tone capital constant costă 46�/1 3 1. st. şi din 60 1. st. care 
s-au plătit pentru ele rămîn 13 11/13 1 .  st. Impreună cu plus
valoarea se obţin 2 3 1/13 1. st . , ceea ce este exact pînă la ultimul 
farthing. 

Numai în categoria I a, unde pentru înlocuirea capitalului 
constant şi a salariului sînt realmente necesare 331/3 tone sau 
cuareri in natura, adică este necesar produsul total, nu există 
în realitate nici plusvaloare, nici plusprodus, nici profit, nici 
rentă. Atîta timp it lucrurile stau altfel, atît timp cît se 
obţine mai mult produs decît este [necesar] pentru înlocuirea 
capitalului in natura, are loc transformarea profitului (sur
plus value) şi a capitalului în rentă. Transformarea capita
lului în rentă are loc în măsura în care o parte din produs, 
care înainte - cind valoarea era mai scăzută - trebuia să 
înlocuiască capitalul, acum e eliberează, sau, în măsura în 
care, o parte din produs, care ar fi trebuit să e transforme 
în capital şi plusvaloare, revine rentei. 

Totodată, vedem însă că scumpirea capitalului constant, 
dacă aceasta este o urmare a scumpirii produselor agricole, 
reduce considerabil renta, de pildă, renta categoriilor III şi II 
[în tabelul E] , scade de la 50 de tone = 1 50 1. st . cînd valoarea 
de piaţă a unei tone este de 3 1. st ., la 262/i tone, adică aproape 
la jumătate. Această scădere este necesară [687] , întrucît aici 
numărul de muncitori folosiţi de acelaşi capital de 100 1. st . 
e re n l nd fiindcă ai. şe, iă oreşte 
valea :pillului vriaibl, în l da nd, fidcă şe va
la mijlaelor de poducţie, apill ant. şteea 
iului ivită în sine are a uare faptl ă a 100 1. t. 
revine mai puţină muncă şi  deci (valoarea mărfurilor care 
intră în capitalul constant rămînînd neschimbată), respectiv, 
mai puţin capital constant, aşa încît aceste 1 00 1. st . together 1) 

1) - laolaltă. - Nota trad. 
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reprezintă mai puţină muncă acumulată şi mai puţină muncă 
vie. Dar, n afară de aceasta, creşterea valorii mărfurilor care 
intră în capitalul constant fae ca, - întrucît raportul teh
nologic dintre munca acumulată şi munca vie rămîne neschim
bat - cu aceiaşi bani să fie folosită acum o cantitate mai 
mică de muncă acumulată şi, a urmare, o cantitate mai mică 
de muncă vie. întrucît însă - productivitatea pămîntului fiind 
aceeaşi şi compoziţia tehnică a capitalului fiind dată - can
titatea produsului total depinde de cantitatea de muncă folosită, 
odată cu micşorarea acesteia din urmă se micşorează şi renta. 

Acest lucru iese a iveală abia atunci cînd dispare profitul. 
Atîta timp cit acesta există, renta poate să ească, în pofida 
scăderii absolute a produsului în toate categoriile, aşa cum 
e vede în ib€lu. de la p. 681 1) .  n general, ste r ă, 
atunci cînd există numai rentă, odată cu scăderea produsului 
şi deci şi a plusprodusului trebuie să scadă şi renta. Acest 
luru s-ar petrece mai rapid a priori dacă, odată cu reşterea 
capitalului variabil, ar creşte şi valoarea capitalului constant. 

Dar şi fără aceasta tabelul de a p. 681 arată că creşterea 
rentei diferenţiale, în condiţii în care productivitatea agri
culturii scade, este însoţită întotdeauna, chiar cînd este vorba 
de categoriile de pămînt mai bune, de micşorarea masei pro
dusului total care revine la un capital avansat de o anumită 
mărime, de pildă de 100 1. st. R[icardo] nu are nici o ide€ 
despre acest lucru. Rata profitului scade, deoarece acelaşi 
capital de 100 1. st., de pildă, pune în mişcare tot mai puţină 
muncă şi plăteşte această muncă mai scump, prin urmare, 
acumulează un surplus tot mai mic. Dar dacă productivitatea 
ste dată, cantitatea de produs obţinută efectiv deoinde ca şi 
plusvaloarea, de numărul muncitorilor folosiţi de capital. 
Ric[ardo] scapă din vedere acest fapt, tot aşa cum scană din 
vedere şi faptul că renta nu se formează numai prin trans
formarea plusvalorii în rentă, ci şi prin transformarea capi
talului n plusvaloare. Această transformare a capitalului în 
plusvaloare este, fireşte, doar aparentă. Dacă plusvaloarea ar 
fi determinată de valoarea produsului din categoria III etc., 
fiecare părticică de surplus produce ar reprezenta surplus 
value sau supramuncă. Mai departe, Ric[ardo] are întotdeauna 
în vedere numai faptul că pentru producerea aceleiaşi can
tităţi de produs ste necesar să se folosească mai multă muncă, 
dar el pierde din vedere ceea ce este hotărîtor pentru deter
minarea atît a ratei profitului cit şi a masei produsului produs, 

1) Vezi volumul de faţă, p. 496-497. - Nota red. 
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şi anume aelaşi capital foloseşte o cantitate de muncă vie 
care e micşorează continuu şi din care o parte tot mai mare 
revine muncii ncesare iar o parte tot mai mică supramuncii. 

l ths onsideed 1) rebuie sus că Ric[ado] , hr ă 
se admite renta numai ca rentă diferenţială, nu a făcut în 
această problemă nici cel mai mic pas înainte în comparaţie 
cu predecesorii săi. Meritul lui considerabil în acest domeniu 
constă, aşa cum a arătat De Quincey, în formularea ştiinţifică 
a poblemei. In rezolvarea problemei însă, R[icardo] aceptă 
concepţiile prdecesorilor : 

Respectiv : 

„ln teoria rentei funciare Ric [ardo] a introdus elementul nou, prin 
aceea că a redus-o la problema dacă renta anulează the law of value 
actually 2) " .  (p. 158, Th. de Q(uincey], „The Logic of Polit. c." , 
[Edinbm:gh and] Lond. 1844). 

· 

Mai departe, la p. 1 63 a aceleiaşi lucrări, Quincey spune : 
„Renta este acea parte din produsul pămîntului (sau a unui alt factor 

oarecare al producţiei) care se plăteşte landlordului penru folosirea 
diferitelor lui forţe, măsurate prin comparaţie cu forţele unor factori 
asemănători, care operează pe aceeaşi piaţă" . 

In continuare, p. 1 76 : 
Se aduc obiecţii împotriva lui Ric[ardo] că proprietarii terenului nr. 1 

nu-l vor ceda în mod gratuit. Dar în acea perioadă {în acea perioadă 
mitologică} cînd se cultiva numai terenul nr. 1, „nu putea încă să se 
formeze o clasă specială de posesori şi fermieri, deosebită de clasa 
proprietarilor funciari" . 

[688] Astfel, potrivit lui Quincey, această lege a „proprietăţii 
funciare" este valabilă numai atîta timp cit nu există nici o 
proprietate funciară în sensul moden al cuvîntului. 

Să em m a paajele din Ric[alo] . 

[d) Ilustrarea pe bază de date istorice 
a creşterii ratei profitului în condiţii în care preţurile 

la produsele agricole cresc simultan. Posibilitatea creşterii 
productivităţii muncii în agricultură] 

în prealabil încă o remarcă în legătură cu renta diferen
ţială : n realitate, linia· asendentă şi cea descendentă alter
nează, se încrucişează şi se împletesc. 

1) - Avind în vedere toate acestea. - Nota trad. 
2) - într-adevăr legea valorii. - Nota trad. 
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Aceasta însă nu Î€amnă nicidm că, dacă în unele 
perioade scurte (ca, de pildă, din 1797-1813) predomină într-o 
măsură însemnată linia descendentă, în virtutea acestui fapt. 
rata profitului trebuie să scadă (şi anume n măsura în are 
rata profitului este deteminată de raa plusvalorii). Eu cred, 
dimpotrivă, că în această p€rioadă rata profitului a sporit 
n Anglia în mod neobişnuit, în pofida creşterii msive a 
preţurilor la griu, şi, n general, la produsele agricole. Nu 
cunosc nici un statistician englez care să nu împărtăşească 
părerea că în cursul p€rioadei menţionate raa profitului a 
crscut. Unii economişti, ca de pildă Chalmers, Blake etc. 
şi-au bazat pe acest fapt propriile teorii . în prealabil trebuie 
să mai remarc faptul că este absolut absurdă încercarea de 
a explica urcarea preţurilor la grîu, care a avut loc în cursul 
acestei perioade, prin deprecierea 1banilor. Nici unul dintre 
cei care au studiat istoria preţurilor mărfurilor în acestă 
perioadă nu poate împărtăşi această concepţie. în afară de 
sa, euile cp să rcă - şi aastă ·reşte a lor 
atinge un nivel considerabil - cu mult înainte de a avea loc 
reo depreciere a 1banilor. Din momentul în care această 
depreciere are loc, rebuie să se procedeze pur şi simplu la o 
reducere corespunzătoare a preţurilor. Dacă însă se pune între
barea de ce, n pofida creşterii preţurilor la cereale, raa pro
fitului a crescut, acest lucru poate fi explicat prin următoarele 
împrejurări : prin prelungirea zilei de muncă, care este o 
umare directă a introducerii de maşini noi, prin ieftinirea 
mămurilor fabricate şi coloniale care inră în consumul mun
c� torilor, prin scăderea salariului (deşi salariul nominal · a 
crescut) sub nivelul său mdiu obişnuit {pentru p€rioada exa
minată aici, acest fapt este general recunoscut ; P. J. StirUng 
în „The Philosophy of Trade etc.," Edinburgh, 1 846, care în 
ansamblu adoptă teoria rentei funciare a lui Ricado, încearcă 
totuşi să demonstreze că urmarea directă a scumpirii continue 
a cerealelor (adică a scumpirii care nu este determinată de 
capriciile antotimpurilor) este întotdeauna scăderea salariului 
mediu116} ; în sfîrşit, creşterea ratei profitului se explică şi 
prin faptul că, datorită împrumuturilor şi cheltuielilor de 
stat, cererea de apialuri a ccut mai mult decît oferta lor, 
ceea ce a determinat o creştere a preţului nominal al măr
furilor, datorită căreia fabrianţii retrag de la acaparatorii 
rentei funciare şi de la alte persoane, care primesc un venit 
fix, o parte din cota prdusului plătită sub formă de rentă 
etc. Op€raţiile de acest fel nu constituie obiectul analizei 
noastre aici, nde ne oupm de elaţiile nne şi, 
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prin urmae, avem în faţă numai trei clase : landlorzi, capi
talişti şi muncitori. Dar, aşa cum a demonstrat ake, în 
ondiţii corespunzătoare aceste operaţii au un rol importnt 
în practică) 117. [688] . 

689] {La expoziţia din 1862118, d-l Hallett din Brighton a expus 
„pedigree nursery wheat" l ) .  „D-l Hallett afirma că spicele de cereale au 
nevoie, ca şi caii de curse, de o îngrijire dosebită, în timp ce de obicei 
ele se cultivă precum varza şi sfecla, fără să se ţină seama de teoria 
selecţiei naturale. Spre a ilustra ce rezultate poate da - chiar cînd este 
vorba de grîu - o bună îngrijire, sînt citate unele exemple remarcabile. 
In 1857 d-l Hallett a semănat un spic de grîu roşu de cea mai bună 
calitate, care avea o lungime de .3/8 ţoli şi 47 de boabe. Din ia recoltă 
obţinută, d-l Hallett a selecţionat din nou, în 1858, spicul cel mai bun, 
cu o lungime de 61h ţoli şi cu 79 de boabe ; acest lucru a fost repetat în 
1859 tot cu cel mai bun spic, care de data aceasta avea o lungime de 
13/, ţoli şi 91 de boabe. Anul următor, anul 1860, a fost un an nefavorabil 
experienţelor în agricultură şi spicele de grîu nu au fost nici mai bune, 
nici mai mari ; dar un an mai tîrziu, în 1861, cel mai bun spic avea o 
lungime de 8/4 ţoli şi pe o singură tulpină se aflau 123 de boabe. Astfel, 
în decurs de cinci ani, lungime. spicului s-a dublat, iar numărul boabelor 
aproape s-a triplat. Aceste rezultate au fost obţinute datorită sistemului 
pe care d-l Hallett îl numeşte «sistem natural» de cultivare a griului, 
adică datorită faptului că seminţele au fost puse la asemenea distanţe 
unele de altele - circa 9 ţoli în toate direcţiile - încît fiecare avea 
loc destul pentru a se dezvolta pe deplin ... El afirmă că în Anglia pro
ducţia de cereale s-ar putea dubla dacă s-ar semăna «grîu selecţionat» 
'Şi dacă s-ar aplica «sistemul natural» de cultivare. El afirmă că de la 
unele boabe semănate la timpul potrivit, cîte un bob la fiecare picior 
pătrat de pămînt, el a obţinut tulpini formate în medie de 23 de 

spice cu cîte ci�ca 36 de boabe fiecare. In concordanţă cu aceasta, 
produsul la un acru de pămînt, potrivit unui calcul exact, reprezenta 
. 001 880 de spice, în timp ce de pe un a-.ru însămînţat în mod obişnuit, 
cheltuindu-se de peste 20 de ori mai multe seminţe, se obţineau numai 
934 120 de spice de grîu, adică cu 67 760 spice mai puţin .. . " }. 

[e) Ricardo despre scăderea ratei profitului 
şi a sa teorie a rentei] 

„Paralel cu progresul societăţii, preţul natural al muncii are întot
-deauna o tendinţă de creştere, î1trucît una din mărfurile principale de 
care este reglementat preţul său natural are o tendinţă de scumpire 
din cauza dificultăţii mai mari de a o produce. Cu toate acestea, deoa
rece îmbunătăţirile în agricultură, descoperirea de noi pieţe, de unde pot 
i importate alimente pot, pentru un timp, s. contracareze tendinţa de 
creştere a preţului obiectelor de primă necesitate şi pot chiar ocaziona 
scăderea preţului lor natural, aceleaşi cauze vor produce efecte cores
punzătoare şi asupra preţului natural al muncii. 

J) - „grîu selecţionat" . - Nota trad. 
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Preţul natural al tuturor mărfurilor, exceptînd produsele agricole şi 
munca, are tendinţă de scădere o dată cu progresul bogăţiei şi populaţiei ; 
pentru că, deşi pe de o parte, valoarea lor reală creşte datorită creşterii 
preţului natural al materiilor prime din care sînt făcute, acest lucru 
este mai mult decît compensat prin perfecţionarea maşinilor, prin divi
ziunea şi distribuirea mai bună a muncii şi prin îndemînarea crescîndă, 
atît în ştiinţă cît şi în meşteşug a proăucătorilor" . ( [Ricardo, „On the 
principles of politica! economy, and taxation"] p. 86, 87.) [Versiunea 
românească, voi. I, p. 1 01] . 

„Pe măsură ce populaţia creşte, preţul acestor obiecte de primă nece
sitate va creşte în mod constant, din cauză că va fi necesară mai 
multă muncă pentru a le produce ... De aceea, in loc ca salariile în 
bani ale muncii să scadă, ele se vor urca ; dar ele nu se vor urca 
îndeajuns spre a permite muncitorului să cumpere cu ele atîtea obiecte 
de primă necesitate şi de confort cît ar fi putut cumpăra înainte de 
urcarea preţului acestor mărfuri... Dar, cu toate că muncitorul va fi în 
realitate mai prost retribuit, totuşi această urcare a salariului său va 
micşora în mod necesar profitul fabricantului ; deoarece bunurile sale 
nu se vor vinde la un preţ mai ridicat şi, totuşi, cheltuielile pentru 
producerea lor vor fi sporite ... 

Se pre, deci, că aceeaşi cauză care determină urcarea rentei, adică 
sporirea dificultăţii de a produce o cantitate în plus de alimente cu 
aceeaşi cantitate proporţională de muncă, va determina, de asemenea, 
urcarea salariilor ; şi că prin urmare, dacă banii vor fi de o valoare 
invariabilă, atît renta şi că şi salariile vor avea o tendinţă de urcare 
odată cu creşterea bogăţiei şi a populaţiei (l.c. p. 96, 97). 

Dar între creşterea rentei şi creşterea salariilor există următoarea 
diferenţă esenţială. Creşterea valorii în bani a rentei este însoţită [690] 
de o spo1ire a cotei sale în produs ; nu numai renta în bani a land
lordului este mai mare, ci şi renta sa în grîu ... Soarta muncitorului va i 
mai puţin fericită ; el va primi, este adevărat, mai mult ca salariu în 
bani, dar salariul său în grîu va fi mai mic ; şi nu numai putinţa 
lui de a dispune de griu, ci chiar condiţiile sale generale se vor 
înrăutăţi, din cauză ci va găsi că este mult mai greu să menţină rata 
de piaţă a salariilor deasupra ratei lor naturale" (1. c. p. 97, 98.) [Ver
siunea românească, voi. I, p. 105-106]. 

„Presupunînd că grîul şi bunurile fabricate se vînd întotdeauna cu 
acelaşi preţ, profiturile vor fi urcate sau scăzute în proporţia în care 
salariile vor fi scăzute sau urcate. Dar să presupunem că preţul grîului 
creşte din cauză că este necesară mai multă muncă pentru a-l produce ; 
această cauză nu va urca preţul bunurilor fabricate, pentru producerea 
cărora nu a fost nevoie de nici o cantitate suplimentară de muncă ... 
Dacă însă, după cum este în mod absolut sigur, salariile se vor a 
odată cu urcarea grîului, atunci profitul lor în mod necesar va scădea" 
(1. c„ p. 1 08.) [Versiunea românească, voi. I, p. 111] .  

Dar s-ar putea pune întrebarea : „oare cel puţin arendaşul nu va 
avea aceeaşi rată a profitului, cu toate că ar trebui să plătească o sumă 
în plus pentru salarii ? Sigur că nu : deoarece va trebui să plătească, 
la fel ca şi fabricantul, nu numai un spor de salariu ficărui muncitor 
pe care îl întrebuinţează, ci va fi obligat fie să plătească rentă, fie 
să întrebuinţeze un număr suplimentar de muncitori ca să obţină 
acelaşi produs ; iar creşterea preţului produselor agricole va fi numai 
de mărimea acelei rente sau a acelui număr suplimentar de muncitori, 
şi nu-l va compensa pentru urarea salariilor·; (1. c. p. 108.) [Versiunea 
românească, voi. I, p. 111-112]. 
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„Am arătat că, în primele stadii ale societăţii, atît partea cuvenită 
landlordului cît şi partea muncitorului din valoarea produsului pămîn
tului nu putea fi dcît mică ; şi că ea sporeşte în proporţie cu progresul 
bogăţiei şi diicultăţilor de procurare a alimentelor" . (p. 109.) [Versiunea 
românească, vol. I, p. 112] .  

Aceasta este o ciudată fantezie burgheză despre „early stages 
of ociety" 1). în aese ly stages, labouer ese fie av, 
ie 1f soaining pent 2) etc. În pmul z l aine, 
împreună cu pămîntul, landlordului ; în l doilea az el este 
propriul său landlord. In ambele cazuri între landlord şi 
labourer nu există capitalist. Ceea ce este numai un ultim 
rezultat al producţiei capitaliste - subordonarea agriculturii 
de către aceasta, transformarea, care decurge de aici, a scla
vilor sau ţăranilor n muncitori salariaţi şi interpunerea capi
talistului între landlod şi labourer -, toate acestea Ricardo 
le consideră ca un fenomen propriu pentru „early stages of 
society" . 

„Tendinţa naturală a profitului este deci de scădere, deoarece odată 
cu dezvoltarea societăţii şi a bogăţiei cantitatea suplimentară de alimente 
cerute este obţinută cu sacrificiul unei munci din ce în ce mai mari. 
Această tendinţă, această gravitaţie, am putea spune, a profitului, este, 
din · fericire, înfrînată, la intervale repetate, de perfecţionarea maşinilor, 
care au legătură cu producţia obiectelor de primă necesitate, precum şi 
de descoperirile în ştiinţa agriculturii care ne permit să eliberm o 
parte din munca necesară, mai înainte şi, în consecinţă, să micşorăm 
preţul obiectelor de primă necesitate pentru mun�itor" (I. c. p. 120, 121.) 
[Ver

.siunea românească„ vol. I, p. 118] . 

În următoarea frază Ric [ardo] spune dirct că prin rate of 
profit el înţelege rate of surplus value. 

„Cu toate că se produce o valoare mai mare, o proporţie mai mare 
din . ceea ce rămîne din această valoare după plata rentei este consumată 
de producători şi aceasta, şi numai ea, este aceea care reglementează 
profitul" (1 c. p. 127.) [Versiunea românească, vol. I, p. 121] . 

Asta înseamnă că, făînd abstracţie de rentă, · rata pro
fitului este egală cu excedentul valorii mărfii peste valoarea 
muncii plătite în timpul producerii acestei mărfi sau este 
acea parte a valorii mărfii pe are o consumă producers. Aici 
Ric[a'do] numeşte produces numai pe muncitori 119. El admite 
că prodrud value 3) se prodsă de ei. n Ume, el dei-

1) - „primele stadii ale societăţii" .  - Nota trad. 
) - ţăran are trăieşte din propia muncă. - Nota trad. 
�) - valorea produsă. - Nota trad. 
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neşte aici plusvaloarea ca acea parte din valoarea produsă 
de muncitori e care ei o produc pentru capitalist *. 

Dar dacă el identfică rate of surplus value cu rate of profit 
şi dacă totodată el presupune - şi chiar aşa şi face - că 
durata zilei de muncă este dată dinainte, tendinţa de scădere 
a ratei profitului poate fi explicată numai prin cauzele care 
determină scăderea ratei plusvalorii. Aceasta din umă, însă, 
- durata zilei de muncă fiind dată - este posibilă numai 
ami ind rate of wages eşte pnanently 1) . r st lU 
poate avea loc numai în cazul înd valoarea obiectelor de 
primă necesitate creşte mereu, fapt care, la rîndul său, este 
posibil numai dacă condiţiile de producţie n agricultură etc. 
se înrăutăţesc continuu, adică dacă se admite că teoria rentei 
funciare a lui R[icado] este justă. Intrucît Ric[ado] identifică 
rate of surplus value cu rate of profit [691] şi întrucît rate 
of surplus value e calculează numai în raport cu capialul 
variaibil cheltuit entru salariu, Ric[ardo] , ca şi A. Smith, 
pesupune că valoarea întregului rodus, după ce e sade 
renta, e împarte între work-men şi capitalists, adică e 
împarte în wages şi profit. Cu alte cuvinte, el face presupu
nerea grşită că întregul capital avansat constă numai din 
capital variabil. Aşa, de pildă, după paajul citat mai sus el 
continuă : 

„Cînd se cultivă însă pămînturi sărace sau cînd se întrebuinţează mai 
mult capital şi mai multă muncă pe pămînturile vechi, obţinînd un 
produs mai redus, efectul trebuie să fie permanent. O proporţie i 
mare din acea parte de produs, care după plata rentei rămîne să fie 
împărţită între proprietarii de capital şi muncitori va fi atribuită acestora 
din urmă" O. c., p. l 27, 1 28.) [Versiunea omânească, vol. I, p. 121] .  

Paajul continuă : 

„Ficare muncitor poate avea, şi probabil că va avea o cantitate 
absolută mai mică de produse ; cum însă se vor întrebuinţ.a mai mulţi· 

* [691] Despre originea plusvalorii : 

„Sub formă de bani... acest capital nu prduce nici un profit ; sub> 
formă de materiale, maşini şi alimente, pentru care ar putea fi schimbat, 
el ar prodce venit" (l. c ., p. 267.) [Vesiuna românscă, voi. I, p. 187] . 
„Capitalul possorului de efecte [692] nu poate fi făcut nicicînd prductiv 
- acesta nu este de fapt nici un capital. Dacă el şi-ar vinde efectele 
şi ar plasa capitalul e care îl obţine pentru aceasta în mod productiv� 
el ar putea face aceasta doar prin sustragerea capitalului cumpărătorului 
efectelor sale dintr-o înrebuinţare poductivă" (p. 289, notă). [Versiuna 
românească, vol. I, p. 1 97] . 

1) - rata salariului creşte pemanent - Nota trad. 
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muncitori î n  raport cu produsul total reţinut de arendaş, valoarea unei 
proporţii mai mari din produsul total va fi absorbită de salarii şi, în 
consecinţă, valoarea unei proporţii mai mici va fi atribuită profitului" 
(1. c., p. 128.) [Versiunea românească, voi. I, p. 121]. 

Iar puţin mai sus : 

„Cantitatea rămasă din produsul pămintului, după ce au fost plătiţi 
1andlordul şi muncitorii, aparţine în mod necesar arendaşului şi consti
tuie profitul capitalului său" (1. c., p. 1110.) [Vesiunea româneacă, voi. 
1, p. 1 12].  

a sfirşitul secţiunii (eh. VI) „On profits", R[icardo] spune 
că analiza scăderii ratei profitului făcută de el rămîne valabilă 
chiar şi în cazul nd s-ar fi făcut prsupunerea reşită că 
preţuile mărfurilor cresc o dată cu creşterea salariului în 
bani al muncitorilor : 

„în capitolul despre salarii am încercat să arătăm că preţul în bani 
al măl"furilor ... nu se urcă prin urcarea salariilor ... Dar dacă ar fi altfel, 
dacă preţµl mărfurilor s-ar urca în mod permanent prin urcarea sala
riilor, tot n-ar fi mai puţin adevărată afirmaţia că salariile urcate îi 
lipsesc în mod inevitabil pe cei care întrebuinţează munca salariată de o 
porţiune din profitul lor real. Presupunind că pălărierul, fabricantul de 
ciorapi şi pantofarul ar plăti, fiecare din ei, salarii cu 10 I. st. mai mari 
pentru fabricarea unei cantităţi anumite din mărfurile lor şi că preţul 
pălăriilor, ciorapilcr şi al ghetelor s-ar urca cu o sumă suficientă a să 
despăgubească fabricantul pentru cele 10 I. st., situaţia lor n-ar fi mai 
bună decît dacă n-ar fi a-vut loc această urcare. Dacă fabricantul de 
Ciorapi ar vinde ciorapii săi cu 1 10 I. st. în loc de 100, profitul său ar 
reprezenta aceaşi sumă de bani ca mai înainte ; însă, deoarce el ar 
primi în schimbul acestei sume egale cu o zecime mai puţine pălării, 
-ghete şi orice alte mărfuri, şi întrucît ar putea cu suma economiilor sale 
ant'rioare" (adică capitalul fiind acelaşi) „să intrebuinţeze mai puţini 
muncitori, u salariile sporite, şi să cumpere mai puţine materii prime la 
preţurile sporite, el nu ar fi într-o situaţie mai bună decît dacă profitul 
ău în bani ar fi scăzut realmente ca sumă, iar fiecare lucru ar fi rămas 
1a preţul său de mai înainte" (!. c., p. 129.) (Versiunea românească, 
voi. I, p. 1 21-122]. 

Ric[aroo] , care în alte pasaje a subliniat întotdauna în 
argu.a a nai faptul ă e n n ai post 
trebuie să se plătească un număr mai are de muncitori 
pentru a produce aceeaşi cantitate de produse, aici, n sfîrşit, 
subliniază un moment de o importanţă hotăîtoare pentru rata 
profitului, şi anume că, suma capitalului rămînînd aceaşi, 
jewer labourer are employed at ireased wages 1). In st l 
nu are întru totul dreptate. Dacă preţul pălăriilor etc. sporeşte 

1) - se folosesc mai puţini muncitori cu un salariu sporit. - Nota 
trad. 
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u 1 0%, ituaţia apilstului nu se hmbă, dar, păînd 
aceste mărfuri, landlodul r fi nevoit să dea o sumă mai 
mare din renta sa. De pildă, renta lui a crescut de la 1 0  I. st. 
la 20.  Dar cu aceste 20 1. st. el obţine proporţional o cantitate 
mai mică de pălării etc. decît obţinea înainte cu 1 0  1. st. 

Ricardo are perfectă dreptate ind spune : 

„Intr-o stare de progres a societăţii, produsul net al pămîntului e 
micşorează întotdeauna în raport cu produsul său brut" (1. c. 198.} 
[Versiunea românească, voi. I, p. 154} . 

l consideră că in an improving state of society 1) renta 
ree. Adevata auză onstă în apl că, in n ioving 
state of society, capitalul variabil se micşoează n raport cu 
capitalul constant. [691] . 

[692] Că odată cu prorsul producţiei capitalul constant 
crşte în raport cu capitalul variabil este un fapt e cae îl 
recunoaşte şi Ric[ardo] , dar numai sub foma creşterii capi
talului fix în raport cu cel circulant : 

„In ţările bogate şi puternice, în care sînt investite capitaluri mari 
în maşini, schimbările comerţului vor provoca greutăţi mai mari decît 
în ţările sărace, în c.re există, proporţional, o cantitate mult mai mică 
de capital fix şi o cantitate mult mai mare de capital circulant şi 
unde, în consecinţă, se prestează mult mai multă muncă manuală. Nu 
este atît de greu a retrage un capital circulant dintr-o activitate în 
care a fost angajat, ca un capital fix. Este adeseori imposibil a trece 
maşinile, care au fost produse pentru o anumită ramură industrială, ca 
să servească o altă ramură ; dar îmbrăcămintea, hrana şi locuinţa mun
citorului dintr-o ocupaţie pot fi destinate pentru nevoile muncitorului 
din altă ocupaţie" . 

(prin urmare aici prin capital circulant e înţelege numai 
capitalul variabil, cheltuit entru salariu) 

„sau se poate ca acelaşi muncitor să primească aceeaşi hrană, îmbră� 
căminte şi locuinţă, în timp ce ocupaţia lui se schimbă. Acesta este, 
totuşi, un rău la care o naţiune bogată trebuie să se supună : şi n-ar 
fi mai rezonabil ca ea să se plîngă de acest lucru pe cit ar fi cazul 
unui negustor bogat să se plingă că vasul lui este expus pericolelor 
mării, în timp ce căsuţa vecinului său sărman es€ scutită de un 
asemenea risc" (1. c. p. 311.) [Versiunea românească, voi. I, p. 207-2l8] . 

Ric[ardo] însuşi indică o astfel de cauză a creşterii rentei. 
otal indendntă de e in he p.e of ailra[ o
due ) : 

1) - într-o stare de progres a societăţii. - Nota trad. 
> - creştera preţului la produsul agricol. - Nota trad. 
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„La expirarea contractului d e  arendă, orice capital fixat d e  pămînt 
trebuie să rămînă, în mod firesc, landlordului şi nu arendaşului. Com
pensaţia de orice fel ce se acordă landlordului pentru acest capital, la 
rearendarea pămîntului său, va apare sub formă de rentă ; dar acestuia 
nu i se va plăti nici o rentă dacă, cu un capital dat, se poate obţine mai 
mult griu din străinătate decît poate fi cultivat pe acest pămînt în 
ţară" (1. c„ p. 315, notă.) [Versiunea românească, vol. I, p. 209, notă] . 

Despre acelaşi luru Ric[ardo] spune : 

„într-o parte anterioară a acestei lucrări am semnalat diferenţa între 
renta propriu-zisă şi remuneraţia plătită landlordului sub acest nume 
pentru avantajele pe care le-a procurat cheltuirea capitalului pentru 
arendaşul său, dar poate că n-am accentuat îndeajuns diferenţa care se 
va poduce prin diferitele moduri în care se poate întrebuinţa acest 
capital. Intrucît o parte din acest capital, de îndată ce a fost cheltuită 
pentru îmbunătăţiri într-o fermă, este inseparabil legată de pămînt şi 
tinde să sporească forţele sale productive, remuneraţia plătită landlor
dului pentru folosinţa lui este strict de natura rentei şi este supusă 
tuturor legilor rentei. Indiferent dacă îmbunătăţirile sînt făcute cu 
cheltuiala landlordului sau a arendaşului, ele nu vor fi făcute prima dată 
decît dacă există o mare probabilitate ca recompensa, pînă la urmă 
să. fie egală cu profitul ce se poate obţine dintr-un oricare alt mod de 
întrebuinţare a unui capital de aceeaşi mărime ; dar, odată îmbunătă
ţirile făcute recompensa obţinută după aceea va fi întotdeauna în între
gime de natura rentei şi va fi supusă tuturor variaţiilor rentei. Totuşi, 
unele din aceste cheltuieli nu oferă avantaje pămîntului decît pentru o 
perioadă limitată, şi nu contribuie în mod permanent la sporirea forţelor 
sale productive ; fiind făcute pentru clădiri sau alte îmbunătăţiri peri
sabile, ele cer în mod constant să fie reînnoite şi, ca atare, nu aduc 
landlordului vreun adaos permanent la renta sa reală" (1. c„ p. 306, notă.) 
[Versiunea român'ască„ vol. I, p. 205, notă] . 

Ric[ardo] spune : 

„In toate ţările şi în toate timpurile, profitul depinde de cantitatea 
de muncă cerută pentru a obţine obiectele de primă necesitate munci
torilor pe acel pămînt, sau cu acel capital care nu produce nici o rentă" 
(1. c„ J. 128.) [Versiunea românească, ·101. I, p. 121J . 

In confomitate cu aceasta, profitul fermierului pe terenul 
are, potrivit lui Riardo, nu dă rentă - adică pe terenul 
cel mai pro.:t - ar regla the general rate of profit . Raţiona
mentul este acesta : irodusul celui mai prost teren se vinde 
la v.larea li şi nu dă nici o entă. Pn mae, ii se vede 
clar cîtă plusvaloare rămîne capitalistului după ce se scade 
partea din valoarea produsului care reprezintă numai un echi
valent entru muncitor. Iar această plusvaloare este profitul. 
El are la bază premisa că preţul de cost şi valoarea sînt 
1dentice, ă întruit produsul rspectiv se vinde la preţul de 
cost, el se vinde deci a valoarea lui. 
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Acest lucru este inexact din punct de vdere istoric şi teo
etic. Am arăat 1) că, aolo nde estă rodue pită 
şi proprietare funciară, terenul sau mina din cea mai proastă 
ategorie nu dă rentă, deoarece produsul se vinde sub valoarea 
lui, cînd este vîndut la valoarea de piaţă (are nu este reglată 
de el) . Căci valoarea de piaţă acoperă numai preţul lui de 
cost. Dar de ce este reglat acest preţ de cost ? De rata pro
fitului capitalului neagrar în a cărei determinare intră, fireşte, 
şi preţul cerealelor, deşi în ceea ce priveşte acesta din urmă 
nu se poate spune că numai el determină rata profitului. 
Afirmaţia lui R[icardo] ar fi exactă numai în cazul cînd values 
şi cost prices ar fi identice [693] . Şi din punct de vedere istoric, 
dat fiind faptul că în agricultură producţia capitalistă apare 
mai tîrziu decît în industrie, profitul în agricultură este deter
minat de profitul în industrie, şi nu invers. Exact este numai 
faptul că, pe terenul cel mai prost care dă profit, dar nu 
rentă, şi care vinde produsul la preţul de cost, iese la iveală, 
se manifestă vădit average rate of profits 2) ,  dar nu este de 
loc exact faptul că average profit este reglat de aceasta, ceea 
ce ar însemna cu totul altceva. 

Rata profitului poate să scadă fără ca rata dobînzii şi rata 
rentei să crească. 

,.Din expunerea făcută asupra profitului capitalului rezultă că nici o 
acumulare de capital nu va micşora. in mod permanent profitul *, 
afară numai dacă nu există vreo cauză permanentă de urcare a sala
riilor . .. Dacă obiectele de primă necesitate folosite de muncitori ar putea 
fi mereu sporite cu aceeaşi uşurinţă, atunci nu ar exista nici o 
schimbare permanentă. a ratei profitului sau a salariilor". (Ar rebui să 
se spună ; a ratei plusvalorii şi a valorii muncii), „orice cantitate de 
capital s-ar fi acumulat. Adam Smith atribuie însă, mereu, micorarea 
profitului acumulării de capital şi concurenţei care rezultă din ea, fără 
să ţină seamă vreodată de dificultatea sporită în procurarea de alimente 
pentru numărul suplimentar al muncitorilor pe care îi va întrebuinţa 
capitalul suplimentar" (1. c., p. 338, 339.) [Versiunea românească, vol. 
I, p. 220] . 

Toate acestea ar fi exacte numai în cazul cînd profitul = 
surplus value. 

* Prin profit Ric [ardo] înţelege aici partea din plusvaloare pe 
care o apropriază capitalistul şi nicidecum plusvaloarea în întregime. 
Pe cît de inexactă este afi=aţia că plusvaJoarea pate să cală ca 
urmare a acumulării capitalului, pe atît de exact este acest lucru în ceea 
ce priveşte profitul. 

1) Vezi volumul de faţă, p. 313. - Nota red. 
> - rata medie a profitului. - Nota trad. 
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A .  Sih fmă, dar, ă o;ă u aumra apia
lului, rate of profit scade datorită concurenţei crescinde dintre 
iş. ; RC [ado] însă afirmă că raa pofillui .de 
datorită crescîndei deteri0ration of agriculture 1) (scumpirea 
obictelor de primă necesitate) . Am combătut a€st punct de 
vdere, care ar fi j ust numai în cazul cînd rate of surplus 
value şi rate of profit ar fi identice, adică dacă rate of profit 
ar pua să scadă numai dacă rate of wages creşte (pre
supunînd că ziua de muncă rămîne aceeaşi). Concepţia lui 
Smith e bazează pe faptul că el · (avînd o concepţie greşită 
asupra valorii, infirmată chiar de el) consideră valoarea ca 
ezultat al adiţionării salariului, profitului şi rentei.  După 
părerea lui, acumularea capitalurilor face să scadă arbitrary 
profis ), pentru -care nu există o măsură imanentă, prin scă
derea preţurilor mărfurilor, faţă de care, potrivit acestei on-
cepţii, profiturile constituie un adaos pur nominal. 

Ric[ado] are, desigur, dreptate din punct de vedere teo
retic, aducînd împotriva lui S [mith] argumentul că acumularea 
capitalurilor nu schimbă determinarea valorii mărfurilor ; 
Ric[ardo] greşeşte însă profund oînd încearcă să-l combată pe 
A. Smith invoeînd faptul că în ţară nu ar putea să existe 
supraproducţie. Ric[ardo] neagă plethora of capital 3) care, după 
el, a devenit o axiomă permanentă în economia engleză. 

In primul rînd, el scapă din vedere faptul că în realitate 
acolo unde faţă în faţă nu stau numai capitalist şi workman, 
ci capialist, workman, landlord, moneyed interest, fixed 
incoms 4) de la stat etc„ scăderea preţurilor mărfurilor, care 
îi afectează pe amînloi - şi pe capitalistul industrial, şi pe 
muncitor - este avantajoasă pentru celelalte clase. 

n l dola riid, că produoţi. pistă lU produ-ce nii
decum în proporţii stabilite aibitrar, dimpotrivă, cu cit ea se 
dezvoltă mai mult, cu atît este în mai mare măsură nevoită 
să pducă în propoţii are nu au ii o [egăură u ie;e 
dend 5), ci depind de lărgirea continuă a pieţei mondiale. 
El e refugiază în premisa absurdă a lui Say potrivit căreia 
capitalistul nu produce pentru profit, pentru plusvaloare, ci 

1) - triorări a ariculturii. - Nota trad. 
2) - pofitule arbitrare. - Nota trad. 
0) - supraabundena de capital. - Nota trad. 
4) - captaltul, muncitorul, landlordul, capitalistul possr de bani, 

cel cae are venituri fixe. - Nota trad. 
0) - cererea nemijlcită. - Nota trad. 



516 Capitolul şaisprezece 

nemijlocit pentru consum, pentru valoarea de întrebuinţare -
pentru propriul său consum. El pierde din vedere faptul că 
marfa trebuie transformată în bani. Cererea din partea mun
citorilor este insuficientă, căci profitul există tocmai datorită 
faptului că cererea din partea muncitorilor este mai mică decît 
valoarea produsului lor, iar el, profitul, este cu atît mai mare 
cu cît această cerere este relativ mai mică. Tot aşa este insufi
cientă şi eea n 1prea apitalişl�, a na aţă de lţii. 
Supraproducţia nu determină o scădere permanentă a pro
fitului, dar ea se repetă în mod constant la anumite peioade. 
Supraproducţiei îi urmează subproducţia etc. Supraproducţia 
decurge tocmai din faptul că masa populaţiei nu are niciodată 
posibiliatea să consume ste average ql.ty of esais 1) 
şi, prin urmare, consumul ei nu creşte corespunzător cu creş
terea productivităţii muncii. De altfel, toată această secţiune 
se referă la concurenţa dintre capitaluri. Tot ceea ce spune 
Ric [ado] în această privinţă nu valorează nici doi bani. . (Este 
vorba de eh. XXI, „Effects of Accumulation an .Profits and 
I nterest" ) . 

„Există doar un singur caz, şi acesta va fi numai temporar, în care 
acumularea de capital, la un preţ scăzut al alimentelor, poate fi însoţită 
de o scădere a profitului, şi anume atunci cînd fondurile pentru între
ţinerea muncii sporesc cu mult mai mare iuţeală, decît populaţia ; 
salariile vor fi atunci urcate, iar profitul scăzut" (1. c., p. 343.) [Vesiunea 
românească, vol. I, p. 222] . 

Obiectîndu-i lui Say, Ricardo face următoarea remarcă 
ironică în legătură cu raportul dintre profit şi dobîndă : 

.,D-l Say admite că rata dobînzii depinde de rata profitului ; dar nu 
trebuie să tragem de aici concluzia că rata profitului depinde de rata 
dobînzii. Una este cauza, cealaltă este efectul, şi e imposibil ca vreo 
împrejurare să le facă să-şi schimbe locul" .  (1. c., p. 353.) [Versiunea 
românească, vol. I, p. 226, notă] . 

Totuşi, aceleaşi cauze care duc la scăderea profitului pot să 
determine creşterea dobînzii, şi invers 120. 

„D-l Say recunoaşte că costul de producţie este baza preţului şj totuşi 
în diferite părţi din cartea sa, el susţine că preţul este reglementat de 
rapotul în care cererea se află faţă de ofertă" (1. c., p. 411.) [Versiunea 
românească, vol. I, p. 253] .  

Ric[aiido] ar f i  trebuit să  vadă că [694] cost of  production 
este foarte diferit de quantity of labour employed for the 
production of a commodity 2) .  In �oe de aceasta el continuă : 

1) - cantitatea medie de mijloace de subzistenţă. - Nota trad. 
2) - cantitatea de muncă folsită pentru producerea ni mării. -

Nota trad. 
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„Regulatorul real ş i  d e  ultimă instanţă a l  valorii relative a două 
mărfuri este costul lor de producţie" (1. c.) .  

, .Şi nu este oare Adam Smith de acord cu această părere" {că preţu
rile nu sînt reglate nici de salariu, nici de profit} „cînd spune că 
«preţurile mărfurilor, sau valoarea aurului şi argintului comparată cu a 
mărfurilor, depinde de raportul dintre cantitatea de muncă, care este 
necesară pentru a aduce o anumită cantitate de aur şi argint pe piaţă 
şi aceea care este necesară pentru a aduce tot acolo o anumită cantitate 
de orice alt fel de bunuri'> ? Această cantitate nu va fi af =ctată, indi
ferent dacă, profitul este urcat sau scăzut, sau salariile scăzute sau 
urcate. Cum se pot urca atunci preţurile din cauza profitului urcat" ? 
(1. c., p. 413, 414.) [Versiunea românească, vol. I, p. 254] . 

!n pasajul citat, A. Smith nu înţelege prin prices decît the 
monery e;pession of the values of commodities 1). Fipl că 
valorile mărfurilor precum şi aurul şi argintul € care se 
schimbă mărfurile, sînt determinate de relative quantities of 
labour required for producing those two sorts of commodities 
{oodities on the one sMe, gold a.d silver om the other 2)} 
nu este cîtuşi de puţin în contradicţie cu afirmaţia că preţurile 
reale ale mărfurilor, adică preţurile lor de cost, „can be raised 
by high pofits 3). Este dept că nu toate deodată, m ede 
Smith. Dar prin high profits o parte din masa mărfurilor se 
ridică în mai mare măsură peste valoarea acestor mărfuri 
decit n zl cind average profits low 4) în timrp e altă pae 
scade sub valoarea lor 121. 

l) - expresia bănească a valorilor mărfurilor. - Nota trad. 
2) - cantităţile relative de muncă necesare pentru producera acestor 

două feluri de mărfuri {mărfurile pe de o parte, aurul şi argintul de 
de altă parte}. - Nota trad. 

�) - pot să crească datorită profiturilor ridicate. - Nota trad. 
-) - profitul mediu este scăzut. - Nota trad. 



[C a p i  t o  1 u 1  ş a p t e  s p r e  z e c e] 

Teoria acumulării a lui Ric[ardo] . Critica ei. 
(Deducerea crizelor din forma fixă a capitalului) 

[l . Greşeala lui Smith şi Ricardo, 
care nu au în vedere capitalul constant. 

Reproducţia diferitelor părţi ale ca.talului constant] 

In prmul îd vom pune aoaltă tezele lui R [icado] sipie 
în cuprinsul întegii sale lucrări. 

„ ... Toate cele ce se produc într-o ţară sint consumate, dar trebuie 
făcută cea mai mare deosebire între ceea ce este consumat de acei care 
reproduc sau de acei care nu reproduc vreo altă 1aloare. Cînd spunem 
că venitul este economisit şi adăugat la capital, înţelegem prin acasta 
că porţiunea din venit considerată ca fiind adăugată a capital este 
consumată de muncitorii productivi, iar nu de cei neproductivi" .  (Aici 
aceeaşi deosebire ca şi la A. Smith) . „Nu există eroare mai mare decît 
a presupune că capitalul sporeşte prin neconsumare. Dacă preţul muncii 
s-ar urca atit de mult, încît, cu toată sporirea capitalului, nu ar putea 
fi intrebuinţată mai multă muncă, aş spune că această sporire de capital 
ar fi, totuşi, consumată în mod neproductiv" (p. 163, notă). [Versiunea 
românească, vol. I, p. 137, notă] . 

Aici, dar, otul e de a fptul dacă podusul ste 
onsat au nu de muncitori. a fel a a A. Smith etc. în 
ealitate aici ar fi trebuit să fie totodată ovba depe ids
trial consumption 1) l nilr e lcăc pi.ul on
stant şi sînt cosumate a unele de muncă sau mal de 
muncă, au sînt onsate în a fel încît prin ast onsum 
se transfomă în unelte de muncă sau mateal de muncă. Chiar 
de a început ideea că aumulation of capital ar însa con
vemion of nue ino as 2), că r eCe a omai. 
of variible capital, este geşită, adică unilaerală. în felul aesa, 
înteaga pobemă a acmulării ste tratată şit. 

1) - consumul industrial. - Nota trad. 
2) - transformarea venitului în salariu. - Nota trad. 



Teoria acumulării a lui Ricardo. Critica ei 5 1 9  

I n  primul rînd tebuie să fie clarificată reproducţia capitalului 
constant. Aici examinm eproducţia anuală, adică luăm anul 
ca unitate de timp pentru procesul eproducţiei. 

O pte îenată a capitalului constant - capitalul fix -
intră în procesul nual al munii, fără a intra în procesul an1al 
de valorifire. El nu este consfiat. Deci nci nru tebie să e 
ducă. Se păstrează, iair îmre.ă u vailoaea de înebuin
ţare € păstrează şi valoaea de sohimb, datorită faptului că în 
general intră în procesul de poducţie şi rămîne în contact u 
munca vie. Cu cît într-o ţară, înr-un an dat, această parte a 
capitalului este mai mare, cu atît este relativ mai mare epro
ducţia (pstrarea) ei pur fomală în anul următor ; acest lucru 
are lc dacă se pesupune că procesul de producţie reîncpe, 
continuă, se menţine în mişcare fie şi numai în vechile pro
porţii . Reparaţiile şi toate celelalte cae sînt necesare pentru 
păstraa capitalului fix le calculăm la cheltuirea iniţială de 
muncă făcută pentru el. Cu păstraea în sensul arătat mai sus 
aceasta nu e nimic comun. 

O a doua pe a capitalului onstant este consată în 
ficae an în poducţia de mărfuri şi de aceea trebuie să fie 
eprodusă. Aici intră întreaga parte a apitalului fix, cae intră 
în fiecae an în proesul de valorificare şi întreaga parte a 
capitalului constant care este alcătuită din capital circulant : 
matrii pme şi matieres instne.ta.es 1) . 

In ceea ce priveşte aeastă a doua parte a capitalului constant, 
trebuie să se mai facă şi ale deosebiri : 

[695] O mare parte din ceea e într-o sferă a poducţiei apare 
în calitate de capital coStant - ca mij loc de muncă şi material 
de muncă - este simultan n podus într-o altă sferă aralelă 
de producţie . De pildă, fiele constituie capitalul constant al 
ţesătorului ; ele constituie un podus al filatorului, cae poate 
numai cu o zi înainte se afla în proces de devenire. Vorbind aici 
despe simultaneitate, avem în vedere ceea ce s-a produs în de
cursul aceluiaşi an. Unele şi aceleaşi mărfuri, în diferiele lor 
faze, tc în decursul unuia şi aceluiaşi n pin diferite sfee 
de producţie. D intr-o sferă ele ies ca produs şi intră într-o 
altă sferă a maiă care constituie apitalul constant. Şi în 
calitate de apital costant ele toate sînt cosumate în drsul 
anului psectiv : sau în aşa fel încît în marfă intră numai 
vala lor, aşa cum se întimplă în cazul capitalului fix ; sau 
în aşa fel încît în marfă intră şi valoarea de întebuinţae, aşa 
cum se întîmplă în cazul apitalului cicunt. ln timp e marfa 

1) - materiale auxiliare. - Nota trad. 
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prodsă într-o sferă de poducţie intră în altă sferă de poducţie 
pentru a fi consumată aici în calitate de capital consant -
lătui de ată succesiune de sfee de poducţie, în e ntră 
una şi aceaşi mfă, diferitele elemente ae acstei mărfi au 
diferitele faze ale ei se poduc simultan, paralel. în dcursul 
ielliaşi n, a ete onsumată neînit într-o sferă n i
tae de capital constant şi e produce neîntrerupt în altă sferă 
paralelă ca marfă. Aceleaşi mfi, e sînt cosate în felul 
aesta în decursul unui an în calitate de capital consnt, se 
produc tot pemanent de-a lungul aceluiaşi an. Maşina e uzează 
în sfera A. Simultan ea este produsă în sfera B. Capilul 
consant consumat în decursul unui an în sfeele de poducţie 
în care e produc mij loae de subzistenţă este podus simultan 
în alte sfee de producţie, astfel înît în decursul anului au a 
sfîrşitul anului el este înlo.it in n. Ambele - şi mijloa
cele de subzistenţă, şi această parte a capitalului consant -
sînt poduse ale muncii noi, efectuate în decursul anului. 

m arăt mai s 1) m o parte din valoarea produsului di. 
sfeele de producţie în care se poduc mijloace de subzistenţă, 
partea valorii ae înlocuieşte apitalul constant din aeste 
sfee de producţie, formază venitul pentru producătorii aestui 
capial consant. 

Dar există încă o pare a capitalului ostant are este con
sumată anual, fără a intra a parte omponentă n sfele de 
poducţie în ae se produc mijloae de subzistenţă (mărfri de 
consum) . Prin umare această parte nici nu poate fi înlcuită 
dn aee sfee. Avem în vedere a apitalJui const -
unelte de muncă, materii prime şi matiees instrumenales -
are ese onsumată indusl în prosul de foe, în po
esul de poducţie a apitalului onstant însuşi - a şinllr, 
materiilor prime şi materialelor auxiliae Astă pare, după 
m m văzut 2), este înlocuită în natura fie nemijlcit n 
produsul acestor sfee de poducţie, (ca de pildă, seminţele, 
vitele, în parte cărbunele), fie prin schimbul unei părţi a pro
duselor din diferitele sfee de producţie, care alcătuiesc capi
talul constant. Aici ae loc schimbul de capital pe capil. 

Datorită existenţei şi consumării acestei părţi a apitalului 
onstant ceşte nu numai masa poduselor, dr şi valoarea ro
dusului anual. Partea valorii din produsul anual, egală u va-

1) Vezi K. Marx şi F. Engels, Opere, vol. 26, . partea I, Bucureşti, 
Editura politică, 1980, p. 98-1 12 şi 212-221 .  - Nota red. 

2) Op. cit., p. 1 1 2-125, 162-1 73 şi 221-229. - Nota red. 
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laea sei părţi a apialului osnt onsumat mpără din 
nou in nara, sau scoate din nou din produsu. anul, aa pate 
dn aesa din urmă e ebuie să înlocuiscă n nata pill 
constant consumat. Aşa, de pildă, partea din valoarea semănă
turii pe care o repezintă sămîna determină acea parte din 
valoarea rcoltei (şi totodată cantitatea de ceeale) cae, în cali
tate de capital constant, trebuie să fie stituită păîntului, 
producţiei.  Fără munca nouă adăugată în decursul anului, 
aeastă pe n-m fi fost reprodusă ; dar n liate ea a fost 
produsă de munca din anul tecut sau de munca trecută şi, în 
măsura în care productivitatea muncii nu se schimbă, valoarea 
pe care aoeastă parte o adaugă la produsul anual nu este ezul
tatul muncii din anul în curs, ci din anul tcut. Cu cît este mai 
mare proporţional, capitalul constant folosit într-o ară, cu atît 
va fi mai mae şi patea capitalului constant care este consu
mată în producţia capitalului constant şi cae nu numai că se 
exprimă printr-o masă mai mare de produse, dar şi ridică 
valoaea aestei mase de produse. Astfel, astă valoare nu este 
numai ezultatul muncii prezente, al muncii din anul esptiv, 
în aceeaşi măsră ea este rezultatul muncii anului tecut, al 
muncii tecute, deşi fără mediate annual 1abo.r 1) ea n-ar i 
putut apăea din nou, cum n-ar fi putut apărea nici produsul 
în care intră. Dacă aeastă parte ceşte, nu ceşte nai aa 
produsului anual, ci şi valoarea aestuia, chiar dacă cantitatea 
muncii anile ar rămîne neschimbată. Aestă eştere este o 
formă a acumulării capitalului, formă a căei înţelegee este 

foarte importantă. Şi nimic nu poate fi mai departe de înţele
geea acestui lucru decît următoarea teză a lui Ricardo : 

„Munca unui milion de oameni în fabrici va produce întotdeauna 
aceeaşi valoare, dar nu va produce întotdeauna aceeaşi bogăţie" (1. c. 
p .  320.) [Versiunea românească, vol. I, p. 212] .  

Acest milion de oameni, presupunînd ziua de muncă dată, 
nu numai că vor produce, în funcţie de productivitatea muncii, 

mase de mărfuri foarte diferite, dar şi valoaea aestor mase 
va fi foarte diferită, în funcţie de faptul dacă va fi produsă cu 
o cheltuire mai mae sau mai mică de capital constant, dacă 
deci la ea se va adăuga o valoare mai mare sau mai mică ceată 
de munca din anul trecut, de munca trecută. 

1) - munca anuală nemiJlocită. - Nota trad. 
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[2. Valoarea capitalului constant şi valoarea 
produsului] 

ii, petutindeni unde este vorba de reproducţia capitalului 
costant, pentru simplificare, psupnem mai întîi că poduc
tivitaea muncii, dci şi modul de a produoe, răîn neschim
bate. In proporţiile date ale prodcţiei llează să fie înlocuită, 
în calitate de capital constant, o anumită canitate de poduse 
in natura. Dacă productivitatea rămîne neschimbată, nu se 
schimbă nici [696] valoaea acestei antităţi. Dacă intervin 
schimbări în productivitatea muncii şi, datorită acestui lucru, 
aceeaşi cantitate de prods poate fi din nou reprodusă ai 
scump sau mai ieftin, cu o cheltuie de muncă mai mare sau 
mai mică, intervine şi o schimbare a valoii capitalului constant, 
schimbae care iLuenţează mărimea eioedentului produsului 
pste capitalul coIStant. 

Să pesupnem, de pildă, că pentru semănături e nevoie de 
20 de cuarteri [de grîu] a cîte 3 l.1st. = 60 I.st. Dacă pentru 
pOdua unrui cuarter se heltuieşe icu o eime mai puţină 
mncă, cuarterl costă numai 2 I.st. Din produs ebuie să se 
scadă, ca şi înainte, 20 de cuarteri ; dar partea pe care o epe
zintă ele în ..loarea întregului pods este acll egală numai 
cu 40 I.st. Pentru înlocuiea aceluiaşi capital constant va fi ne
voie atunci de o parte mai mică din valoarea produsului total 
şi de o parte ai mică a lui in natura, deşi trebuie să fie 
stituiţi pămîntului, ca şi înainte, 20 de cuarteri ca sămînţă 122. 

Dacă capialul constant onsat anual ar reprezenta a o 
naţine 10 OOO OOO I.st., iar a alta nai 1 OOO OOO, şi munca 
nou adăugată a 1 OOO OOO de oameni, în decurs de un an, s-ar 
exprima în 100 OOO OOO I.st., valoaea produsului de la pria 
naţiune ar reprezenta 110  OOO OOO, iar a a doua numai 
101 OOO OOO. Totodată, nu e numai posibil, dar şi neîndoios că 
la naţiunea I nitatea de marfă ar fi mai ieftină decît la na
ţiunea II, întrucît acea.sta din urmă, cheltuind aceeaşi canti
tate de muncă, ar produce o ma.să mult i mkă de mărfmi, 
mulrt mi mică deoît aea are aT oesunde d1fenţei dinre 
10 şi 1 .  E drept că a naţinea I, în comparaţie cu II, o parte 
mai mae din valoarea podusului, dci şi o parte mai mae din 
prodsul total, serveşte a înlocuiea capitalului. Dar şi pro
dsul total este mult mai mae. 

In cea ce prieşte mărfurile induisriale, se ştie că în Anglia 
1 OOO OOO de oameni produc nu nuai o cantitae mult ai me 
de produs, dar şi un podus de o valoae mult mai mae decît, 
de pi.ă, n Rusia, deşi uitatea de fă ste mlt mai ieftină. 
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In cea e priveşte însă agricultura, e pae că nu există o 
semenea coelaţie între naţiunile dezvoltate din punct de ve
dee capitalJst şi cele eativ nedezvoltae. dsl unei naţiuni 
înaoiate e i iftin t 1rdsl ei .ţini dolae 
din punct de vedee capitalist. Este vorba de preţul în bani. 
Şi cu oate aestea pae că podsul unei naţii dezvoltate este 
prodlSul unei antităţi mlt mai mici de muncă (cheltuită în 
dcuisul anlui) decît prodsul unei naţiuni înapoiae. în 
Anglia, de pildă, cu agricltura e ocupă mai puţin de 1/3 din 
popuaţie, în Rusia 4/5 ; icolo 5/15, aici 12/15. ele aestea nu 
ebuie luate a a lete 1) . Astfel, în Anglia exstă o msă de 
mi în not agricultural industry 2) - n onsia de ma
şini, omerţ, transpoturi ec. - ae e îndelenieşte cu fabri
caea şi fniea elemenelor producţiei agricoe, luru caTe 
nu există în Rusia. istfel, numărul eativ al onilor Caţi 
în agricultură nu poate fi pur şi simplu deteminat pn acela 
al imedately upn adau.e mployed inlivis 3) .  În 
ţărie cu producţie apitalistă participă indirect a poducia 
agricolă un număr e de peisoane, cae în ţările mai puţin 
dezvoltate participă direct a astă poducţie. De aeea dife
ena pae mai mae dcit ese în ealitae. Dar, entru nivelul 
general al civilizaţiei unei ţări, difena easta ese foarte 
imporantă, chiar dacă ea stă numai în faptl că nmeoşi 
poducăori care contribuie a podJcţia agricolă nu participă 
la ea în mod nemijlocit şi, smulşi din idioţia ieţii rurale, fac 
ae din opuaa indlStrială. 

Să cm deci pste sta. Să treem şi pste faptl că majo
rltaea agioltal poples 4) Îilt nevoite să-şi 1dă podusl 
sub va �ui, în rnp e l. ţrile u o odţie apitalistă 
dezvoltată peţul prodlSlui agriol e ridică pînă a valoaea 
lUÎ. In orice z, în vala podsli agilolui engle;, 
intră o pte din .oaea api..i onnt e nu intră în 
valoaea podusului agriculorului rus. Să psupunem că 
aeastă pate a valorii ese egală u ma de o zi a 1 O oameni. 
Să prsupunem mai departe că ast apial consnt ste ps 
în mişae de un singur muncior englez. Vorbesc de partea 
capitallui onstant din produsl agriol a căei înlocuie -
a, de pildă, înlocea uneltelor agriole - nu e fae printr-o 
cheltuie de mncă nouă. Dacă este nevoie de 5 munciori ruşi 

1) - textual. - Nota trad. 
2) - activitatea neagricolă. - Nota trad. 
3) - persoanelor folosite nemijlocit în agricultură. - Nota trad. 
4) - popoarelor de agricultori. - Nota trad. 
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pentru a produce aelaşi pods pe care-l produe 1 englez cu 
ajutorul apitalului onstant şi dacă capitalul onstant folosit de 
rus este egal cu 1 zi de muncă, podsul englezului va fi egal 
cu 10 +1 = 1 1  zile de muncă, iar podusul rsului va fi egal 
1 + 5 = 6 .  Dacă pămîntul rsesc este mai fertil decît cel 
englezsc, în aşa măsură încît fără a foloi capital constant sau 
folosind un capital constant de 10 ori mai mic produce aceeaşi 
cantitae de cereale pe are englezul o podue cu un capital de 
10 ori mai mae, raportul dinte valorile aceloraşi ntităţi 
de cereale, englezeşti şi ruseşti, este de 1 1  : 6. Dacă un cuarter 
de erale ruseşti s-ar vinde cu 2 I.st„ alele englezeşti s-ar 
vinde u 3% I.st. crterl, ci 2 : 3% = 6 : 1 1 .  Astfe., peţul 
în bani şi valoaea eealelor englezeşti ar fi mult mai ridiate 
decît peţul în bani şi valoaea cerealelor rseşti, dar cu toate 
astea eralele englezeşti ar i produse u o cheltuială mai mică 
de ncă, ăi pentru a mTla trecută să apară dim nou, atît 
în masa produsului cît şi în valoarea lui, nu e nevoie de nici un 
fl de cheltuire suplimentară de muncă nouă. Cerealele engle
zeşti ar avea întotdeauna un peţ şi o valoae mai ridiae 
numai în azul cind englezul, folosind mai puţină immediae 
labour decit rusul, ar folosi otodată un capital constant mai 
e şi dacă acest ipill constalit - e e el nu-l ostă 
nimic - desi a vremea .i l-a ot şi ebuie să fie recu
perat - nu

' 
ar face să cească productiviatea muncii în aşa 

măsuă, încît prin aceasta să fie compesată fertilitatea naturală 
a solului rSesc. Prin are, în ţările cu poducţie capistă 
nivelul peţurilor în bani a produsele agricole poae fi mai 
ridiat decît în [697] ţările nedezvoltate, deşi în ealitae ele 
costă o ntitate mai mică de muncă. Ele conţin mai multă 
mmediate + past labour 1), dar aestă past labour nu costă 
nimic. Produsul ar i ieftin dacă n-ar interveni diferenţa de 
fertilitate naturală. Prin asta se pot explica şi salariile în 
bani mai ridiate. 

Pînă acm am vorbit numai de reproducţia capitalului exis
tent . .  Muncitorul înlocuieşe salariul său împreună cu un sur
plus produe sau suplus value care coStituie profitul capita
listului (inclusiv enta). El înlocuieşte acea parte din produsul 
anual care îi serveşte din nou ca salariu. Capitalistul şi-a con
sumat pofitul în decursul anului, dar muncitolul a produs 
partea produsului cae poae i din nou consumată ca profit. 
Partea apitalului constant consumată în producţia mij loacelor 
de subzistenţă este înlocuită prin apitalul constant produs în 

1) - muncă nemijlocită + muncă trecută. - Nota trad. 
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decrsl anului de muna nou adăugată. Producătorii aestei 
noi p ărţi a capitalului onsant îşi ealizează venitul (profitul 
şi alaril) sub foma aelei pări din mij loaele de subzistenţă 
a cărei valoare este egală cu valoarea apiaLului consant con
sumat în producţia aestor mij loace de subzistenţă. In sfîrşit, 
capitalul constant onsumat în producţia capitallui consant, în 
producţia maşinilor, a materiilor prime şi a materialelor auxi
liare, este înlocuit, in natura sau prin chimbul de apital pe 
apial, in oduSul totail l difrielor sfe de producţie are 
produc capital consant. 

[3 . Condiţiile necesare ale acumulării apitalului. 
Amortizarea capitalului fix şi rolul ei 

în procesul acumulării] 

Cum stau însă lucrurile cu creşterea capitalului, cu acumu
larea lui, pe deosebie de erodrucţie, cu transformarea veni
tului în apital ? 

Pentru simplifiaea problemei să presupunem că producti
vitatea muncii rămîne aceeaşi, că nu au loc nici un fl de 
ohanges 1) în modrul de a podce, ă, n ae, e evoie de 
aeeaşi cantitate de muncă pentru podua aceeiaşi ntităţi 
de mărfri, că, prin f€, creşterea piiluli otă aeşi 
antitate de muncă a şi producra il anul predent a nui 
apital de aceeaşi mărime. 

O pae din plare trebuie să e rsfome în apital în 
loc .să fie consumată ca venit. Ea tebuie să e transfome parte 
în capital consant şi parte în capial variabil. Ir proporţia în 
are a se împarte în aceste două părţi diferite ale capitallui 
este în funcţie de compoziţia organică dată a capitalului, căi 
modl de a produce şi raportul valoric dintre ele două părţi 
rămîn neSchimbate. Cu cit poducţia este mai dezvolată, cu 
atît va fi mai mare partea din plusvaloae care e trasomă 
în capital constant, în omparaie cu acea parte a ei care se 
tranformă în apital variabil. 

Aşadar, în primul rînd, o parte din plusvaloae (şi partea 
corespunzătoae ei din splus poduce cae onstă din mijloae 
de subzistenţă) trebuie să fie transfomată în capital vaiabil, 
adică cu ea tebuie să se cumpee muncă nouă. AeSt lucru este 
posibil nai n cazul cînd creşte numărul muncitorilor sau e 
pelungeşte timpul lor de muncă. Aceasa din urmă e întîmpla 

l) - schimbări. - Nota trad. 
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atunci cînd, de pildă, o parte din opulaţia mncitoae era 
ocuată numai pe jnăe, e dUă ei su nu perioade 
mai mult sau ai puţin îndelungate, şi prin pelungiea abso
lută a zilei de muncă, ae atunci însă tebuia să fie plătită. 
Dar acst lucru nu poate fi considerat un mijloc permanent de 
acumulae. Populaţia municioae poate ceşte dacă muncitori 
înainte neproductivi se transformă în mncitori productivi sau 
dacă n procesul de producţie sînt atrase părţi ale populaţiei, 
e iinte nu munau, ca, de pJdă, femeile şi opiii, pauperii. 
Ultimul pnct îl lăsăm deopare. In srrşit, ca rezultat al creş
terii absolute a întegii populaţii muncitoae co1Comitent cu 
creşterea întregii populaţii.  Acumuarea poate fi un proces per
mannt, neîntrerupt numai cu condiţia acestei ceşteri absolute 
a populaţiei (deşi, în comparaţie cu cpitalul folosit, ae loc şi o 
scădee elativă a opulaţiei). Creşterea populaţiei apae dept 
o bază pentru acumulare ca proces permaent. Dar acest lucru 
presupune un salariu mediu e face posibilă ceşerea neînte
ruptă a populaţiei muncitoare şi nu nai eproduceea ei. 
Pentru cazurile extreme, producţia capitalistă se asigură chiar 
prin acea că sileşte o parte a populaţiei muncitoae să mun
cea:ocă excesiv, iar pe cealaltă parte o ţine in petto, ca amată 
de rezervă, parţial sau [total] pauperă. 

Dar cum stau lucrurile cu cealaltă parte a plusvalorii cae 
tebuie să se transforme în capial constant ? Pentru simpli
ficae facem abstracţie de comerţul exterior şi considerăm o 
naţine izolată. Să luăm un exemplu. Ploovaloaea creată de un 
sător = 10  OOO 1.st., din care j umătate, adică 5 OOO l.st., el vea 
s-o tansfome în capial. Din această sumă, oepunzător com
poziţiei orgaice a apitalului n producţia esătoriei mcanice, 
o cincime trebuie să fie cheltuită pentru salarii. Facem abstrac
ţie aici de rotaţia apitalului, în condiţiile căreia îi ese, poate, 
sufici1t să aibă o sumă calculată pentru cinci săptămîni, la a 
căror expirae el îşi vinde prodsul şi, în felul acesta, primeşte 
înapoi din sfera ciculaţiei capialul pentru salarii. Presupunm 
că el ebuie să ţină în ezervă la bancher 1 OOO I.st. pentu 
salarii (pntru 20 de muncitori) şi să-i cheltuiască teptat sub 
formă de salarii în dcrs de un an. ipoi 4 OOO I.st. trebuie să 
fie tsfomate în capital constant. In primul mnd, el tebuie 
să cumpee atîtea fire cît pot să transfone în pînză în decursul 
unui n 20 de muncitori . (Fa�m tot timpul abstracţie de otaţia 
pării 1nte a pitaluli.) Mai dparte, el trebuie să spo
reacă numărul războaielor de ţesut şi să adauge poate o nouă 
maşină cu abur sau să sporească apacitatea vechii maşini ec. 
Dar pentru a cumpăra toate astea el ebuie să găsească gata 
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pe piaţă fire, războaie de ţesut ec. El tebuie să transforme cei 
4 OOO l.st. e sile în e, războaie de esut, cărbne ec. [698) , 
adică să cumpee toate aceste lri .  Dar, pentru a le puea 
cumpăra, ele trebuie să exste. lntrcît am pesupus că repro
ducţia vchiului capital a avut lac în vechile condiţii, filatorul 
tebuie să cheltuască întregul său apital pentru a livra canti
tatea de fie de care au avut nevoie ţsătorii în anul pe
cednt. Cum poae el satsace additiral demand by n addi
tional 1uipply of yan 1) ? 

La fel stau lucrurile cu fabricantul de maşini, cae fnizează 
războaiele de ţesut etc. El a produs nai numărul de războaie 
de ţesut noi care este suficient pentru înocuiea uzurii medii 
a războaielor în indStria de ţesătorie. Dar, în febra acmulării, 
esăorul comandă de 3 OOO l.st. fire şi de 1 OOO 1.st. războaie de 
ţesut, cărbune (deoarece cu prodcătorii de cărbune lucrurile 
stau a fel) etc. au el dă filatoului 3 OOO 1. st. ,  fabri
cantului de maşini şi podJcăorului de cărbune etc. 1 OOO I.st. 
pentru a ei să transforme pentru el aeşti bni în fire, războaie 
de ţesut şi cărbune. Prin urmae, el ar tebui să aştepte înche
ierea aestui proces înainte de a putea să acumuleze, să îneapă 
poducţia de pînză nouă. Aeasta e întreruperea I.  

Dar filatorul, cu cele 3 OOO l.st. pe care le-a primit, se află, 
la rîndul său, în aceeaşi situaţie ca şi esătorul cu cele 4 OOO 
1.st„ cu singura deosebie d din cele 3 OOO I.st . primite el sade 
imediat pofitul său. El poate găsi an additional number of 
spinners 2), dar el are neoie de n, de fusTi, de cărbune etc. 
a fel şi producătorul de cărbune are nevoie în afară de noi 
muncitori, şi de noi maşini şi unelte . Iar proprietarul uzinei 
com;tructoae de maşini, care trebuie să funizeze noi ră;boaie 
de esut, fusuri etc„ ae nevoie, în afară de un număr s upli
mentar de mncitori, şi de mai mult fier etc. Dar el i poot 
stau lucrurle cu producătorul de in, cae poate funia an 
aiddiional qruantity of flax 3) Jbia în anul llător etc. 

ei, entru ca ţesătorul să aibă postbilitatea de a transforma 
în fiecare n, fără tergivenăi şi înteruperi, o parte din pro
fitul său în capial consnt şi penru ca acumularea să fie n 
procs neîntrerupt, este neesar ca el să gcă de-a gata pe 
piaţă n aidditionail qantity f yan, d e  I'ăzboaie de sut etc. 
Dacă el, ca şi filatorul, producătorul de cărbune etc „ vor găsi 

1) - cererea suplimentară printr-o ofertă suplimentară de fire ? -
Nota trad. 

2) - un număr suplimentar de filatori. - Nota trad. 

3) - o cantitate suplimetară de in. - Nota trad. 
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pe piaţă de-a gata in, fsuri şi maşini, ei vor trebui numai 
să angajeze mai mlţi muncitori. 

O parte a capitallui consnt, are este calculată anual ca 
uzură şi intră ca aae în valoaea produsului, nu ese în ali
tate uzură. Să luăm, de pildă, o maşină ae funcţionează în 
decurs de 12  ani şi ostă 12  OOO I.st. uzura medie a aestei 
maşini care tebuie calculată în liare an, este egală cu 
1 OOO I.st. Intrucît în produs intră anual 1 OOO I.st„ la sfîşitul 
celor doisprezece ani va fi reprodusă valoarea de 12  OOO I.st. şi 
va putea i cumpărată o nouă maşină de acelaşi fel şi la aeaşi 
peţ. Reraţiile capitale şi eparaţiile cuente care sînt nee
sae în decursl elor 12  ani fac parte din cheltuielile de pro
ducţie ale maşinii şi nu au nici o legătură cu problema noastră. 
Realitata însă e deosebeşte de acest calcul mediu. S-ar puea 
ca în l doilea an maşina să funcţioneze mai bine decît în 
priml. Şi, totuşi, după expirarea celor 12  ani ea nu mai poate 
fi folosită. Aici e întîmplă la fel a şi cu un animal domestic 
a cărui durată medie a vieţii ese de 10  ani, dr care, din pricina 
aceasta, nu moae totuşi n fire an cu o zecime, deşi după 
eipiraea elor 10  ani el trebuie să fie înlocuit cu un nou 
exemplar din aceeaşi specie. Desigr, în decursul unuia şi ace
luiaşi an, un llUmit umr de maşini etc. intră înotde.na în 
stadil cînd tebuie într-adevăr înlocu.te cu maşini noi. Prin 
ume, în fiecae an un anumit număr de maşini vechi etc„ 
tebuie efectiv înlocuite in natura cu maşini noi. Şi acestui 
lucll îi oende yerly average poduotion of machinry 1) 
etc. Valoarea pentru achitarea lor se ia din sumele realizate dim 
vînaa mărfurilor în conformiate cu perioada reproducţiei lor 
(a maşinilor). Dar rămîne valabil faptul că, deşi o parte consi
deabilă dn vloa prolsului nl (valoaea cae se plăteşte 
anual pentru acest podus) este necesră pentru a înlocui peste 
12  i, de pildă, vechile maşini prin altele noi, nu este însă nici
decum nevoie de ea în ealitate pentru ca în fiecare an să fie 
î11locită n natura a 12a pate a lor, lucru r-e piraotic ar fi 
iealiabil. Aest fond poate fi în parte folosit pentru plata 
salariilor sau pentru cumprarea de materii prime - înaine 
de a fi vîndută sau achitată mafa, care este mereu aruncată în 
sfera circulaţiei, dar nu e întoace imediat din această sferă. 
Nu este însă posibil ca acest lucru să se producă de-a lungul 
nui an înteg, deoaece mărfurile a căor rotaţie are loc în 
decursul unui an tebuie să-şi ealizeze omplet valoarea, adică 
tebuie să plăească, să realizeze salaril, materiile prime, uzura 

1) - producţia medie anuală de maşini. - Nota trad. 
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maşr şi plusvaloarea cuprise n ele. Aşadar, acolo unde e 
foloseşte mult apital onsnt şi deci mult capil fix, această 
parte a valoii produsului ae înlocuieşte uzura capitallui fix, 
epezintă fondul de acumulare care oate fi întrebuinat de 
acela ae l foloseşte pentru investirea n înteprindere a unui 
nou apital x (sau a 1i :pial cireule.t), nefăîndu-€ pentru 
aă e a a.ă"ii nici o scădee din surp�rus value (vezi 
MacCullch) 123. Acest fond de acumulare nu există pe acele 
tepe ale producţiei şi a acele naţi uni unde nu există un mae 
capial fix. Aesta este un punct important. Avem aici un fond 
pentru cheltuielile nente în vederea îmnătăţirilor, ex
tinderilor etc. 

' [4. Dependenţa reciprocă a ramurilor de producţie 
în procesul acumulării. Transformarea nemijlocită a unei părţi 

din plusvaloare în capital constant în agricultură 
şi în construcţia de maşini] 

Dar problema pe care vrem s-o analizăm aici este urmă
toaea. Chiar dacă capialul otal investit în construcţia de 
maşini ar fi suficient numai pentru înlocuirea uzurii an .ale a 
maşinilor, şi în acest z el ar poduce mult mai multe maşini 
decît ar fi nevoie în ficare n, deoaece uzura există în parte 
numai în mod ideal, iar în mod eal, in natura, ea tebuie în
locuită numai după cerea unui anumit număr de ani. Deci 
capitalul astfel folosit liează anual o antitate mre de maşini 
care pot fi folosite pentru noi investiţii de capital şi care anti
cipează noile investiţii de apital. De pildă, constructorul de 
maşini îşi începe producţia nl acesta. Să zicem că în cursl 
anu1ui el funizează maşini în sumă de 12 OOO l.st. în acest caz, 
în cursul fiecăruia din urmăorii 1 1  ani el ar trebui, în condi
ţiile eproducţiei simple a maşinilor produse de el, să producă 
nai de 1 OOO l.st., şi nici chiar aeastă producţie anuală nu ar 
fi consumată în fiecare an. O parte şi mai mică din producţia 
sa ar fi fost consată în cazul cînd ar fi folosit întreul său 
capital. Pentru a apitalul său să continue să funcţionee şi să 
realizee [699] anual nai eproducţia a simplă, este nevoie 
de o nouă lărgire neîntreruptă a producţiei în amurile care au 
nevoie de ate maşini (u atît mai mult atiu.ci cînd el însşi 
acumulează). 

Pin ae, chiar şi în cazul cind în această sferă de pro
ducţie capitalul investit se reproduce numai, e nevoie de o acu
mulare permanentă în elelalte sfe de roducţie. Iar pe de altă 
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ae, datorită numai reproducţiei simple în construcţia .de 
maşini, acl1ularea pemanentă în elelalte sfee de pducţie, 
îşi găseşte tot atît de ermanent pe piaţă, sub formă finită, nl 
diniTe elmentele ei. Aici, într-o sferă de producţie, exstă o 
rezevă penentă de mărfuri pentru cumuae, enru un 
nou con.m industrial adiţioll în elelalte lee, chiaT daă în 
această sferă are loc numai o eproducţie simplă a capialului 
existent . 

In ca ce prieşte cele 5 OOO l.st. profit sau plusvaloae, e 
e capitalistul, de pildă ţesătorul, le .formă în capitl, sînt 
pos1bile două cazuri, presupunînd meeu că e piaţă el găseşte 
munca pe care tebuie s-o cumpee cu 1 OOO l.st., luae din 
iceste 5 OOO l.st., pentru ca, potrivit condiţiilor sferei lui de 
poducţie, să transforme cele 5 OOO l.st. în capital. Această parte 
[a plusvalorii capitaliate] e transformă în capital variabil şi 
ese cheltuită pntu wages 1) . Dr, ipeutru a folosi aeastă 
muncă, l are nevoie de fie, de idd1tiona. maohiny 2) {cu 
exepţia pelungirii zilei de muncă ; în acest caz doar maşinile 
se uzează mai repede, timpul lor de reproducţie e reduce, dar 
totodată se produce mai multă SUPlS value ; şi dacă aloarea 
maşinilor ebuie repartizată înte mărfurile prodie în decursul 
ilUi inteval de timp mai scurt, în schimb se produc inmpa
abil mai multe mărfuri ; aşadar, în pofida acestei uzuii mai 
rapide, în valoarea sau în peţul unei unităţi de marfă intră 
o parte mai mică din valoaea maşinilor. In acst caz nu este 
nevoie să se cheltuiască în mod nemijlocit n rwu capital entru 
maşini. Va trebui numai îlocuită întrucitva mai rapid valoarea 
maşinilor. Dar matiees instrumentales ar necesita în acst az 
·he aidane of additional lpital 3)} şi Jdditi.nal matiees iu
mentales ") . Ţsătorllll fie că gseş'e e piaţă de-a gaa acese 
condiţii nesare producţiei sale, şi atunci cumpărarea etor 
mărfuri se dosebeşte de acea a altor mărfuri doar n fapt. 
că sînt cumpărate pentru consumul industrial şi nu pentru con
sumul individual, fie că nu le găseşte de-a gata pe piaţă, şi 
atnci el trebuie să le comande (ca, de pildă, maşinile de cons
trucţie nouă) întocmai cum trebuie să comande obicele de 
consum pesonal, pe care nu le găeşe pe piaţă. Dacă aea 
primă (inul) ar tebui produsă numai a comandă {aşa cum po
duc, de pildă, raiaţii indieni indigoul}, iuta etc. e aa omenzii 
şi avansului negustorilor englezi, în acest an ţesătorului de in 

1) - salarii. - Nota trad. 
2) - maşini supl imentare. - Nota trad. 
::) - cheltuire de capital suplimentar. - Nota trad. 
"> - materiale auxiliare suplimentare. - Nota trad. 
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i-ar fi imilbil să ealizeze acmulaea în propria a înte
prindee. Pe de altă parte, dacă se psupune că filatoul capi
alizează ele 5 OOO I.st., ale sale, iar ţesătorul nu acmulează, 
fiele nu vor pua fi idute, deşi pe piaţă au existat toate 
cndiţiile eru poducea lor, şi aceste 5 OOO I.st. sînt trans
formate, e-i dept, în fie, dar nu n apital. 

(Creditul, dspe ae nu este nesar să vo'bim aici mai pe 
larg, fae osibilă investiţia capitalului acumulat nu în sfera în 
cae a fst produs, ci aolo unde el are mai multe şanse să e 
valoifice. Dar fie capitalist preferă să-şi investească capi
talul cmulat, pe cît posibil, în popria sa ramură. Dacă el 
îşi insteşte apitalul în alte ramuri, el devine moneyed api
it 1) şi în loc de pro'it primeşte do.r dobîndă, deci ar ei 
să se e . specuaţii. Aici însă noi vorbim despre average 
ecumuion 2) şi numai cu titlu de elu presupunm că 
capitalul acumulat este investit într-o anumită ramură) . 

Pe de altă parte, dacă producătorul ide n şi-r- lărgi pro
dcţia, adică dacă el ar acmula, iar filatorul, ţesătorul, şi 
construorJ de ;;ini etc. n-ar acumula, l ar aa în depozit 
un suplus de in şi în anul următor r produce, probabil, mai 
puţin. 

{Aici, d0mdată, facem cu toul abstracţie de consumul in
dividual şi examinăm numai legăturile dintre producători. Dacă 
aeste legătui există, în primul rînd poducătorii fomează unul 
faţă de celălalt o piaţă pentru capitalurile pe care trebuie să 
şi e î:nlocuiaecă unul altuia ; entru o parte din mij loacele de 
subzistenţă formează o piaţă muncitorii nou angajaţi sau mun
citorii ae sînt angajaţi în condiţii mai bune ; şi întrucît în 
anul mător plusvalarea ceşte, capitaliştii pot consuma 
partea eodă a veniului lor, şi deci, rto a certain extent 3), 
formează, de asemenea, o piaţă unul pentru altul. Şi totuşi o 
parte consideabilă a produsului în anul espectiv poate rămîne 
nevîJdută} . 

Acum poblema trebuie fomulată aşa : dacă presupunem o 
acumulare generală, adică dacă presupunem că în toate ramurile 
are lc o acmulare mai mare sau mai mică a capitalului, -
şi aSa este într-adevăr o ondiţie a producţiei capialiste 
şi la aasta capitastul, în calitatea sa de capitalist, spiră 
ou aeşi ardoare cu are piră Ja acmu,ea banilor oel ce 
tezauriează (şi asta este şi neresară pentru a producţia ca-

1) - capialist poesor de bani. - Nota trad. 
2) - acumularea medie. - Nota trad. 
i) - inr-o anumită măsură. - Nota trad. 
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piată să rogseze) -, ae sînt condiţiile acesti cmulăi 
generale, la ce se reduce ea ? Sau, întrucît ţesătorl poate fi 
cons�derat ca repezentant al apialistului n eneral, e con
diţii sînt nceare entru a el să poată transfoma din nou în 
capital, fără nici o piedică, cele 5 OOO de 1.st. plsvaloare şi an 
de an să continue neîntrerpt proesul acumlării ? A acumla 
5 OOO I.st. nu înseamnă altceva decît a transfoma aceşti bani, 
această sumă de valoare în capital. Condiţiile necesare acumu
lării capitalului sînt deci exact aceleaşi ca şi, în general, condi
ţiile producerii lui iniţiale sau ale reproducţiei lui. 

Dar ondiţiile acestea constau în faptl că, cu o pare din 
bani se cumpra muncă, ir cu cealaltă ipare mfui (aeii 
prime, mşini ec.), are puteau fi consumate productiv de 
eastă muncă. {Uinele mărEuri, ca, de pildă, maşinile, materiile 
prime, semifabricatele etc., sînt consumate numai produtiv. 
Altele, a, de pildă, casele, caii, grîul, scara (din care e e 
rachiu sau amidon ş.a.) etc., sînt consumate atît industrial cît 
şi indiiduaJ..} PnU ca aceste măfri să poată fi oumpărae, 
ele ebuie să este pe [700] piaţă a mămuri - în sliul 
intermediar dintre producţia care s-a încheiat şi consuml e 
încă nu a început, în mîinile vînzătorilor, în sadil ciclaţiei 
-, sau tebuie să exste posibilitatea ca ele să fie fiate 
upon notice 1) (podse la comandă, a, de pildă, auni cînd 
e COIStruisc noi fabrici e.). Aşa s-a şi întîmplat, şi aeasta a 
servit ca premisă producţiei şi eproducţiei apialului în ir
tutea diiziunii muncii pe sară socială (distribution of labour 
and capital between the different trades 2) ) existente în con
diţiile poducţiei capitaliste, în virtutea producţiei şi reproduc
ţiei paralele are au loc concomitent pe înteaga supafaţă. 
Aceasta a fost o condiţie a pieţei, a producţiei şi epoducţiei 
oapialuJui. Cu cît capiJl se i mare, u cît roductii
tatea muncii este i ridicată, în general cu it sînt ai aii 
proporţiile producţiei apitaliste, cu atît este mai mare şi masa 
mărfurilor care se află în stadiul de trecere de la producţie la 
consum (individual şi industrial), în circulaţie, pe piaţă, şi cu 
atit e:iStă mai mari garanţii pentru fiecae capital în parte 
că va gsi pe piaţă condiţii gata pegătite penru eproducţia 
lui. Cu atît mai mult, cu cît, potrivit chiar esenţei producţiei 
apilSe, 1 .  fie apital în parte funcţionează în opoii 
d€ate nu de ererea individ.ă (omenzi c., nevoi pr-

1) - la comandă - Nota trad. 
2) - diviziunea muncii şi a capitalului între diferite amui. -

Nota trad. 
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ticulae), i de tendinţele de a ealia cît mai multă muncă, 
deci şi supramuncă, şi de a funiza cu capitalul espectiv o can
titate cît mai mae de mărfui ; 2. ficae capial în parte tinde 
să ocue un loc cît mai mare pe piaţă şi să înlăture, să-i înde
părteze pe concunţi. Concurenţa capitalurilor. 

{Cu cît nivelul mij loacelor de comunicaţie este mai dezvoltat, 
cu atît se educe i mult stocul pe piaţă} . 

„Acolo unde producţia şi consumul sînt relativ mari, fireşte că 
un excedent relativ mare se află întotdeauna în sadiul intermediar, pe 
piaţă, pe drumul de la producător la consumator, cu condiţia ca rapidi
tatea cu care se vînd obiectele să nu crească în aşa măsură încît să 
reducă la zero urmările pe care le-ar avea fără aceasta producţia 
crescindâ" (p. 6, 7 „An lnquiry into those Principles, respecting the 
Nature of Demand and the Necessity of Consumption, lately advocated 
by Mr. Malthus" etc. Land. 1821). 

Aşadar, amularea unui noru capital poate avea loc numai în 
aeelaşi condiţii a şi reproducţia ipialului deja exitent. 

{Aici nu ne oprim deloc la . cînd s-a acumulat mai muJ.t 
capital decît e poate psa în poducţie, cînd acesta se află, 
de pildă, sub formă de bani la bancheri fără să fie întrebuinat. 
De aici ezultă împrumuturi în străinătate etc„ pe scurt specu
laţia cu investiţii. Nu ne ocupăm nici de cazul cînd nu este 
posibil să se vîndă întreaga msă a mărfurlor poduse, a în 
timp de criză etc. Acastă problemă e parte din secţiunea în 
ae se tratează oncurena. Aici analizăm nai formele capi
talului în diferitele faze ale pocesului, presupnîndu-se tot
odată n penenţă că măfurile se vînd a valoaea lor} . 

Ţesătorul poate transfoma din nou n capital 5 OOO I.st. plus
valoae în azul cînd el, în afară de muna în sumă de 1 OOO I.st . 
găseşte firele ready 1) pe piaţă etc. sau le poate obţine a co
mandă ; pentru aceasta tebuie deci să fie produs un surplus 
produce care să constea din mărfuile e intră n capitalul lui 
consant, îndeosebi din mărfurile penru a căror producere este 
nevoie de un timp mai îndelungat şi a căror cantitate nu poate 
fi sporită rapid sau n general nu poate fi sporită în cursul 
anului esptiv, aşa cum este cazul materiilor pime, de 
pildă inul. 

{Aici apae pe senă apitl. omJ, care ţine în depozit 
sub formă finită stocri de mrri în vedera consumului 
cesind, individual sau industrial ; aceasta este însă numai 
una dintre formele mijlocirii şi de aceea nu este inclusă aici, ci 
în analia concnţei dinte apitaluri} . 

1) - gata. - Nota trad. 
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Aşa m prodcţia şi eodCţia apitalului eistent nrl 
sferă prsupune podCţia şi eodCa paralelă în alte fee, 
tot aşa şi acuma sau foa of idditil capial in one 
tade 1) prune a concomitentă sau paralelă f add
inl 1odruation in e lther tades 2) .  Astel, poţiile o
dcţiei tebuie să acă conomitnt în toate sfeele e fur
nizează capial onsant (ospunzător acelei părţi medii din 
şea toală a poducţiei, deteminată de eree ae ene 
fiecăei see în pare) ; apial coant însă frnizază oate 
sfeele e nu u ihd odue 3) pnu olllul i1di
v1dual. Aci lucrul el mai important rămîne spoia ntităţii 
de maşini (unelte), de materii urime, maties ilStrmenals, 
1ntrucit toae celelalte rmi de produicţie în e intră aesta 
- indifeent dacă aeste ramuri poduc semifubriate au po
dse finite - rebuie numai să pună în mişcae mai multă 
m11că, atnci dnd Se ondiţii există. 

După cum e vede, entru a acumulaea să aibă loc, este 
neces ară în toate sferele o producţie suplimentară permanentă . 

ist lucru tebuie expliat ceva mai amănunţit. 
Apoi a doua poblemă senţială : 
Plusvaloarea, a�ci . . profit (insiv na ; dcă 

land.lordul acumulează, traformă na în capital, capitalistul 
industrial este aela cae niză înotdea.a plusvaloaea 
hr şi ru:ci nd mioll trsomă o are din vnitul 
său n capial) are se transformă din nou în apital onstă 
nai din munca nou adăugată în dcursul [701] ultimului an. 
Intrebaea este daică aest apital nou este cheltuit în întregime 
penru salaiu, se chimbat numai e o muncă nouă ? 

Pentru osta pledează umătoaele fapte : Oie valoae 
povine iniţial din muncă. Oie apial constant este iniţial 
un prodS al munii în aeşi măsură a şi apitalul vibil. 
Şi aici, d1Jpă om e vede, snm in nu loii aaiţiei 
nemijlocite a apitalului din muCă. 

mpotrivă sînt măoarele fapte : Oe fomaea apitalului 
adiţional tebuie să aibă loc în ondiţii de podcţie i poaste 
dcît epoducţia vehiului apial ? Oe trebuie să e întoacă 
la o aptă inferioară a modluj de poducţie ? Dr ci aşa 
r sa lucrurile daică noua vale s-ar cheltui numai entru 
muncă nemijlocită, ae deci şi fără capital fix ec. ar tebui 
să producă ea însăşi întîi acest capital, aşa cum iniţial munca 

1) - capitalului adiţional într-o ramură. - Nota trad. 
2) - a producţiei adiţionale în clelalte ramuri. - Nota trad. 
;i) - produs finit. - Nota trad. 
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trebuie să-şi eee ea însăşi i înmi capitalul cosnt. 
Aa este pur şi simplu n nonsens. Este însă premisa lui 
Ric[ardo] etc. Asuipra acestui lucru trebuie să ne oprim mai 
amănunţit. 

Pia întrebare ese : 
e poate oae ca o pate din plusvaloare să fie transfomată 

în capital prin faptul că capitalistul în loc să vîndă această pate 
sau, mai eaot, surp1us produce în e este ea eprezenltă, 
o foloeşe dimpotrivă, nemijlocit în calitate de capital ? Un 
ră�ps afimativ la a€astă întrebare ar conţine deja concluzia 
că nu înteaga sumă a plsvalorii, care urmează să fie trans
formată în capital, se transformă în capial variabil sau se 
cheluieşe pe salarii. 

In ca e priveşte partea din agricultural produce e constă 
din erale şi vite, acest lucru este evident de la bn început. 
O arte din cereale, cae intră în acea parte a recoltei care 
epezintă pentru femier surplus produce sau surplus value, 
precum şi o pare din vite-, în loc să fie vîndute pot servi din 
nou, chiar imediat, ca o condiţie de producţie sub formă de 
seminţe sau. vite de muncă. a fel stau lucrurile cu o parte din 
îngrăşămintele produse chiar pe pămînt, care totodată pot să 
ccule în comerţ ca mafă, adică se pot vinde. Această pare a 
pluspodsului care evine fermierului ca surpls value, ca 
profit, poate fi transformată de către acesta, din nou, chiar 
imediat, într-o condiţie de poducţie în ca!drul propiei sfere de 
poducţie, adică poate fi transfomată nemijlocit în capital .  
Acastă parte n u  e cheltuieşte pe salarii, n u  se transformă în 
capial variabil. a este retrasă din consumul individual şi în 
acelaşi timp nu este consumată în mod productiv în sensul în 
ae foloesc acest cuvînt Smith şi Ric [ardi] . a este consumată 
industrial, dar a materie pmă şi nu ca mijloae de subzistenţă 
penru muncitorii productivi sau neproductivi. Cerealele nu 
onstituie nai mijloace de subzistenţă pentru mncitorii pro
ductivi ec., i şi hană pentru vite, materie primă p€ntru 
producţia de rachiu şi amidon ec. Vitele, p€ de altă parte (vi
tele p€ntru tăiee şi cele de m1Că), nu constituie numai mij
loaie de subzistenţă, ci şi mateie primă pentru numeroase ra
muri ale industrii, şi anume păr, piei, grsime, oase, coane, 
etc., forţă motrice, în parte chiar p€ntru agricultură, în pate 
pentru industria t'ansportulor. 

In toae ramurile de producţie în care timpul de reproducţie 
dpăşeşte un an (ca, de pildă, o parte considerabilă a ceşeii 
vitelor, eonomia foestieră ec.), dar ale căror poduse tebuie 
otuşi epdse fără nrepee, adică ncesită o anmită 
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cantitae de muncă, n aste rmuri cumu1area şi reproducţia 
Oincid n măsura în e muna nou adăugată, cae epezintă 
nu nai muna plătită, ci şi munca neplătită, rebuie să se 
acumuleze in natura atîta timp cît prodSul a fi gata pentru 
vînzae. ii nu este vorba de acumulaea pofitului e se 
adaugă nual corespuzător ratei generale a pofitului -
aceasta nu este o acumue reală, ci numai un mijloc de alcul 
- i de acea ci totale, are se repetă n drs de 
cîţiva ani, de acumularea n condiţiile căeia, prin uae, nu 
numai muna plătită, ci şi ma neplătită se acumulează in 
natura şi e transformă imediat dn nou în capital. n eea e 
priveşte acumularea profitului în menea cazuri, asta, dim
potriva, nu depinde de antitatea de muncă nou adăugată). 

Tot a stau lurile şi cu plantele industriale (ndifeent 
dacă funizează materii prime au maiers instrumentales). 
Seminţele lor şi partea din aceste plnte ae poate fi folosită 
din nou a îngrşăminte etc. epezintă o parte dn produsul 
ol. Dacă ele ar fi nevandabile, aeasta nu ar schimba citşi 
de puţin faptul că, din moment e ele ntră din nou în producţie 
ca o condiţie a aesteia, ele ormează o parte din valoaea totală 
.şi, a atire, [702] formează capitalul constant pentru o nouă 
producţie. 

Prin aesta a fost eluidată o poblemă fundamentală, efe
ritoare la materiile prime şi mijloaele de subzistenţă (food), în 
măsura n care ele constituie agricultural poduce popriu-zis. 
Aici, prin urmae, acuma coincide direct ci eproducţia n 
proporţii sporite, aşa încît o prte a plusprodusului serveşte din 
nou ca mijloc de producţie nemijlocit în propria sa sferă a po
ducţiei, nefiind schimbată pe salariu sau pe alte mărfuri. 

A doua problemă fundamentală o constituie maşinile. Nu 
maşinile ae produc mărfuri, ci ele ae produc maşini, capi
talul constant al maşinilor constructoae de maşini. Dacă acestea 
sînt dae, ste nevoie mai de muncă pentru a materia primă 
a indusriei extractive (fier etc.) pentru diverse cipiente şi 
maşini să fie funizată. Odată cu acestea din urmă se funizează 
şi maşinile pentru pelucraea materiilor prime propriu-zise. 
Dificultatea constă aici în a nu aj unge în cecle vicieux al pe
miselor. Şi anume, pentru a produe mai multe maşini este ne
voie de mai mult material (fier ek., cărbune etc.), iar pentru a 
poduce aest material este nevoie de mai multe maşni. Indife
ent dacă admitem că ndustriaşii r-e produc maşini construc
toare de maşini şi industriaşii care produc maşini (cu aj utorul 
maşinilor constructoare de maşini) fac parte din aceeaşi clasă 
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au nu, asta nu schimbă nic. Un lucru este limpede. O 
parte din surplS podue este epezenată în maşinle ons
tructoae de maşini (l puţin asta depinde de fabriantul de 
maşini) . Nu este obligatoriu a ele să fie vîndute ; ele pot intra 
în noua poducţie in nata, în alitate de capital osnt. 
Aici, prin urmae, avem a doua ategorie a acestui surplus 
produce ae intră nemijlocit (sau prin intermediul schimbului 
în eaşi sferă de producţie) în noua producţie (acumae) 
ca apital onstnt, fără să treacă în pabil prin pocesul 
transformări în ipial variabil. 

Probla dacă o parte a plusvalorii poae i transformată 
nemijlocit în apital Sant se edue, în primul ind, a 
problema dacă partea din surplus produce în re este epe
zentată plusvaloaea intră nemijlocit din nou în propria sferă 
de prodcţie n alitate de condiţie de producţie, fără să fie în 
prealabil înstrăinată. 

Legea generală este următoaea : 
Atunci cînd o parte din podus, deci şi din surplus produce 

(adică din valoaea de întrebuinţae în cae este repezentată 
rls value), poate să intre din nou, în mod diot, fără mij
lie în calitate de condiţie de producţie, de mijloc al muncii 
au de aerial l muncii, în sf. de poducţie din e a ieşit 
aest podus, - în cadrul acestei sfee a producţiei acumuaea 
poate şi ebuie să ia o asemenea formă încit o pare din 
surplus podue să nu se vîndă, ci să inte nemijlocit (au prin 
schimbul cu specialiştii din elealte ramuri din aeeaşi sferă 
de producţie ae acumulează în aelaşi mod) în proesul de 
producţie a condiţie a repoducţiei, aşa încît aici acumulaea şi 
eproducţia în poporţii sporite coincid în mod direct. Ele te
buie să coincidă petutindeni, dar nu în acest mod nemijlocit. 

Acest lucru este valabil şi în ceea e priveşte o parte din 
atieres strumentales. De pildă în cea ce priveşte cărbunle 
produs în decurs de un an. O parte din surplus produce poate 
fi folosită pentru a produce din nou cărbune, prin mae poate 
să fie folosită de către producătorul ei direct, fără nici o mij
loe, a apital costant pentru producţia în proporţii sporite . 

In districtele indstriale e întîlnesc constructori de maşini 
ca1e consruiesc fabrici întegi pentru fabricanţi . Să presupu
nem că 1/10 este surplus produce sau muncă neplătită. Evident 
că nu schimbă nimic faptul că aeastă 1/10 surplus produce, este 
eprezentată prin fabrici construite pentru terţe persoane cărora 
le sint vîndute, sau printr-o clădire de fabrică construită de 
onstructorul de ma5ini pentru sine, pe care el şi-o vinde sieşi. 
Aici este vorba numai de felul valorii de întrebuinţare în cae 
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e ezntată suprama, nai de fiptul dcă astă 
valoare de ntebunţae ae intra din nou a o ondiţie e 
poducţie în sfera de producţie [703] a apialistului, căia îi 
aiarţine iuplus rde. Avm dn nou n exeplu cae lus
tză ra nă e cae o re drma valorii de 
întrebuinţare pentru determinarea formelor economice. 

Aşadar, avm aici o parte consid erabilă a suplus produce, 
hinc J) a iuiplS value, e oate ş. ebuie să fie rasfortă 
nemijlocit în apial CStant pentru a i acumulată în aliae 
de capital şi fără de e, în general, nu pae avea loc ii n 
fel de aicmulae a apitalului. 

m văzut, în al doilea rînd, că acolo unde poducţa api
talistă este dezvolată, deci poductivitaea mJcii, dci api
talul costant, ded îndeosebi şi parea capitalului onsnt e 
constă in apial fix, reproducţia simplă a capitalului fix în 
toate sferele, prcum şi, paralel, eproducţia apialului existent, 
produce capital fix, formează un d de acrnulae, adică 
fnizează maşini, capital constant entru poducţia în poporţii 
lărgite. 

1n al treilea rînd rmîne urmăoa problemă : ae ae 
o pate din surplus produce să fie rBformată din nou n 
apial (capial consant) prin chimbul (mijlocit) dnte produ
cătorii, de ildă, de maşini, unelte de muncă etc. şi pducătorii 
de materii prime - fier, cărbune, metal, lemn etc. -, adică 
prin shimbul difeielor părţi componne ale cpitalului cons
tant ? De pildă, dacă fabricantul de cărbune, fier, lemn etc.,  
cumpără maşini sau Jnele de a constructorul de maşini, iar 
aesa cumpără metal, ln, cărbune etc. de a producătorii 
arestor mateii prime, prin intemediul schimbului ei îşi înlo
cuiesc reciproc părţile componene ale capitalului lor consant 
sau formează un nou apial consnt. id probla ese n e 
măsură acest lucru se vabil pentru surplus produce. 

[5. Transformarea plusvalorii capitalizate 
în capital constant şi capital variabil] 

Mi înailite ) m văzut că, în condiţiile oducţiei smp�e 
a unui apial dat, patea din pitalul onstant folosită a e
producţia capitalului constant ese înloită fie nemijlocit in 

1) - deci. - Nota trad. 

2) Vezi K. Marx şi F. Engels, Opere, vol. 26, partea I, Bucureşti, 
Editura politică, 1 980, p. 1 1 1-1 25, 161-173 şi 221-229. - Nota red. 
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natura, fie n chmbl dinte producători de capil cos
.t, n smb l .luui e p1. şi U l eit. e 
venit sau al venitului e apial. i departe, capitalul sant, 
e e foloseşte au se onsumă n mod indusrial n oducţia 
obicelor e consm - obiecte are intră n consmul indii
dual - se înocuit cu noi podue de eaşi gen e sînt 
ezulatul m1.ii nou adăugate şi, prin uare, e dc a 
venit (salariu şi pofit) . In ioanţă cu aeasta, n sferele 
e produc obiecte de onsm, parea podCţiei a căei valoare 
este eală u ca a cpitallui coant olit n te sfe 
erezintă enitul poducăorilor de apital consant, în mp e, 
dimatrivă, para odCţiei dn sfele poduătoae de apitl 
nsnt cae eprezintă m1a nou adăugată, şi de ea for
mează eil roducăorilor astui apital onsant, e
zintă entru producătorii de mij loace de subzistenţă apialul 
;at (1plu. de lie [;tz:piW] ) .  ta r1u
pune, prin urmae, că poducăoii de apital onsnt îşi 
sohimbă srplus podue (id1că, aici, exiodentul rodusului lor 
ste acea parte a astuia din rmă are este egală cu api
ll lor cont) e mij loae de subzstenţă, Smă indii
dual valoaea lui . 1nsă aest plspods 

1 .  = aaiul (au fol epods pntru ariu) şi stă 
parte tebuie să fie destinată (de către apialist) cheltuielilor 
entru saaiu, adcă €ntru consumul individl (iar ă e 
pesupune minimul de saariu, mcitul ae ealiza iul 
prrmit de l numai în mijloee de subzistenţă) ; 

2 .  = pofitul apialistului (indSiv na). Dacă se destul 
de e, stă parte oate i sată n parte indiiidual, 
n pae indsrial. r n st ultim z e loc schimbul de 
pode înte oducătorii de apial onsnt ; aici îsă nu mai 
avem chimbul aelei părţi a podusului ae epezintă capi
talul lor snt şi e umază să fie înlocuită ipc, i 
avem o a a plspodsului, enitul (mna nou adăugată) 
e e trsformă nemij locit n capial 11sant şi, aoiă 
atui apt, spoeşte a apiallui onsant şi e lărgec 
poorţiile epoducţiei. 

Tn mare, chiar şi în iest z, o parte din supls pode 
existent, adică o parte a mnii nou adăugate n dcs de un 
n, e formă nemijlocit în capital ns.t fără să i ost 
nsforată în peaibil în apital variabil. in uae, şi aici 
se vede că sl poductiv al plsdsuli - au cu
maa - nu se icidum idntc cu celtuia ntglui 
pluspods enru sariul mncitorilor productivi. 
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Ne putem închipui umăorul lucru : Fabrintul de maş1m 
îşi vinde maia (o pare) de pildă, poducătorului de esături. 
Acesta îi plăteşte bani. Cu aeşti bani el cumpără fier, cărbne 
etc. nu mijloae de sJbzistnţă. Cu toate eesa, dacă avem în 
vedee pocesul în ansamblul lui, este limpede că producăorii 
de mijloae de subziStenţă nu pot să cmpee pentru înlocuiea 
apitalului lor constant maşini sau materii prime dacă producă
torii elementelor e sevesc pentru înlocuiea capitalului cons
tant nu vor cumpăra de la ei mijloaele de subzistenţă pe ae 
le-au produs, dacă, prin are, acest proces al circulaţiei nu 
epezintă în fond schimbul dinte mijloacele de subzistenţă şi 
capitalul constant. Datorită faptului că actul mpărării şi cel 
l vînzării sînt serate unul de altul, pot să apară, fieşe, 
încăcări şi omplicaţii foarte mari în aese proese de ega
liare. 

[704] Dacă o Tă nu poae a însăşi să prodcă c.tiea 
de maşini pe e acea ipi1.lui io p�ite, a m
pără maşini din srăinătate. Aelaşi lucru se întîmplă dacă nu 
poate să "oducă ea însăşi cantitatea neesară de mijloace de 
subziStenţă (pentru aii) şi aii pime. Aici, odată cu 
apariţia omerului intenaţional, devine dar ca lumina zilei că 
o parte din plusprodsul ţării - în măsura în e este destinat 
acumulării - nu se tranfomă în salariu, ci nemijlocit în 
apital constant. Dar în aest z se eează impresia că acolo, 
în srăinătate, banii avansaţi n aest sop se cheltuiesc în între
gime pentru salarii. m văzut că acest lucru nu se întîmplt 
>i nu e poate întîmpla, chiar dacă e fae abstracţie de co.. 
merţul exterior. 

Proporţia în cae srplus produe se împare ne capitalul 
constant şi capilul variaibil de de compoziţia medie a 
capitalului, iar cu cît poducţia capitalistă este mai dezvoltată, 
cu atît va i relativ mai mică partea cheltuită nemijlocit pentru 
salarii. Concepţia potivit ceia srplus produe, întrucit el este 
prodsul numai al muncii nou adăugae în decrs de un an, 
se transformă de asemenea nai în capital variabil, e chel
tuieşte nai pentru salarii, corespunde în genral ideii greşite 
că, întruit podsul este nai un ezultat l muncii sau mate
rializaea ei, valoarea podusului se educe în întregime la ve
nituri : salariu, pofit şi entă, aşa cum onsiderau · în mod 
geşit Smith şi Ricardo. 

O pare considerabilă a capialului constant, şi anume capi
talul fix, poate onsta din ceea ce intră nemijlocit în proesul 
de producţie a mijloacelor de subzisenţă, a materiilor prime 
etc. sau din ceea ce seveşte fie penru curtaea pocesului 
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de ,a.ţie, a, de ldă, căie ferate, şoselele, analee navi
gabile, liniile de egraf etc., fie pntru păstra mărfrilor 
şi ntru] fomarea de stocuri de mărfuri, ca, de pldă, antre
ozte, depozie etc., au, in şiţ, n ea e ie fer.
litatea pămîntului numai dpă o îndelungată perioadă de e
poducţie, a, de pildă, 1Crările de nivelae a terenurlor, cana
lele de evacTe a apei etc. In funcţie de cheltuiea unei părţi 
mai mari sau mai mici din surplus produe pentru unul sau 
ll n aeste feluri de capital fix, umările imedate, nemij
loite, pentru poducţia mijloaelor de subzistenţă etc., vor 
fi extrem de diferite. 

[6. Problema crizelor (Observaţii introductive). 
Distrugerea capitalului în timpul crizelor] 

Dacă se pspune producţia suplimentară a capitalului cons
ant - adică o producţie mai mre deciît ste necear nu 
locuiea vechiului apital, deci şi a capitalului nar pentru 
produceea cantităţii anrioae de mijloace de subzistenţă -
roducţia suplimentară sau acumulaea în sfeele în e sînt 
folSite 1?inile, iile prime etc., nu prezinrtă nici n fel 
de dificultate. Daică există munca suplimentară necesară, pe 
piaţă se gsc toate mijloacele penru o nouă foare de 
capital, pentru transformarea într-n apital nou a plusului de 
bani. 

Dar înregul pos al amulării se redue, în primul rnd, 
la producţia suplimentară, cae, pe de o parte, coespunde 
ceşterii natnle a populaţiei şi, pe de altă parte, ceează o 
bază inentă pentru fnomenele cae se manifestă în crize . 
Măsra acesei poducţii suplimentae ese capitalul îsuşi, po
porţiile exisente ale condiţiilor de poducţie şi tendina exe
sivă a capialiştilor de a se imbogăţi, de a-şi .spori capitalul şi 
niddm consumul, e este submat am.icipat, ăi a mai 
mae parte a populaţiei, populaţia muncitoae, poate să-şi spo
eacă onsumul numai în limite foarte înguste, iar pe altă 
pte, pe măsură e apialismul se dezvoltă, ererea de muncă 
scade relativ, deşi în mod absolut acastă ceee ceşte. Aici se 
mai adaugă faptul că toate egalizările au un caracter întîmplă
tor. şi că, deşi proporţiile în cae sînt folosite capitalurile în 
derite sfere se echilibează tomai prin intermediul unui 
poces ocum onnt, însuşi rul onant al asu� 
proes psupne şi dspoporţii onsnte, e ae el trebuie în 
mod cosnt să le egalizeze adesea prin violenţă. 
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Aci trbuie să analizăm numai formele prin e te api
talul n feriele sadii ale dezvoltării sale ulerioae. Prin 
urmae, aici nu e ae o analiză a relaţiilor eale în irul 
căora e desfăşoară poesl de prodcţie real. Tot timpul e 
presupl1e că marfa e vinde la valoaea ei. Concurenţa apia
lurilor rămîne· în arra analizei, a şi ceditul, ca şi struura 
eală a ocietăţii, e nu constă nicidcum nai dn ca 
munci torilor şi casa capialiştilor industriali şi în e dci 
cnsumatorii şi poducătorii nu înt identici : prima categorie, 
a consumatorilor (ale căor venituri în parte nu sînt primae, 
ci ooundare, derivate din poiti şi salarii), este mult mi 
largă dcît a doua, şi de aoeea modul în are îşi cheltuieşe 
venitul şi proporţiile acestuia din urmă detemnă modificări 
extrem de ai n bugetul ec:nomiic şi îndosebi în pesl 
ciculaţiei capitalului şi în proesul de epoducţie. Dr dcă 
încă la analiza banilor 124 am arătat că ei conţin în sine osibili
aa ielor, atît entru că ei reprezintă în general o formă 
debită de oa namaJă a mii it şi sub fa Jor de mij
loc de plată, acest lucru iese la iveală întro măsură şi mai ae 
la analiea naturii gnerale a apitalului, încă înainte de 
eluciidarea elaţiilor eale ulerioae care constituie toate prei
ele proesului de producţie real. 

[705] Conopţia inspidului Say (a care vom eveni id vom 
vorbi despe această nulitae) - concepţie (cae aarţie e 
fapt lui [Jms]Mil) preluată de Ric [ardo] , ptrivit ceia su
praproducţia sau cel puţin general glut of the market 1) este 
imposibilă - e bazează pe teza că produsele e schimbă pe 
produse 125 sau, şa cum redea Mil, e „echilibrul metafiziic 
dine vînzări şi mpărători" 126, de unde lerior s-a as 
concluzia că cerea ese deeminată numai de poducţie, au 
că eea şi ofera sînt idntice. Aeeaşi teză e întilneşte şi a 
Rc[do] , sub forma preferată de el, şi anume că any mont 
af apil [n] be mployed roducively 2) n ie ă. 

„D-l Say" - spune Ric[ardo], eh XXI, „Effects of Accumulation on 
profits nd interest" ,  - „a arătat dealtfel, în modul cel mai convingăor, 
că nu există cantitate de capital care să nu poată fi întrebuinţată într-o 
ţară, doarece cererea este limitată numai de producţie. Nimeni nu pro
duce decît in vederea consumului sau vînzării şi nimeni nu vinde, 
niciodată decît cu intenţia de a cumpăra o altă marfă oarecare, care îi 
este imediat folositoare, sau care poate contribui la producţia viitoare. 
Producînd deci, el devine în mod firesc fie consumatorul propriilor sale 
bunuri, fie cumpărătorul, sau consumatorul bunurilor unei alte pe1·soane. 

1) - suprasaturarea generală a pieţei. - Nota trad. 

2) - orice cantiate de capital poate fi folosită produc.iv. - Nota trad. 
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Nu se poate presupune că producătorul va fi pentru multă vreme greşit 
informat despre mărfurile pe care le poate produce în modul cel mai 
avantajos, spre a atinge scopul pe care îl are în vedere şi anume pase
siunea altor bunuri, şi, deci, nu e probabil că va continu a să producă·' 
(aici, in general, nu este vorba despre viaţa etenă) „o ma'fă pentru care 
nu există nici o cerere" (p. 339, 340.) [Versiunea românească, vol. I, 
p. 220-221] . 

Raoo, e e străduieşte petuttndeni să fie consecvnt, 
îşi dă a că Say, e este entru el o somiate, i-a j cat 
aici un renghi. Intr-o notă la asajul ciat mai sus, el remarcă : 

„Corespund oare cele ce urmează exact cu principiile d-lui Say ? 
«Cu cit capitalurile disponibile sînt mai abundente în raport cu posibili
tăţile de întrebuinţare ale acestora, cu atît va scădea mai mult rata 
dobi nzii la împrumuturile de capital» (Say, vol. II ,  p. 1 08) . Dacă într-o 
ţară poate fi întrebuinţat capital pînă la orice limită, cum se poate spune 
că, capitalurile sînt abundente, în comparaţie cu posibilităţile de între
bu'inţare ?'· (1. c. p. 340, notă) . [Versiunea românească, vol. I, p. 221 , 
notă] . 

Intrucît Ric[ado] se eferă la Say, ne vom ocupa de critica 
tezelor lui atunci cînd vom analia concepţiile acestui şarlan. 

Dea.ată aici ercăm nai următoaele : In condiţiile 
reprodwcţiei, întmai a şi n condiţiile acumulării capitalului, 
nu este voba numai de a înlooui aceeaşi masă de valori de 
întrebuine din care constă apitalul, în proporţiile ei ante
rioare au n proporţii lărgie (în condiţiile acumulrii), ci şi 
de a înlocui valoarea capitalului avansat cu o rată obişnită a 
pofirtului (cu o Plusvaloae obişn.uită). n urmae, dacă în 
virtutea unei împrejurări oaecae sau a unui concus de îm
pejurări peţurile de piaţă ale mărfurilor (este absolut indife
en t daică ese vorba de preţurile tuturor mărfurilor sau nuai 
ale majorităţii lor) vor scădea mult sub preţul lor de cost, e de 
o parte epoducţia capitaluli e va edCe atît cît este în 
generl posibil. Dar şi mai dificilă va fi acumulaa. Suplus 
value acumulată sub fomă de bani (aur sau bilete de bancă) 
s-ar trasfora n capital nai cu o pierdee . e acea ea e 
află, la b:ncă, inactivă, sub fomă de tezaur sau sub formă de 
bani de oedit, fapt ae nu schimbă aolut cu nimic na 
problemei. O menea dificulate însă ar putea să apară şi în 
virtutea nor auze contre, dacă ar lipsi premisele reale ale 
epoducţiei (ca, de pildă, scumpia cerealelor au faptul că nu 
s-a acumulat o cantitate suficientă de apial consant n na
tra). Ae loc o sagnae a reproducţiei şi de ca şi a luxului 
cittulaţiei. Cumpăraa şi nra e opun în mod anagonist 
una lea, iar apialul neooupat aipae sub foa banilor ae 
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stau inativi. Aelşi fenomen (în ea mai mae parte pemer
gător rizelor) poate avea loc şi în cazul cînd producţia apia
l ului suplimenar se desfă.şoară foarte rapid, iar transfo.aea 
lui din nou în capital productiv sporeşte în şa măsură erea 
de toate elementele acstuia din urmă, încît producţia ală 
nu oate ţine pasul cu acestă ee, şi de aeea ec pe
ţurile la toate mărfurile cae intră în proesul formării apita
lului. !n aest caz nivelul dobînzii scade simţitor, indifeent de 
măsura în cae ceşte profitul, iar această scdee a nivelului 
dobînzii duce în aest caz la cele mai risante acţini spcula
tive. Sanaea eproducţiei duce la micşoraea apitalului va
riabil, la scădeea salariului, la edueea masei de muncă folo
sită. Acest lucru, la rîndul său, execită din nou influenţă 
asupra preţurilor şi detemină o nouă .scădere a lor. 

Nu rebuie uitat faptul că în condiţiile poducţiei capitaliste 
nu avem de-a face nemijlocit u valoarea de înebuinare, ci 
cu valoarea de schimb şi în special cu sporiea plusvaloii. 
Acesta este mobilul poducţiei apitaliste, şi este nostimă con
epţia e, pentru a se desoorosi ou ajutorul unor raţiona
mente de contradicţiile producţiei apitaliste, ue abstracţie de 
baza ei şi o înfăţişează ca pe o producţie cae umăeşte să asi
gure consumul nemijloit . podCăoilor. 

Mi departe : întrucit procesl cieulaţiei capitalului nu du
ează numai o singură zi, ci, dimpotrivă, cuprinde o perioadă 
mai mult sau mai puţin îndelungată n care apitalul nu e 
întoarce la sine : întrucît acestă perioadă coincide cu perioada 
în decursul căreia preţurile de piaţă [706] e egalizează la pe
ţuri de cost ; întruicit în decursul acesei perioade de piaţă au 
loc răstunări şi schimbări importante, au loc chimbări imp0r
tane în productivitatea muncii, şi, deci, şi în valoarea reală a 
mărfuilor, este absolut limpede că de la pnctul de plcare -
apitalul presupus - pînă la întoareea la sine la sfîrşitul 
uneia dine aeste perioade trebuie să e poducă mari cata
strofo şi trebuie să se acumuleze şi să se dezvolte elementele 
crizei care nu ot fi n nici un chip înlăturate prin aa 
lamentabilă că podusele e schimbă pe produse. Egalarea va
lorii măfurilor dintr-o perioadă cu valoarea aceloraşi măfuri 
într-o perioadă ulterioară, fapt e cae d-l Bailey îl consideră o 
sconire scolastică 127, constituie, dimpotivă, principiul funda
mental al pocesului cieulaţiei capitalului. 

Cnd este vorba despre distrugerea capitalului în timpul ri
zelor, tebuie să ditingm două lri. 

Intruît proesul epoducţiei sagnează, iar proesul muncii 
e educe şi e lci chiar înetează complet, e distrue 
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capialul real. Maşinile cae nu sînt folosite nu constituie 
capital. Mna ce nu este exploatată este producţie pierdută. 
Materiile prime e sau nefolosite nu constituie capital. Clădi
rile cm şi maşiile nou constrite) care fie că nu sînt folo
site, fe că rămîn netermnate, măfurile are muegăiesc în 
depozit, toate aoestea eprezintă distrugere de capital. Toate 
acestea nu exprimă decît stagnaea proesului de reproducţie, 
faptul că condiţiile de poducţie existente nu acţionează de fapt 
a condiţii de producţie, nu intră în acţiune ca atare. Totodată 
valea lor de întebuinţare şi valoarea lor de schimb nu mai 
servse a nim�c. 

În al doilea rînd, distruge1·ea de capital produsă de crize în
seamnă depecieea maselor valorilor care ulterior constituie 
o piedică în calea reluării în aceleaşi prporţii a procesului lo
de reproducţie ca capial. Aoeasta înseamnă scăderea distrugă
oare a peţurilor mărfurilor. Valorile de înebuinţare însă nu 
se rUg. Cea oe 1pieroe n., îşitigă elilalt. Masee valo
rilor e acţionează în caliate de ipitaluri nu se pot eînoi 
a capital, rămînînd n acele;;i mîini. Vhii capitalişti u 
faliment. .că valoarea mărfudlor unui capitalist, prin a căror 
vînzae el îşi eprode apitalul, era egală cu 12 OOO I.st„ dn 
care 2 OOO I.st. să zicem, reprezentau pofitul, şi dacă preţul 
acestor mări sJde la 6 OOO I.st„ capialistul acesta nu poate 
nici ăşi onoeze obligaţiile ontractuale şi nici să reia, chiar 
dacă nu ar avea datorii, afaele în propo1iiile anterioae, 
avînd în mînă nai 6 OOO I.st„ căci preţurile mărfurilor se 
ridică din nou la nivelul preţurilor lor de cost. Astfel este 
distrus un apital de 6 OOO I.st„ deşi cel care a cumpăat aceste 
măfui, înrudt le-a obţinut u jumătate din preţul lor de cost, 
poae, în .iţiile unei oi rviorăi a afailor, să pospee 
şi hT ă e îmbogăţcă. O parte considerabhlă a caita�ului 
nominal l societăţii, adică a valorii de schimb a capialului 
eist, ese strsă definitiv, deşi oai astă dstruge, 
în măsura în care nu afectază valoarea de întebuinţae, oate 
să stimulee foarte mult noua eproducţie. Aceasta este toodată 
eioada în e posesorii de bani e îmbogăţesc e a in
dsşilor. In ca e piveşte însă scădeea capitalului pr 
fictiv - a entelor de stat, acţiunilor ec„ - în cazuile cînd 
ea nu duce la falimentul satului şi al societăţilor e acţiuni şi 
nu frînază astel epoducţia în general, subminînd cditul de 
are e bUră caialiştii indstriali care posedă asemnea 
titluri - nu este alceva deît o transferare a avuţiei dintr-o 
mînă · ·n la şi, în geneal, eecită o ifluenţă favorabilă 
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aispra epodcţiei, cci paveiţii, n le căor mlini ajmg a 
peţ ieftin aeste titluri şi acţiuni, snt n ajoriaea or 
mai întpinzători decît vechii lor oeori. 

[7.  Absurditatea negării supraproducţiei de mărfuri 
în condiţii în care concomitent se recunoaşte existenţa 

unei supraabundenţe e capital] 

Ric[aro] este întotdeaua conecvent n ea ce cunaşe. 
De aeea a el tea imposibilităţii supraproducţiei (de mrfuri) 
este 1denică cu tea potrivit căeia pletora sau suerabundance 
of 1) opial U sînt posibile * . 

„Nu se poate acumula deci într-o ţară nici o cantitate de capital 
care să nu poată fi întrebuinţată în mod productiv, atît timp cît sala
riile se urcă mult, ca urmare a urcării obiectelor de primă necesitate, iar 
pentru profitul capitalului rămîne în consecinţă, atît de puţin, incit 
încetează motivul acumulării" (1. c„ p. 340.) [Versiunea românească, vol. 
I. p. 221·j . „Urmează deci... că cererea nu are nici o limită - că nu 
există nici o limită în întrebuinţarea de capital atîta timp cît produce 
un profit, şi că, oricît de abundent ar putea deveni capitalul, nu există 
o altă raţiune suficientă pentru o scădere a profitului decît urcarea sala
riilor, şi, mai departe, se poate adăuga că, singura cauză suficientă şi 
permanentă de urcare a salariilor este sporirea dificultăţii de producere 
a alimentelor şi obiectelor de primă necesitate [707] pentru numărul 
sporit al muncitorilor" (1. c. p. 347, 348.) [Versiunea românească, vol. I, 
p. 224] . 

Ce-ar spune în st az Ric[ardo] despe stupidiata a
şilor lui care neagă supr�rodCţia nr0 formă (a general 
g1ut of commodities in the market 2) ) şi în acelaşi timp nu 
numai că o admit sub altă formă, ca surproduction of capital, 
plethora of capital, superabundance of capital 3), dar şi fac din 
ea punctul esenţial al doctrinelor lor ? 

Nii n enost cu bun simţ din perioada ostrdană 
nu neagă plethora of apial. Dipotivă, toţi explică sfel 

* Aici trebuie să distingem : cînd Smith explică scăderea ratei profi
tului prin superabundance of capital, accumulation of capitl 4) se 
vorba de o acţiune pe tmanentă, şi acest lucru e greşit. Dimotrivă, 
superabundance of capital temporară, supraproducţia, criza sînt altceva. 
Crize permanente nu există. 

1) - supraabundenta de capital. - Nota trad. 
) - suprasaturare generailă a pieţei cu mărfuri. - Nota trad, 
3) - supraproducţie de capial, pletoră de capial, supraabunnţă de 

capital. - Nota trad. 
") - supraabundenţă de capial, acumularea de capital. - Na trd. 
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ie (în măsuTa în care nu le dedue din fenomenele i
tlui). Atfel, ei oţi admit S"ipoducţia nro fomă, dr o 
neagă n ealtă. Rămîne, prin ire, numai întebaea : ae 
se aul dinte amele fome de supapoducţie, rapolll 
ine fma n e a se negată şi foa n e ea se 
afiată ? 

Ric[aoo] insuşi nu ştia nC dpe crize n sensul popiu 
l cuvîntului, despe iee generale ale pieţei mondiale, ae 
rezJtau din ns�i pesul de producţie. Crizele din 1800-
1815  au putut fi e�e de el prin scpirea ealelor din 
aa oltelr se, n deierea llor de hîrtie, n 
depieea mărlur!lor ilile etc., doare, daoită bloadei 
contenale, piaa a fost îngustată în mod forat din ae 
olitie şi nu eclomie. Crizele de după 1815  el şi le-a putut 
expla, de amnea, în te prin recola proastă dintr-un an 
cae a ovocat o lipsă de eale, n parte prin scăderea preţu
rilr a le, înit îOOtsră să i acţioneze auzele ae, 
potrivit propriei lui eorii, ebuiau să ducă la umfea peţu
rilor la eeale n tiiuJ. răboiului ş. n timp e nglia era 
ruptă de ontient, iair n pate prin eea de la răioi a 
e şi în legătură u aesa, prin „sudden changes in the 
chanS of tade" 1) (vezi e a�e „!nciles" , h. XIX : „On 
suden Changs in the Channels of Tride"). 

Fenomnele istorie ulterioare, îndeoebi periodicitatea 
aproae egulată a crizelor pieţei mondiale, nu mai pemieau 
uşilr lui Ricardo să nee faptele sau să le interpeteze a 
fnomene niimplătae. n lc de aceasta ei, - fără să ai 
vorbm de ea ae e�lică totul n codit pentru ca apoi 
să dclae că şi ei înt gaa să admită po.bilitatea unei supra
abundane of capital - au inventat o splendidă difenţă între 
plethora of capital şi over production. Negînd-o pe aceasa din 
mă, ei menţin -aele şi principiile lui Ric[ardo] şi Smith, în 
timp e din prima ei înceaCă să deducă fenmene inexplicabile 
entru i. Aşa, de pi1dă, Wilson exp[ică unele ize pn ipletora 
de apil fix, iar alele prin pletora de capital cicuant. Însăşi 
ple:ora de apital este admisă de către cei ai buni eonomişti 
(,, e pildă, am) şi a deveit n a mr-ă o piejude
cată, încit aeastă frază figuează a ceva de la sine înţeles 
ch1a" şi în omendiul savant,lui dn Roscher 18. 

e pune, aşadar, întrebarea : e ese plethora of capial şi 
n e e dosebeşte ea de oerpodctin ? 

1) - „schimbările nşteptate în căile comerţului" . - Nota trad. 
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(Dealtfel, echitatea cere să se remarce că alţi economişti, ca, 
de pildă, Ue, Corb€t, etc., declară overproduction ca starea 
normală a marii industrii, în măsura n ae ese vwba de pia�a 
intenă. eie deci ică overproduition due a ie numai 
under oerain circumstances 1), dnd e îngusază şi paa 
extenă) . 

Potrivit aceloraşi economişti, capialul = bani sau mărfuri. 
Supraproducţia de capital este, prin urmae, = supraproducţie 
de bani sau de mărfuri. Şi, totuşi, ambele acese fenomene nu 
au pacă nimic comun. a aoeşti economişti nu poate i vorba 
nici măcar despre o supraproducţie de bani, doae banii sînt 
considraţi de ei a marfă, aşa încît întregul fenomen e educe 
la supraproductia de mărfuri pe cae ei o admit sub o denumie 
şi o neagă sub cealaltă. Dacă ulterior se afirmă că există supra
poducţie de capital fix sau de carpial circant, a bazt aestei 
afirmaţii stă faptul că aici mărfurile nu mai sînt onsiderate 
sub as..ctul aoestei determinări simple, ci sub aspctul 'deter
minării în care ele apar a capital. Dar, pe de altă pe, prin 
aceasta e ecunoaşte că în condiţiile producţiei [708] apialiste 
şi le fenomenelor ei - de pildă în condiţiile suprapducţiei 
- nu este vorba numai de simplul raport în cae produsul 
apae ca marfă, capătă deteia de marfă, i de detmi
nările sociale ale lui în virtutea cărora el este ceva mai are 
decit aa şi ceva diferit de marfă. 

In genral e poae admite îrtr-o aeae msTă ă nlo
cuiea exesiei plethora of capital prin expresia supraproducţie 
de mărfuri nu ste numai un simp1u subterfugiu verbal au 
numai o obtuziate crasă cae admie existenţa şi nsiatea 
unui fenomen cînd aesta e numeşe a, dar îl neagă de îndată 
ce se nrneş.e b, şa înit aii există îndoieii şi neîede 
numai în ca ce priveşte denumirea fnomenului, dar nu în 
'a ce priveşte fenomenul nsuşi - o obtuzitae rsă e 
tinde să sae de sarcina a a explicării fenomenului ind 
e drumul negării lui atunci cîn1d el e pl'ezitntă sub o frmă 
(sub o .  denumire), şi anume sub fona în cae el contrazice 
pejudecăţile acestor economişti, şi ecunoaşerii lui numai 
atunci cînd el e pezntă sub o formă ae nu nţe nici o 
id€. Dcă lăsăm a o parte toae aestea, eca de a expesia 
„supraproducţie de mărfuri" a e�esia „plethora of capital" 
constituie într-adevăr il oae poges. ln ce constă îsă 

1) - în anumite împrejurări. - Nota trad. 
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asa ? n noaşterea faptului că poducătorii de mărfri e 
pun unul 1ta nu a simpli poseso. de mărfuri, ci a api
şi. 

[8. Negarea de către Ricardo 
a supraproducţiei generale. Posibilitatea crizei 

rezultă din contradicţiile interne ale mărfii şi ale banilor] 

lată încă citeva teze ale lui Ricardo : 

„S-ar putea crede ... că Adam Smith trage concluzia că am fi forţaţi" 
(aşa şi este în realitate) „să producem un surplus de griu, articole de 
lină şi articole de metal şi că acel capital întrebuinţat la producerea lor 
nu oate i întrebuinţat în altă parte. Dar modul în care un capital va 
fi între1uinţat este întotdeauna o chestiune de alegere şi, prin urmare, 
nu poate exista pentru un timp mai îndelungat un surplus dintr-o marfă 
oarecare ; întrucît dacă ar fi aşa, această marfă ar scădea sub preţul ei 
natural, iar capitalul ar fi transferat într-o activitate mai profitabilă" 
(p. 341, 342, notă.) [Versiunea românească, vol. I, p. 221, notă] . 

„Produsele sînt întotdeauna cumpărate cu produse sau cu servicii ; 
banii sînt doar mijlocitorul prin care se efectuează schimbul" . 

(Adică bariii sînt numai un mijloc de circulaţie, - însăşi 
valoaea de chimb - nai o formă efemeră de schimb a unui 
produs e n alt podus, ceea ce este gireşit). 

„Se poate produce prea mult dintr-o anumită marfă, iar pe piaţă să 
existe o cantitate disponibilă atît de mare incit să nu se poată acoperi 
capitalul cheltuit pentru ea. Acest lucru nu se poate întîmpla însă în 
ceea ce priveşte toate mărfurile" (p. 341, 342) . 

Dacă această producţie mărită, şi în consecinţă cererea la care dă 
ocazie, va micşora sau nu profitul, depinde numai de urcarea salariilor ; 
iar urcarea salariilor, cu excepţia unei perioade limitate, depinde de 
uşurinţa de a produce alimentele şi obiectele de primă necesitate pentru 
muncitori" (p. 343) . 

. ,Cînd negustorii îşi angajează capitalurile în comerţul exterior sau în 
comerţul de tranzit, ei o fac întotdeauna în urma unei alegeri şi nici
odată din necesitate ; o fac din cauză că în aceste afaceri profitul lor 
va fi ceva mai mare decit în afacerile din ţară" (p. 344.) [Versiunea 
românească, vol. I, p. 222] . 

In ea e priveşte crizele, toţi auorii care descriu mişea 
eală a preţurilor sau toţi practicienii care scriu n anumite 
momente ale crizei ignoează flecăeala pseudoteoretică şi e 
mulţumesc să declare că ceea ce în teorie abstractă este just -
şi me faptul că nu iînt posibile glus of arkt 1) - m pac
tică este geşit. Repeaea egulată a crizelor a redus de fapt 

1) - suprasaturări ale iieţei. - Nota trad. 
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acst galimatis al li ay şi al altora a nivelul unei ro
logii are e folseşte i n ts of rity, bt is 
hon o he wls in ms of oiss" 1) . 

(709] Crizele pieei mondile sînt expresia oţiilor şi 
ntagonimelir poducţiei burgheze e izbusc violent. în 
loc să analizeze însă în e onstă elementele anagoniste cae 
povoacă carofa, apologeţii e mlţumsc să nege castrofa 
şi, �n ciuda periodicităţii ei legice, susţin cu încăpăînare că 
dacă producţia ar fi condusă după mnuale, nu sar ajunge 
niciodată la rize. Apologia constă aici în fasifiaea elor i 
simple elaţii economice şi mai ales în faptul că opoziţia este 
onsiderată unitate. 

Dacă, de pildă, cumpărarea şi vînzaea, au metamrfoa 
mălii eezintă o itate a doruă rocese au, mi eact, ce
a unui pros prn două faze opuse, dacă asă mişae este 
deci în mod esenţial unitatea I1belor faze, asta ese în mod 
tot atît de enţial şi sepaarea lor, rnsformaea lor în eva 
independent una faţă de alta. Intruit însă ele sînt totuşi lăun
tric legae a de alta, separrea unor momente lănric legate 
e poate manifesta nai în mod violent, a un poces distruc
tiv. Toai prin criză e nifestă fora efectivă a unităţii lor, 
a unităţii diferielor lor momente, a deosebirilor. Indepndena 
pe cae o apătă unele faţă de alele momentele ae sînt legate 
eciproc şi e e completează unul pe celălalt este nimicită 
în mod violent. Criza dezvălia deci uniaea unor momene 
ae au devenit independente unul faţă de altul. Fără aestă 
e lăunreă a lor momene e ar Tferene nele 
faţă de lteile nici nu ' exisa riză. Dar nu, spune nomistul 
aologet. lntrudt există unitae, nu poate exista criză. Or, 
ieasta, a rîndJl său, nu înseamnă aleva decît a afirma că 
unitaea opuşilo' exclude opoziţia lor. 

Pentru a dovedi că producţia capitalistă nu poate due a 
crize generale, sînt negate toate cndiţiile ei şi toate deermi
nările fomei ei sociale, toate principiile ei şi toate diffentiae 
spcifiae, într-n cuvînt e neagă însăşi producţia capitalistă şi, 
în fond, se încearcă a se dovedi că dacă modul de producţie capi
talist nu ar fi o fomă de producţie socială specifică, dezvoltată 
specific, ci un mod de poducţie cae pdă primii germeni 
ai capitalismuli, ntagonismele şi contradicţiile poprii lui, deci 
şi manifesaea lor violentă sub formă de crize nu ar exisa. 

1J - în timpuri de prosperiate, dar este aruncată pste bord în tim
puri de criză. - Nota trad. 
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„Produ€le" - spune Ricardo urmîndu-1 p e  Say - „sînt întotdeauna 
cumpărate cu produse sau cu servicii, banii sînt doar mijlocitorul prin 
care e efectuează schimbul" .  [Versiunea românească, voi. I, p. 222] . 

n ae, ii, în primul îd, marfa e upnde opo
ziţia dine valoaea de schimb şi valoaea de întebuinae se 
trsformă pur şi simplu în prod us (valoare de înrebuinae), 
iar schimbul de mărfuri se transfomă deci într-un simplu toc, 
într-un comerţ cu valori de mtebuinţre. Sîntem împinşi înapoi 
a ea e se peteea nu nai înainte de producţia capiistă, 
dr chiar şi îane de produţia de mărf. simpJ.ă, r n fenomen 
atît de omplex al odrucţiei pitiste cum ese m pieţei mon
diale, ei îl eludează negînd pur şi simplu prima condiţie a produc
iei apia,, şi anume ondiţia că oduul ebruie să fie m.'fă, 
trebuie de aceea să apară sub formă de bani şi să pacurgă 
prl metamorfozei. in loc să se vorbească despre munca 
alariată, se vorbeşte despe „servis" ,  cuvînt din are de 
menea este eliminată determrea specifică a muncii aa
riate şi a consumului ei, şi anume însuşiea ei de a spori va
loaea mărfurilor e cae e schimbă ea, de a da naştee plusva
lorii, eliminIDdu-se totodată şi raportl specific datorită căruia 
banii şi mărfurile se trasfomă în apial. „Service" este 
munca luată numai ca valoare de întrebuinţare (or, aceasa este 
eva ecundar în poduţia pitalstă), t aşa m în r1 
„pods" eena mărf'i şi contradicţia cuprinsă în ea rămîn 
cune. n acest caz este u totul consecvent ca banii să fie 
osideraţi a simplu mijlociror al schimbului de poduse şi nu 
a fomă esenţială şi imrios necesară a existenţei mărfii, cae 
în mod noesar tebuie să fie pezentată a vloae de schimb, 
a muncă socială generală. Intrucît printr-o mna tansfor
mae a măfii n simplă vloae de întrebuinae (produs), se 
nză esena [710] va�orii de chimb, tot airt de uşor de
vine posibil - sau, mai exact, neear - să se nege banii ca 
formă esenţială a măfii, formă are 1n procesl .meamofoei 
devine indpendentă faţă de foma iniţială a mărfii. 

Prin urmae, aici, în aţionamentele lor, ei eludează poblema 
rielor, omind sau negînd emele de la ae poneşte pro
dcia apitalistă : exisenţa podusului a mafă, dedubaea 
măfii în arfă şi bani, momentele de separare în schimbul de 
măfuri ae ezltă din acestă dedublae, în sfîrşit raportul 
dine bani au marfă şi mna saariată. 

e altfel, situaţia nu e pezintă mai bine nici la economiştii 
(a, de pildă, J. St. Mll) cae vor să explie rizele prin aceste 
simpe posibilităţi de criză ouprise în metamorfoza mărfurilor, 
de pildă n separaea cmprăii de vîne. Aceste deter-
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minări cae explcă posibiliatea criei sînt departe de a eplica 
ealitaea ei, de a explia de ce fazele proesului intră într .. o 
asemenea conflict încît nai prin criză, printr-un poes 
violent îşi pot maniesta unitatea lăunrică. Aeastă separare e 
manifestă în criză ; ea este forma elemenară a crizei. A explica 
criza prin aeastă fomă elementară a ei însenă a expl,ica 
existenţa ei prin ceea ce exprimă existenţa ei în oa ei cea 
mai abstactă, adică a explica criza prin criză. 

„Nimeni" - splne Ricardo 1) - „nu produce decît în vederea consu
mului sau vînzării şi nimeni nu vinde, niciodată, decît cu intenţia de a 
cumpăra altă marfă oarecare, care îi este imediat folositoare, sau care 
poate contribui la producţia viitoare. Producînd, deci, el devine în mod 
firesc fie consumatorul prop1iilor sale bunuri" (goods) , „fie cumpărătorul, 
sau consumatorul bunurilor unei alte persoane. Nu se poate presupune 
că producătorul va fi pentru multă vreme greşit informat dspre mărfu
rile pe care le poate produce în modul cel mai avantajos, spre a atinge 
scopul pe care îl are în vedere şi anume posesiunea altor bunuri ; şi 
deci, nu e probabil că va continua să producă o marfă pentru care nu 
există nici o cerere" . [l. c. p. 339-340] . [Versiunea românească, vol. I, 
p. 220-221] .  

Această flecăeală copilăeas1că este demnă de u n  Say, dar nu 
de Ric[aido] . n primul rînd, nici un capitalist nu podue 
pentru a consuma produsul său, iar atnci cînd vorbim despre 
producţia capialistă, putem spune cu deplin temei : „nimeni 
nu produce în vederea consumului propriului său produs",  chiar 
dacă el folseşe din nou unele părţi ale acestuia pentru cosu
mul poductiv. Aici însă este vorba despe consumul privat. 
Mai înainte se omisese că podusul ese marfă. Acum se omite 
ohiar diviziunea socială a muncii. în condiţiile sociale în cae 
oamenii poduc pentru ei înşişi, într-adevăr nu există crize, dar 
nu există nici producţie capialstă. N-m auzit ca anticii, u 
producţia lor bazată pe sclavagm, să fi cnoscut crizele, dşi 
şi în antihitate unii prodCători dădeau faliment. a ae 
a alteativei este un nonsens. a fel, a doua ae. Cel re a 
produs nu ae de ales înte a vinde sau a nu vinde. l tebuie 
să vîndă. Şi iată că în condiţiile crizelor aipae oi o aseme
nea situaţie în are el nu poate să vîndă au poate să vîndă 
numai sub peţul de cost sau tebuie să vîndă chiar în pieroee. 
e folos are l, şi chiar noi, de e urma faptului că el a 
rodus pentru a vinde ? Problema constă tocmai în a şti e 
împiedică aeastă bună intenţie. 

1l Vei volumul de faţă, p. 54--54. - Nota red. 
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Mai departe · 

„Nimeni nu vinde niciodată, decît cu intenţia de a cumpira altă 
marfă, care îi este imediat folositoare, sau care poate contribui la pro
ducţia viitoare" . 

e idilică prezenae a relaţiilor burghee ! Ric[ado] uită 
chiar că cineva poate 1)inde pentru a plăti şi că aeste vînzări 
silite au un rol considerabil n crize. Efectuînd o vînzae, in
tenţia imediată a apitalistului este de a transfoma din nou 
marfa, sau, mai exact, capitalul-marfă în capital bănesc şi a 
realiza în felul aesa n cîştig. Consumul - venitul - nu 
constituie cît;;i de puţin mobilul aestui proces, aşa cum e în
tîmplă în realitate cînd este vorba de o persoană are îşi vinde 
mărfurile numai pent'u a le transforma n mijloace de subzs
tenţă. In condiţiile prod!cţiei capitaliste însă, venitul apare ca 
un ezultat şi nu a 1 scop determinant. Fieare vinde în 
primul rînd pentru a vinde, adică pentru a transforma marfa 
în bani. 

[71 1] In timpul criei, omul poate fi foarte mulţmit dacă 
a vîndut, iar la cumpărare el poate deocamdată nici să nu se 
gîndeiscă. Desigur, pentru ca valoaea realizată să poată func
ţiona din nou a capital, ea tebuie să trecă prin pesul re
producţiei, adică tebuie să fie din nou schimbată pe muncă şi 
mărfuri. Criza însă este tocmai momentul perturbării şi între
ruperii proesului eproducţiei. Iar această perturbare nu poate 
fi eplicată prin afirmaţia că ea nu are loc în perioada în cae 
nu exstă criză. Nu înoape nid o îndoială că nimeni „will 
continually produe a conodity for which there s no de
nd" 1) (p. 339-340), dar nimeni nici nu enunţă o ipoteză 
atît de absudă. Dealtfel a, în general, nu are absolut ii o 
ontinenţă cu problema în discuţie. Scopul producţiei apita
se nu se în pimul înd „the possssion of other goods" ), 
d aproprierea of value, of money, of abstract wealth 3). 

Aici la a raţionamentelor lui Ric[ado] stă eza lui James 
Mill cu privie la „echilibrul metafizic dintre cmpărare şi 
vînzare", analizată de mine mai sus 129, teză care vede în pro
esele cumpărării şi vînzării numai unitatea, dar nu şi sepa
raea. De aici şi umătoa afiaţie a lui Ric[ardoJ (e l 
urmează pe James Mill) : 

1) - „nu va continua să producă o marfă pentru care nu există nici o 
.cerere. - Nota trad. 

2) - posesiunea de alte bunuri. - Nota trad. 
3) - valorii, a banilor, a avuţiei abstracte. - Nota trad. 
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„e oate produce prea mult dintr-o anumită marfă, iar pe piaţă, 
să existe o cantitate disponibilă atît de mare incit să acoperi capitalul 
cheltuit pentru ea. Acest lucru nu se poate întîmpla însă în ceea ce 
priveşte toate mărfurile" (p. 341, 342.) [Versiunea românească, vol. I, 
p. 222] . 

nii nu sînt numai „the medium by whch the exchange s 
el" 1) p. 341), i şi Jhe mdim by wh the enge of 
pdce with podue becomes dissolved no the acts, inde
ndent of each other, and distant om each other, n time 
nd se 2). Aeastă onopţie greşită a lui c[aoo] asua 
banilor, pe care am citat-o, se baează pe faptul că el anali
ză, n general numai determinarea cantitativă a valorii de 
schimb, şi anume că a este egală cu o anmită cantitate de 
tp de muncă, şi uită determinaea ei calitativă, şi anume că 
muna indiiduală nmai datorită înstrăinării (alienartion) ei 
poae să fie exprimată a muncă socială generală abstractă '·'. 

Teza potriit căeia nu toate felurile de mărfuri, ci numai 
unele Ot să exste a „a glut in the maret" 3), că de aea 
suprapoducţia poate i întotdeauna nmai parţială, este un sub
efugiu jalnic. In primul rînd, dacă avem în vedee nai 
natura mărfii, nimk nu se opune a toate mărfurile să exSte 
e piaţă în antitate exdentară şi ca ele toate să sadă sub 
peţul lor l30. Doar aici este vorba tocmai de momentul rizei. Şi 
nume tate mărfile, ll afră de bani, [rpot emsa . htiae 
eedentară] . Faptul că o marfă dată tebuie în mod necesar să 
fie epreentată în bani înseamnă numai că stă necesiae 
exstă entru toate mă'fu.le. Şi, în eşi măsură în re 
pentru o marfă este geu să eacă prin aeastă metamofoză, 
ste geu pentru toate mărfrile. Natua generală a metamor
fozei măfulor - care cuprinde separa cmpărării şi vîn
zării, pm şi nitatea lor - nu nai că nu exclude posibi
litatea nei gen. gut 4), i, .dimpoivă, o.tuie oi 
sibiitaea nei generl glut". 

* [718] (Faptul că Ricardo [consideră] banii numai ca mijloc de circu
laţie este identic cu faptul că el consideră valoarea de schimb numai ca 
o formă efemeră, în general ca un lucru numai formal pentru producţia 
burgheză capitalistă ; de aceea la el producţia capitalistă nu figurează 
ca un mod de producţie ca atare.) [718] . 

1) - mijlocitorul prin care se efectuează schimbul. - Nota trd. 
> - mijlocitorul prin care schimbul de produs pe produs se împarte 

în acte independente unul de altul şi separate în timp şi spaţiu unul 
de altul. - Nota trad. 

3) - „o supraofertă pe piaţă" . - Nota trad. 
4) - supraoferte generale. - Nota trad. 
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Mai departe, raţiomentle r[diene] şi elelte amănă
te lor nu onc, fireşte, nmai de la raortul dinte cum
părare şi vînzare, i şi de a l intre cerere şi ofertă, problemă 
la cae ne vom eferi cînd vom ainaliza onna dintre capi
taluri. După cm spune . M., cumpăaea este vînre etc„ 
dci şi ea este ofertă, iar oferta ee, dar şi oferta şi 
€rerea e separă una de ala şi pot deveni independene una 
faţă de ala. Oferta tutor mărfTilor oate să fie la un mo
ment dat i mae dcît cereea ntru toate mărfurile, dato
rită aptlui că orrea de marfă generală, ra ie i, de 
valoae e schimb, este mai mare deoît ceeea de toate celelalte 
mărfuri, cu alte cuvinte datorită faptuli că momentul expri
mării măfii în bani, ealiarea valorii de schimb, domină mo
mentul trsfonării mărfii din. nou în vale de întrebuinţae. 

Dacă raprtul dintre ceree şi oertă este înţeles înr-un es 
mai larg şi mai concet, atunci prin aest raport se înţelege şi 
raportul dintre producţie şi consum. n aest caz nu ar tebui 
totuşi să e piardă din vedee unitatea ambelor acestor mo
m>nte, unitate cae există în stare latentă şi care se nifestă 
în mod violnt prin criză, şi raortul dinte aceasta şi separarea 
şi opoziţia astor momente, ae de aemenea există şi e 
sînt chiar aracteristie prodţiei brgheze. 

!n cea ce prhretşe opuneea supapoducţiei parţiale elei 
nerale, în măsua I1 e problema e redue la a admie 
primul fel de suaproducţie cu scopul de a evita admiteea 
celui de-al doilea, tebuie observat următoarele : 

ln primul rînd : or.zele sînt peedae de ele i lte ori 
de o infatim of .prioes 1) la oate obiele poduse de dua 
capitalistă. De acea toate acese mărfuri participă la cahul 
ae urmează şi, menţinîndu-şi peţurile e cae le aveau 
înainte de cah, ele toate dau naştere unei suprasaturări a 
pieţei. a peţuri scăzute, a peţuri e au scăzut srub preţul 
lor de cost, piaţa poate să absoarbă o masă de mărfuri pe care 
nu ar putea s-o absoarbă la eţurile de piaţă neiae. Sur
plusul de mrfuri este întotdeauna relativ, adică este un sr
plus de măfi la preţuri date. Peţurile la cae în acest az 
sînt absorbite mărfurile sînt ruinătoae pentru poducător au 
negustor. 

[712] ln al doilea rînd : 
Pentru ca ia (dci şi supraproducţia) să fie geneală, este 

suficient ca ea să cuprindă principalele obiecte ale comerţlui. 

1) - umflare a preţurilor. - Nota trad. 
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[9 .  Concepţia greşită a lui Rioardo asupra 
raportului dintre producţie şi constl1n în condiţiile 

capitalismului] 

Să vedem mai amănunţit cum înoea:ă Ric[ardo] să scape 
pin raţionamentele sale de a generl g1ut of the marret 1). 

„e poate produce prea mvlt dintr-o anumită marfă, iar pe piaţă să 
existe o cantitate disponibilă atît de mare încît să nu se poată acoperi 
capitalul cheltuit pentru ea. Acest lucru nu se poate întîmpla însă în 
ceea ce priveşte toate mărfurile. Cererea de grîu este limitată de numărul 
gurilor ce trebuie hrănite, cererea de ghete şi haine, de numărul per
soanelor care trebuie să le poarte ; dar, cu toate că o societate sau o 
parte dintr-o societate poate să aibă atîta grîu şi atîtea pălării şi ghete 
cît poate sau doreşte să consume, nu acelaşi lucru se paote spune despre 
orice marfă produsă de natură, sau de meserii. Unii ar consuma mai 
mult vin, decît ar putea fi în stare să-şi procure, alţii avînd destul vin, 
ar dori să sporească în cantitate sau să îmbunătăţească calitatea mobilie
rului lor. Alţii pot să dorească să-şi înfrumuseţeze domeniile sau să-şi 
mărească locuinţele. Dorinţa de a face toate acestea, sau o parte din 
ele, este inrădăcinată în sufletul fiecăruia ; de nimic altceva nu e 
nevoie decît de mijloace, iar acestea nu se pot procura prin nimic 
altceva decît prin mărirea producţiei" . (!. c. p. 341 , 342.) [Versiunea 
românească, vol. I, p. 222] . 

Ee posibil oae un raţionament mai pueil ? El înseamnă 
urmăoaele. O marfă poate fi podSă în antitate ai mae 
decît cea ae pate fi consmată. est lucu însă nu este 
valabil on>mitent pentru toate mărfurile. Căci trebunţele pe 
are le atisfac măf'ile sînt nelimiate, iar toate aeste tre
buine nu sînt satisfucue concomient. Dimpotrivă. Procesul 
satisiaerii unei tebuinţe e a o altă tebuinţă să eacă, a 
să zim aşa, în sae latentă . Reiese ,că nu este nevoie de nimic 
în aă de mijloace penru l.a acestor tebine , i
aceste mijloae pot fi obţinute numai prn sporiea prodţiei . 

n Ufae, supraproducţia generală nu este posibilă. 

e es au toae cesa ? In monte de sproducţie, o 
mae pate a naţiunii (îndosebi c1asa mU.citoare) este asigurată 
în mai mică măsură decît în oriare altă perioadă cu ceeale, 
încălţănte ec., a să nu ai vobim de in şi runiure 2) .  
Dacă suprapoducţia ar apăea nuai după e toţi membrii na
ţiunii  şi-ar fi satisfăcut el puţin tebuinele cele mai arzătoare, 
în istoria de pînă acm a societăţii burghe7e nu ar fi putut să 
aibă loc niciodată nu numai o supraproducţie generală, dar nici 
una paţială. Dacă de ipdă, e market s glutted by shoes or 

1) - o supraofertă generală a pieţei. - Nota trad. 
2) - mobilă. - Nota trad. 
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clios or wines or coll:. pode 1), însenă oae .a€sa 
că măcar % din naţiune şi-au satisfăcut e deplin trebuinţele, 
de încălţăminte, pînză etc. ? Care este în genere legătura dinte 
supapoducţie şi tebuinţele absolue ? Spraprodujia este le
gată numai de trebuinele are ot fi plătie. Nu ese vorba 
despre supopoducţia absolută, depe supraproducţia n sine 
n raport cu tebuinţele absolute sau cu dorinţa de a poseda 
mărfuri. !n acest sens nu există nici supraproducţie paţială, 
nid supraproducţie generală, şi ele nu se opun nicidecum una 
altei.a. 

Dar. va spune Rk[ardo] , when theie is a lot of people, who 
want shoes and al!coes, why do they not procure themselves 
the means of obtaining them by poducing something where
wHh to buy shoes and alicos 2) ? Nru r fi oa-e i simllu să 
se spună : de ce nu şi-ar prodJce încălţăminte şi pînză ? Şi cea 
ce este şi mai uimitr în supraproducţie este .ptul că munci
tori i ,  adevăraţii poducători ai mărfurilor de cae piaţa este su
prMaturată, duc lpsă de aceste mărfuri. Aici nu se mai poae 
spune că ei r oobi să prodrucă aese obie penru a le 
obţine, deoarece ei le-iu podus şi totuşi nu le au. Nu se poate 
spune de asemenea că piaţa este suprasaturată de o anumită 
maiă, deoaece nu este nevoie de a. Prin urmae, dacă nici 
supraproducţia parţială nu poate fi expl!cată prn faptul că 
cantiatea de mărfuri de ae piaa e suprasatrată depăşeşte 
nevoia de aceste mărfuri, suprapoducţia generală în nici un caz 
nu poate fi eludată cu ajutorul raţiomntelor că este nevoie 
de multe din mărfurile existente e piaţă, nevoie cae rămîne 
ne.at isfăcută. 

Să revm Ja exmplul ou abinul de 1pînză 3). Atîa timp 
cît reproducţia s-a desfăşurat fără î1eruri - şi deci s-a des
făşurat fără întreruperi şi faza acestei reproducţii în care 
pîna. produsul existent ca adă, ca marfă pentru vînare, se 
t["ansfomă din nou n bani a valoaea ei - muncitorii care 
produc pînza au cosumat şi ei, să ziem, o parte din a€astă 
pinză, iar aidtă cu extinderea poducţiei, adică odată cu acumu
larea, ei au consumat respectiv mai mult, au în producţia de 
pînză a fost folosit n nlllăr mai mae de muncitori care în 
pite au fost, totodată, şi consatorii ei. 

l j  - piaţa este suprasaturată de ghete, pînză, vinuri sau produse 
coloniale. - Nota trad. 

2) - dacă exstă nu număr de oameni care au nevoie de ghete şi de 
pînză, de ce ei nu şi-ar procura mijloacele pentru a le cumpăra, de ce 
nu ar produce ceva cu care să cumpere ghete şi pînză ?. - Nota trad. 

3) Vezi volumul de faţă, p. 52-528. - Nota red. 
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fl O. Transforarea posibilităţii crizei în realitate. 
Criza ca manifestare a tuturor contradicţiilor 

economiei burgheze] 

maiite de a merge mai departe vom menţiona mătoarele : 
epaea procsului de poducţie (nmijlocită) de poesul 

ciiculaţiei nu repezintă decît - într-o fomă mai dezvolată 
- posibilitatea riei, posibiliate cae s-a nifestat încă în 
metamorfoza simplă a mărfii 131. De îndtă ce aceste pocese, 
în loc să e suadă fluent, [713] devin independente a mo
nte spate şi opuse, ape cria. 

în ondiţiile metmorfozei mlii, posibiliaea rizei îşi gă
seşte exesia în umoaele : 

în pimul ood, mafa are există în mod ral a valoae de 
întebuine, iar n mod idel, în preţ, a vloe de schimb, 
ebuie să fie transfoată în bani M - B. Dacă această 
dificulate - a vînzăii - ete ezolvată, mpăraea, B - M, 
nu mai pezintă nici o dficlate, înrucît banii au calitatea de 
a fi schimbaţi nemijlocit pe orice. Dar pemisa neceară a aces
tui lucru se existenţa valorii de întebuinţae a mărfii, utii
atea mncii cuprinse în ea ; în caz contrar, aceasta în geneal 
nu ste mafă. Mai de e presune că vlea indivi
duală a mărfii este egală cu valoaea ei socială, cu alte cuvinte 
că timpul de muncă maerialiat în ea este egal u timpul de 
muncă socialmente necesar pentru podcera acestei mărfi. De 
aa, posibilitatea crizei, n sensul în caie ace.stă posibilitae 
e maifestă în oa simplă a metamorfozei, ezultă nai dn 
fptl că fomele deosebite - fazele prin care ece metamor
oa mfii în mişa ei - s.t, în pmul rînd, fome şi faze 
e e completează reciproc în mod ncesar, iar în al doilea 
rînd, în pofida acesei legături lăuntrice necesae, repezintă 
păţi şi fome ale pocesului indifeente una faţă de alta, care 
nu coicid în timp şi spaţiu, care pot fi searate şi sînt sepaate 
şi cae sînt independnte una faţă de alta. Prin ure, ea 
ostă aici exclusiv în separarea vînzăli şi părării. Numai 
sub foa de marfă tebuie să învingă marfa dificultatea -i 
stă în faţă. De îndată e a luat forma de bani, eastă dificultate 
dpae. Mai depate însă şi aceasta e edJCe la separaea vin
zării de cumpărare. Dacă marfa, sub forma de bani, nu ar avea 
posibiliatea să părăsească sfea circuaţiei, au, cu alte cuvinte, 
să amîne transformaea ei din nou în marfă, dacă - aşa cum 
se intimplă în condiţiile schimbului nmijloit - cumpăaea 
şi nr. coid, n se odiţii posibilitatea crizei r: ds
păa. Că. e puiune că rfa se valoare de întrebuin-
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ţare pentru alţi posesori de măui. In ondiţile shm.i 
nemijlocit, mafa nu poae fi schmbată numai în cazul cînd ea 
nu este o valoae le întrebuine sau cînd cealaltă parte nu ae 
valori de întebuinţae e ae ar uea l chilbată ; pin 
umae, marfa nu poate fi schimbată nai în două condiţii : 
sau atunci cînd a dinte prţi a podus eva inutil, au cînd 
eala:ltă pare nu ae nimic util ae să poată fi schimbat ca 
chiva1ent cu valorea de întebuinţare pe care o are prima 
parte. n ambele cazuri î1Să chimbul în genee nu r avea loc. 
Dar dacă schimbul ar avea loc, momenele lui nu ar fi separate 
unele de altele. Cumpărătorul ar fi vînzător, iar vînzătorul cum
părător. Astfel ar dispăea momentul critic, e ezultă din 
foma sohimbului, în măsura în care schimbul se ciculaie, 
şi, dacă spunem că oa simplă a metamorfozei cuprinde în 
sine posib11tatea crizei, p11em nlii că n însăşi cestă 
formă există posibiliatea a momente e se completează în 
mod esenţial să e "Uipă şi să se e unl e .l. 

Aceaista se refră nsă şi la conţinut. n ondiţiile chimbului 
nemijlocit, ncipaa masă a prod11cţiei producătorului divere
lor poduse este destinată satisfacerii popriil.r lui ebuine 
sau, n condiţiile unei diviziuni a mncii înrucîtva mai dez
voltate, satisfacerii un2i trebuinţe, cunoscute de el, a confra
ţilor săi. Ceea ce umază să fie schmbat a marfă este un 
excedent şi nu este esnţial dacă aest e!cedent se schimbă 
sau nu. In condiţiile producţiei de mărfuri, transformea pro
dusuLui n bani, vîna, ie o conditio sine qa[11] 1). Pro
ducţia nemijlocită pentru satisfaceea nevoilor proprii dispae. 
Dacă mărfurile rămîn nevîndute, iibuneşte ia. Dificulatea 
ansfomrii mărfii - a unui anrnit odus l muncii indivi
duale - în bani, contrariul i, în muncă abstractă socilă ge
nerală, costă în fapM că banii u aipar a . porus anmit 
al muncii individuaile, că cel cae a vîndut, adkă cel care acum 
posedă afa sub oa de bai, nu se nevoit să ce din 
nou chiar mediat, să ransforme din nou banii nr-n anumit 
produs al muncii individuale. In schimbul nemijlocit aeastă 
opoziţie nu există. Aici nimeni nu e i vînzător fă'ă să fie 
cumpărător, au nu poate fi cumpărător fără să fie vînzător. 
Dificulaa întimpinată de vînzăor, pesupl că mafa 
lui are valoare de înebinae, ezultă exlusiv din aptul că 
cumpărătoruJ oae să amîne cu uşurinţă etTansformarea bani
lor în marfă. Dificulatea de a transfoma marfa în bani, de a 
o vinde, eiidă pr şi splu în faptul că mala tebuie trans-

1) - condiţie absolut necesară. - Nota trad. 
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fomată ll bani ; banii însă nu ebuie transfonaţi imediat în 
marfă şi în felul acesta vînzarea i cumpărarea pot să se sepe 
una de alta. Am ps că această formă conţne în sine posibili
tatea crizei, adică posibiatea ca momentele legate reciproc şi 
indisiolubil înte e�e să e rupă unele de utele şi, ca uare a 
acestui fipt, uniea lor să e înfăptuiscă prin violenţă aşa încît 
legătura lor eciprocă să-şi coiască drum prin violenţa exr
citată asupra independenţei pe e ele au căpătat-o una faţă 
de alta. [714] Iar criza uu e9te ltceva decît înfăpiea pn 
violenţă a unităţii fazelor pocesului de producţie care ;-au 
sepaat şi au devenit independene unele de altele. 

Posibiliatea abstractă, generală a crizei nu înseamnă altoeva 
dcît forma cea mai abstractă a crizei, fără conţinut, fără cauza 
cae să aibă un conţinut concret, are să provoace criza. Vînza
rea şi cumpăraea pot să se separe una de alta. Ele sînt, prin 
Tie, criză poen.ia 1), şi m momenJul în re ele coincid ese 
întotdeana un moment critic pent�u marfă. D ar ele pot să se 
suoeadă fluent . Rrîne, aşadar, valabil faptul că forma cea 
mai abstractă a crizei (şi de aeea posibiliatea fomală a crizei) 
este însşi metamorfoza mărfii ae, a mişcare desfăşurată, 
conţine numai contradicţia dine valoaea de schimb şi valoa
ra de întebuinţare cuiprinsă în unitatea mărfii, mai departe 
- dintre marfă şi bani. r aptl daorită căruia această o
sibilitate a crizei devine criză nu este cuiprins în această formă ; 
ea ciprinde nai faptl că forma pentru criză există. 

r, tai acest lucru este impnt pentru analizarea eco
nomiei burgheze. Crizele pieei mondiale trebuie considerate 
a o corroentrae eală a tuturor contradicţiilor economiei bur
gheze şi a o rezolvae a lor prin violenţă. De aceea, momentele 
izlate cae se concenează astfel în aceste crize trebuie să fie 
evidente şi să se dezvole în ficae sferă a economiei burgheze 
şi, e măsură e pălem mai adînc în această economie, 
ebuie, e de o parte, să desceriim deteminări tot mai noi 
e acestei contadicţii şi, pe de altă pare, să arătăm cum, în 
fomele i mai cone e petă şi sînt inse fTme mai 
abstacte ale ei. 

Aşadar se poate spune : ciza în prima ei formă este însăşi 
metamorfoza mămii, erra clmpărării de vînzare. 

In ca de-a doa fmă a ei, ia e .egată de funcţia bani
lor a mijloc de plată, în ae banii figurează în două momente 
diferite, arate nl de alul l timp, n două funcţii diferie. 

1) - potenţială. - Nota trad. 
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Ambele acese fome sînt absolut abstracte, deşi cea de-d doua 
es �e i concretă dcît prima. 

Astfel, analizînd procesul de reproducţie a apialului (ca. 
coincide cu circulaţia lui), trebuie să arătăm, în primul rînd, că 
foimele menţionate ai sus aici e repetă pur şi simplu, sau, 
mai exact, aici capătă pentru prima oară un conţinut, o bază pL 
cae se pot manifesta. 

Să analizăm mişcarea pe cae o face capitalul din mome··,tul 
n care el, a marfă, părăseşte procesul de produqie, pentru a 
apoi să iasă din nou din el sub formă de maTfă. Dacă aici vom 
e abstracţie de toate deteminările ulterioare ale conţinu
tului, caalul-marfă total, ca şi fieae marfă care face parte 
din el, ebuie să parcurgă procesul M-B-M, metamorfoza 
mărfii. Astfel posibilitatea generală a crizei cuprinsă în această 
formă - sepaaea cumpărării de vînzare - este cuprinsă în 
mişra apilului, în măsura n care apitaluJ este şi el o 
marfă şi nu eprezintă altceva decît marfă. In afară de aeasta, 
din legătura eciprocă a metamorfozelor diferielor mărfuri 
rezu1tă că o marfă se transformă în bani, fiindcă o altă mafă 
se trausfomă din nou din foa bani în marfă. Aşadar, sepa
rarea cumpărării de vînzare pare aici ub o formă în care 
transformării unui capital din forma marfă în forma bani e
buie să-i corespundă transformarea unui alt cpital din forma 
bani în fona marfă, prma metamorfoză a unui capital, tebuie 
să ces.pundă celei de-a doua metmorfoze a celulalt pital, 
părăsrea pocesului de prodJcţe de către un capital tebuie 
să corspndă revenirii în procesul de producţie a celuilalt a
pital. Aeastă întrebuinţare şi îpletire a proceselor de rpro
ducţie au de circulaţie a difeitelor apitaluTi este, pe de o 
parte, neră datorită diviziunii muncii, iar pe de altă pate 
întîmplătoae, şi chiar în virtutea acestui fapt se lărgeşte deer
minaea conţinutului crizei. 

In i doea rind, în cea ce priveşte posibilitatea crizei cae 
ezultă n oa banlor ca mijloc de plată, analizîndu-se capi
ll iee la iveală existenţa unei baze mult mai reale pentru 
înfăptuiTa aestei posibilităţi. De pildă, ţesătorul tebuie să 
plătească întregul capital constant ale cărui elemente au fost 
unae de filator, de cultivatorul de in, de producătorul de 
maşini, fier şi lemn, de producătorul de cărbune etc. In măsua 
în ce aştia din urmă produc capital constant care intră 
nai n poducţia capialului costant, fără a intra în marfa 
finită, în ţesătură, ei schimbă capital pe apital, înlocuindu-şi 
nl altuia condiţiile de produ:ţie. Dacă [715] psupunem acum 
că esătol inde negustorului ţesăurra u 1 OOO �.st. ,  rd 
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în schmb o poliţă, banii figurează a mijloc de plată. a ndul 
său, ţesătorul vinde poliţa bancherului, căruia îi achită, să pu
nem, o daorie oarecae sau e îi scontează această poliţă. 
ut e bază de poliţă a vîndut culti.orul de in filaorului, 
iair aesta din mă ţesătorlilui, la fel fabr1nJl de l9ri 
ţesătorului, fabricantul de fier şi lemn fabr1itului de maşini, 
producătorul de cărbune fiito.ui şi ţesăo11JJui, obrianui 
de maşini, poducătorului de fier şi de lemn. !n afară de aeasta, 
podCătorul de fier, de cărbune, de lemn şi cultivatorul de in 
şi-au plătit unul atuia cu poliţe. Dacă acum negustorul nu plă
teşte, ţesătoUl nu poate să achite banchului poliţa. 

Cultivatorul de in a rs polia asupra filatorului, fabrintul 
e maşin'i isiupra esă-torului şi f,iiTului. Faol nu e 
plăti, pentru că nu poate să plătească vesătorul ; ambii nu plă
sc fabrinlui de maşini, - aoesta dn urmă nu plăeşte 
producătorului de fier, de lemn şi de cărbune. Şi cu toţii, la 
rîndul lor, nerealizînd valoarea măriii lor, nu pot înlocui partea 
valorii cae înlocuieşte capialul onstant. Aşa apare cria ge
neală. Aceasta nu este alceva dedt posibilitatea crizei despre 
care am vrbit u 1prilejul alizării banilor a mijloc de plată, 
dar aici, în pro ducţia capitalistă, avem de-a face cu o legătură 
între poliţe şi cereri de piată, cmpărări şi vinzări, în condiiile 
căeia posibilitatea crizei poate să se transfome în rlitate. 

In toate împrejurările : Dacă cmpăraea şi vînea nu ră
mîn mai mult timp într-o stae de încodare una faţă de ala şi 
de aeea nu apae necesitatea echilibrănii lor prin viol.enţă ; 
dacă, pe de altă parte, banii a mij loc de plată funcţionează 
în aşa fel încit creanţele se amortizează ciproc şi deci cntra
dicţia .re potenţial exltă în bi a mijloc de p lată nu devine 
ealiate ; rn ae, docă ambele aeste forme abstace ale 
crizei nu se mallifestă în mod eal ca atae, nu există criză. Nu 
oate exista criză fără a cmpărara şi vînzaea să se e 
a de alta şi să inre în contridrcţie, au fără să se manifeste 

contradicţiile cuprnse în ani a mijloc de plată, fără dci a 
oria să ară toodată rub foma ei silă, rub oa oa
dicţiei dintre cumpărare şi vînae şi sub a mnitrd.cţiei 
cuprinse în bani a mijloc de plată. Aestea însă sînt numai 
forme, posbilităţi generale ale rielor şi de aea forme, ofe 
asmcte ale crizei reale. !n ele existenţa crizei apare a în for
mele ei cele mai imple, pecum şi în conţinutul ei el mai 
simplu, în măsTa în ae însăşi stă formă este cel mai 
simplu cnţnut al ei. Acesa însă nu ste încă n oninut 
fundamentat. Ciculaţia siplă a banilor şi chiar şi cieuaia 
anlor ca mijloc de pată - şi na şi cea.a.tă r cu mlt 
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înainta prducţiei ipitalise, fără a genea crize - nt posi
bile şi eale fără ize. n are, nai prin acese fome 
nu e ae explCa de e . un moment dat se afirmă latura 
lor critică, de ce contradicţia cuprinsă în ele potentia l )  se ma
nifestă u 2) a ae. 

Aici ise la iveală nemărg.a plat1tudine a economiştilor 
are, nemaipuînd să se debaraseze prin raţionamente de feno
mnul supraproducţiei şi al crizelor, se muJ.ţumesc u ideea că 
aste fome cuprind posibiliatea ilbucnirii crizelor, aşa îndt 
faptul că ele nu aar ese întîmplător şi totdată chia- şi izbuc
nia Jr ste prezenată ca o implă întîmplare. 

Contradicţiile care se dezvoltă în civcuaţia măfurilor şi mai 
departe în circulaţia banilor - deci posibilitatea crirei - e 
epoduc de la sine în pil, întrJcît cICulaţia dezvolată a 
mălT şi bailor are loc în ealiate nmai e bază de 
rapi:l. 

Acum însă este vorba de a urmări dezvoltarea crizei poten
ţiale - ia eală poate fi dedusă numai din mişarea eală 
a producţiei capialiste, din concuenţă şi credit -, de a arăta 
drezvolrea ulterioară a rizei potenţiale în măsura în cae ea 
decurge din detemnările de fomă ale capitalului are sînt 
proprii capitalului a capial şi nu sînt cuprinse pur şi simplu 
în existenţa lui sub formă de rfă sau de bani. 

[716] în sine, procesul de producţie (nemijlocit) al capitalului 
nu pate să adauge aici nimic nou. Pentru ca acest proces să 
existe n general, e presupune că condiţiile lui sînt date. De 
a1ea, în prima secţiune refieritoare la capital - în secţiunea 
despre psul de producţie nemijlocit - nu se adaugă nici un 
nou element al crizei. Potenţial, el este cuprins aici, căoi pro
cesul de producţie este aproprierea şi deci produerea plusva
lorii. În însuşi procesul de producţie însă acest lucru nu e 
poate nifesa, deoace în acest roces nu este vorba numai 
de realizarea valoii eroduse, i şi a p1usvalorii. 

Ast lucru poate să iasă la iveală pentru prima oară în 
procesul circulaţiei, care în sine ste totodată un proces de 
reproducţie . 

n continuare nacăm că este necesar să pezentăm po
esul ciculaţiei sau procesl eproducţiei înainte de a prezenta 
apitalul gaa format - capitalul şi profitul ; căci trebuie să ex
plicm nu numai modul cm capialul produce, ci şi modul în 
care capitalul este produs. Mişcaea eală însă poneşte de la 

1 )  - potenţial. - Nota trad. 
�) � în md real, de fapt. - Nota trad. 
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capitalul exisrtent ; este vorba de mişcaea rală pe baa produc
ţiei ipitaliste dezvoltate al căei punct de plecare · este ea 
rusăşi şi e se presupune pe sine. De aeea pocesul de epro
ducţie şi gemenii rizelor e e dezvoltă continuu în acest 
proces pot fi explicate numai parţial în secţinea care tratează 
eproducţia şi nsită o completare în :pitolul „Capital şi 
profit" 132. 

Pocesul total al ciiculaţiei sau procesul total a reproducţiei 
capitalului reprezntă nitaea fazei lui de producţie şi a fazei 
lui de ciCulaţie, un proces care parcurge ambele procese arărte 
a pe propriile sale faze. Aiici rezidă o posi!bilitate rescîndă a 
crizei, sau o formă abstractă a ei. De aceea economiştii care 
neagă crizele ssţin numai unitaea acestor două faze. Dacă 
aceste faze ar fi numai separate una de alta, fără a fi o unitate, 
ar fi imposibilă restabiliea prin violenţă a unităţii lor, ar fa 
]mposibilă criza. Daică ele ar fi numai unite, fără a putea fi 
eparate una de alta, ar fti i!mposibilă separarea lor prin violenţă, 
eea e reprezintă tot o criză. Criza este restabiirea prin vio
lenţă a unităţii momentelor devenite independente şi autono
mizarea prin violenţă a unor momente care în fond constituie 
ceva unit. [7 1 6] 

[1 1 .  Despre formele crizei] 

1770 a] La p. 7 16 .  
Aşadar : 
1) Posibilitatea generală a izelor ese prinsă în însuşi pro

cesul metamorfozei capitalului, şi aceasta sub un dublu act, 
n msura în cae banii fncţionează a mijloc de circulaţie, 
sepaarea cumpărării de vînzare. !n măsua n care banii func
ţionează ca mijloc de plată, cînd ei acţionează în două momente 
diferite, ca măsură a valorii şi ca realizare a valorii. Aceste două 
momente sînt seaate. Dacă în intervalul dintre aceste două 
momente valoarea s-a schimbat şi marfa, în momentul vînzării ei, 
nu mai valorează atît cît valora în momentul în care banii fuC
ţionau a măsură a valorii, deci şi a creanţelor recipre, titlul 
de eanţă nu poate fi aohiat din banii obţinuţi pentru marfă, 
şi de acea nu .poate fi iohidat întegul şiT de tranzaii e, la 
rindul lor, depind de această canţă. De vreme e a nu a 
putut fi vîndută în decursul unui anumit interval de timp -
chiar dacă valoarea ei nu s-a sch!mbat - banii nu pot func
ţiona a mijloc de plată, deoa!ece ei rebuie să funcţioneze ca 
atare într-un anumit termen, dinainte stabilit. ît ă una 
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şi aceşi sumă de bani funcţionează aici pentru o întreagă 
serie de tranzacţii şi de creanţe recilproce, imposibilitatea efec
tuării plăţilor apare aici nu numai într-un punct, ci în multe 
puncte, şi de aici provine criza. 

Acesta sînt posibilităţile formale ale rizei. Prima este posi
bilă fără ultima, adică crizele sînt posibile fără credit, fără a 
banii să funcţion eze ca mijloc de plată. A doua însă este impo
sibilă fără prima, aică fără snrea cumpărăii de vînae. 
!n ultbnul caz însă, criza apae nu nai fiindcă marfa în ge
neral nu poate fi vîndută, ci şi fiindcă ea nu poate fi vîndută 
într-un anumit interval de timp, şi aici criza apare şi capătă 
caral ei nu numai fiindcă maia nu poate fi vîndută, ci şi 
fiindcă nu se realizează o întreagă serie de plăţi care e bazează 
e vînzarea acestei mărfi anumite în acest termen anumit. 
Aceasta ste forma propriu-zisă a crizelor băneşti. 

Astfel, dacă criza apare datorită separă'ii cumpărării de 
vînare, a se dezvoltă a criză bănească, cind banii figuează 
deja ca mijloc de plată, şi această a doua fomă a crizelor apae 
în acst z a ceva de la sine înţeles de îndată ce apare prima. 
Prin urmae, atnci cînd se analizează cauzele care dete,rnină 
transfI1area posibilităţii crizei în realitate, cînd se analizează 
condiţiile crizei, este cu totul de prisos să se acorde o atenţie 
deosebită acelei forme de criză cae apae ca umare a dezvol
tării banilr ca mijloc de plată. Tocmai de aceea economiştilor 
le plae să invoce aeastă fomă, de la sine înţeleasă, a o cauză 
a crizelor. (!ntrucît dezvoltarea banilor ca mijloc de plată ese 
legată de dezvoltrrea creditului şi a supracreditului, tebuie, 
Eireşte, să e explice cauzele aesor fenomene ; aici însă nu este 
că locul). 

2) n măsura în care crizele sînt determinate de schimbările 
şi revoluţiile preţurilor care nu coincid cu schimbările valorii 
măifurilor, ele, fieşte, nu pot fi anaizate atunci cînd e stu
diază capitalul în general, cind se presupune că preţurile sînt 
identice cu valorile mărfurilor. 

3) Posibilitatea generală a crizelor o constituie însăşi meta
morfoza fomală a capitalului, separarea cumpărării de vînzare 
în tmp şi spaţiu. Aceasta însă nu constituie niciodată o cauză 
a crizei, căci nu este alceva decît foma cea mai generală a 
crizei, adică cria însăşi în expresia ei cea mai generală. Nu e 
poate spune însă că f arma abstractă a crizei este cauza crizei. 
Problema cauzei crizei e pune tocmai ca să e ştie de ce forma 
ei abstractă, forma posibilităţii ei, e tansfomă din posibilitae 
în realitate. 
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4) Condiţiile generale ale crizelor, n msua în ae ele nu 
depind de oscilaţiile preţurilor (indifent dacă ase aţii 
ale peţurilor sînt legate de credit sau nu), ae se debsc de 
oCilaţiile valori]or, tebuie deduse din condiţiie genrale ale 
poducţiei capitaiste. [770 a] 

[716] (Criza poate să apară : 1) n condiţii în care (anii) se 
retransformă în capital productiv ; 2) a rmae a schimbărilor 
valorii elmelr opilui rJiv, îndeoebi a matelor 
prime, de pildă atunci cînd recolta de bwnbac sade. € aceea 
valoarea lui ceşte. Aici avem de-a face încă cu valori şi nu cu 
peţuri). [7 16] .  

[770 a] Primul moment. Retransformarea banilor în capital. 
e ps1pune o anumită treaiptă a producţiei sau a reproducţiei. 
Aiici capiall fix poate fi considerat a eva dat, neschimbat, 
ae nu intră în procesul de valorificare. Intrucît reproducţia 
materiilor prime nu depinde nai de muna cheltuită pentru 
ele, ci şi de poductiviatea aestei munci, legată de condiţiile 
naturale .. a prodrusului - ciliar [XIV-771 a] masa podu
lui aceleiai antităţi de muncă - poae să sidă. e aeme
nea, în bad seasons) 1). Prin urmare, valoarea materiilor prime 
reşte, masa lor scade, sau este nclat raportul în cae banii 
tebuie să se retrausforme în diferitele părţi componente ale 
:pitallui, pentru ca producţia să ontine în proporţiile ante
rioae. ebuie să se cheluiască mai mult pentru materii prime, 
rămîne i puţin pentru muncă şi nu poate fi absorbită o anti
ate de muncă egală cu a anterioară. In priml rînd, aest 
1Cu ste fizic imposibil, deoarece s-a redus cantitatea de ma
erii prime. ln al doilea rînd, deoaece pentru materiile prime 
tebuie să se cheltuiască o parte mai mare din valoarea produ
sului şi deci o parte mult mai mică poae fi transformată în 
capital variabil. Reproducţia nu poate fi repetată în poporţiile 
anterioae. O parte din capitalul fix nu funcţionează, o parte 
din muncitori sînt arunaţi în stradă. Rata profitului scade, 
deoae valoaa apitalului constant a crescut în comparaţie 
cu valoarea capitallui variabil şi se foloseşte mai puţin apil 
variabil. Sumele fixae anterior - dobînda, enta -, pe baza 
unei rae a profitului şi a unei exploatări a muncii pesupuse 
neschimbate, rămîn aelaşi şi nu pot fi plătite în întegime. De 
aici criza. Criza muncii şi criza capitalului. Aasta este, prin 
urmare, o perturbare a procesului de reproducţie, determinată 
de ceşeea valorii uneia dinte părţile capitalului constant, 
ae trebuie înlocuită din valoaea produsului. Mi dearte, deşi 

1 1  -- anotimmJrile proaste. - Nota trad. 
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rata profitului sade, rodusul se scumpeşte. Dacă aest rodus 
intră a mijloc de producţie în alte sfee ale producţiei, scm
piea lui deermină în aeste sfere acee;;i perturbae a repro
ducţiei. Dacă el intră în consumul general a mijloc de subzis
tenţă, intră concomitent în consumul muncitorilor, sau nu intră. 
In primul az umările vor fi acelea;;i a şi în cazul cînd au loc 
perturbări în cea e priveşte capitalul variabil, lucru despre 
ae vom vorbi mai departe. Dacă îsă produsul intră în genee 
în consumul general, atunci, ca ae a scumpirii lui (dacă 
onsumul lui nu se educe), poate să scadă cererea de alte 
podse, din cae cauză a deveni imposibilă transformarea 
acestora din nou într-o sumă de bani coespunzăoare valorii lor 
şi astfel e înalcă o altă latură a eproducţiei lor : nu retrans
formarea banilor în capitl productiv, ci retransformarea măifii 
în bani. In orie cz, în această ramură masa profitului şi masa 
salariului e micşoează, şi prin aeasta e micşorează şi partea 
cîştigului necesar de e urma vînzării măfurilor din celelalte 
ramuri de producţie. 

Astă lipsă de materii prime poae să aibă loc şi indepen
dent de seasons sau de productivitatea naturală a mncii care 
fnizează materii prime. Şi anume, daică în aeastă ramură 
s-a cheltuit pentru ma;;ini etc. o parte excesiv de mare din 
plusvaloare, din capitalul suplimentar, în ondiiile llor noi 
proporţii ale produoţiei marile pe vor fi insfiiene, deşi 
pentru podcţia în proporţiile anterioare ele ar fi suficiente. 
in urmare, acest lucru ae loc datorită transformării nepro
orţionale a apitalului suplimenar în diferiele lui elemente. 
Ete n oaz de supraproducţie de capital fix, ae geează 
exact aele;;i fnomene a şi în primul az. Vezi ultima pa
gină.) [XIV-771 a] 

[XIV - 861 a] [ . . . ] 1). 
1) - In anuscris lipseşte colţul de sus din partea stîngă a pagmu 

86la din care cauză din primele nouă rînduri ale textului s-au păstrat 
numai sfîrşiturile din dreapta a şase rînduri, care nu dau posibilitatea 
să se reconstituie în întregime textul, dar care permit să se presupună 
că aici Marx vorbeşte despre crizele care apar ca urmare „a revoluţiei 
în valoarea capitalului variabil" . „Scumpirea mijloacelor de subzistenţă 
necesare", determinată de pildă, de o recoltă proastă, duce la creşterea 
cheltuielilor pentru muncitorii „puşi în mişcare de capitalul variabil" . 
„Concomitent această creştere [duce] la scăderea cererii la toate celelalte 
mărfuri, la toate mărfurile care nu intră în consumul" muncitolor. De 
aceea „vînarea acestor mărfuri la valoarea lor" devine imposibilă, apar 
perturbări în „prima fază a reproducţiei lor " ,  în transformarea mărfu-
1ilor în bani. Prin umare, scumpirea mijlacelor de subzistenţă „duce la 
criză în celelalte ramuri" de producţie. 

Ultimele două rînduri din partea distrusă a paginii cuprind ideea care 
sintetizează acest raţionament, şi anume ideea că crizele pot să apară 
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Sn ele l) au la bază supraproducţia capitalului fix şi, prin 
urmare, subpoducţia relativă a ipitalului cicu.ant. 

Inrucît capitalul fix, ca şi cel circulant, constă din mărfuri, 
nimic nu ese mai ridicol decît poziţia economiştilor cae neagă 
supraproducţia de mărfuri, dar, în aelaşi timp, admit supra
producţia de capital fix. 

5) Crizele iau naştere ca urmare a perturbărilor în prima 
fază a reproducţiei ; deci a Ul'mare a perturbărilor în rasfor
marea mărfurilor în bani sau a umare a perturbării vînzării. 
Cînd este vorba de crizele de primul fel, criza apare a urmare 
a perturbărilor în cumpărarea din nou a elementelor apitalului 
productiv. [XIV-861 a] 

[1 2 .  Contradicţii între producţie şi consum 
în condiţiile capitalismului. Transfo'marea supraproducţiei 

principalelor articole de consum în supraproducţie 
generală] 

[XIII - 716] Inainte de a trece la noi orme de criză 133, vom 
evei dn nou a Rk[ardo] şi la exempll citat mai S. [7 16] 

[71 6] Atîta timp cît ţesătorul repoduce şi acumulează, şi 
mncitorii acestuia cumpără o parte din produsul său, cheltuiesc 
o parte din salariul lor pe stambă. Tocmai pentru că el produce, 
ei au meas 2) pnu a mpăra o e n podusul lui, şi 
dci în parte ei îi dau mans pentru a-şi vinde produsul. Mun
citorul poate să apară a cumpărător, a epezentant al cererii, 
numai penru mrfurile are intră în consumul individual, 
deoarece el nu îşi valorifică propria a muncă, nu posedă 
dci condiţiile realizării muncii lui : mijloacele de muncă şi 
materialul muncii. Prin umare, chir şi acest fapt exclude a 
mai mare parte a producătorilor (acolo unde poducţia ipita
listă ste dezvoltată - a mncitorilor înşişi) din numărul con
satoriloT, al cumpărătorilor. Ei nu cumpără materii prime şi 
mijl.e de mncă ; ei cumpără nrai mijloace de subzstenţă 
(măfri care inră nemijlocit în consumul individual). De aeea 
nu există nimic mai ridicol decît să e vorbească dspe identi
tatea dintre producători şi cosumatori, căci petru n număr 

ca urmare a scumpirii materiilor prime, „indiferent dacă aceste materii 
prime intră ca material în capitalul constant sau ca mijloace de sub
.zistenţă" în consumul munci torilor. - Nota red. 

1) - crizele. - Nota red. 
2) - mijloace. - Nota t rad. 
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extm de are de ids 1) - .pentru toae rie e nu 
produc articole destinate consumului diiect - masa celor care 
participă la producţie este complet înlăturată de a cumpărarea 
produselor produse chiar de ei înşişi .  Ei nu sînt niciodată con
satori au mpr"ători direcţi ai aestei părţi considerabhle 
din propriile lor produse, deşi ei plătesc partea din valoarea 
acesta din urmă urinsă în obiecele de osm mpărate 
de ei. Aei iese a iveală, de semenea, araerul ambiguu al 
cuvîntului iconsumator şi caracterul greşit al identificării lui cu 
cuvîntul cmpărător. In sensul onsmu.ui indus, toai 
muncitorii consumă maşini şi materii prime, le folosesc în pro
cesul muncii. Muncitorii însă nu le folossc pentru ei. De aoeea 
€i nici nu sînt cumpărătorii acestora. Pentru ei, maşinile şi ma
teriile prime nu sînt valori de întebuinţae, nu sînt mărfuri, 
oi condiţii obiective aJ.e unui poes aJ.e cui condiţii subiective 
sînt ei înşişi. 

[717] S-ar putea spune însă că cel are îi angajează îi re
prezintă în momentul cumpărării mij loacelor de muncă şi a 
materialului muncii.  El îi reprezintă însă în alte codiţii decît 
cele în cae ei s-ar rena pe ei înşişi. El trebuie să vîndă o 
antitate de măruri care conţine plusvaloae, muncă neplătită. 
Muncitorii însă ar trebui să vîndă numai o cantitate de mărfuri, 
în ae ar fi reprodusă valoaea avansată în producţie sub 
forma valorii mijloacelor de muncă, a materialului muncii şi a 
salarilui . P-in urmae, el are nevoie de o piaţă mult mai largă 
decit ea de care ar avea nevoie muncitorii . Mai departe, de el 
şi nu de ei depinde d.că el consideră condiţiile pieţei destul de 
favorabile penru a începe reprodu�ia. 

Aşadar, muncitorii sînt producători fără să fie consatori 
- chiar cînd p-ocsul repoducţiei nu este perturbat - în 
ceea e priveşte toate articolele ae sînt consumate nu indivi
dual, ci industrial.  

n re, nu există un mod ai absurd de a nega criele 
decît acela de a af.a că, în condiţiile poducţiei capitaliste, 
consatorii (cumpărătorii), e identifică cu producătorii (vîn
zătorii) . Ei nu coincid de loc unul cu alt·l. n măsura în care 
procesl de eproducţie îşi urmează c-sl, această identitate e 
poate afirma numai în ea ce priveşte unul din 3 OOO de pro
ducătoi, adică în ea e priveşte caitalistul. a fel e greşită 
este afirmaţia conrară, potrivit căeia consatorii sînt produ
cători. andlooul (renta funciară) nu prode şi totuşi osumă. 

1) - ramuri de producţie. - Nota trad. 
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a fel stau lururile în ea e priveşte întegul manii in
t 1). 

Frazele apologetie despre nega crizelor prezintă imor
tanţă în măsura în are dovedesc întotdeau. contrarul elor 
e vor să dovedească. Pentru a nega crizele, ele vorsc dspe 
unitate acolo unde exstă opoziţie şi ontradicţie. Ele sînt deci 
ior.te în măsua în are e poate spne : ele dovedesc că, 
dacă în realitate nu ar exista contadicţiile înlăturate dor în 
imaginaţie, nu ar exista criză. In ealitate însă criza există, 
deoarce există acste con.dicţii. Orice arment pe care ele 
îl aduc împotriva exstenei crizei constituie o contrdicţie 
!nlăturată doar imaginar, dci o conradiţie eală, deci o bază 
a i. Intnţia de a înlătura ar ntadicţiile e&te, tot
odată, o confimae a faptului că în realitate există contradic
ţiile care, potrivit unor deziderae pioase, nu trebuie să exste. 

Ca ce produc, în fond, muncitorii este plusvaloarea. Atîa 
tmp cit o produc, ei au e consuma. De îndată ce poducţia 
de plmvaloae încează, încetează şi rl lr, daee ei 
au încetat să mai roducă. Dar ei pot să consume nu penru că 
poduc echivalentul consumului lor. Dimpotrivă, cînd ei poduc 
numai aest echivalent, consumul lor înceează, ei nu au echiva
lent pentru consum. Munca lor sau e înterupe, sau e edue, 
au în toate aceste împrej mări, ail lor ade. In .t. z 
- dacă nivelul producţiei rămîne aelaşi - ei nu consumă 
chivalentul producţiei lor. In acest z însă ei nu au destule 
ms 2), 1U 1pen. că nu ps sciit, i penll că le 
revine o parte pea mică din produsul podus de ei. 

Aşadar, cînd raportul este edus pur şi simplu a raportul 
dinte consmatori şi prodCători e uită că muncitoul salariat 
cae produce şi capialstul e produe sînt doi poducători 
de n fel absolut diferit, fără să mai vorbim de consaorii 
care în general nu produc. Aici ese din nou negată opoziţia 
prin aptul că e face abstracţie de opoziţia e exstă în mod 
real în producţie . Din însuşi raportl dinte muncitorul salariat 
şi capitalist eiese : 

1) că ea i re pmte a dolr (mioi) nu 
sînt consatori (cmpărători) ai unei părţi foarte însenate 
din produsul lor, şi anume ai mijloacelor de muncă şi ai mae
rialului mncii ; 

2) că a ai me parte a producătorilor, muncitorii, pot 
să cousme n chivalent al produsului lor nmai at[ta timp cit 

1) - apital bănesc. - Nota trad. 
2) - mijloace. - Nota trad. 



Teoria acumulării a lui Ricardo. Critica ei 571 

ei p.C mai mult decît repezintă ast chivalent, adică atîta 
mp it poduc srl1s ue 1) U spls prodce 2). i tebuie 
să fie înotdeauna supraproducători, să producă peste ceea e 
le este ar penru a în limitele [7 1 8] a ceea e le este 
neesar să fie co1Sumatori sau cmpărători 134. 

1st1, . eea oe rivşe ceastă aegoie de poducătoi,, 
afiaţia că între poducţie şi consum există o uniate apare 
în orice caz prima facie greşită. 

Cînd Ric [ardo] afimă că unica limită a cererii este îsăşi 
producţia şi că aasta este imitată de ipial 135, dacă se înlă
tură prmisele greşite, aest lucru ae în realitate numai sensul 
că producţia apitalistă îşi găseşte măsura numai în capital, 
înţelegîndu.Jse prin apital şi forţa de muncă, asformată în 
parte, componentă a capitalului (cumpărată de el) a una din 
ondiţiile producţiei . Or, e pne tocmai întrebarea dacă api
talul a atare constituie o limită şi pentru consum. În orice caz 
el constituie o limită în sens negativ, adică n sensul că nu se 
poate consa mai mult dedt se produe. Problema este însă 
dacă el constituie în sens pozitiv o semenea limită, dacă poate 
şi trebuie să se consume - pe baa producţiei capitaliste - tot 
aît cît s-a produs. Analizată în mod j ust, tea lui Ric[ardo] 
rmă tocmai cont'l elor ,e a lit el să spună, şi anume 
că poducţia are loc fără să e ţină seama de limitele existente 
al oui şi că a se limitată nui ide ,pial. Şi aest 
lucru este întradevăr caracteristic acestui mod de producţie. 

Aşidar, potrivit pesuunerii, piaţa este sJprasa'iuntă, de 
pi1dă, u cottons (ţesături de bumbac), aşa înît ele, fie în parte, 
fie în întegime, nu ot fi m.dute au pot i vîndute nai u 
mult sub preţul lor. (Vom spune deomdată sub valoarea lor, 
deoarece la analiza pocesului ciculaţiei sau a procesului e
producţiei mai avem de-a fae cu valoaea şi nu cu preţul de 
cost şi cu atît mai puţin cu peţul de piaţă). 

Dealtfel, în întreagă .ceastă analiză se înţelege de l a  sine 
următorl lucru : nu se poate nega faptul că în unele ramuri 
se poate produe prea mult şi de aceea în alte ramuri prea 
puţin, că, prin umare, crizele parţiale pot să reJulte din pro
ducţia disproporţionată (producţia pporţionată este însă întot
deana numai ezultatul producţiei disproporţionate pe baza 
oncuenţei) şi că una dine formele generale ale acestei pro
ducţii dsproporţionate oate i l,raproducţia apitalului fix 

11 - plusvaloare. - Nota trad. 
2) - plusprodus. - Nota trad. 
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sau, pe de altă rte, supiproducţia capitalului circulant *. 
Dwpă cum condiţia necară ca mărfurile să fie vîndute la 
valoarea lor este ca în ele să fie cuprins numai tmpul de muncă 
socialmente ncesar, tot aşa şi pentru o întagă sferă de pro
ducţie a capitalului condiţia este a pentru această sferă deose
bită să e fi cheltuit nai partea nesară din timpul de 
muncă toal al societăţii, adică nmai timpul de muncă nesar 
enru satisfacerea rebuinei (dnd) sooi.e. Dacă s-a ahel
tuit mai mult, atunci, chiar dacă fiecae unirtate de marfă ar 
cuprinde numai timpul de muncă necesar, suma acestor unităţi 
va cuprinde mai mult dcît timpul de muncă socialmente 
neesar, şi tot aşa : deşi unitatea de marfă are valoae de 
int-ebuinţare, suma acestor unităţi, în condiţiile premiselor 
dat0, pierde o parte din valoarea ei de întrebuinţare. 

Aici însă nu vobim depe criză n măsura n e ea este 
bazată pe producţia diproporţionată, adică pe disproporţia în 
repaiaea munii sociale îre df.te sfee de duoţie. 
Despe acest lucru se poate vobi numai în măsua în are este 
vorba despe conourena dne capitalun. m sus deja 1) că 
ceşterea sau scăderea valorii de piaţă din auza acestei dispro
porţii are a urmare transfer and withdrawal of capital from 
one trade to the other, migration f apital of one tr.e o the 
other ). Totşi, însăşi astă ega1mre onţe psupunea 
opusului egalizării şi, prin ae, poate cuprinde n sine riza : 
însăşi criza poate fi o fomă a egalizării. Dar acest fel de criză 
este recunoscut de Ric [ado] şi de alţii. 

Analizînd pocsul de producţie 136, am văzut că producţia 
cpistă tinde n;uai să a.paee cit mai mtă s!prrnncă, 
adică tinde a, graţie capialului dat, să materialie cît mai 
mwt timp de mncă neijloit fie pin peluna tmpului 
de muică, fie rin eduea tpuli de ncă near, pnn 
devoltarea forţelor productie ale muncii, prin folosirea coope
rării, divizonii muncii, mşinilor etc., pe scurt prin producţia 
pe sară mae, adică prin poducţia de masă. Prin urmare, 
sena producţiei capitaliste este poducţia are nu ţine seama 
de limitele pieţei. 

* [720] (Cînd au fost i nventate maşinile de filat, a avut loc o supra
producţie de fire în raport cu ţesătoriile. Această neconcordanţă a fost 
înlăturată de îndată ce în ţesătorii s-au introdus războaiele mecanice.) 
[720] . 

1) Vezi volumul de faţă, p. 543 şi 546. - Nota red. 
2) - transferarea şi retragerea capitalului dintr-o ramură în alta, 

migrarea capitalului dintr-o ramură în alta. - Nota trad. 
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a analizaea reproducţiei e pesupune la început că modul 
de a produce rămîne aelaşi, şi el într-adevăr rămîne acelaşi, 
cîtva tip, şi în condiţiile lărgirii producţiei. Aici masa mărfu
r1or poduse sporeşte, deoarece se foloseşte mai mult capial şi 
nu pentru că capitalul este folosit mai productiv. Dar simpla 
sporire cantitativă [7 1 9] a capitalului sporeşte totodată şi forţa 
lui productivă. Dacă sporirea lui cantiativă este o urmare a 
dezvoltării forţei productive, apoi şi - invers - dezvolarea 
aestei oţe poducive, a rîndul e�, are ca premisă o bază 
capitalistă mai largă, o bază lă'gită. Aici are loc o ineracţiune. 
De aceea reproducţia pe o bază mai la'gă, acumularea - deşi 
iniţial ea nu este deoît o lărgire cantitativă a producţiei legată 
de faptul că condiţiile de producţie fiind aceleaşi, a fost investit 
un capital mai mare - la un anumit punct capătă întotdeauna 
şi o expresie calitativă, apărind ca o productivitate mai mare a 
condiţiilor în care are loc reproducţia. € aici sporirea masei 
produselor într-o proporţie mai mare decît cea în care a crescut 
capitalul în condiţiile eproducţiei lărgite, adică în condiţiile 
aUm ulării. 

Să revenim însă la exemplul nostru cu stamba. 

Stagnaea pe piaţa which s gltted with .icoes 1) roduce 
perturbări în reproducţie la ţesător. Acese perturbări îi afec
tează în primul rînd pe muncitorii acestuia. Ei sînt în mai mică 
mă.s1zră - au nu mai sînt chiar delc - cosatori i mărfii 
lui, consumatori de pînză şi de alte mărfuri care intră în con
sumul lor. Ei au, desigur, nevoie de stambă, dar nu o pot cum
păra, întrudt nu au mijloae, şi mijloace nu au deoarece nu pat 
continua producţia, iar să continue producţia nu pot deoa€ 
s-a prddus prea mult, tao many coos glrt the mrket ). Lor 
nu ]e poate fi de nici un ajutor nici sfatul lui Ric [ardo] „to 
inease ,uir production 3)" ,  nii „o podue something ese" 4). 
Ei reprezintă acrn o parte din sprapopulaţia temporară din 
supraproducţia of labouers 5), în aJ de faţă cotton proders 6) 
deoure surplus production of otos uon he market 7) . 

Dar, n afară de munrtoii folosiţi nemijlocit de pialul 
investit în producţia de stambă, această stagnare în reproducţia 

1) - care este suprasaturată de stambă. - Nota trad. 
2) - piaţa este suprasaturată de stambă. - Nota trad. 
1) - „ele a-şi spori producţia'' . - Nota trad. 
") - .,de a produce altceva - 1"�7• - Nota trad. 
") - de muncitori. - Nota t rad. 
�) - producători de stambă. - Nota trad. 
7) - e piaţă este supraproducţie de stambă. - Nota trad. 
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smei va fca a elorlalţi prducători : spinners, cotton
dales (or otton culatos), mechanis (poducers of spindls 
d loms e.), i"o-coal producrs 1) ec. Toi şa or i 
afctaţi în eea ce priveşte eproducţia, deoe eproducţia 
ambei este o condiţie a propriei lor epoducţii.  Situaţia r fi 
aceaşi chiar şi în cazul cind în sfera lor proprie nu r avea loc 
o supraproducţie, adică dacă acolo nu s-ar produce o cantitate 
mai mae decit cea determinată şi justifiată de activiatea 
neîntuptă a industriei poducătoare de stambă. Toate aceste 
i au comun faptul că venitul lor (salariul şi profitul, în 
măsura în are acesta din urmă e cosumă ca venit şi nu se 
acumulează) nu este consumat sub fama propriului lor produs, 
ci sub foa produsului sferelor cae produc obiecte de consum, 
inclusiv stambă. Astfel consumul şi ea de stambă scad 
tocmai fiindcă pe piaţă există piea multă stambă. Sade însă şi 
ceeea de celelalte mărfuri pentrru are se cheltuieşte, ca pentru 
articole de consum, venitul acestor producători de stambă indi
recţi. a aceştia din urmă, mijloacele pentru a cumpăra stambă 
şi alte articole de consum s·? limitează, se reduc, deoarece pe 
piaţă există prea multă smbă. Acest lucru este vlabil şi 
pentu alte măfuri (articole de consum). Acum e cosată 
deodată o supraproducţie relativă, întucit s-au edus mijloa
cele pentru cumpărarea lor, reducîndu-se totodată şi ceeea. 
Chiar dacă în aceste sere nu s-a produs excesiv de mult, supra
producţie există totuşi. 

Dacă ae loc nu numai o supraducţie de pînză, i şi ţesă
turi de in, de mătse şi de lină nu este greu de înţeles că 
s1praproducţia aestor puţine, dar importante articole deter
mină o supraproducţie mai mult sau mai puţin generală (rela
tivă) e întreaga piaţă. e o parte un surplus al tutuor ondi
ţiilor poducţiei şi o Urarre a pieei cu tot ul de 
mărfuri nevîndute, de cealaltă parte - capitaliştii falimentari 
şi masele de muncitori lips·ite de orice mijloace şi e îndură 
lipsuri grele. 

Aoest argent, however, us two ways 2). acă este şor de 
înţeles în ce mod suprapoducţia cîtowa principale articole de 
co1sum tebuie să atragă dpă sine enom.il unei spn
producţii mai mult au mai puţin generle, acest lucru nu 
e�lică deloc cum poate să apră suproducţia pinipalelm 

1) - filatod, negustori de bumbac (sau cultivatori de bumbac), meca
nici (producători de fusuri şi de războaie de ţesut etc.), producători de 
fier, de cărbune etc. - Nota trad. 

2) - are însă n vedere două aspecte. - Nota trad. 



Teoria acumulării a lui Ricardo. Critica ei 575 

aicole menţionate. Căci fenomenul supraproducţiei generale 
- deduce din dependenţa nu numai a mucitorilor folosiţi ne
mij locit în aeste ramuri, ci şi a muncitorilor din toate rmurile 
are pduc elmentele necsare pentru produeea produselor 
lor, diferitele ae ale apitalului constant folosit acolo . Pentru 
aceştia din mă supraproducţia este un efect. De unde apae 
€a însă la prinii ? Căci ceştia din urmă continuă să producă 
aîa timp cît continuă să producă primii, iar odată cu astă 
mntinuae a produţiei e asigură, după cum e pae, şi creş
terea generală a venitului, şi deci şi . propriului lor consum lK_ 
{71 9] 

[1 3 .  Rămînerea în urmă a pieţei 
faţă de creşterea roducţiei. Concepţia lui Ricardo 

asura cererii nelimitate şi asupra folosirii nelimitate 
a capitalului] 

[720] Dacă ni e va spune că producţia are se lărgeşte con
tim.m {cre se lărgeşte anual din două ::.Ue : în primul rînd 
deoarece cpitalul investit în producţie ceşte neîntrerupt şi,  în 
al doilea rînd, deoae el este folosit tot mai productiv ; în 
timpul eproducţiei şi al acumulării se adună continuu mici îm
bunătăţiri, care în cele din urmă schimbă complet proporţiile 
prodrucţiei. Ae l�c o aoomrulre de îmbunătăţiri ce duce a 
dezvoltarea forţelor de pro ducţie} , are nevoie de o piaţă are 
se lărgeşte continuu şi că producţia e lărgeşte mai repede decît 
piaa, vom avea fenomenul are urmează să fie expliat, ar 
€:primat alel, nu în forma lui abstractă, ci n foma lui reală. 
Piaţa e lărgeşte mai lent decît producţia ; cu alte cuvinte, în 
ciclul pe cre îl parcurge apitalul în timpul reproducţiei sale 
- şi în acest ciclu el nu e eprodue pur şi smplu în propor
ţiile anterioae, ci în proporţii lărgite, el descrie nu un cerc, 
ci o spirală - apae un moment cînd piaţa este pea îngustă 
pentru producţie. Acest lucru e întîmplă la sfîrşitul ddului. 
oeaSta înseamnă ur şi mlu că piaa este gl� 1) .  Supa
poducţia este evidentă. Dacă lărgiea pieţei ar ţine psul cu 
lărgiea producţiei, thee would e no glut of markes, no over
prvuotin 2). 

1) - supraaturată.- Nota trad. 

2) - atunci nu ar exista suprasaturare a pieţei, nu ar exista spa
producţie. - Nota trad. 
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Totuşi numai simpla admitere a faptului că piaa trebuie 
să se lărgeacă odată cu producţia r însemna, pe de altă parte, 
şi admit€rea posibilităţii supraproducţiei, căci piaţa are limite 
geogafice externe, piaţa internă apae a o piaţă limitată în 
comparaţie cu o piaţă care este în acelaşi timp şi intenă şi 
extenă, iar aceasta din urmă, la rîndul ei, apare ca o piaţă 
limitată în comparaţie cu piaa mondială, caTe n fiecae mo
ment dat este şi ea limitată, dar care € poate lărgi. De aceea, 
dacă se admite că piaţa trebuie lărgită pentru ca să nu aibă 
loc supraproducţia, se admite şi faptul că supraproducţia poate 
avea loc, căci atunci este posibil - în măsura în care piaţa şi 
producţia reprezintă două [momente] indiferente unul faţă de 
altul - a lărgirea uneia să nu corespundă lărgirii celeilalte, ca 
imitele pieţei să nu se lărgecă destul de repede pentru pro
ducţie au ca noile pieţe - noile lărgiri ale pieţei - să poată 
fi uşor depăşite de producţie, aşa încît piaţa lărgită să apară 
acum a limită, tot a5a cum apă:mse înainte ca limită piaţa ai 
îngustă. 

De acea Ric [ado] combate cu consecvenţă teza potrivit că
reia odată cu lărgirea prodrucţiei şi ceşa apial.llui este 
necesară şi lărgirea pieţei. Intregul ipital existent într-o ţară 
poate fi folosit avantajos iir în ţaa espectivă. e :ea 
el polmizează cu A. Smith, cae, e de o parte, susţine con
cepţia lui (a lui Ric[ado]), iar pe de altă re, cu obişnuitul 
lui instinct reonabil, a combătut-o. Smith nu cunoaşte încă fe
nomenul supraproducţiei, al crizelor care rezultă din suprapro
ducţie. El cunoaşte numai crizele de credit şi cele băneşti care 
apar de a sine odartă cu sistemul diliui şi al băncilT. De  
fapt e l  vede în acumularea capialului o incontestabilă sporie a 
avuţiei şi bunăstării generale a poporului. Pe de altă parte. 
chiar şi numai dezvoltaea pieei intene şi apariţia pieei ex
tene, a pieţei coloniale şi a clei mondiale sîut cosideate e el 
a o dovadă, ca să zicem a, a supraproducţiei relative (poten
ţiale) e piaţa internă. Merită să citm aici polemica lui 
R [icado] cu el : 

,,Cînd negustorii îşi angajează capitalurile în comerţul exterior sau în 
comerţul de tranzit, ei o fac întotdeauna în urma unei alegeri şi niciodat: 
din necesitate ; o fac din cauză că în aceste afaceri profitul lor va fi 
ceva mai mare decît în afacerile lin ţară. Adam Smith a obsen·at just 
că «dorinţa pentru alimente este limiată la fiecare individ de capaci
tatea strimtă a stomacului omenesc»" . 

{�ici A. Smith greşeşte profund excluzînd articolele de lux 
produse în agricultură}. 
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„«însă dorinţa de confort şi  de împodobire a clădirilor, de haine, 
echipaje, de mobilier casnic pare să nu aibă nici o limită sau o margine 
precisă». Aşadar, natura" (continuă Ricardo) „a limitat în mod firesc 
suma de capital care poate la o anumită dată, să fie angajată în mod 
profitabil în agricultură", 

{Nu cumva aceasta să fie aua existenei unor pooare ae 
ePortă pduse agricole ? a şi cum, în pofida naturii, nu s-ar 
puea· investi în agricultură întegul capital potenţial penru a 
în Anglia, de pildă, să e poducă pepeni galbeni, smochine, 
struguri ec., să € cultive flori etc., 'să se crească păsări, vînat 
etc. ? ar materiile prme pentru industrie nu sînt produse oare 
de capitalul agrar ? Vezi, de exemplu, apitalurile pe ae ro
manii le cheltuiau numai penru eşteea artificială a peştilor}, 

,.dar ea n-a pus nici o limită" (ca şi cum natura ar avea în general 
vreo legătură cu această problemă !) „sumei de capital care poate fi 
întrebuinţată pentru procurarea «confortului şi împodobirii» vieţii. Ceea 
ce se are în vedere este procurarea acestor plăceri într-o abundenţă cît 
mai mare şi nuai pentru că comerţul cu străinătatea sau comerţul de 
tranzit va realiza mai uşor acst lucru, oamenii preferă să se angajeze 
în acestea in loc să fabrice în ţară mărfurile cerute sau pe cele care 
le pot substitui. Dacă însă, datorită unor împrejurări speciale, am fi îm
piedicaţi să angajăm capital în comerţul exterior sau în comerţul de 
tranzit, atunci trebuie să-l întrebuinţăm în ţară, deşi mai puţin profitabil 
şi ati t a  timp cit nu există limită pentru «dorinţa de confort, împodobire 
a clădirilor, haine, echipaje şi mobilier casnic» şi [721] nu poate fi altă 
limită nici pentru capitalul care poate fi întrebuinţat pentru procurarea 
acestora, decît aceea care ne limitează puterea de a întreţine pe mun
citorii destinaţi să le producă. 

Adam Smith, totuşi vorbeşte de comerţul de tranzit ca de un comerţ 
făcut nu din preferinţă ci din necesitate ; ca şi cum capitalul angajat 
în această afacere ar rămîne fără întrebuinţare, dacă nu ar fi astfel 
întrebuinat, a şi m capitalul din afacrile indigene s-ar putea evs, 
dacă nu ar fi menţinut la o sumă limitată. El spune : «cînd stocul de 
capital al unei ţări a sporit în asemenea măsură încît nu mai poate i 
întrebuinţat în întregime pentru acoperirea consumului şi întreţinerea 
muncii productive a acelei ţări>'" {această parte a citatului este subliniată 
chiar de Ric[ardo] ) }, «partea suplimentară se revarsă în mod natural 
spre comerţul de tranzit şi este întrebuinţată spre a aduce aceleaşi ser
vicii altor ţări" ... Dar nu s-ar putea întrebuinţa această porţiune din 
munca ductivă a Marii Britanii la fabricarea altor feluri de bunuri, 
cu care să se poată cumpăra lucruri mult mai cerute în ţară ? Şi dacă 
nu, nu .m puea întebuinţa această muncă productivă, fie u ai puţin 
folos, pentru fabricarea bunurilor cerute în ţară sau cel puţin a acelora 
cu care le-am putea substitui ? Dacă am avea nevoie de catifele, n-am 
putea oare încerca să le facem ? Iar dacă nu am reuşi, nu am putea 
face mai multă stofă sau diferite alte obiecte cerute de noi ? 

Noi fabricăm mărfuri şi cu acestea cumpărăm bunuri din străinătate, 
deoarce putem obţine o cantitate mai mare" {deosebire calitativă nu 
există !} „decît dacă le-am face în ţară. împiedicaţi-ne să facem acest 
comerţ şi vom fabrica din nou, imediat, pentru noi înşine. Dar această 
părere a· lui Adam Smith, este în opoziţie cu toate doctrinele sale 
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generale asupra acestui obict. «Dacă o ţară străină» {citează Ricardo 
din Smith} „«ne poate aproviziona cu o marfă mai ieftină decît o putem 
face noi înşine, mai bine o cumpărăm de acolo cu o anumită parte din 
produsul muncii noastre întrebuinţată într-un fel în care avem anumite 
avantaje. Munca totală a ţării, fiind întotdeauna în proporţie cu capitalul 
care o întrebuinţează»" {în proporţie foarte diferită} {sublinierea apar
ţine tot lui Ricardo}, «nu va fi redusă prin aceasta, ci va trebui doar 
să găsească modul în care poate fi întrebuinţată cu cel mai mare folos ... 

Iarăşi, «Acei, aşa dar, care pot dispune de mai multe alimente decît 
pot ei înşişi să consume sînt întotdeauna dispuşi să schimbe surplusul, 
sau, ceea ce este acelaşi lucru, preţul acestuia, pentru plăceri de altă 
natură. Ceea ce rămîne în plus după satisfacerea trebuinţelor limitate 
este dat pentru a servi acelor dorinţe, care nu pot fi satisfăcute, i par 
a fi fără limită. Săracii, pentru a obţine alimente, se căznesc să satisfacă 
fanteziile celor bogaţi ; ?i, pentru a fi mai siguri că le obţin, se întrec 
în ceea ce priveşte preţul ieftin şi calitatea lucrului lor. Numărul mun
citorilor sporeşte odată cu creşterea cantităţii de alimente, sau cu pro- • 
gresul perfecţionărilor şi culturii pămîntului ; şi cum natura activităţii 
lor admite în cea mai mare măsură diviziunea muncii, cantitatea de 
materiale pe care le pot prelucra creşte într-o proporţie mult mai mare 
decît numărul lor. De aici rezultă o cerere pentru tot felul de materiale, 
pe care le poate întrebuinţa priceperea umană, fie util, fie ornamental 
în locuinţă, îmbrăcăminte, echipaj sau mobilier casnic ; pentru zăcă
mintele organice şi de minerale aflate în sinul pămîntului, pentru 
metale preţioase şi pietre preţiase». 

Urmează dci, din aceste afirmaţii că cererea nu are nici o limită -
că nu există nici o limită în întrebuinţarea de capital atît timp ît el 
produce un profit, şi că, oricît de abundent ar putea deveni capitalul, 
nu există o altă raţiune suficientă pentru o scădere a profitului, decît 
urcarea salariilor, şi mai departe se poate adăuga că, singura cauză 
suficientă şi permanentă de urcare a salariilor este sporirea dificultăţii 
de producere a alimentelor şi obiectelor de primă necesitate pentru 
numărul sporit al muncitorilor'' (! . c. p. 344-348.) [Versiunea românească, 
vol. I, p. 222-223]. 

(1 4. Contradicţia dintre dezvolarea impetuasă 
a forţelor productive i carcteul limitat al consumului elor 

ca bază a supraproducţiei. Caractel apologetic al teriei 
imposibilităţii supraproducţiei generale] 

Cuintul overproduction a atae induce în ae. Atia timp 
ît nu sînt atisfcute tebuinele vitale le unei pări oi
derible a cietăţii au rehiar numai ele mai dicte tunţe 
ale asta, nu poae i, e înţelege, dilc voba dese ·ura
roducţie de produse, în sensul că :a prodelor ar fi exe
denară în raport cu eeea. Diotrivă, tebuie spus ă € 
aa poducţiei pitalise, în ast s există în €ranehţă 
o subproducţie. Limita producţiei o constituie prfitul pia
lişilor şi n nici n az tebuinţele producătorilr. r supa
dCţia de pdue şi Siprpoducţia de mărfuri nt doă 
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i aolut dferite. Dacl Ric[ado] onsideră ă oa 
afă este indiforenă produsului şi,  mai departe, că circulaţia 
mărfuilor e deşte de chimb nmai ol, ă valoaa 
de himb ste aici numai o formă efemeră a shimbului de 
obite şi de acea banii constituie doar un mijloc ol de 
ciculaţie, toate asta drg de apt din premisa a că mod:l 
de pducţie bughez este un mod de producţie olut, adică 
n mod de roduţie fără o terminae scifică mai exată 
şi că ie determinae a lui nu este dcît eva formal. Tai 
de aea, el nici nu poate admite că modul de producţie buTghez 
conţine în sine o limită a dezoltării libee a forelor produc
tive, ae se manistă în ie, şi între altele - în suprao
ducţie, est fenomen principal al crizelT. 

[722] Din tezele lui Smith pe cae le citează, le aopă şi de 
aea le şi repetă, Ricardo a văzut că satisfacea „dorinţei" 
nelimiate pentru tot felul de valori de întebuinţare ae loc 
întotdeauna pe baza unei stări a societăţii în are a podu
cătcrilor tebuie să se limiteze, mai mult sau mai puţin, a 
aea nevoii „de hană şi de obicte de prmă nsiae" , 
dică la striul nesar, aşadar, că aa majoriate a producă
torilor este înlăturată, mai mult sau mai puţin, de a partici
parea la consumul avuţiei, în msura în care avuţia depăşeşte 
sfera obictelor de primă necesitate. 

Ast din mă upt ae loc, desigur, şi chiar înr-o măsură 
mai mae, şi în condiţiile producţiei antie bazate e sclava
gsm. Dar oticii nici nu e indau să transforme surplus po
de în apital. Sau făcau aest lu:ru nmai într-o măsură 
neînemnată. (Uriaşele comori, în sensul propriu-zis al cuvîntu
,, e e l-au adunat, aTată e 1iate e de ulm 
produce nu era întrebuinţată). O mae parte din surplus po
due ra cheltuită nproductiv : pe opee de artă, edificii eli
ie, travaux puiblis 1). dCţia lc e baa înr-o măsră şi 
mai mică e dcătuşaea şi dezvolea forelor productive 
materiale : diviziuna muncii, maşini, folosiea forelor naturii 
şi ştiinei n plucţia paiclară. De ipt, n linii generale, ei 
nici nu au depăşit munca meşteşugărecă. e aceea, avuţia 
e e au at-o pentru consumul particular era reativ e
dsă şi are re nai fiindcă era concentrată în mîinile 
cîva meni are nici nu pea ştiau ce să facă cu ea. e 
aea, dacă în antichitate nu a existat supraproducţia, a existat, 
n schimb, supraconsumul celor ogaţi, cae în ultima erioadă 
a Romei şi Gciei îşi găseşte expresia într-o risipă nebuneacă. 

1) - -ui pubie. - Nota trad. 
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Puţinele popoare care e îndeletnceau cu comerţl trăi.u în 
parte pe a tuturor acestor popoae, care erau esentielle
ment 1) sărace. Or, tomai dezvolra asă a forţelor po
ductive şi producţia de masă cae rezultă de aici şi care se 
defăşoară în condiţii în care, pe de o parte, consuml ei 
de producători este edus la sfera obiectelor de primă neesitate 
şi, e de altă parte, profitul capitaliştilor este limita producţiei, 
constituie baa suprapoducţiei modene. 

Toate obiecţiile pe care Ric [ardo] etc. le ridică împotriva 
SUpmpoducţiei etc. e bazează e J că ei cosideră pro
ducţia burgheză fie ca un mod de poducţie în care nu există 
deosebie înte cumpărae şi vînzare - schimb direct -, fie 
ca o poducţie socială în condiţiile căreia societatea eparti
zează, porivit unui plan, mijloacele de producţie şi foele de 
poducţie, în prporţia şi n măsura în cae acest lucru ese 
necesar pentru satisfaceea diferitelor ei trebuinţe, aşa încît 
fiecărei sfere de poducţie să-i evină cota de capial social 
necesară pentru satisfacera trebuinţei respective. Asă fic
ţiune rezultă în general din inpacitatea de a înţelege forma 
specifică a producţiei burgheze şi aeastă incapacitate, a in
dul ei, ezltă din faptul că el este absorbit de producţia bur
gheză, pezeată ca .poducţie ipur şi .simplu. a fel cm un om 
care, profsînd o anumită eligie, vede în ea religia pur şi 
simplu, iar e toate celelalte eligii e sideră false. 

Intreaea r trebui să e pună inves : cm, pe baa pro
ducţiei capitaliste, în cadrul căeia fie lucrează enru sine, 
iar munca specială este nevoită să se eprime întotdauna în 
contrarul ei, în muncă generală absractă şi, s1b această formă, 
in muncă soială, sînt posibile egaliarea ncară şi legătura 
ciprocă dintre diferitele sfere de poducţie, mărimea şi pro
porţionalitatea lor, altfel decit prin SlTiea penentă a 
unei discordanţe Illente ? et uu e i ie atnci 
oînd este vorba despre egalizările poduse de concuenţă, cci 
aeste egalizari pesupun întotdeana că ceva trebuie egaliat, 
adică presupun că această concoidanţă ste întotdeauna ai 
ezultatl mişcării care suprimă dioidanţa existentă. 

Tai de a€a Ric[ardo] admite posilbilitatea supaurării 
pieţei cu unele mărfuri. După părera lui, imposibilă este nai 
a simultanous, l grt of the mrt 2) . e ea nu e 
negată posibilitata supraipoducţiei într-o anmită sferă a pro
ducţiei . Imposibilitatea supraiprlducţiei generae constă în si-

1) - în fond. - Nota trad. 
2) - o suprasaturare generală, simultană a pieţei. - Nota trad. 
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multaneitatea acestui fenomen în toate sferele de producţie, şi 
de aici genral glut of the maret (o expresie are tebuie luată 
întoilda m grano salis 1), deoaee, în momene de supra
producţie generală, supraproducţia în unele sfere este întot
deauna numai rezultatul, consecinţa supraproducţiei principa
lelor artiole ale comerţului ; [ea este] întotdeauna numai 
relativă, este Siprapoducţie numai fiindcă există suprapro
ducţie în ale sfere). 

Apologetica o interpretează exact invers. Supraproducţia 
principalelor articole ale comerţului, singura în care se ma
nifestă supraipoducţia activă - şi acestea sînt, în general, ar
ticole care se pot produe numai n proporţii de masă şi numai 
indstiial (chiar în agricultură) - este prezentată ca suprapro
ducţie nai fiindcă la unele articole există o suprapoducţie 
relativă sau pasivă. Există deci supraproducţie numai fiindcă 
suprproducţia nu este uniesală. Caracterul relativ al supra
producţiei - faptul că suprapoducţia reală în unele sfere de
termină suprapoducţia în celelalte sfere - este formulat în 
felul umător : nu există supraproducţie universală, căci dacă 
supraproducţia ar fi universală, s-ar menţine acelaşi raport între 
toate sferele de producţie, aşadar, supraproducţia universală 
este echivalntă u poporţionate podction 2), eea e exclude 
suprproducţia. Şi se petinde că astfel se infirmă suprapro
ducţia universală. [723] Dar, întrucît supraproducţia univer
sală n sens absolut nu ar fi supaproducţie, ci numai o dez
voltare mai mare decît de obicei a forţei productive în toate 
sfele de producţie, se petinde că nu există o supraproducţie 
reală, ae nici nu ese această s.p<aroducţie inexistentă cae 
se suprimă pe sine însăşi. Deşi ea exstă tocmai pentru că nu 
este o astfel de suporoducţie. 

Privită mai de aproape aeastă sofistică jaJnică însemnă 
următoarele : dacă admitem, de pildă, că are loc o suprapro
ducţie de fier, de ţesături de bumbac, linens, silks, woollens 3), 
nu se · mai poate spune că s-a produs, de pildă, prea puţin 
cărbune şi că aceasta este cauza suprproducţiei ; căci această 
supraproducţie de fier etc. conţine şi supraproducţia de cărbune, 
după cum supraproducţia de ţesături, să zicem, conţine şi o 
supraproducţie de fie. {Ar fi posibilă supraproducţia de fire în 
comparaţie cu ţesăturile, a fierului în comparaţie cu maşinile 
etc. Aceasta ar fi întotdeauna o supraproducţie relativă de ca-

1) - Textual : cu un grăunte de sare ; în sens figurat : cu anumite 
rezerve. - Nota trad. 

2) - producţia proporţională. - Nota trad. 
3) - ţesături de in, mătase, lînă. - Nota trad. 
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i l osnt}. x, nici u r a i v<ba de o 
prducţie de articole a cănr suprapoducţie este subînţesă, 
întrcit ele inră a elemente, n aliae de aerii prime, a
ie isumenle 1) u de mijloae e odrucţie, m olle 
(„particular commodity of which too much may be prodd, of 
whih thee may e such a glut in the market, as not o epay 
the capitl expended on it" 2) ) a căror supraproducţie pozitivă 
se omai the ut to e expld 3). ste ra, r. de 
alte obie, aparţinînd nmijlcit sfeelor de producţie, ae nu 
au nimic comun nici cu principalele obite al omrţului unde, 
potrivit psupunerii, există sprapoducţie, nici cu sfee în 
ae - înrucit ele prezintă producţia intemediară ntru 
aeste sfee - producţia ebuie să atingă el puţin acelaşi 
roorţii a în fale finle a.e rodusuui, dşi iii nu eistă 
ii un impediment a roducţia să depă oă imită şi 
astfel să apară suprapoducţia n adrul s,praprodcţiei. Aşa, 
de pildă, deşi cărbunele ebuie produs n antitate suficintă 
enu a toae ramurile industriale n re cărbunele intră ca 
o ondlţie de producţie nară să poată funcţiona şi dci u
raproducţia de cărbune se inclusă n supraproducţia de ir, 
fie ec. (chiar şi în condiţiile în ae cărbunele a fost pds 
nai în antiate poporţională cu a de fier şi de fie), este 
totuşi osibil şi cazul cînd crbnele se prods n antitae 
mai mae dît neesită suprapoducţia de fier, fie c. Aest 
lucru nu este nai posibil, ci şi foare pobabil. Căci rodcfo 
de cărbune şi de fire şi poducţia din orcae altă sferă, re 
funiză nmai condiţa au cae ste doar o fază abilă a 
aestui prdus e tebuie să fie eminat în altă sferă nu e 
orienază după cererea nmijlocită, după producţia au po
ducţia nemijlcită, ci după gradul, măsura, raportul (poporţia) 
n e sa go 1 eding 4). se selfevdt 5) ă, făînd 
n asmena calcul oţi să geşşti ţina. Rezultă di ă nu 
sau podus în antitate suficientă alte obicte, de pildă pine, 
piee peţiose ec., că în e privşte ese obie exstă o 
subproduţie. Sînt, fieşte, şi ai de supripoducie aolo 
unde supraproducţia obictelr e nu fac pate din catgoria 

1) - material auxiliar. - Nota trad. 

2) - „e oate poduce prea mult dintro anumită fă, r pe piaţă 
să existe o cantitate disponibilă atît de mare încît să nu e poată acoperi 
capitalul cheltuit pentru a" . - Nota trad. (Vezi volumul de aţă, p. 
549, 553 şi 555 - Nota red.). 

3) - faptul care trebuie explicat. - Neta trad. 

4) - se extind. - Nota trad. 
5) - de la sine înţeles. - Nota trad. 
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obictelor principale nu e o cocinţă şi în cae aa upa
iei se, dimo.vă, subroducţia a, de Hdă, în l 
unei pste cole de eale au al unei pste olte de 
nac ec. 

AsIiaa aei re ae debit e ent id a 
ese apiată pe pln inaţional, a cum au făcut ay i9 şi 
alţi onomşti cae l-au umat. Se fimă, de pildă, că nu e
buie să e vorecă despe supraproducţia din Anglia, ci de 
suboducţia din Ia. ă !ta rr ava 1) fnt ipil 
entru înlocuiea pialului englez eorat în Itlia sub fomă 
de măfui ; 2) Că ea r folosi ast capial în aşa fel înit să 
dcă obietele specifice de cae are nevoie capitalul englez 
în pare pentru a e înlocui pe sine, în parte entru a înlcui 
venitul e ·cae îl adue, nu ar avea loc nici n fel de supra
producţie. Prin umae, nu ar exista aptl supraproducţiei din 
Anglia, cae există în mod eal în raort cu producţia reală din 
Ialia, i numai apul imaginarei subproducţii din Italia, a
ginră deoarce a pesupne n Italia un [724] capital şi o 
dezvolae a forţei productive cae nu există acolo, iar în l 
doilea d, pentru că aici e ae şi esupneea, utopică, 
otrivit căeia acest capital, e nu există în Italia, e foloseşte 
at aşa m ar fi nT pentru a ofea engleză şi ereea 
ialiană, poducţia engleză şi cea italiană să e completeze ci
poc. Cu alte cuvine, aceasa nu înnă alteva [dcît umă
toaele] : supapoducţia nu ar exsta dacă ceea şi oferta ar 
punde a alteia, dacă apitalul ar fi epartizat popor
ţional îne toate sferele de produţie aşa încît prdcţia nui 
obict ar cuprinde consl altui obict şi deci propriul său 
consum. Supraproducţia nu ar exisa dacă nu ar exista supra
podCţia. Inruit însă, în condiţiile existente în diferite mo
mente, poduţia apitalistă oae să-şi emită o dezvolae 
ietuoasă nai n unee sfee, orie poducţie apialstă ar 
fi în genral imposibilă dacă a r tebui să e dezvolte simultan 
şi uniform in toate sforele. Intrucît în s·ele pe care le-am 
menţiat, SIPrapoducţia e lc în mod absolut, în mod eativ 
ea ae loc şi în sfeele în ae nu exstă supraproducţie. 

şadar, explicaea surapoducţiei nro parte prin subpo
ducţie în altă parte nu înseamnă [decît umătoarele] : dacă 
pducţia r fi pporţională, nu ar exlsa s1pipdCţie. dem 
dacă eea şi oferta ar coincide. m dacă în toate sfeele 
r exsa posibilităţi egale entru prducia apitalstă şi pentru 
lărgia ei - divizinea muncii, maşinile, eOrtul e piee 
mdepăr.ate, producţia în masă etc. -, dacă oae ţările e fac 
omţ înte ele ar avea aeeaşi apaciate de poducţie (şi 
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anume, producţia lor ar fi diferită şi s-ar completa rciroc) . 
Frin U'€, srupraprodia ae loc deoce nu sînt îndeplinite 
ae aste dezideate pioase. Siu şi ii abJraat : 11u ar exista 
supraproducţie într-un loc dacă pretutindeni ar exista în egală 
măsură supraproducţie. Dar apitalul nu este destul de e 
pentru ca supraproducţia să aibă un caracter universal şi de 
aceea e loc o spraproducţie parţială. 

Analizată mai îndeaproape, această fantezie înseamnă : 
Se admite că în iae ramură de producţie este ohilă 

supaproducţia. Singura împrejurare are ar putea impiedica 
supraproducţia simultană n toate ramuile constă, potrivit ex
plicaţiei menţionate, în aceea că mărfurile se schimbă e măr
furi, - i . e. recourse to the supposed 1) condiţiilor of barter 2) . 
Aest tiiu este însă zădănicit toai de faptul că rde 3) 
nu este barter şi de aceea vînzătorul mărfii nu este în mod 
necesar at the same time the buyer of another 4). Tot acest 
artificiu se bazează deci pe faptul că se face abstracţie de bani, 
se face abstracţie de faptul că nu este vorba de schimbul de 
produse, ci de circlaţia mărfurilor, pentru cae separaa cum
părării de vînzare are o importanţă esenţială. 

{Circulaţia capitalului cuprinde n sine posibilitatea unor per
turbăi. Aşa, de pildă, cînd banii se transformă din nou în 
condiţii de poducţie ale capitallui, nu este vorba nmai de a 
transforma din nou banii în aceleaşi (în ea ce priveşte natura 
lo") valori de înrebuinţare : pu peaea posllli de 
oducie, esenţial este a aeste vloi de înebuine să 
poată fi procurate din nou la valorea lor anterioară (au a o 
valoare mai scăzută, ceea ce este, desigur, şi mai bine) . Dar 
mare parte din aceste emente ale repoducţiei are onstă n 
mateii prime poate să crească din două cauze. In primul rînd, 
dacă numărul uneltelor de producţie ceşte mai repede decit 
antitata de materii prime care poate fi produsă for the given 
rne 5). 1n al doilea rînd, datită callui vibil l a
sns 6). e aea, aşa m just eaa Tooke 14o, a joacă 
un rol important în indstria modenă. (Acelaşi lucru este va
abil şi enru mij loacele de subzistenţă în raport cu salariul). 
Aşadar, transformarea din nou a banilor în marfă poate să în
tîmpine geutăţi şi să ceeze posiblitatea de criză, a fl a 

1) - adică se recurge la presupunerea. - Nota trad. 
) - de schimb în natură. - Nota trad. 
3) - comerţul. - Nota trad. 
4) - în acelaşi timp cumpărătorul alteia. - Nota trad. 
5) - în intervalul respectiv. - Nota trad. 
6) - anotimpurilor. - Nota trad. 
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transformarea mărfii în bani. In măsura în cae este vorba 
de ciculaţia simplă şi nu de ciculaţia capitalului, acese difi
cultăţi nu există}. (Există încă o îneagă serie de momente, 
condiţii, posibilităţi de criză cae pot fi eaminae numai la 
analiza elaţiilor mai conree, îndeosebi a concuenţei dintre 
apitaluri şi a creditului) . 

[725] Se neagă supraproducţia de mărfuri şi e admite, dim
potrivă, supraproducţia de capital. Dar însuşi capitalul constă 
din mărfuri sau, în măsura n e el constă din bani, tebuie 
să fie transformat din nou în mărfuri d'une maniere ou d'une 
autre pentru a puea să fiuncţionee a apil. Ce ese deci 
supraproducţia de capital ? Supraproducţia unor mase de valori 
destinae să producă plusvaloae (sau, consideînd capitalul din 
punctul de vedere al conţinutului lui material, supraproducţia 
de măfuri destinate reproducţiei), prin urmae reproducţia pe 
scară prea mare, ceea e este acelaşi lucru cu suprapoducţia 
propriu-zisă. 

Mai eact aceasta nu înseamnă decît că se produce pea mult 
în scopul îmbogăţirii sau că o parte prea mare din produs nu 
€ste consumată ca venit, ci ste folosită pentru a face mai mulţi 
bani (penru a fi aomulată), nu pentru a satsfae nevoile per
sonale ale posesorului ei, ci pentru a-i funiza avuţie socială 
abstractă, bani, şi mai multă putere asupra muncii altuia -
capital - sau a întări aeastă putee. Aest lucru îl afirmă 
unii. (Ric[ardo] l neagă) 1). Cum explică însă ceilalţi suprapo
ducţia de mărfuri ? Prin aceea că producţia is nat diversified 
enllgh 2), că an.ite obiecte de onsum nu sînt roduse n an
titate destul de mae. Că aici nu poate fi vorba de consumul 
industial este evident ; căci ain. ae poduce pea multă 
pînză îşi spoeşte în mod necesar ceeea de fire, maşini, muncă 
etc. Este vorba deci de consumul individual. S-a produs pea 
multă pînză, dar poate pea puţine portocale. a început, 
pentru a pezenta ca [inexistentă] separaea cumpărării de 
înzare, s-au negat banii. Acum este negat capitalul, pentru 
a-i prezenta pe capitalişti ca pe nişte oameni cae efectuează 
pr şi simplu operaţia M-B-M şi produc pentru consumul 
individual şi nu în calitate de capitalişti, care urmăesc îmbo
găţiea, transformaea din nou a unei părţi din plusvaloare n 
pital. Dar afirmaţia că există prea mult capital nu înseamnă 

1) Comp. volumul de faţă p. 545-546. - Nota red. 
2) - destul de diversificată. - Nota trad. 
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la dt ă e onIlă - şi în ondiţiile date ot fi con
sate - pa puţine produse a venit (Sismodi 1). e e 
îsă producăorul de pînză ee poducătorului de cereale să 
conswne i multă pînză au oducătorul de ereale ee 
roducăorului e pînză să consme mai multe ceeale ? e e 
pducătorul de pînză nu ealiză el însuşi o ae mai mae 
din venitul său (din plusvaloae) sub fomă de pînză, iar er
mierl sub formă de cereale ? Pentru fie în parte, e d
mite că (e face îsă abstracţie de limitele fiecărei tebuinţe) 
ast luru l!mpiedică nevoia lor de apitalizae. Dar pentru 
totalitaea lor acest lucru nu e admite. 

(Aici fam cu totul absracţie de elementul criză e ezultă 
din aptul că mărfurile se reproduc mai ieftin dcît au fost 
pduse. He i) dria măl.or ae pe piaţă) . 

Toate contrdiciile producţiei burgheze iibCnesc în crizele 
enerale ale pieţei mondiale, în timp ce în criele paţiale 
(parţiale în eea e priveşte onţinutul şi amploaea) ele iouc
nesc doar separat, izolat, unilateral. 

ln ea e priveşte în mod spcial supraproducţia, condiţia 
aesteia este lega generală a poducţiei de capital : a produce 
e msua dezvoltării forţelor pductive (adică în msura în 
cae ste posibil, a capialului fiind dtă, să e exploateze 
o msă maximă de mncă), fără să e ţină sa de limitele 
existene e pieei sau de ea olvabilă, ca e e loc rin 
lrgia nentă a reproducţiei şi acllulării, de unde 
traSfomaa nentă a venitului în capital, în timp e, 
pe de altă pe, eea masei de poducători este lmitată 
şi, în conformitate cu arcerul poducţiei apialiste, este ne
voită să e limiteze la nivelul mediu al tebuinţelor. 

[1 5. Concepţiile lui Ri�ardo asupra diferitelor moduri 
de acumulare a capitalului şi asupra consecinţelor economice 

ale acumulării] 

n eh. VIII. „On Taxes" Riardo spne : 

„Cînd producţia anuală a unei ţări este mai mare decît pentru a 
înlocui consumul anual, se spune că ea îşi sporeşte capitalul ; cînd con
sumul anual nu este nici măcar înlocuit de producţia anuală, se spune 
că îşi reduce capitalul. Capitalul poate i deci sporit printr-o producţie 
mărită, sau printr-o reducere a consumului neproductiv" (p. 162, 163). 
[Versiunea românească, voi. I, p. 137] .  

1 )  - De aici. - Nota trad. 
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in „mpodutive OOtion" 1) c[rdo] înlee l, 
aşa m afirmă n noa a ciatul de mai sus (notă, p. 163), 
consmul lucrătorilor nepoductivi, „by thse who do not e
ue IlOhr value" ). in rae, pn poia rodcţiei 
anle e înţelege sporia cosIIlului poductiv anl. Acesa 
din umă poae fi sporit fie prin sporiea lui dictă, 1n ondiii 
în cae consumul neproductiv rămîne neschimbat au chiar 
eşte, fie prin rdueea osmului neprodctiv. 

„Cînd spunem" - se spune în aceeaşi notă - „că venitul este cono
misit şi adăugat la capital, înţelegem prin aceasta că porţiunea de venit 
considerată ca fiind adăugată la capital este consumată de muncitorii 
productivi, iar nu de cei neproductivi" .  

m răat 3) ă rfaa vnit. în apil nu se d
loc echivalentă cu transformaea venitului în apital variabil 
au u chLuirea Jui penu arii. R[icTdo] îă ste e altă 
păee. n acşi notă el spune : 

„Dacă preţul muncii s-ar urca atît de mult, încit, cu toată sparirea 
capitalului, nu ar putea fi întrebuinţată mai multă muncă, aş spune 
că această sporire de capital ar fi, totuşi, consumată în md nepro
ductiv" . 

Prin urmae, nu consaa veniului de către muncitorii 
productivi ae acst consm „prodctiv'' , ci consa lui de 
către muncitorii cae produc plusvaloae. Potrivit stei con
epţii apialul creşte nmai în cazul înd el dispune de ai 
multă muncă. 

Ch. VII „On Foreign Trde" .  

„Există două căi prin care s e  poate acumula capital : l poate fi eco
nomisit fie ca urmare a creşte rii venitului, fie ca urmare a reduceii 
consumu!ui. Dacă profitul meu a crescut de la 1 OOO I.st. la 1 200 I.st., 
în acelaşi timp în care cheltuielile mele continuă să fie aceleaşi, eu am 
acumulat anual cu 200 I.st. mai mult a înainte. Dacă reduc cu 200 l.st 
cheltuielile mele, în cazul în care profitul continuă să fie acelaşi, 
se va produce acelaşi efect ; 200 I.st. pe an vor fi adăugate la capitalul 
meu" (p. 135.) [Versiunea românească, voi. I, p. 1 25] . 

„Dacă prin introducerea maşinilor, valoarea majorităţii mărfurilor 
pentm care s-a cheltuit venitul scade cu 20o, aş fi capabil să econo
misesc la fel ca şi în cazul cind venitul meu mi-ar fi crescut cu 20 la 
sută dar într-un caz rata profitului e staţionară, iar în celălalt a 
crescut cu 20 la sută. Dacă prin introducerea de mărfuri străine ieftine 
pot economisi din cheltuielile mele 20 la sută, efectul ar fi exact 
acelaşi ca atunci cînd maşinile ar fi scăzut cheltuielile producţiei lor, 
dar profitul nu se va urca (p. 136.) [Versiunea românească, voi. I, p. 1 25] . 

1 -- consum neproductiv. - Nota trad. 
- „care nu reproduc vreo altă valoare" . - Nota trad. 

1\ Vezi volumul de faţă, p. 518-541 . - Nota red. 
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(Adică nat e raised, if the cheapr goods entered neither 
into the variable r the onsnt il 1). 

Aşadar, în condiţii în cre cheltuirea venitului rămîne 
aceeaşi, acumularea este o coscinţă a ceşterii ratei pofitului 
{dar acumulaea nu depinde nai de nivelul, ci şi de masa 
profitului} ; în condiţii în e rata profitului rămîne aceeaşi, 
acumula este o consecinţă a eduerii cheltuielilor, ae, aşa 
m consideră aici R [iardo] , are loc a mare a ieftinirii „of 
omodiies on which evenue ws e�ended" 2) (iefinie de
n�tă fie de intodea maşilor, fie de foeign Tades 3) ) .  

Ch. XX. „Value and Riches, their distinctive Properties" 

„Bogăţia" (prin aceasta Ric[ardo] înţelege valorile de întrebuinţare) 
„unei ţări poate fi mărită pe două căi : ea poate fi mărită, întrebuinţînd 
o parte mai mare din venit pentru întreţinerea muncii productive -
ceea ce va adăuga nu numai Ia cantitatea, ci şi la valoarea masei 
mărfurilor ; sau ea poate fi mărită, fără a întrebuinţa o cantitate supli
mentară de muncă, făcînd aceeaşi cantitate mult mai productivă, ceea ce 
va adăuga la abundenţa dar nu şi la valoarea mărfurilor. 

In primul caz nu numai că o ţară va deveni bogată dar şi valoarea 
bogăţiilor sale se va mări. Ea va deveni bogată prin economie, prin 
micşorarea cheltuielilor sale pentru obiectele de lux şi plăcere şi prin 
întrebuinţarea acestor economii in reproducţie. 

[727] In cel de-al doilea caz, nu va exista, în mod firesc, nici o 
reducere a cheltuielilor pe obiectele de lux şi plăcere, nici nu se va 
întrebuinţa o cantitate mai m are de muncă productiz'ă ci, cu aceeaşi 
muncă. se va produce mai mult ; bogăţia va spori, dar nu şi valoarea. 
Din a::este două moduri de a mări bogăţia, cel din urmă trebuie pre
ferat, deoarece produce acelaşi efect fără privarea s_u micşorarea plăce
rilor, care însoţeşte întotdeauna primul mod. Capitalul este acea parte 
din bogăţia unei ţări care este întrebuinţată în vederea unei producţii 
viitoare şi care poate fi sporită în acelaşi fel ca şi bogăţia. Un capital 
suplimentar va fi la fel de eficace pentru producţia bogăţiei viitoare, fie 
că se ob ţine prin perfecţionarea îndemînării maşinilor, fie prin folosirea 
unui venit mai mare cu scop reproductiv ; deoarece bogăţia depinde în
totdeauna de cantitatea de mărfuri produsă, indiferent de uşurinţa cu 
care au fost procurate instrumentele întrebuinţate în producţie. O anu
mită cantitate de stofă şi de alimente va întreţine şi va întrebuinţa 
acelaşi număr de oameni şi va procura, prin urmare, aceeaşi cantitate 
de muncă, indiferent dacă aceste obiecte sînt produse de munca a 100 
sau 200 de oameni : dar această cantitate va avea o valoare dublă dacă 
la producţia stofei

. 
şi alimentelor s-au întrebuinţat 200 de oameni" 

�p. 327, 328.) [Versiunea românească, vol. I, p. 215] . 

Iniţil R[icardo] a pus problema în felul următor : 
Acumulaea creşte atunci cînd, cheltuielile rămînînd aceleaşi, 

rata profitului reşte, 

1) - nu ar creşte, dacă produsele mai ieftine nu ar intra nici în 
capitalul variabil nici în capitalul constant. - Nota trad. 

2) - mărfurilor pe care se cheltuieşte venitul. - Nota trad. 
�) - comerţul exterior. - Nota trad. 
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sau atunci cînd, rata profitului rămînînd aeeaşi, cheltuielile 
(in ceea ce priveşte valoarea) scad deoarece se ieftinesc mărfu
rile pe care se cheltuieşte venitul. 

Acum Riaroo constată o altă ontradicţie : 
Aumaa eşte, p1!l se amulază atît n ea 

ce priveşte masa a cît şi în eea ce priveşte valoarea a atunci 
cind o parte mai mae din venit este retrasă din sfera consu
mului individual şi este folosită penru consumul productiv, 
cînd cu parta lin venit economisită în acst fel e pune în 
mişare mai multă muncă productivă. In aest z acmulaea 
e -c from parsimony 1). 

au exendire 2) rămîn aşi, lU e fooeşe mai mltă 
muncă productivă, dar aceeaşi muncă poduce mai mult, forţa 
ei productivă creşte. Elementele care alcătuiesc capitalul pro
ductiv - materii prime, mşini etc. {mai înainte era vorba de 
mărfurile upon whioh revnue s ended 3), acum însă este 
vorba de măle employed s mes in prodtion 4)} 
cu areeaşi cheltuie de muncă e produc în antitae mai mare, 
mai bine şi de aceea mai ieftin. In aest caz acmularea nu 
depinde nici de creşteea ratei pofitului, nici de faptul că, prin 
parsimony, o pare mai mare din venit, se ransfomă n a
pital, nici de faptul că, prin ieftinirea măilor pe e e 
cheltuieşte venitul, o parte mai mică din venit se cheltuieşte 
pentru scopuri nepoductive. Aici arnuaea depinde de aptul 
că munca devine mai productivă în sfeele de poducţie care 
funizează elementele capitalului însuşi, adică de faptul că e 
ieftinesc mărfurile e intră n prul de producţie sub 
formă de materii prime, unelte ec. 

Dacă forţa produtivă a muncii a rescut darorită producţiei 
crescinde de apital fix, în comparaţie cu apitalul variabil, 
atunci creşte nu numai msa, ci şi valoarea reproducţiei, dao
rită aptului că o parte din valoarea apitalului fix inră n re
producţia anulă. Aest lucru poate să aibă loc concomitent cu 
creşteea populaţiei şi şterea numărlui de munciori folo
siţi, deşi în mod relativ, în coparaie cu apitalul constant 
pus de ei în mişae, numărul muncitorilor folosiţi e redue 
în mod constant. stfel :re loc o ceştere nu numai a avuţiei, 
ci şi a valorii, şi se pune n mişe o masă mai mare de muncă 
vie, deşi munca a devenit mai productivă iar a mncii, n 
comparaţie cu maa măfuriloT poduse, s-a micşorat. In sirşit, 

1) - datorită economiilor. - Nota trad. 
2) - cheltuielile. - Nota trad. 
3) - pe care se cheltuieşte venitul. - Nota trad. 
�) - folosite a unelte în producţie. - Nota trad. 
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ş1 m condiţii în ae producti�tat. muncii rămîne aeaşi, 
ipitalul costant şi apitall variabil pot să cscă în egală 
msură o dată cu ceşeea natuală anuală a populaiei. Şi n 
aest z are loc acuaea capitalului atît în ceea e priveşe 
a cit şi în eea e priveşte valoaea a. Tutuor acestor 
pncte R [icalo] nu le acordă atenţie. 

In acelaşi capitol R [i'do] spune : 

„Munca unui milion de oameni în fabrici va produce întotdeauna 
aceeaşi valoare, dar nu va produce întotdeauna aceeaşi bogăţie" . 

(Acst lucru ste complet greşit. Valoarea podusului a un 
milion de oameni nu depinde numai de munca lor, ci şi de va
loaea capitalului cu cae ei lucează ; prin umare, ea va fi 
foarte difrită în funcţie de cantitatea forţelor productive po
d€ anterior, cu re ei lucrează). 

„Prin inventarea de maşini, prin perfecţionarea îndemînării, printr-o 
mai bună diviziune a muncii, sau prin descoperirea de noi pieţe unde 
schimburile pot fi făcute în condiţii mai avantajoase, un milion de 
oameni pot produce dublul sau triplul sumei bogăţiilor, «a obiectelor 
de primă necesitate a celor de confort şi distracţie» într-o anumită stare 
a societăţii, faţă de cit ar putea produce în alta, dar prin aceasta nu 
vor adăuga nimic la valoare" 

(ar dăruga în oie z, căi mna lor [728] recută intră n 
noua eproducţie într-o poporţie mult mai maTe), 

„deoarece valoarea ficărui lucru creşte sau scade în raport cu uşurinţa 
sau dificultatea de a-l produce sau, cu alte cuvinte, în raport cu canti
tatea de muncă întrebuinţată pentru producerea lui " .  

(Fiae unitae de mafă e poate ieftini, dar valoarea ei 
totale crescînde de mărfuri va ceşte). 

„Presupunînd că, cu un capital dat, munca unui anumit număr de 
oameni produce 1 OOO de perechi de ciorapi şi că prin inventarea de 
maşini · acelaşi număr de oameni pot produce 2 OOO de perechi sau că 
ei pot continua să producă 1 OOO de perechi şi pot produce încă 500 de 
pălării, atunci valoarea celor 2 OOO de perechi de ciorapi sau a celor 
1 OOO de perechi de ciorapi şi 500 de pălării nu va fi nici mai mică şi 
nici mai mare, decît valoarea celor 1 OOO de perechi de ciorapi înainte 
de introducerea maşinilor, deoarece, ele vor fi produsul aceleiaşi cantităţi 
de muncă" . 

(Noa bene : dacă .ohnry newly nded 1) nu stă 
nimc). 

1) - maşinile nou introduse. - Nota trad. 
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„Dar valoarea masei generale a mărfurilor s e  v a  micşora totuşi ; 
pentru că, deşi valoarea cantităţii mai mari de mărfuri produse, ca 
urmare a perfcţionărilor va fi aceeaşi cu valoarea pe care ar fi avut-o 
cantitatea mai mică, care ar fi fost produsă dacă perfecţionarea nu ar 
fi avut loc, se produce un efct şi asupra părţii încă neconsumate a 
bunurilor care fuseseră fabricate, înainte de perfecţionare ; valoarea 
acestor bunuri va fi redusă în aşa măsură încît ele vor trebui să scadă, 
cantitate pentru cantitate, la nivelul bunurilor produse în condiţiile 
tuturor avantajelor perfecţionării ; iar societatea, cu toată cantitatea 
sporită de mărfuri, cu toată bogăţia sa sporită şi cu toată înmulţirea 
mijloacelor de satisfacţie, va avea o sumă de valoare mai mică. Dezvol
tînd mereu uşurinţa de a produce, micşorăm mereu valoarea unora din 
mărfurile produse mai înainte, deşi prin aceleaşi mijloace nu adăugăm 
numai la bogăţia naţională, dar şi la forţa de producţie viitoare" (p. 
320-322.) [Versiunea românească, vol. I, p. 212-213] .  

Ric[aoo] vol'beşte aici despe depciea e cae o sferă, 
datorită dezvoltării proesive a foei pductive, mfurile 
podse în condiţii mai puţin favorabile, indifeent dacă aste 
măruri e află încă pe piaţă sau e află în proesul de pro
ducţie în calitate de capital. e aici nu ezultă însă nicidecm 
că „the value of the geneal mas of commodities wll e dimi
iished" 1), deşi valoaa unei nie pţi a astei e e 
micşoează. Acest ezlat ste posibil : 1} cind valoara şi
nll' şi a măuor noi e e le nroduc mpovens 2), 
r fi mai mică dît dprecieea măvfurilor de aceeaşi natură 
existente anterior, 2) înd am trece cu vederea faptul că odată 
cu dezvoltarea forţelor productive şte ontinuu şi numărul 
sferelor de prducţie, cu alte cuvinte că apar noi ramri ntru 
investiea ipitalului, ramuri inexistene anterior. volîn
du-e, poducţia e ieftineşe şi totodată se diversifică. 

Ch. IX „Taxes on raw produce". 

„In ceea ce priveşte a treia obicţie împotriva impozitului pe produse 
agricole, şi anume că urcarea salariilor şi scăderea profitului constituie o 
descurajare pentru acumulare şi acţionează în aceeaşi direcţie ca şi o 
sărăcire naturală a solului, am încercat să arăt în altă parte a acestei 
lucrări că economiile se pot face tot atît de bine din cheltuieli, ca şi 
din producţie : tot aşa de bine dintr-o reducere a valorii mărfurilor, ca 
şi dintr-o u·rcare a ratei profitului. Sporind pofitul meu de la 1 OOO la 
1 20·0 I.st., în timp ce preţurile continuă să fie aceleaşi, puterea mea de 
a-mi mări capitalul prin economii a sporit, dar nu a sporit atît de mult 
cît ar fi putut-o face dacă profitul meu ar fi continuat să fie ca mai 
înainte, în timp ce preţul mărfurilor ar fi scăzut atît de mult, încît 
800 1. st. i-r fi pocurat tot atît cît s-a cumpărat înaine cu 1 OOO l. st." 
(p. 183, 184.) [Vesiunea românească, vol. I, p. 147] . 

1) - „valoarea întregii mase de mărfri va scădea".  - Nota trd. 

2) - perfecţionările. - Nota trad. 
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întreaga valoae a produsului. (sau mai exact a acelei părţi 
din produs care se repartzează în.tire apialist şi nior) 
poate să e deprcieze fără a net inome 1) să sadă în eea e 
priveşte masa valorii lui. (Procentual, el poate chiar să crească). 
Despre aeasta în 

Ch. XXXII „Mr. Malthus's Opinions on Rent" 

„Aşadar, întreaga argumentaţie a d-lui Malthus este clădită pe o 
bază şubredă ; ea presupune că, întrucît se reduce venitul brut al ţării, 
trebuie în conscinţă să se reducă în aceeaşi proporţie şi venitul net. 
A fost unul din obiectivele acestei lucrări să arăt că, cu fiecare scădere 
a valorii reale a obiectelor de primă necesitate, vor scădea şi salariile 
muncii, iar profitul capitalului se va urca ; cu alte cuvinte, că dintr-o 
valoare anuală anumită, o porţiune mai mică va fi plătită clasei munci
toare şi o porţiune mai mare acelora ale căror fonduri întrebuinţează 
această clasă. Să presupunem că valoarea mărfurilor produse într-o 
anumită fabrică este de 1 OOO I.st. şi că ea este împărţită între patron 
şi muncitorii lui, în proporţie de 800 I.st. muncitorilor şi 200 I.st. patro
nului [729] . Dacă valoarea acestor mărfuri ar scădea la 900 I.st., şi 100 
I.st. ar fi economisite din salariile muncii, ca urmare a scăderii obiectelor 
de primă necesitate, venitul net al patronului nu ar suferi nici o schim
bare, şi, în consecinţă, el ar putea plăti aceeaşi sumă de impozite cu tot 
atita uşurinţă după, ca şi înainte de reducerea preţului" (p. 511. 512.) 
[Versiunea românească, vol. I, p. 300-301] . 

Ch. V „On Wages" 

„Cu toată tendinţa salariilor de a se conforma ratei lor naturale, 
rata lor de piaţă poate fi într-o societate în progres în mod constant 
deasupra acesteia pentru o perioadă de timp nedeterminată ; deci, înainte 
ca impulsul pe car e o sporire de capital îl dă pentru o nouă cerere de 
muncă să-şi fi putut avea urmările, o altă sporire de capital poate avea 
acelaşi efect şi astfel, dacă creşterea de capital este treptată şi constantă, 
cererea pentru muncă va da un impuls continuu creşterii populaţiei" 
(p. 88.) [Versiunea românească, vol. I, p. 102] .  

Din punct de vedere apitalist, totul se prezintă invers. Masa 
popuaţiei muncitoare şi gradul poductivităţii muncii deter
mină atît eproducţia capitalului it şi reproduerea ppuaţiei. 
Dimporivă, aii eise că pulaţia te deteminată de capital. 

Ch. IX. „Taxes on Raw Produce" 

„O acumulare de capital produce, în mod natural, o concurenţă mai 
mare între cei care întrebuinţează munca şi o urcare, în conscinţă, a 
preţului ei" .  (p. 178.) [Versiunea românească, vol. I, p. 145] . 

Aceasta depinde de proporţia în ae, n condiţiile acumJlăTii 
capitallui, cesc diferitele lui părţi cmponente. Acumularea 
apitallui poate să aibă loc, iar cereea de muncă poate să se 
educă n mod absolut au n mod elativ. 

1) - venitul net. - Nota trad. 
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Intrucît, potrivit teoriei entei a lui R[icardo] , o dată cu 
acumulaea cpitalului şi cu ceşteea populaiei rata profitului 
are tendinţa de scădere, deoarece creşte valoaea obiectelor de 
primă nsitate sau scade productivitatea agriculturii, ezultă 
că acumularea are tendinţ. de a frina amularea, iar legea 
scăderii ratei profitului - întrucît, pe măsură ce se dezvoltă 
indstria, agricultura devine mai puţin productivă - planează 
ca o faaliate asupra producţiei burgheze. Dimpotrivă, A. Smith 
priveşte cu satisfacţie scădeea ratei profitului. Pentru el mo
delul se Olanda. Scădrea ratei profitului, arată Smith, sileşte 
pe majoritatea capitaliştilor, cu excepţia celor foarte mari, a 
în loc ă trăiască de pe urma dobînzii, să folosească capitalul 
în producţie ; ea se, aşadar, n stimulent pentru producţie. 
a disciolii lui R[icaoo] oa faţă de tendinţ. fatală ia 
forme tragicomice. 

Vom cia aici toate pasajele din R[icardo] referitoare la 
această poblemă. 

Ch. V „On Wages". 

„In diferitele stadii ale societăţii, acumularea de capital sau de mij
loace pentru întrebuinţarea muncii se face mai mult sau mai puţin 
repede şi, trebuie, în toate cazurile să depindă de forţele productive ale 
muncii. Frţele productive ale muncii sînt în general cele mai mari, cînd 
este o abundenţă de pămînt fertil ; în astfel de peri11d� acumularea 
este adeseori atît de rapidă incit muncitorii nu se pot găsi cu aceeaşi 
rapiditate cu care se poate procura capitalul. 

S-a calculat că în condiţii favorabile, populaţia se poate dubla în 25 
de ani ; dar, în aceleaşi condiţii favorabile, capitalul total al ţării ar fi 
dublat într-o perioadă şi mai scurtă. In acest caz, salariile vor avea în 
decursul întregii perioade o tendinţă de urcare, din cauză că cererea 
pentu muncă va spori mereu, mai repede decît oferta. 

In aşezările noi, în care se introduc meşteşugurile şi cunoştinţele ţări
lor înaintate în civilizaţie, este probabil că capitalul are tendinţa de a 
creşte i repede decît populaţia ; iar dacă lipsa de muncitori n-ar fi 
suplinită de ţările populate, această tendinţă ar urca foarte mult preţul 
muncii. Pe măsură ce aceste ţări devin mai populate şi pe măsură ce 
se iau în exploatare pămînturi de calitate mai slabă, tendinţa de sporire 
a capitalului descreşte, deoarece surplusul de produs care a rămas după 
satisfacerea nevoilor populaţiei existente trebuie în mod necesar să fie 
în raport cu uşurinţa de producţie, respectiv cu numărul mai mic de 
persoane întrebuinţate în producţie. Aşadar, cu toate că este probabil că, 
în cele mai fa\·orabile condiţii, puterea producţiei este chiar mai mre 
decît aeea a populaţiei ; situaţia aceasta nu va continua astfel multă 
vreme, doarece pămîntul fiind limitat în cantitate şi diferit în calitate, 
cu fiecare porţiune sporită de capital întrebuinţat, va avea loc o rată de 
producţie micşorată, în timp ce puterea populaţiei va continua întot
deauna să rămînă aceeaşi" (p. 92, 93.) [Versiunea românească, vol. I, 
p. }4]. 
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(Ultia afimaţie e o năsocie scă. The power of 
ltion ds 1), e măsură e sde power of produc
in 2) ) .  

Aici - şi acest lucru tebuie subliniat n primul rînd -
R[icaido] cnoşte că „the accumulation of capital. . .  must in 
all eaes depend on the odutive powes of .bour" 3), ă deci 
pris ese munca şi nu capitalul. 

Mai departe, după R[iaoo] , ezultă că în old ettled coun
Tis 4), deze din nct de vedee dsl, u aicul
tura e îndelenieşte un număr mai mae de oameni dcît n 
colQnii, în tmp ce lucrurile e pezintă tocmai ines. Penru 
proda aceluiaşi prods [730] , Anglia, de pildă, foloseşte 
mai puţini agricultural laboun an than ny other ouny, 
new m old 5). Ese adevăat ,, a!ci, a aial odution 6) 
participă indict o parte mult mai mare a populaţiei neagri
cole. In nici un az însă în proporţia în cae în ţările mai puţin 
dezvoltate populaţia nemij locit agricolă este mai mae. Să pe
supunm că chiar în Anglia ceealele înt mai scume, chel
tuielile de poducţie mai mari. e investeşte mai mult capital. 
In agricultural production intră mai multă muncă trcută, deşi 
mai puţină muncă vie. Dar, datorită faptului că a e po
ducţie există, repoducţia apitalului agrar cstă mai puţină 
muncă, deşi valoaea acestui cPital este înlocuită prin produs. 

Ch. VI „On Profits" 
In pealabil ale cîteva oevaţii. Aşa cum m văzut, plus

valoaea nu depinde nai de rata plsvalorii, ci şi de numă
rul de mncitori folosiţi concomitent, dci de mărmea capita
luli variabll. 

a rîndul ei, acumulaea nu este deerminată - nemijlocit 
- e rata plusvalorii, ci de rapotul dinte plusvaloae şi total 
ant of ,the apital dvand 7), adică de a oilli ; 
şi nru atît de raa pofiMui, it de gross aount of rofit ), 
cre, a cm m văzut, în ca ce priveşte apitalul total al 
societăţii este dencă cu os .t of splS value 9), ă 

1) - puterea populaţiei scade. - Nota trad. 
�) - puterea producţiei. - Nota trad. 
::) - acumularea capitalului... trebuie să depindă în toate caz"ile de 

forţa productivă a muncii. - Nota trad. 
"l - ţările de mult populate. - Nota trad. 
"> - mai puţini munciton aglicoli decît oricare altă ţară nouă sau 

veche. - Nota trad. 
-) - producţia agricolă. - Nota trad. 
7) - masa otală a capi talului avansat. - Nota trad. 
�) - masa generală a profitului. - Nota trad. 
9) - asa generală a plusvalorii. - Nota trad. 
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n ea e priveşe difericle apiali folosie în dffeent 
rls may variate very much fom the amount of surplus 
1ue dud by them 1). ă idrm ama ipi
lli n bloc pofitul = plsvaloa, iar ata pofitului = 
plsvale . 1 1 -� 1 - . 1  a f" 

.l , au, ai exat, cu p usva oarea l;u..ată e-
cap1 
e 100 de nităţi de pital. 

Da�ă rata profitului (în prlte) este dată, goss rnount f 
pofit depinde de mărimea capitalului avanat de ae depinde, 
aşadar, şi amulaea, în măsura în care ea este deeminată 
de pofit. 

Dacă sa capitalului este dată, goss amount of profit 
depinde de nivelul ratei pofitului. 

e aea, n condiţii în care rata profitului este ridiată, un 
apital mic oae da o msă a pofitului mai mare dcît un 
:pial mai mae în condiţii în e rata ofitului este scăzută. 

Să onsderm : 

Capital 

100 
1 oo x 2 = 200 
1 oa x 3 = 300 
1 00 X 1 12 = 1 50 

100 

2 X 1 00 = 200 

21t X 1 00 = 250 
3 X i oo = 300 

500 
5 OOO 
3 OOO 

10 OOO 

1 
Rata 

profitului 

10/2 sau 
10 1� sau 

2 

10  
5 

5 
5 

1 0  

_ =  4 2112 
4 
4 

3 

1 0  

1 

Masa 
pr.ofitului 

10 
1 0  
1 5  
71/2 

1 0  

8 

1 0  
1 2  

5 0  
50 
30 

1 00 

Dacă înmulţitorul capitalului şi împărţitorul ratei profitului 
înt egai, adică dacă mărimea apitalului creşte în aceaşi 
oie în ae scade rata rofitului, sa e. profitului 

1) - diferite ramuri poate să fie farte difrită de masa plusvalorii 
produă de ele. - Nota trad. 
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rmîne aeeaşi. a o rată a profitului de 10%, 100 dau 10 ,  iar 
a o rată a profitului de 10/2 sau 5o, 2 X 100 dau tot 10 .  Cu 
alte cuvine, aceasa înseamnă că, dacă raa profitului sade în 
aceeaşi proporţie în care se acumulează (ceşte) apitalul, a 
pofitului rămîne aeeaşi. 

Dacă raa profitului scade mai repede dcît creşte capitlul, 
suma masei profitului se micşoează. a o rată a profitului 
de 10o, 500 dau o masă a profitului de 50. O smă de e ori 
mai mae, 6 X 500, sau 3 OOO, a o rată a profitului de 10/10%, 
sau 1o, dă numai 30.  

In sfîrşit, dacă capitalul creşte mai repede decît scade rata 
profitului, maa profitului reşte, deşi rata profitului scade. 
Astfel, 100 cu 10% profit, 100 dă o masă a profitului eglă 
cu 10 .  Iar 300 (3 X 100) cu 4% (deci cînd raa pofitului scade 
de 21/2 ori), dă o masă a profitului egală cu 12 .  

Să evenim acum a tezele lui Ricardo. 
Ch. VI „On Profits" 

„Tendinţa naturală a profitului este deci de scădere, deoarece, odată 
cu dezvoltarea societăţii şi bogăţiei cantitatea suplimentară de alimente 
cerute este obţinută cu sacrificiul unei munci din ce în ce mai mari. 
Această tendinţă, această gravitaţie am putea spune, a profitului, este 
din fericire frînată la intervale repetate, de perfecţionarea maşinilor care 
au legătură cu producţia obiectelor de primă necesitate, precum şi de 
descoperirile în ştiinţa agriculturii care ne permit să eliberăm o parte 
din munca necesară mai înainte şi, [731] în consecinţă, să micşorăm 
preţul obiectelor de primă necesitate pentru muncitor. Urcarea preţului 
obiectelor de primă necesitate şi a salariilor muncii este însă limitată ; 
căci îndată ce salariile ar ajunge să fie egale„. cu 720 l.st„ ceea ce 
reprezintă încasările totale ale arendaşului, s-a sfirşit cu orice acumulare, 
deoarece nici un capital nu mai poate produce atunci vreun profit oare
care şi nici muncă suplimentară nu mai poate fi cerută, şi, în consecinţă, 
populaţia îşi va fi atins punctul culminant. De fapt însă, cu mult înainte 
de această perioadă, rata foarte scăzută a profitului va fi oprit orice 
acumulare şi aproape întregul produs al naţiunii, după plata muncito
rilor, va deveni proprietatea posesorilor de pămînt şi a perceptorilor 
de zeciuială şi impozite" (p. 120. 121.) [Versiunea românească, vol. I,  
p. 1 18] . 

In concepţia r[icardiană] aceasta însemna pentru burghezie 
„amurgul zeilor", ziua de apoi. 

„Cu mult înainte ca această situaţie a preţurilor să fi devenit per
manentă, ar fi dispărut orice motiv pentru acumulare ; deoarece nimeni 
nu acumulează decît ca să- şi jacă acnmularea productivă„. In conse
cinţă, o astfel de situaţie a preţurilor nicicînd nu poate avea . loc. 
Arendaşul şi fabricantul nu pot trăi fără profit, mai mult decît poate 
trăi muncitorul fără salariu. Motivul de acumulare al acestora va scădea 
cu fiecare scădere a profitului şi va înceta complet cînd profitul va fi 
aşa de scăzut, încît să nu le mai ofere o compensaţie echivalentă cu 
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osteneala lor şi cu riscul pe care trebuie să-l suporte, în mod necesar, 
la întrebuinţarea productivă a capitalului lor" . (p. 123) .  

„Trebuie să observ din nou eă rata profitului va scădea mult mai 
repede .. „ deoarece valoarea produsului fiind aceea pe care am stabilit-o 
în condiţiile presupuse, valoarea capitalului arendaşului va spori cu mult, 
prin faptul că ea constă în mod necesar din multe din mărfurile a 
căror valoare a crescut. Inainte ca grîul să se fi putut urca de la 
4 la 1 2  l.st„ valoarea de schimb a capitalului său se va fi dublat probabil 
şi a ajuns la 6 OOO 1. st. în loc de 3 OOO. Dacă, deci, profitul său ar fi de 
180 1. st., sau 6% la capitalul său iniţial, profitul n-ar fi fost în mod real 
în acel timp, la o ratei mai mare decît 3%, deoarece 6 OOO l.st. cu 3% 
dă 180 l.st. ; şi un nou arendaş, cu o sumă de 6 OOO l.st. în buzunar va 
putea intra în afacerea de arendare numai în aceste condiţii" . (p. 123-
1 24.) [Versiunea românească, vol. I, p. 119] . 

„Trebuie să ne aşteptăm de asemenea ca oricît de mult ar scădea 
rata profitului la capital datorită acumulării de capital în agricultură 
şi datorită urcării salariilor, totuşi suma totală a profitului să crească. 
Astfel, presupunind că prin acumulări repetate şi de cite 100 OOO l.st. 
rata profitului ar scădea de la 20 la 19, 18, 17o, ceea ce reµrezintă o 
scădere constantă a sa, trebuie să ne aşteptăm ca întreaga sumă a pro
fitului obţinută de aceşti posesori succesivi de capital să fie întotdeauna 
progresivă ; a această sumă să fie mai mare cînd capitalul este de 
200 OOO l.st. decît cînd este de 100 OOO ; şi mai mare, cind este de 300 OOO 
l.st„ şi aşa mai departe, crescînd cu fiecare sporire de capital, deşi 
într-un ritm din ce în ce mai redus. Totuşi această progresie este adevă
rată numai pentru un anumit timp ; astfel, 19% la 200 OOO l.st. este mai 
mult decît 20% la 100 OOO l.st. ; la fel 18% la 300 OOO este mai mult decît 
19% la 200 OOO l.st. ; dar, după ce s-a acumulat o sumă mare de capital 
o acumulare în continuare reduce totalul profitului. Astfel, presupunînd 
că acumularea este de 1 OOO OOO l.st. şi că profitul este de 70o, întreaga 
sumă a profitului va fi de 70 OOO l.st. ; dacă la milion se va adăuga un 
capital de 100 OOO l.st. iar profitul va scădea la 60o, posesorii de capital 
vor primi 66 OOO l.st„ sau cu 4 OOO l.st. mai puţin, deşi suma întreagă a 
capi talului a sporit de la 1 OOO OOO la 1 100 OOO l.st. 

Nici o acumulare de capital nu poate avea loc însă, atîta timp cît 
capitalul produce oarecare profit, fără ca să ducă nu numai la o creştere 
a produsului, ci şi la o creştere a 1lalorii. Prin întrebuinţarea unui capital 
suplimentar de 100 OOO I.st„ nici o parte a vechiului capital nu va deveni 
mai puţin productivă. Produsul pămintului şi al muncii ţării va trebui să 
crească, i ar valoarea lui se va ·u·ca, nu numai prin valoarea adăugirii 
care s-a făcut la cantitatea producţiei anterioare, ci şi prin valoarea 
nouă, pe care o capătă întregul produs al pămîntu!ui datorită creşterii 
dificultăţii de a produce ultima porţiune. Cînd însă acumularea de capital 
devine foarte mare, cu toată această valoare urcată, se va distribui în 
aşa fel, că o valoare mai mică decît înainte va reveni profitului, în 
timp ce aceea care revine rentei şi salariilor va creşte" (p. 124-126.) 
[Versiunea românească, vol. I, p. 119-120] . 

„Cu toate că se produce o valoare mai mare, o proporţie mai mare 
din ce rămîne din această valoare după plata rentei, este consumată de 
producăt0ri şi  aceasta ş1 numai ea, este aceea care reglementează pro
fitul. Atita timp cît pămîntul produce din abundenţă, salariile se pot 
urca în mod temporar iar producătorii pot consuma mai mult decît în 
proporţia in care ei sînt obişnuiţi ; dar stimulentul care va fi dat p1in 
aceasta populaţiei va reduce repede pe muncitori la consumul lor obişnuit. 
Cînd se cultivă însă pămînturi sărace, sau cînd se întrebuinţează mai 
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mult capital şi mai multă muncă pe păminturile vechi, obţinînd un efect 
mai redus, efectul trebuie să fie permanent" (p. 127.) [Versiuna româ
nească, voi. I, p. 121] . 

[732] . „De aceea efectele acumulării vor fi diferite în diferitele ţări, 
şi vor depinde mai ales de fertilitatea pămîntului. Oricît de întinsă ar 
fi o ţară, în care pămîntul este de o calitate sărăcăcioasă şi în care 
importul de alimente este prohibit, cele ai reduse acumulări de capital 
vor fi însoţite de rducerea mare a ratei profitului şi urcarea rapidă 
a rentei ; şi, dimpotrivă, o ţară mică dar fertilă, mai ales cînd importul 
de alimente este liber, poate acumula un capital important fără vreo 
mare reducere a ratei profitului sau vreo mare creştere a rentei pămîn
tului" (p. 128-129.) [Versiunea românască, voi. I, p. 121 ] .  

Impozitele (eh. XII  „Land Tax") „pot de  asmenea să  aibă ca  rezultat 
faptul că nu rămîne un surplus de produs suficient pentru a încuraja 
eforturile acelora care, prin economiile lor sporesc, în mod obişnuit capi
talul statului" (p. 206.) [Versiunea românască, voi. I, p. 158] . 

„Există doar un singur caz" {eh. XXI „Effects of accumuzation of 
profits and interest"} „şi acesta va fi numai temporar, în care acumu
larea de capital, la un preţ scăzut al alimentelor, poate fi însoţită de o 
scădere a profitului şi anume atunci cînd fondurile pentru întreţinerea 
muncii sporesc cu mult mai mare iuţeală decît populaţia ; salariile vor 
fi atunci u.te, iar pofitul scăzut. Dacă fieare s-ar feri să folsască 
obiecte de lux şi ar i procupat numai de acumulare, atunci s-ar putea 
produce o cantitate de obiecte de primă necesitate pentru care să nu 
existe un consum imediat. Din astfel e mărfuri, limitate ca număr, ar 
putea să existe fără îndoială o abundenţă generală şi în consecinţă s-ar 
putea să nu existe nici o cerere pentru o cantitate suplimentară din 
aceste mărfuri şi nici profit la întrebuinţarea unui capital suplimentar. 
Dacă oamenii ar înceta să consume, ei ar înceta să producă" (p. 343.) 
[Versiunea românească, voi. I, p. 222]. 

Aesa smit ideile li Rlo cu .iie a ae şi a 
ega ădii ati oili. 



[C a p i  t o  I u I o p t s p r e  z e c e] 

Miscelanee la Ric[ardo] . Incheiere la R[icardo] 
(John Barton) 

[A] Venitul brut şi venitul net 

n ooziţie cu venitul brut (ae era identifiat cu podusul 
tol au u valoaea 1produsului total), venitul net este forma în 
e fizioraţii fixează iniţial ploaea. 1Pentru ei rena fun
ciară onstituie unica formă a plsvalorii, întuit, din punctul 
lor de vedee, pofitul industrial nu este dcît un alariu de un 
fel debit ; această oncepţie coincide u cea a conomiştilor 
de i tîrziu a e oitul ese s în wages of spr
ndne of .or 1) . 

şadar, în ealiate, net evenue este exdentul produsului 
(au al valorii lui), este artea are îlcieşe apitalul avan
at, atit e cel constant cît şi e cel variabil. Prin umare, el 
constă pur şi simplu dn profit şi din ntă, aceasa din urmă 
rpreznd dar o pae in profit, ae ste dealcată n el 
şi e ee unei e dosebite de sa piştior. 

opul nemijlocit l roducei opise nu e oducţia 
de mărfuri, ci producţia de plusvaloare au de profit (n oa 
lui dezvolată) ; nu produsul, i surplus produce. Considerată din 
st punct de vedere, însăşi muna ste productivă nai în 
msura în cae ează penu capital pofit sau surplus pro
due. Dacă muncitorul nu-l eză, munca a e neproductivă. 
n are a muncii productive folosite pezintă intes 
entru capital numai în măsura în care, datorită ei, sau coes
punzător cu ea, creşte ma suprmuncii. Nai în aeastă 
măsră e dovedeşte a fi necear a ce noi m denumit timp 
de muncă nr. Dacă o muncă nu dă un asemenea rezultat, 
a ste de prisos şi ebie să fie sisată. 

opul pemanent al producţiei apialiste ste de a pro
due, u minimum de capital avat, ximrn de plsvloare 
au de suplus pduce ; şi, [n măsura în ae aest rezulat 
e obţne lfel dclt rin mna excesivă a munitorilor, avem 

1) - slariul pentru supavegherea muncii. - Nota trad. 
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de-a face a1c1 cu o tendinţă a capitalului care e exprimă în 
strădania de a produce un prods dat u o oît mai mică chel
tuire de forţe şi de mijloace, adică u tendinţa economică a 
apitalului care învaţă omenirea să-şi drămuiască forţele şi 
să-şi atingă scopul de producţie cu o oît mai mică cheltire de 
mijloace. 

In această concepţie, m!.toi " dept ea e şi sînt 
de fapt în producţia capitalistă - simple mijloace de 1producţie, 
şi nu un scop în sine sau un scop al producţiei. 

Net income 1) nu este demi.art de valoara odusului ol, 
ci de excedentul valorii prodsului total peste valoarea capita
lului avansat, sau de mărimea plsprodusului în raport u pro
dusul total. Dacă acest excedent creşte, chiar dacă valoarea 
[733] prodsului scade sau chiar dacă o dată cu valoarea scade 
şi antitatea totală a produsului, scopul producţiei apitaliste 
este atis. 

RLc[rdo] a exprimat foarte ovnt şi lst aastă ten
dinţă. De aceea filantropii mic-burghezi l atacă cu atîta în
verşunare. 

Examinînd venitul net, Ric[ardo] epetă eşeala de a Teduce 
podusul total la venit - a was, profits şi ent ) -, şi de a 
face abstracţie de capitalul constant ae umează să fie în
locuit. Aici îsă nu ne vom opri asupra acestei probleme. 

Ch. XXXII „Mr. Malthus's Opinions on rent" . 

„Este important să se facă o deosebire clară între venitul brut şi 
venitul net, deoarece din venitul net al unei societăţi trebuie să se 
plătească toate impozitele. Să presupunem că toate mărfurile din ţară, 
tot griul, produsele agricole, mărfurile fabricate etc„ care ar putea fi 
aduse pe piaţă în cursul unui an valorează 20 OOO OOO şi că pentru a 
obţine această valoare ar fi necesară munca unui anumit număr de 
oameni şi că obiectele de primă necesitate ale acestor muncitori ar cere 
o cheltuială de 10 OOO OOO. In acest caz aş spune că venitul brut al acestei 

. societăţi este de 20 OOO OOO şi venitul său net de 10 OOO OOO. Din această 
presupunere nu urmează că muncitorii trebuie să primească numai 
10 OOO OOO pentru munca lor ; ei ar putea primi 12, 14 sau 15 OOO OOO, şi 
în acest caz ei ar avea 2, 4 sau 5 OOO OOO din venitul net. Restul ar fi 
împărţit intre landlorzi şi capitalişti ; dar întregul venit net nu ar depăşi 
10 OOO OOO. Presupunînd că o asemenea societate plăteşte 2 OOO OOO impo
zite, venitul ei net s-ar reduce la 8 OOO OOO" (p. 512, 513.) [Versiunea 
românească, vol. I, p, 301] . 

1) - venitul net. - Nota trad. 
2J - salariu. profit şi rentă. - Nota trad. 
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[In h. XXVI Ricardo afirmă :] 

„Care va fi avantajul ce ar rezulta pentru o ţară din întrebuinţarea 
unei mari cantităţi de muncă productivă cînd, indiferent dacă întrebuin
ţează această cantitate sau una mai mică, renta şi profitul ei net îm
preună vor fi aceleaşi ? lntregul produs al pămîntului şi al muncii din 
oricare ţară este împărţit în trei părţi : din acestea, una este destinată 
salariilor, alta profitului şi cealaltă rentei'' . 

(Ceea ce ste geşit deoarece aici este omisă partea which 
is devoted o replae the apital (wages exlruded) employed n 
produation 1) ) .  

„Numai din ultimele două părţi se pot face unele scăzăminte pentru 
impozite sau pentru economii ; cea dintîi, dacă este moderată, constituie 
întotdeauna cheltuielile necesare producţiei" . 

(Ric[ardo] însuşi emacă în noa de la aoeastă frază la 
p. 416 : 

„Poate că acest lucru este exprimat prea categoric, întrucît se atribuie 
în general muncitorului, sub numele de salariu, mai mult decît cheltuie
lile de producţie absolut necesare. In acest caz, o parte din produsul net 
al ţării este primită de muncitor şi poate fi economisită sau cheltuită 
de el ; sau îi dă acestuia posibiliatea să contribuie la apărarea ţării" .) 

„Unei persoane cu un capital de 20 OOO de I.st. al cărei profit ar fi de 
2 OOO de I.st. pe an, îi va fi indiferent dacă capitalul său va întrebuinţa 
100 sau 1 OOO de oameni, dacă marfa produsă se vinde cu 10 OOO I.st. 
sau cu 20 OOO de I.st., cu condiţia ca în toate cazurile profitul său să 
nu scadă sub 2 OOO I.st. Nu este la fel interesul unei naţiuni ? Cu condiţia 
ca venitul ei net real, renta şi profitul ei, să fie aceleaşi, nu are impor
tanţă dacă naţiunea se compune din 10 OOO OOO sau 12 OOO OOO de locuitori. 
Capacitatea ei de a întreţine flota şi armata precum şi tot felul de muncă 
neproductivă, trebuie să fie în raport cu venitul ei net, şi nu cu venitul 
brut. Dacă 5 OOO OOO de oameni ar putea produce atîtea alimente şi atîta 
îmbrăcăminte cît ar fi necesare pentru 10 OOO OOO, alimentele şi îmbrăcă
mintea pentru 5 OOO OOO ar constitui venitul net. Ar fi oare de folos 
pentru ţară dacă pentru a produce acelaşi venit net s-ar cere 7 OOO OOO 
de oameni, adică s-ar întrebuinţa 7 OOO OOO pentru a produce alimente 
şi îmbrăcăminte suficiente pentru 12 OOO OOO ? Alimentele şi îmbrăcă
mintea pentru 5 OOO OOO vor constitui întotdeauna, venitul net. Intrebuin
ţarea unui număr mai mare de oameni nu ne va permite să adăugăm 
nici un om la armata şi marina noastră şi nici să contribuim cu o guinee 
mai mult la impozite" (p. 416-417.) [Versiunea românească, vol. I, p. 
255-256] . 

Pentru o mai bună înţelegee a conpţiei li R[icado] e
buie avute în vedee şi următoaele paaje : 

1) - care este destinată să înlocuiască capitalul folosit în producţie 
(cu excepţia salariului). - Nota trad. 
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„Preţul relativ scăzut al grîului are însă întotdeauna avantajul că este 
mai pobabil că împărţira prducţiei existente va mări fondul pe ntru 
întreţinere a muncii - întrncît e va aloca mai mult sub formă de profit 
clasei productive şi mai puţin sub formă de rentă, clasei neproductive" 
(p. 317.) [Versiunea românească, voi. I, p. 210] . 

n poductive se e înelege aici numai indusl capi
als . 

„Renta este creatoare de valoare, „.şi nu creatoare de avuţie. Dacă 
preţul grîului, din caua dificultăţii de a produce o parte din el, s-ar 
rra de la 4 I .  st„ la 5 1. st. cuarerul, 1 OOO OOO de cuarteri vor avea o 
valoare de 5 OOO OOO I.st. în loc de 4 OOO OOO„. Societatea va poseda o 
valoare mai mare, şi în acest sens renta este creatoare de valoare. Dar 
această valoare este în aşa măsură nominală, încît nu adaugă nimic la 
avuţie, adică la obiectele de primă necesitate, la confotul şi satisfac
ţiile societăţii. Am avea precis aceeaşi cantitate şi nu mai mare de măr
fmi şi acelaşi milion de cuarteri de griu ca mai înainte ; dar efectul 
eyaluării ale a 5 I.st. în loc de 4 I.st. va fi de a transfera o porţiune din 
valoarea grîului şi a mărfurilor de la posesorii lor anteriori asupra 
landlorzilor. Renta, dci, este creatoare de valoare, dar nu creatoare de 
avuţie ; ea nu adaugă nimic la resursele unei ţări" (p.  485, 486.) [Ver
siuna românească, voi. I, p. 289) . 

[734] Să pesupunem ă, !datorită ni import de ceeale din 
trăinătate, peţul cerealelor sde în aşa msră fncît enta e 
de u 1 OOO OOO. Ric[alo] ne că, în fell a money 
inoms 1) le apialiştilor c, şi aoi ontinuă : 

„Dar se poate spune că venitul capitalistului nu se va mări, că mi
lionul sustras din renta landlorzilor se va plăti ca salarii suplimentare 
muncitorilor ! Fie ! „.Situaţia societăţii se va îmbunătăţi şi ea va fi 
capabilă să suporte aceleaşi sarcini în bani, cu mai multă uşurinţă decît 
mai înainte ; ea va dovedi doar, ceea ce este cu atît mai mult de dorit 
că situaţia unei clase, a celei mai mportante clase a societăţii, este aceea 
care beneficiază cel mai mult de pe urma noii distribuiri. Tot cea ce 
primesc ei peste suma de 9 OOO OOO, formează o parte a venitului net a l  
ţării şi această parte nu poate f i  cheltuită fără să  sporească venitul, 
fericirea sau puterea ţării .  Distribuiţi, deci, venitul net după cum vă 
place. Daţi ceva mai mult unei clase, şi ceva mai puţin altei clase, fără 
ca totuşi să-l micşoraţi ; cu aceeaşi muncă se va produce o sumă mai 
mare de mărfuri, cu toate că suma valorii brute în bani a acestor 
mărfuri se va reduce ; dar venitul net în bani al ţării, adică acel fond 
din care sînt plătite impozitele şi din care sînt procurate satisfacţiile, 
va fi mult mai în măsură decît înainte să menţină populaţia existentă, 
să-i ofere satisfacţii şi obiecte de lux şi să suporte orice sumă dată de 
impozite" (p. 515, 516.) [Versiunea românească, voi. I, p. 302] . 

1) - veniturile bănşti . - Nota trad. 
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[B] Maşinile. [Ricardo şi Barton despre influenţa 
maşinilor asupra situaţiei clasei muncitoare] 

[l . Concepţiile lui Ricardo] 

[a) Ricardo despre inlăturarea muncitorilor de către maşini] 

Ch. I (sectio V) „On Value" 

603 

„Să presupunem ... o maşină care ar putea fi întrebuinţată într-o anu
mită activitate, spre a înlocui munca a 100 de oameni într-un an şi că 
aceasta n-ar putea fi întrebuinţată decît un singur an. Să presupunem, 
de asemenea, că mşina, costă 5 OOO de I.st. şi că salariile anuale plătite 
a 100 de oameni sînt 5 OOO I.st. ; apare evident că pentru fabricant este 
absolut indiferent dacă cumpără maşina sau dacă întrebuinţează oamenii. 
Dar să presupunem că munca se urcă şi că, în consecinţă, salariile anuale 
pentru 100 de oameni cresc la 5 500 I.st., atunci e clar că fabricantul nu 
va mai sta multă vreme la îndoială şi că va fi în interesul său să 
cumpere maşina şi să-şi facă lucrul său plătind 5 OOO I.st. Dar nu se va 
urca atunci oare preţul maşinii, nu va valoa a, de asemenea 5 500 
I.st., datorită scumpirii muncii ? Preţul se va urca în; cazul în care la 
costruirea ei nu se întrebuinţează nici un capital, iar constructorilor 
ei nu li se plăteşte nici un profit. Dacă, de exmplu, mşina ar fi produsul 
m.mcii a 100 de oameni care ar munci fiecare la ea timp de un an cu 
un salariu de 50 I.st. preţul ei ar fi, în consecinţă, 5 OOO I.st. ; în cazul 
în care aceste salarii se urcă la 55 I.st. preţul ei va fi de 5 500 I.st., dar 
acest lucru nu este cu putinţă ; trebuie să se întrebuinţeze mai puţin de 
100 de amni, au dacă nu, mşina nu poate fi vîndută cu 5 OO l.st., 
deoarece din cele 5 OOO I.st. trebuie plătit şi profitul capitalului care a 
întrebuinţat oamenii. Să presupunem deci că s-au întrebuinţat doar 85 
de oameni cu o cheltuială de 50 I.st. pentru ficare sau 4 250 I.st. pe n, 
şi că cele 750 I.st. obţinute din vînarea maşinii peste suma avansată ca 
salarii oamenilor constituie profitul capitalului constructorului de maşini. 
Cînd salariile s-ar urca cu 10o, el ar fi obligat să întrebuinţeze un 
capital suplimentar de 425 I.st. şi ar trebui astfel să întrebuinţeze 4 675 
1.st. in lc de 4 2.50 I.st., la care capital n-ar mai obţine decît un profit 
de 325 I.st. în caz că ar continua să-şi vindă maşina cu 5 OOO I.st. Acesta 
este însă, cu siguranţă, cazul tuturor fabricanţilor şi capitaliştilor ; 
urcarea salariilor îi afectează pe toţi. Dacă, prin urmare, constructorul 
maşinii ar urca preţul acesteia ca o consecinţă a creşterii salariilor, o 
cantitate nobişnuită de capital ar fi întrebuinţată pentru construirea 
unor astfel de maşini, pînă cînd preţul lor va produce numai rata 
obişnuită a profitului. Vedem deci că preţul maşinilor nu va creşte 
datorită urcării salariilor. 

Totuşi fabricantul care în cazul unei urcări generale a salariilor, ar 
putea rcurge la o maşină care nu va mări cheltuielile de producţie a 
mărfii, s-ar bucura de avantaje speciale dacă ar putea continua să ceară 
acelaşi preţ pentru bunurile sale ; dar, după cum am văzut mai înainte, 
el ar fi obligat să scadă preţul mărfurilor sale, doarece altfel capitalul 
s-ar îndrepta spre ramura lui de activitate pînă cînd profitul va scădea 
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la nivelul general. ln felul acesta beneficiază deci publicul de maşini. 
Aceşti agenţi muţi sînt întotdeauna produsul unei cantităţi de muncă 
mult mai mici decît cea pe care o înlocuiesc, chiar şi atunci cînd au 
ac'eaşi valoare în bani" (p. 38-40) 142. [Versiunea românească, vol. I, 
p. 78-79] . 

Este absolut exact. In acelaşi timp, acesta constituie răspunsul 
dat elor e conslde!ră că mundtorii înlloiţi de şi îşi 
gec de lucru chiar în ramura ,construcţiei de maşini, idee 
prorie, dealtfel, epocii în .e mhnic eir 1) se baza încă 
în înegime pe diviziunea muncii şi cînd în producţia de maşini 
nu se foloseau încă maşini. 

Să pei1em că slari!l anual al ni n 2) = 50 I.st . 
deci slariul a 100 = 5 OOO I.st. Dacă aceşti 100 de oameni sînt 
înlocuiţi cu o maşină, cae costă şi ea 5 OOO I.st . ,  această şină 
nu poate fi decît produsul muncii a mai puţin de 100 de mun
citori. Căci ea onţine, pe lingă muncă plătită, şi muncă neplă
tită, are fomează tocmai profitul fabricantului de maşini. 
Dacă a ar fi fost podusul a 100 de muncitori, a ar fi 
conţinut numai muncă plătită. Din 5 OOO de I.st . ,  la o rată a 
profitului de 10/o, circa 4 545 I.st. ar reprezenta capitalul avan
sat şi ia 455 1.st. profiJ. La 50 i.st. 4 545 ar eprezna 
numai 90/io de muncitori. 

[735] Dar capitalul de 4 545 I.st. nu reprezintă nicidecwn 
numai capital variabil (capital cheltuit nemijlocit pe salariu) . 
!n el sînt repezentate de asemenea uzura capitalului fix folosit 
de constructorul de maşini şi materia primă. Aşadar, o maşină 
care costă 5 OOO I.st şi cae înlocuieşte 100 de muncitori, al căror 
salariu = 5 OOO I.st . ,  este produsul unui număr de muncitori 
mult mai mic deit 90.  Dealtfel maşina u poate fi utUlizată 
cu folos decît în azul cind ea {sau, cel puţin, aea parte a ei 
care, împreună cu dobînda afeentă, trece anual asupra produ
sului, adică intră în valoarea lui} este produsul unui număr 
mult mai mic de muncitori ocupaţi (timp de un an) decît nu
mărul muncitorilor pe care ea îi înlocuieşte. 

Orie creştere a salariului sporeşte capitalul variabil cae 
urmează să fie avansat, deşi valoarea produsului - în măsura 
în care această valoare = capitalul variabil + supramunca 
- rămîne neschimbată (întrucît rmîne neschimbat numărul 
muncitorilor pe care capitalul variabil îi pune în acţiune) ; 
valoarea produsă de capitalul variabil rămîne aceeaşi. 

1) - atelierul mecanic. - Nota trad. 
2) - om. - Nota trad. 
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[b) Ricardo despre influenţa perfecţionărilor 
în producţie asupra valorii mărfurilor. 

Teza greşită că fondul de salarii destinat muncitorilor 
concediaţi devine disponibil] 

605 

Ch. XX „Value and riches, their different Properties". 
Natural agents 1) nu adaugă nimic a vlue of commodities 2), 

iporivă, [o micşorează] . Toci rin aesa ei dd 3) a 
surplus value 4), singura cae . intză e apilist. 

„ln contradicţie cu părerea lui Adam Smith, d-l Say vorbeşte în capi
tolul patru despre valoarea pe care o dau mărfurilor agenţii naturali, 
cum sînt soarele, aerul, presiunea atmosferică etc., care se substituie 
uneori muncii omului, iar alteori colaborează cu el în producţie. Dar 
aceşti agenţi naturali cu toate că sporesc in mare măsură valoarea de 
între b uinţare, nu sporesc niciodată valoarea de schimb a unei mărfi, 
despre care vorbeşte d-l Say : îndată ce, cu ajutorul maşinilor, sau rin 
cunoaşterea ştiinţelor naturii, obligăm agenţii naturali să execute acţiu
nea e cire a făcut-o mai înainte omul, valoarea de schimb a acestei 
lucr.ări se micşorează în măsură corespunzătoare" . (p. 335, 336) .  [Ver
siunea românească, vol. I, p. 219] .  

Maşina costă [m1Că] . Natual agents a aare, nu costă 
imic. Prin uare, ei nu pot adăuga produsului nici o valoae, 
ci, dimpotrivă, îi micşorează valoaa în măsura în e înlo
ic apital'Ul sau mna, immediate T amULated abor 5). 
ln măua în e 1ar. ph.osphy 6) ne învaţă m să în
locuim munca omului prin natural agents, fără aid of machi
y 7) sau u ajUoiul aelaşi maşini (şi oe ohar ai ieftin 
a înaine, cm se .nmplă, de pildă, la folosiea caanului cu 
abr, a diverselor procese chimice etc.) ele nu-l costă nimic e 
capialist (şi nici socieatea) şi duc a o ,ieftinire absolută a 
m ămurilor. 

' După pajul de mai ss, R [iardo] continuă : 

,,Dacă zece oameni învîrtesc o moară de grîu, şi dacă se descoperă 
că, cu ajutorul vîntului sau al apei, se poate economisi munca acestor 
oameni, valoarea făinii, care este in parte produsul acţiunii execuate 
de moară, va scădea imediat, proporţional cu cantitatea de muncă 
economisită ; iar societatea va fi mai bogată cu mărfurile pe care munca 
celor ;;ece oameni le-ar putea produce, fără ca. fondurile destinate între
ţinerii lor să fi suferit vreo schimbare" (p. 336.) [Versiunea românească, 
vol. I, p. 219] .  

· 1 )  - agenţii naturali. - Nota trad. 
2) - valoarea mărfurilor. - Nota trad. 
") - adaugă. - Nota trad. 
1) - plusvaloare. - Nota trad. 
�) - munca imediată sau munca acumulată. - Nota trad. 
6) - ştiinţele naturii. - Nota trad. 
7) - ajutorul maşinilor. - Nota trad. 
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iaa r fi lai ogată, n piml nd, cu ait u it a 
căzut peţul făinii. a r îne să osume ai mltă făină 
au eld the money fomerly destined for the flour upon 
some other commodirty, either existing, or caled into life, 
be a new und r tion hid ome ree 1). 

ee astă parte of revenue, formerly spent in flour and 
now, coquent uon the diminished prie of flour, come 
ee fr any other appliation, t laY by aid t it ws 
„destined" ) - e maga onaie a oităii - r a 
ain thing, l tat i: s now feed fm at „dsiny" 3) .  e 
ca şi nd ar fi fost acumulat un nou apial. n fell asa, 
folosiea ;;ini'lor şi a natural agents elibeează capial şi 
ează s!bilităţi pentru atsfacerea unT „trebuine" înainte 
„laente " .  

A r  i însă geşit s ă  e vorbească ,de „the funds destined for 
the maintenance" of the ten men thrown out of emploment by 
the new diovery 4). l fond onmisi: u reat rin 
divery, ostă din parea de venit e ae înainte socieata 
o plăta entru 1făină şi pe .re acum o conomiseşte datorită 
scădrii peţului la făină. l doilea fond economst e aela 
pe ae morarul îl plătea mainte celor e muncitori, acum 
onediaţi. Aest „fond" înr-adevăr, dipă cum emacă 
R [iado] , nu s-a micşorat ituşi de puţin în ua descoeririi 
făcute şi a oncedierii elor zee muncitori. Dar fondl asa 
nu ae abolut nici o legătură organică cu ei zece muncitori 
menţionaţi. Ei pot deveni paupri, ot muri de foame etc. rt 
este doar faptul că e oameni din generaţia umnătoare, are 
ar i trebuit să ocue locl acestor zece muncitori enru a 
acţiona moara, tebuie să-şi gcă altă ocpaţie şi că în felul 
ea (indepednt de average ie f iion 5), pu
laţia a scut elativ, întrucit acum moara este acţionată [fără 
ajutorl oamenilor] , iar cei e muncitori, care, dacă n-ar i 
fost aeastă desperire, ar fi ebuit so acţioneze, ae em-

1) - ar cheltui pe alte mărfuri banii care înainte erau destinaţi făinei, 
adică pe o altă marfă existentă în acel moment, au pe o marfă nou 
apărută, datorită faptului că a devenit disponibil un nou fond de con
sum. - Nota trad. 

2J - a venitului care înainte era cheltuită pe făină, iar acum, în u ra 
scăderii preţului la făină, devine disponibilă, pentru orice altă utilizare, 
se poate spune că era „destinată". - Nota trad. 

3) - pentru nu anumit lucru şi că acum ea a fost degajată de 
această „destinaţie" . - Nota trad. 

0) - „fondul destinat întreţinerii" celor zece oameni rămaşi fără lucru 
în urma noii descoperiri. - Nota trad. 

5) - creştrea medie a populaţiei. - Nota trad. 
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loyed in odruing oe othr oodity 1). r, inn
a de şini şi .ont of rl agens 2) gneză 
diponilbilităţi de pial i de oameni (munciori), creînd, o dată 
cu capialul deenit disonibil, şi brae de muncă dsponibile 
(„fee as", cum spune Steurt) 143, ea e duce la [736] 
apariţia unor noi fee de pduţie sau a lărgiea vchilor 
fere de producţie, a poriea porţiilor produciei în asea. 

u caialul devenit dsonibil morarul va onstrui mi noi 
au va da ast cpial cu âmprumut, în azul cind nu-l va 
putea cheltui sJb fomă de capital. 

In nici o împejurare însă nu există aici veun fond „des
ined" r the ten n slod 3). ii ae din ou 4) 
misa ibswdă că, ă in.eera şinilor (U a atrl 
a:gents) nu micşoază a mijloaelor de sbzisenţă e 
pot vi dept salariu (aşa m se înmplă, în parte, în agri
cultură atunci nd caii îi înlocuiesc e omeni sau cînd şe
a vitelor înocuieşe cultivarea eealelor) ,  ondul devenit dis
ponibil în modul arăat mai ss tebuie să e cheltuiască nea
părat sub fomă de apital variabil (ca şi cum ar fi imsibil 
un export de mijloae de sJbzistenţă au mijloaele de subis
tenţă n-ar putea fi cheltuite pe muncitori neproductivi, au a 
şi cm iul n-ax !putea creşte în unele sfere de poducţie 
etc.), şi trebuie să fie folosit tocmai pentru angajarea muncito
rilor onediaţi . şinile creează în ermanenţă o supraopu
laţie reativă, o amată de rezervă a muncitorilor, ea e 
sporeşe considerabil puterea apitalului. 

În noa a p. 335, Riardo mai ae urmăoaea remarcă în
drpată împoriva lui Say : 

„Cu toate că Adam Smith, care defineşte bogăţia prin abundenţa 
obictelor de primă necesitate, de confort şi de plăcere ale vieţii umane, 
ar fi admis că maşiniLe şi agenţii naturali pot contribui în foarte mare 
măsură la bogăţia unei ţări, el nu ar fi admis că aceştia adaugă ceva la 
valarea acestei bogăţii". [Versiunea românească, vol. I, p. 219] . 

Naral gens add, eed nothig o vale 5) dacă U există 
sos 6) e avoză creation of rent 7). şinle îă 
adaugă întotdauna la valoarea exstentă propria lor valoare ; 

1) - sint 
·
folosiţi pentru producerea altei mărfi. - Nota trad. 

2) - utilizarea agenţilor naturali. - Nota trad. 
·1) - „destinat" celor zece oameni concediaţi. - Nota trad. 
'') Vezi volumul de faţă, p. 610-611.  - Nota red. 
'') - Agenţii naturali nu adaugă într-adevăr nimic la valoare. 

Nota trad. 
;) - împrejurările. - Nota trad. 
7) - crara rentei. - Nota trad. 
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iar în măsura în ae existenţa lor, în primul rnd, înlesneşe 
transformarea continuă a capitalului ciculant n capital fix şi 
permite ca această transfomare să e efetueze e o sară 
mereu mai largă, ele spoesc nu nai avuţia, ci şi valoarea 
pe cae muna trecută o adaugă la podusul muncii anuale ; 
în al doilea rînd, întrucît existenţa maşinilor fae osibilă rş
teea absolută a populaţiei, iar o dată cu ea şi ceşterea ei 
muncii anuale, ele măresc şi pe acestă a doua cale valoarea 
produsului anual. [736] 

[c) Probitatea lui Ricardo, care şi-a revizuit 
concepţiile asupra folosirii maşinilor. Premise anterioare 

greşite care au persistat la Ricardo şi în noul său mod 
de a pune problema] 

[736] Ch. XXXI „On Machinery" 
Ast apitol, e care Riardo l-a adăugat în cea de-a teia 

ediţie a lucrării sale, dovedeşte robitatea a, care-l deosebeşte 
radial de eonomiştii viulgari . 

. ,Mă simt cu atît mai obligat să-mi exprim părerile asupra acestor 
chestiuni" {viz. 1) „influenţa maşinilor asupra intereselor diferitelor clase 
ale societăţii"}, „cu cit, după o reflecţie mai îndelungată, ele au fost 
supuse unei schimbări esenţiale ; şi cu toate că nu am cunoştinţă să fi 
publicat ceva cu privire la maşini pe care aş fi obligat să-l retractez, 
totuşi, am susţinut pe alte căi" (ca membru al parlamentului) 14 „unele 
doctrine pe care le socotesc acum greşite ; mă simt, de aceea, obligat 
să supun spre examinare părerile mele actuale, împreună cu motivele 
care m-au făcut să le adopt " .  (p. 466.) 

„Incă din primul moment în care mi-am îndreptat atenţia spre 
problemele economiei politice, am fost de părere că orice întrebuinţare a 
maşinilor, în orice ramură de producţie, în măsura în care va avea ca 
efect să economisească munca, constituie o binefacere generală, însoţită 
doar de acele neajunsuri care provin în cele mai multe cazuri de e 
urma transferării capitalului şi a muncii dintr-o întrebuinţare în alta" . 

(At „onvenine" ) ste dsl de e eni m.
cior, .i in,, a m e înmplă n dua d.ă, 
este nnent). 

„Mi s-a părut că, atît timp cît landlorzii au aceeaşi rentă în bani, ei 
vor beneficia de reducerea preţurilor acelor mărfuri pe care şi-ar cheltui 
acestă rentă şi care reducere de preţ nu _ ar putea să nu însoţească 
întrebuinţarea maşinilor. Capitalistul, socoteam, beneficiază în cele din 
urmă, exact în acelaşi fel. Intr-adevăr, acela care a descoperit maşina 
sau acela care a întrebuinţat-o primul cu folos trebuie să se bucure .de 

1) - şi anume. - Nota trad. 
2) - neajuns. - Nota trad. 
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un avantaj suplimentar, avînd pentru un timp mari profituri, dar în 
măsura în care maşina intră în uzul general, preţul mărfurilor produse 
va scăda ca o consecinţă a concurenţei, la costul lor de producţie, cînd 
capitalistul va obţine acelaşi profit în bani ca şi mai înainte şi va parti
cipa numai la avantajul general [737] în calitate de consumator, fiind 
capabil, u acelaşi venit în bani, să-şi procure o cantitate suplimentară 
de obiecte de confort şi de agrement. Clasa muncitorilor, socoteam, de 
asemenea, că este la fel de avantajat prin folosirea maşinilor, întrucît 
muncitorii ar avea mijloacele să cumpere mai multe mărfuri cu acelaşi 
salarii în bani şi consideram că nu va avea loc nici o reducere de salarii, 
deoarece capitalistul va avea putinţa să ceară şi să întrebuinţeze aceeaşi 
cantitate e muncă ca şi înainte, cu toate că ar putea fi obligat să o 
întrebuinţeze pentru producţia unei mărfi noi, sau în orice caz, a unei 
alte mărfi. Dacă, cu maşini perfecţionate, întrebuinţînd aceeaşi cantitate 
de muncă, cantitatea de ciorapi s-ar putea cvadrupla, iar cererea de 
ciorapi s-ar dubla doar, unii muncitori din industria de ciorapi ar trebui 
să fie concediaţi. Dar, deoarece capitalul cu care sînt întrebuinţaţi aceşti 
muncitori continuă să existe şi deoarece este în interesul celor care îl 
posedă să-l întrebuinţeze în mod productiv, mie mi se părea că acesta 
va fi întrebuinţat în producţia altor mărfuri folositoare societăţii, şi 
pentu care nu poate fi lipsă de cerere ... Intrucît, aşadar, mi se părea 
că va fi aGeeaşi cerere de braţe de muncă ca şi mai înainte, şi că sala
riile nu . vor i mai scăzute, credeam că clasa muncitoare va participa în 
mod egal cu celelalte clase la avantajul provenit din ieftinirea generală 
a mărfurilor datorită întrebuinţării maşinilor. 

Acsta erau părerile mele şi ele continuă să fie neschimbate atît în 
ce-l privşte pe landlord cit şi pe capitalist, acum sînt însă convins că 
înlocuirea · muncii umane prin maşini este, adeseori, foarte păgubitoare 
intereselor clasei muncitorilor" (p. 466-468.) [Versiuna românească, vol. 
I, p. 81] . 

In pimul ând R[iado] onşe de a pemia şită că 
maşinile e inoduc [ntotdauna în sfere de ducţie în e 
există deja modul de produţie apitalst. r, iniţial războiul 
mcanic · de ţsut l înlocuieşe e sătorl manual, m.şina 
„Jenny" e tocăorul manual, r sitoaea, teierătoaea, se
mnăaea l nlisc, oate, e lf.abouring .t 1) c. 
Aii nu nai că nu este înlăturat muncitorl, dar şi uneala 
lui ·de podcţie înetează de a i i apil (în ens riadian}. 
Astă· dciee totală au definiivă a vchiului apial se 
prdue şi atunci ii maşinie evoluţionează o producţie ma
facuriră ae a existat pînă a ariţia lor şi care e a 
exclsiv e diviziunea muncii. In aest caz ar fi absurd să e 
fie ă „vechiul apial" continuă să pezinte the ame e
mand ·on labour 2) ca şi înainte. 

1) - ţăranul care îşi lucrază singur pămîntul. - Nota trad. 
2) - eşi cerere de muncă. - Nota trad. 
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The „aJ." whch ws employed by e nd-.m-waer, 
hid pinner etc. s ased eing „in eing" 1). 

Să pesupunem însă, pentru simplifia €retării, ă maşi
nile {fieşte, noi nu ne ooupăm aii de fola ş.r în 
amuri de producţie noi} U ot intodue numai n sfea în 
cae producţia capitalistă (manufactura) a şi devenit dominantă 
au char in ateliee care e bazează pe producţia mniată, 
aşa încit este voba de creşterea aracterului lor automat au 
de intodueea unor maşini pefcţionae are pemit fie on
cedieea unei părţi din muncitorii ocupaţi pînă atunci, fie foo
sirea aceluiaşi număr de muncitoi ca şi înainte, dr în aşa fel, 
încît podsul f11imt de ei să fie ai mae. Asa n rmă 
este, of cause 2), l el ai favoabil. 

Pentru a mişora onfuzia ebuie să distingem două lucuri : 
1) s 3) ile oapiiJii e fooeşte şi şi onză 
muncitori ; 2) funds ale ocietăţii, ale cosumatorilor mărfurilor 
aestui apialst . 

Ad. 1 .  In ca ce-l priveşte pe ,rpiaistul caie inrodue 
maşini, e absurd şi eronat să e afirme că el pate heltui 
pentru sarii aeaşi msă de apial a şi înainte. (Chiar în 
ul oînd împrumută, acestă afimaţie răne a fel de 
eonată în ea ce pr.veşte societatea, dacă nu în ea e-l 
işe 1e l.) O ae din apirtlul său l o rauă în 
aşini şi în alt ipital fix, o altă ae în maties nnen
tales 4) , de care înainte nu avusese nevoie, iar o parte de capital, 
mai e decît înainte, el o transfomă în materie primă, în
trucit presupunem ·că el produce cu un număr mai mic de 
muncitori o cantiate mai e de măfuri şi că, prin e, 
are nevoie în aest scop de o antitate mai ae de aerie 
primă. apoul dintre capialul variabil, adică apitalul chel
tuit penu alarii, ş i  capialul co!snt s- a mişoat n ra
a a de oduţie . Ir et at orat va ămîe, 
(mişorarea capialului variabil în rapot cu apilul osant 
se va accentua chiar şi mai mult de pe urma faptului că alel 
cu acumulaea creşte şi fora poductivă a muncii) hiar şi cind 
e noa eaptă de producţie ineprindeea astui apialst 
e va extinde în aşa msură înit el va putea să da dn nou 
de lucru tuturor muncitorilor conediaţi au chiar uni număr 
de muncitori mai mae dit înainte. {eeea de mucă va 

1) - Capitalul folosit de ţesăto� manual, de filatorul anal c., 
a incetat să mai exise. - Nota trad. 

1) - desigur. - Nota trad. 
:,) - fonduri. - Nota trad. 
() - ateriale auxiliare. - Nota trad. 



Miscelae la Ricardo. Incheiere la Ricardo 611 

rşe in nprda lui oncomitent cu acumuara api
talului său, dar mult mai lent lecit e acmulează apitalul 
său, ae, a mărime absolută, nu va mai constiui niciodată 
aceşi uă de ceere de muncă, a înaine. Rezulatul imediat 
este îă ă o pae din muncitori înt aaţi n stradă} . 

DaT, i e va spune, indiect ceea de muncitori va rănllne 
ac:şi. Căei rerea de muncitori în industria onstrucoare de 
maşii a eşte. Dr R[Lrdo] Şi a arăat 1) că maşnile 
nu cstă niciodată o antitate de muncă egală cu cea pe cae 
o îcuiesc. ste posibil ca în atelierele meanice orele de 
nă să fie r oe time 2) i e [738] şi a început să 
nu poată fi ngajat nici n muncitr n plus. Mata pimă -
bumbacul, de pildă - poate să vnă din America şi n Cha, 
iar munitorilor englezi oncediaţi le este absolut ndifeent 
dacă aa detnă eşa eerii de nigs 3) au de 
coies 4). Să presuunem însă ă aa primă e oduce în 
ară. În acest caz va fi folosit în agricultură un număr mai 
mare de femei şi de opii, vor l folosiţi mai muli cai etc. sau 
poate că acst produs e va produce într-o cantiate maTe, pe 
cînd un altul se va poduce într-o antitate mai mică. Dar nu 
va apăea o eee de muncitori conediaţi, căci şi aici, în agri
cultură, e loc acelaşi proes care creează o suprapopulaţie 
relativă emnanentă. 

a ucie 5) e neveosimH a în ua inorucerii maşi
nilor fabricantul să aibă capital diJsponibil atunci cîd face n
esti.a de apial niţială. Introdueea maşinilor nu face decît 
să da capialului său o altă întrebunae, al cărei rezulat 
imat ste, potrivit aceleiaşi premise, concedierea de munci
tori şi sformaea în capial consant a unei părţi din 
capitalul variabil. 

Ad. 2. Cît priveşte publicul, în ma ieftinirii măfurilor po
duse u ajutorul maşinilor l va dispune, în primul rînd, de o 
parte in venit ; capitalul va deveni disponibil - nemijlocit -
nmai n măsua în are articolul podus cu ajutorul maşinilor 
inră, a element al producţiei, în apialul constant. {Dacă 
ast articol intră n onsumul cuent al muncitorilor, atunci, 
hr oivit păerilor lui R[irado] , aest fapt tebuie să ducă 
la o cădre a salariului real 145 şi în celalte rmuri de po
ducţie}. O pte dn venitul devenit dionbil va i onsată 

1) Vei volumul de faţă, p. 6 1 0-61 9. - Nota red. 
�) - entru n timp. - Nota trad. 
:i) - nri. - Nota trad. 
4) - uli. - Nota trad. 
5) - La prima vedere ; aici - din apul locului. - Nota trad. 
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sub oa aceluiaşi articol, fie penru că ieftiniea asua din 
urmă îl fae accsibil unor noi caegorii de onsatori (şi în 
acest din urmă caz venitul ce e cheltuieşte penru procuraea 
acestui obiect nu ese un venit disponibil), fie pentru că vechii 
consumatori vor consma într-o antitate ai e ariolul 
ieftinit, de pildă patru perechi de ciorapi de bumbac în loc de 
una. O altă parte din venitul devenit astfel disponibil ate 
ei pentru extinderea ramurii de poducţie în care au fost 
introdse maşinile au pentru caea unei noi ramuri, în care 
a liffnt ommodity is produed 1), sru, n s[lŞit, pentru 
extindeea veunei alte ramuri de producţie dintre cele cae 
existau şi înainte. Indifeent de dstinaţie, venitul devenit 
astfel disponibil şi etrasfomat în apial abia dacă va fi 
suficient penru a absorbi sporul de popuaţie cae asaltează 
anual toate ramle de producţie şi pentru cae se acum 
inaccesibilă, în pimul ind, vehea ramuTă de producţie, Este 
însă de asemenea posibil ca o parte din venitul devenit dispo
nibil să fie schimbat pe produe imortate d_n străinăate sau 
să fie consmat de muncitori nepoductivi. In orie z, nu 
există nici un fel de legătură necesară între venitul devenit 
disponibil şi muncitorii care, devenind disponibili, au fost lipsiţi 
de :enit. 

3. Idea abrdă cae € ală la baa mnări li 
R[icardo] e re;umă îsă la llăoa.e : 

apitalul fabricantului e, introdue maşini, nu devine 
disonibil. l prişte doar o altă d.tinaţie, şi ane o dsi
naţie în dl căreia el nu e ransfomă a înainte, în ariu 
ntru dischwged workingmen 2). ln parte, . se fmă n 
capital variabil în apital onstant. Char dacă o rte din el ar 
deveni sponibilă, ea ar fi abso1bită de sfeele de producţie în 
e dischwged labouers nu pot lucra şi e, în el i bun 
caz, ar ofri azil doar elor cae ar trebui să ocupe l.ocul 
acestor muncitori. 

Cit dspe venitul devenit dsponlbil, dacă tranfoa lui 
în venit disonibil nu este para1izată de un onsum sorit al 
artiolului ieftin sau dacă nu ste schimat pe mijoae de 
subzistenţă importate din srăinătate, el nu ae decît să ds
chidă, datorită extinderi_ vechllor ramuri de .podie sau 
eăii unor rmi noi, o suapă nră (f s ds o !) 3) 

1) - e produce o altă marfă. - Nota trad. 
2) - muncitorii concediaţi. - Nota trad. 
:1) - dacă o deschide. - Nota trad. 
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aelei părţi a orului anual l popua.ei pentru care, in primul 
înd, ste închisă vechea ramură de producţie în care au ost 
intode maşini. 

r, ida adă care, într-o formă să, stă la a 
argumentării lui R [icavdo] este următoarea : 

Mij oaele de subzistenţă e are le consumau înainte mun
citori acum concediaţi ontinuă doar să existe şi se află, a şi 
înainte, e piaţă. Pe de altă parte, braele lor se află şi ele pe 
piaţă. Aadar, e de o parte există mij loae de subzistenţă (deci 
şi ijloae de ptă) enlmu muncitori, ouviµ::� 1) capital var ia
l, ir e de altă e m.itori neocupai. Există deci un 
fund penru a-i pne în mişcare e aceştia din umă. Prn 
urae îşi vr gi de luiu. 

E pos!bil oare ca pînă şi un economist de alia lui R [icardo] 
să debitee asemenea inepţii, a auzul cărora ţi e fae părul 
măciucă ? 

Potrivit acestei concepţii, în societatea burgheză nici un om 
apt de muncă şţ donic de a munci nu ar putea să flămînzeacă 
atunci cîhd pe piaţă, în societate, există mijloace de subzistenţă 
u are i e ae plăti for ny oooupartin whatever 2). n pri
mul rnd, aceste mij loace de subzistenţă nu stau în faţa mun
citorilor concediaţi în calitate de capital. 

Să pesupunem că în a introducerii maşinilor au fost 
brsc aruncaţi în stradă 100 OOO de muncitori. In cazul acesta 
este în afară de orice indoială, n primul rînd, [739] că agri
lrl prods 3) ite pe ipiaţă, e în ·mdie ajung pentru 
tot anul şi care înainte erau consuate de aceşti muncitori vor 
rmîne pe piaţă. Ce s-ar întîmpla dacă ele nu ar găsi cumpără
tori şi dacă nici nu ar pua fi exportate ? Deoaee relativ, în 
aport cu ea, oferta ar ceşte, preţul aeor poduse ar 
scădea, iar în urma acestei scăderi de preţuri consumul la aceste 
mărfuri ar creşte, chiar dacă oei 100 OOO de muncitori concediaţi 
ar muri de foame . Dealtfel nici nu e necesar a rpreţl mij lo
celor de subzistenţă să scadă. Se prea poate ca ele să fie impor
tate n ntitate mai ică sau exporate în anitate mai mare. 

R [icardo] poneşte de a ideea fantezistă că întegul menism 
al societăii burgheze este alcătuit cu aîta fineţe, încît, dacă 
U fost coneiaţi, de pildă, 1 O mlcitor�, mijloole lor de sub
zistenţă, devenite acum disponibile, trebuie să fie consumate 
neaprat, d'ne fagon ou d'une aure 4), de aoişi 10  mnioi, 

1) - potenţial. - Nota trad. 
2) - pentru o muncă au alta. - Nota trad. 
3) - produsele agricole. - Nota trad. 
4) - înr-un fel sau altul. - Nota trad. 
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altfel ele nu vor putea fi desfăcute, - a şi m la feria 
aestei societăţi nu s-ar afa e de meni paţial cupaţi 
au cu totul neocupaţi, cae se zbat neîneat în ăuae de 
luru. Ca şi cm apitalul existent sub formă de mijloe de 
subzistenţă ar rereenta o mărime fixă. 

Dacă, în urma scăderii ceerii, peţul de piaţă l celelor r 
scădea, apitalul existent sub fomă de cele s-ar micşora 
(apilul bănsc) şi, deoace nu poate fi exporat, ar fi chim
at e o parte mai mică n mney evenue 1) l ităţii. Acst 
luru este cu atît mai valabil penru prodsele indstale. In 
deSuJ şlui de ani în re haid.J.oom-ves we gra
dualy starving 2), poducţia şi eporl sătuilor e mac 
engleze au escut considerabil. In ae.?i timp (1 838-1 841) 
au cscut peţurile poduselor alimenae. Ţesătorii, nsă, nu 
aveau nici măar o ideanţă cu are să e îmbrae şi nici 
rovisions enough to keep soul and fe ogether 3). cţia 
pemanentă, de suprapopuaţie, ae se eoe nai în pe
rioadele de prosperitate febrilă, onstituie enu industria 
modenă na din 'Ondiţiile necesare ale poducţiei. Şi nu există 
nid n fel de impediment ca în aceaşi timp o parte a apia
lului bănesc să sa neolosită, fără întebuinre, peţurile 
mijloaelor de subzistenţă să sadă datorită nei supraoducii 
elative, r muncitorii înlăturaţi de maşini să moară de foame. 

Fiete că, n the long . 4), a devită diJblă, 
împeună u partea de venit sau de apital devenită dsponi
bilă, ebuie să-şi găsească o înebuinae într-o nouă ramură 
de podcţie au în hiJe rami de poducţie, n Ul etn
derii aestora, dar aceasta foloseşe i mult celor care trebuie 
să ia locul muncitorilor concediaţi, decît lor înşişi. Ar meeu 
noi ramifiaţii ale ramurilor de muncă mai mult au i puţin 
nepoductive în cae venitul ste chelit nemijlocit. a aeasta 
se adaugă fomarea de capital fix (căi erate etc.), ea ce 
dhide posbl1tăţi enru abour of spnle 5), po
ducţia de obiecte de lux etc„ omerţul exterior, daorită căruia 
creşte tot i mult diversitatea obiectelor e cae e chel
tuieşte venitul. 

Ponnd de a pnctul său de vedee aisrd, R [icardo] on
sideră ded că inroduceea maşinilor dănează mncitorilr 

1 )  - veni tul în bani. - Nota trad. 

> - ţesătorii manuali mureau treptat de foame. - Nota trad. 

:') - suficientă hrană pentru a se ţine pe picioare. - Nota trad. 

4) - în cele din urmă. - Nota trad. 

0) - munca de supraveghere. - Nota trad. 
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ni anci nd şază ss podrue 1) (dci şi  gss e
vnue 2), az posibl, desigx, în a agriculwră, anci illd 
aolo np să fie folosiţi cei are consumă cereale pe care pînă 
tnci e onSmau muncitorii, au cmd ogoarele de €reale sînt 
trsfoae n păşni pentru oi ec. ; dar e absurd [să extnzi 
aest caz] supra industriei propiu-zise, a căei piaţă enru 
dsfaoeea rodusullui i t nu e limitează nicidm a piaa 
inenă. (în fară de aceasta, dacă o parte din muncitori moare 
de foame, s-ar putea a o altă parte să e hrănească şi să se 
îmbra€ mai bine, tot a s-ar puta hrăni şi mbrăca i bine 
muncioii nepoductivi şi păturile intemnediare, aflate înre 
mitor şi apitalist.) 

Ideea că sporirea (sau cantitatea) de articole care fac parte 
din venit ar reprezenta a atare un fond pentru muncitori au 
r constitui n capitl entru ei este geşită, ca atare. O ae 
din aceste articole este consumată de muncitorii neproduc
tivi au de €i cae nu ncesc deloc, o altă re oae i 
prehimbată, prin inermediul comerţului exerior, din oa 
n e a serveşte drept lariu - din foa ei grosieră -
întro formă sub cae să inre în venitul elor auţi au să 
servscă drept element de poducţie al capitlului onstant. 
In ârşit, o ore parte este collată, chiar de munciorii 
conai, în working-hoe 3), în închsoae, ub fIlă de po
meni au de bunuri furate, sau, în sfîrşit, sub fomă de plată 
penru postituţia practicată de fiicele lor. 

!n ele ce ază voi snetza e sut tezele în cre 
R [ido] îşi e&pWle absur.ditatea. Imboldrul penru a.sta 1a 
prrimit, upă m ne-o sne singur, din a lui Barton 
ipra căeia va tebui deci să ne om pe sct după epo
duo. citelor menionate. 

[7 40] Este de la sine înţles că, pentru a n anumit număr 
de muncitori să fie folosiţi în poducţie în f,iee n, e nar 
să se producă anual o anumită ntitate de produse alimen
tare şi de alte obiecte necesare. În marea agricultură, în creş
ra vielor ec. e poate întmla a net nome 4) poitul 
şi na) să escă, în iimp c2 rss inome 5), ma obiecelor 
nae dstinate îneţineiii muncitorilor să e mioreze. Dar 
nu asta ese problema aici. Ma tiolelor, are intră în 

1) - prodsul brut. - Nota trad. 
2) - venitul brut. - Nota trad. 
3) - casa de muncă. - Nota trad. 
�) - venitul net. - Nota trad. 
5) - venitul brut. - Nota trad. 
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cosum au, a să folosim expesia lui Riaoo, a atiolelor 
cae intră în os revenue oate să cscă, fără ca, daorită 
aestui fapt, să că a din astă masă are e trans
fomă n apital variabil. Ată parte poate chir să dă. 
n st z, o parte i mrre este onsumată rub mă de 
enit de apitalişti, andlorzi, de slugile aestora, de claele e
poductive, de Sat, de clsele intemediaTe (comecinii) etc. 

a R [iardo] (şi Brton) subtextul este : iniţial el a oit de 
. remia că ooe cumulae de apital = eşe a apia
l ului vriabil şi că de aea ceeea de muncă cşte nemij
locit în aeeaşi poporţie n care se poduce acumularea de 
apital. Aestă pemisă este geşită, doarece pralel u acu
mra apialului ae loc o schimbe n ompoziia lui orga
nică, patea constantă a apialului ceînd mai rapid decît 
partea lui variabilă. Ceea ce nu împiedică totuşi ca venitul să 
ească meeu atît în e priveşte valoarea dt şi în e priveşte 
antitatea. Dar aestă creştere a venitului nu înseamnă că 
pentru salaii se cheltuişte o prte poporţional ai e din 
produsul total. Clsele şi subcsele care nu răisc nemijlocit 
din muna lor cresc numericeşte şi trăiesc mai bine ca înainte ; 
a fel creşte şi număl lucrătorilor neproductivi. 

De venitul capitalistului, e ransformă în maşini o rte 
dn apitall său variabil, (şi are de areea, în toate sfeele de 
poducţie n ae materia primă fomează unul dinte elemen
tele proesului de valorificare, trebuie, în comparaţie u canti
atea de muncă pe ae el o foloseşte, să cheltuiască şi pe ma
i! primă o parte mai mae de apital), facem absracţie, 
întTuit nu ae o legătură dictă u problema nostră. Capitalul 
pe cae ast apialist l-a investit efectiv în procesul de po
ducţie, pecum şi venitul său, există iniţial sub foma produ
selor sau, mai bine zis, a mărfurilor pe ae el însuşi le poduce, 
de pildă, sub formă de fie, dacă este filator. O parte din aste 
mărfuri (sau din banii în schimbul căron le vinde) este trans
formată în maşini, matieres instrumentales 1) şi materie primă 
(after the intToduction of machinery 2) ), în loc să plătaocă, ca 
înainte, mncitorilor aestă parte de bani sub formă de alariu, 
adică s-o transfome indiect în mijloace de subzistenţă penru 
muncitori. Cu unele excepţii, cae au loc în agricultură, api
talI va podue aceste mrfui nro antitate mi mae 
dcît înainte, cu toate că muncitorii concediaţi de el au îneat 
să mai fie consatori, dci şi demenders 3) ai propriilor lui 

1) - materiale auxiliare. - Nota trad. 
�) - după introducerea maşinilor. - Nota trad. 
3) - cumpărători. - Nota trad. 
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pod€, m rau înainte. Acum există pe piaţă o antitate 
mai mare de mfurJ de aest fel, dşi ele au înetat să mai 
exie enu munciorii thown on the seet 1) ou au înetat să 
exite penru ei în proporţia în are exstau înainte. n ur
mae, în ceea e priveşte în primul nd podsul e e îl 
poduce aest apitalist, chiar şi în azul cînd aest prods intră 
n onllul muncitorilor, reşteea li antiativă nu este cîtuşi 
de puţin în contradicţie cu faptul că pentru muncitori o parte 
din el înetează să mai existe a capial. Dimpotrivă, ea de 
api.l cosnt e e ree la maşini, maties insmen
tales şi materii pime trebuie să înlocufască acum o te mai 
mare d in asa (din prodsul total), adică o parte mai mare 
din produsul total ebuie să fie schimbată acm pe o anti
tate mai mare din aeste elemente ale eproducţiei, deit 
înaine. Dacă sporirea antităţii de mărfuri, determinată de n
roduerea maşinilor, s-ar afla în ontidicţie cu scădeea ce
erii anterioae în ceea ce priveşte mărfurile e e produc cu 
ajutorul aestor maşini (şi anume a cererii din partea muncito
rilor concediaţi, inodUa maşinlor r i n most ases ) 
imposibilă. Prin urmae, înte masa mărfurilor produse şi partea 
din aceste mărfuri cae e retransformă în salariu nu există 
nemijlocit ici o coelaţie determinată au nii o legătură ne
esară dacă considerăm aelaşi capil, din cae o parte se 
etrnsformă acum nu în muncă salariată, ci în 7ni. 

Cît priveşte însă societatea în general, în l ei e podue 
o schimbae sau, mai bine zis, o extindee a limitelor venitului 
ei, în primul rînd în ceea ce priveşte obietul cae, datorită 
maşinilor, este mai ieftn. Aest venit poate fi cheltuit, a şi 
înainte, ca venit, iar dacă o parte cit de it imporantă a lui se 
ransformă în capital, va gsi întotdeauna, e lingă suprapopu
laţia artificial creată, şi sporul natural al populaţiei, spor e 
este în stae să absoarbă acea parte de venit are se transformă 
în capital variabil. 

Aşadar, prima facle rămîne numai următorul lucru : pro
lucţia tutuor elorlalte obiecte, inclsiv producţia din sfeele 
poducătoae de artiole cae ntră în consumul muncitorilor, 
se desfăşoară - u toae că au fost concediaţi, să ziem, 100 de 
muncitori - în aceleaşi proporţii ca şi înainte ; în mod ert 
aest luru ae loc n momentul conedierii lor. De aceea, 
înruît înainte muncitorii on€diaţi erau cumpărători ai 
acestor obicte, ceea spectivă a scăzut, deşi oferta a rămas 

1) - aruncaţi în stradă. - Nota trad. 

> - în majoritatea cazurilor. - Nota trad. 



618 Capitolul opsprezce 

ae;;i. n e, dacă acestă scădee a erii nu va fi 
come.tă se va pdue o scădee a peţlui aestei măfi 
(a, n loc a peţul să sadă, s-ar putea ca o cantitate mai 
e dn mia rspectivă să rămînă e piaţă ca rest pentu 
anl următor) . Dacă marfa rspJivă nu este totodată şi artiol 
de export şi dacă cerea de aestă afă continuă să fie sub 
nivelul ei anteior, epoducţia e va micşora, 1dr nu este cîuşi 
de puţi. necsară mişoea [741] apialului tit în .cestă 
sferă. e va produe, poae, mai multă ne au o antitate 
mai re de plante tehnice sau de d€licatse şi mai puţin 
giu, au mai mult ovăz pentru ii etc„ sau mai puţine fustn 
jkets 1) şi mai multă îmbrăcăminte penu bu;rghezie etc. r 
dacă de pildă, datorită ieftinirii ţesăturlor de bumbac, mnci
torii ocupaţi în poducţie r putea oheltui mai mlt pentru 
hrană etc„ nu ar fi ituşi de puţin necesar să apară veuna 
din onele de mai ss. S-ar putea produce aeeaşi cnti
tate de mărfuri ca şi înainte, şi chiar o antitate mai mae -
inclusiv măfuri care intră în consuml muncitorilor -, deşi 
acum e transformă n capital variabil, adică se cheltuieşte e 
salarii, un capital mai mic, o parte mai mică dn produsul total. 

Aici nu e întîmplă a o parte din apitalul poducătorilor 
aestor măfuri să devină disponibilă. n azl el mai rău, 
ereea pentu mărfurile lor sade, şi de aceea eproducţia api
tallui lor va avea unele dificltăţi în condiţiile scăderii pe
ţurilor la mărfurile lor. De aeea momentan popril lor venit 
ar scădea, şa cum e înîmplă la orice scădee a peţurior 
măfurilor. Dar nu se poate spune că veo parte a mărfurilor 
lor află e în faa muncitorilor n liae de apital şi acm 
„devine disoniblă" onomitent cu aeştia. Ceea e e aa în 
faa acestora n caliate de capitl era aea parte a mărfii cae 
se podsă cu ajutorul maşinilor ; această pare ajunge în 
mîinile lor sub formă de bani şi ei o shimbau pe alte mărfuri 
(mijloace de subsenţă), e în raport cu muncitorii nu apă
au n aliate de apial ci e aflau în faa banilor lor pur şi 
simplu a mărfuri. Asa se, prin re, n raport de u 
totl altă naură. Frmiel etc. ale cărui măfuri muncitorii le 
cmpărau cu salariul lor nu stăea în faa aestora în alitate 
de capitalist şi nu-i foloea n producţie ca muncitori. Acum 
aştia n-au făcut decît să înceteze de a mai fi pentru el cum
părătoi, fapt oe, - f ot CJ1nd by other cim
ss ) -, rr pua să povae o drie mporTă a 

1) - jachete de barhet. - Nota trad. 

l - dacă nu este contraarat de alte împrejrări. - Nota trad. 
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apluJ.ui său, dar hU eliberază il penru ajaa 
muncitoilr ondiai. apitalul are îi folosise e aeşia în 
producţie „is still in being" 1), dar nu în forma în cae el se 
edue a alariu (sau se edue doar indict şi într) măsură 
mai mică) . 

In caz contrar r ezula că oricine a avut neşa de a-şi 
pirde într-un fel sau altul baii ar elibera astfel un apital 
for his own employnt 2) . 

[d) Ricardo despre consecinţele pe care le are 
pentru clasa muncitoare introducerea maşinilor] 

n gross revenue 3) Rio[aoo] înelege ta d. ods ae 
!nlouieşte .l şi suplllS vaJue 4) (pofit plu.s etă) ; rin 
net evenue 5) el înţelege surplus produe 6) - sups value. 
Aici, ca şi n înteaga a economie, el uită că o pae dn goss 
poduce 7) ebuie să .oocă va.oava maşor şi a ma
riei prime, pe scurt valoaea apitalului constant. 

Consideraţiile lui R [icavdo] pe e le poduem mai jos 
prezintă interes ata prin conţinutul unor obrvaţii făcute în 
teacăt oît şi prin faptul că, muatis muandis, ele ezintă o 
imporanţă pacică penru t agrio.e 8), şi 1ndosebi 
pentriu eşteea oilor, ea e pune n evidenţă, şadar, imita 
poducţiei apitaliste. Scopul determinnt al aeseia din rmă 
nu se nicidcum poducţia pentru prodrucăori (wr.n 9) ), 
mai mult chiar, aici scopul ei exclsiv ste coSiderat a fi net 
revenue (profltul şi renta), chiar atunci cînd ast sop este 
atins în detrimentul volumului producţiei, n derimentul ei 
de mfi produse. 

„Greşeala mea provenea de la presupunerea că ori de cite ori creşte 
venitul net al societăţii creşte şi venitul ei brut ; acum am însă motive 
suficiente pentru a fi convins că unul din fonduri, cel din care-şi trag 
venitul landlorzii şi capitaliştii poate creşte, în timp ce celălalt, de care 
depinde mai ales clasa muncitoare, poate scădea. De aici urmează, dacă 

1) - „continuă să existe" . - Nota trad. 
2) - pentru propria lui ocupare. - Nota trad. 
3) - venit brut. - Nota trad. 
"> - plusvaloara. - Nota trad. 
"l - venit net. - Nota trad. 
1') - plusprodusul. - Nota trad. 
7) - produsul brut. - Nota trad. 
&) - marea agricultură. - Nota trad. 
9) - muncitori. - Nota trad. 
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am dreptate, că aceeaşi cauză care poate mări venitul net al ţării poate, 
în acelaşi timp, să provoace o suprapopulaţie şi să înrăutăţească condiţia 
de viaţă a muncitorului" (p. 469.) [Versiunea românească, vol. I, p. 281] . 

Aici ebuie eat, în primul ind, că R [icardo] ecunoaşte 
că alaşi e are soc bogăţia ipiiştior şi a lor
zilor „may . . .  render the population redundant" 1), ceea ce în
mnă că populaţia excedentară, sau suprapopuaţia, este pe
zentată aici ca un ezultat al procesrlui de îmbogăţie popriu
zis şi al a€lei dezvoltări a frţei productive e nină 
aist pes.  

Cît priveşte fondul din ae-şi obţin venitrile capitaliştii şi 
ndlorzii şi, pe de altă parte, fodul din cae-şi obţin venitul 
mncorii, ast fond coun este n primul nd prods. ol. 
O pare îsemnată din produsele e inră în consumul capi
taliştilor şi Landlorzilor nu intră n consumul mlncitorilor. Pe 
de altă te însă, apoape [toate] aeste produse - in fact 
pls U mos 2) toate podrsele ae in:ă în consunnl mnci
torilor, intră şi în cel al landlorzilor şi apitaliştiloc, inclsiv l 
eainers 3), hangers-on 4), ciinor şi pisihlc lor. r fi geşit să 
e ceadă că ar exista două fonduri separate, diferite prin na
tra lor, epezentînd fiecae o mărime fixă. Imporant este 
cît anume din acest fond comun primeşte fieae. Scopul pro
ducţiei capitaliste este de a e obţine, cu ajutorul unei se 
date de avuţie, o ontitate cit mai e de urplus produe sau 
de splus value. Acest soop se atinge prin aceea că capitalul 
constant ceşte reativ mai epede dcît capitalul variabil, adică 
prin aeea că, cu un apital variabil it mai mic, se pune n 
mişe un [742] capital constant cit mai mae. Acesta în
seamnă că, într-un sens mult mai general decît consideră aici 
R [ido] , ste just să se spună că una şi aeeaşi auză, detr
minînd creşter·ea fondului din care-şi obţin veniturile capitaliştii 
şi Landlorzii, generează acest ezultat prin micşoraea fondului 
din cae-şi obţin venitul muncitorii. 

De aici nu rezultă că fondul din cae-şi obţin venitul munci
torii sade în mod absolut, aest fond ade doar în mod relativ, 
n oomparaţie u podusul total podus de ei. Şi aesta este 
singurul lucru cae oontează a deteminaea părţii alicote 
apropriate de muncitori din avuţia cată de ei înşişi. 

1) - „poate ... să provoace o suprapopulaţie". - Nota trad. 

2) - de fapt, mai mult sau mai puţin. - Nota trad. 

3) - servitorilor. - Nota trad. 

4) - paraziţilor. - Nota trad. 
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„Să presupunem că un capitalist întrebuinţează un capital în valoare 
de 20 OOO I.st. şi că el îndeplineşte simultan funcţiile unui arendaş şi 
ale unui fabricant de obiecte de primă necesitate. Să presupunem mai 
departe că 7 OOO I.st. din acest capital sînt investite în capital fix, adică 
în clădiri, unelte etc. etc., şi că restul de 13 OOO I.st. este întrebuinţat 
sub formă de capital circulant, pentru întreţinerea muncii. Să presu
punem, de asemenea, că profitul este de 10% şi că în consecinţă, capi
talul capitalistului este repus în fiecare an în starea sa iniţială de efi
cienţă şi dă un profit de 2 OOO I.st. 

In fiecare an capitalistul îşi începe operaţiunile, avînd în posesiunea 
sa alimente şi obiecte de primă necesitate în valoare de 13 OOO I.st., pe 
care în cursul anului le vinde în întregime muncitorilor săi pentru 
această sumă de bani, şi în aceeaşi perioadă de timp, le plăteşte acestora 
aceeaşi sumă în bani ca salarii. La sfîrşitul anului aceştia îi redau ali
mente şi obiecte de primă necesitate în valoare de 15 OOO I.st., din care 
consumă sau dispune conform dorinţei sau gustului său 2 OOO I.st." . 

{Aici natura pluvalorii ese exprimată foare peant. Pa
sajul  se află la p. 469, 470} [Vrsinea omnescă, vol. I, p. 
281-282] . 

. ,1 n ceea ce priveşte acste produse, produsul brut al anului respctiv 
este le 15 OOO I.st., şi produsul net de 2 OOO I.st. Să presupunem acum că 
în anul următor capitalistul întrebuinţează, ca de obicei, jumătate din 
munci torii săi pentru construirea unei maşini şi cealaltă jumătate, pentru 
producţia de alimente şi obiecte de primă necesiate. In acest an el va 
plăti suma de 13 OOO I.st. ca salarii, ca de obicei, şi va vinde alimente şi 
obiecte de primă necesitate pentru aceeaşi sumă muncitorilor săi : dar 
care ar fi situaţia în anul următor ? 

Cită vreme maşina se găseşte în construcţie, se va obţine numai 
jumătate din cantitatea obişnuită de alimente şi de obiecte de primă 
necesitate, iar valoarea acestora va fi numai jumătate din valoarea canti
tăţii produse mai înainte. Maşina va valora 7 500 I.st., iar alimentele şi 
obiectele de primă necesitate 7 500 I.st. şi, prin urmare, capitalul capita
listului va fi tot atît de mare ca şi mai înainte ; deoarece el va avea, 
pe lingă aceste două valori, capitalul său fix în valoare de 7 OOO I.st., 
făcînd în total 20 OOO I.st. capital şi 2 OOO I.st. profit. După scăderea 
acestei ultime sume pentru propriile sale cheltuieli, el va avea un 
capital circulant cu care să continue operaţiile sale mai departe, nu mai 
mare de 5 500 I.st. ; şi, prin urmare, mijloacele sale pentru întreţinerea 
muncii se vor reduce de la 13 OOO I.st. la 5 500 I.st. şi în consecinţă, 
întreaga muncă întrebuinţată mai înainte cu 7 500 l. st. va deveni de 
prisos" . 

{Dar aeaşi luoru sar întîmpla şi m azul nd, cu ajutorul 
aşinii e ostă 7 500 I.st. sr podue acm exact aeeaşi 
antitate de prode ae se poduea �nine cu un capital 
variabil de 13 OOO I.st. PeUpunînd că uzura maşiii epe
zintă într-un an o zecime n valoaa ei, adică 750 l.st., valoa
rea pdsului, e ane era de 15 OOO I.st., va fi acwn de 
8 250 l.st. (se fae absracţie de uzura apialului ix iniţil de 
7 OOO I.t., e a cărui ue R [ido] u o'şe n enee 
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nimic). Din aeste 8 250 l.st.,  2 OOO l.st. ,  ar eprezena pofitul, 
după m înaine 2 OOO l.st. epezentau profitul a 15 OOO I.t. 
Fermirul ar cîştiga în mra în cae el �nsuşi consmă, sub 
formă de venit, roduse alimentare şi obiecte de primă nece
sitae. n măsura în are, în a ieftinirii obicelor de primă 
necesitate, el ar putea să reducă saaiul muncitorilor săi, el ar 
avea iaşi de îştigat, în timp e o parte din capitalul său 
variabil ar deveni .disponibilă. Aceasta este tocmai partea care 
to a in degree 1) r puea folosi o mu.că noruă, r numai 
pentru că salaiul real al muncitoilor neconcediaţi ar 1scăda. 
ln felul aesta, o mică parte a muncitorilor concediaţi ar putea 
să capee din nou de lucru, e seama celor care ar ontinua 
să luceze. In sine însă, faptul că cuantumul produsului rămîne 
acelaşi ca şi înaine, nu va i cîtuşi de puţin în folosul munci
torilor concediai. Dacă saairi1ul ar rămîne aelaşi, nu r deveni 
[disponilă] nici o e a 1opital'lllui var,iabil. Valbaa pro
dusului - 8 250 l.st. - nu ar ceşte cu nimic de pe urma 
faptului că ea repezintă aceeaşi ·cantitate de produse alimen
tae şi de obiecte de primă necesitate care înainte costa 1 5  OOO 
l.st. Pentru a înlocui, pe de o parte, uzura maşinilor, iar pe de 
altă parte, capitalul său variabil, femierul ar rebui să-şi vîndă 
produsul cu 8 250 l.st. Dacă a.astă iftinire a poduselor ali
mentae şi a celoralte obiecte de primă nsitate nu ar atrage 
după sine o scădee generală a alariului sau o scădere a ingre
dients enterimg into the reroduction of the onsant apital 2), 
am avea 1doar o creştee a venitului societăţii în măsla în 
ae it is expnded on ol and necssaris 3). O pae n mun
citorii neproductivi şi productivi etc. ar începe să trăiască ai 
bine. Vola tout 4) (Aeastă parte a populaţiei ar puea să facă 
conomii, dar aeasa este întotdeauna n aotion in the fe) 5). 
Muncitrii concediaţi r continua să [lăînzească ciliar dacă 
posibiiaea fizică de a-i înteţine T i ei a nainte. e 
asemenea, în repoducţie s-ar folosi acelaşi capital ca înainte. 
Dar o arte din produs (a cărui valoae a scăzut), parte care 
înane exista sub formă de capital, există acum sub formă 
de venit.} 

1) - într-o anumită măsură. - Nota trad. 
) - a [preţurilor] componentelor care intră în reproducţia capialului 

consant. - Nota trad. 

:l) - el este cheltuit pe alimente şi obiecte de primă necesiate. -
Nota trad. 

4) - Asta-i tot. - Nota trad. 

3) - o chestiune de viitor. - Nota trad. 
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„Cantitatea redusă de muncă pe care o poate întrebuinţa capitalistul 
trebuie, de fapt, să producă cu ajutorul aşinii, şi după scădera chel
tuielilor de reparaţii, o valoare egală cu 7 500 I.st. şi să reconstituie 
capitalul circulant cu un profit de 2 OOO I.st. la întregul capital ; dar 
dacă se obţine aceasta [743J dacă venitul net nu e micşorat, ce impor
tanţă poate avea pentru capitalist dacă venitul brut va fi o valoare 
de 3 OOO, 10 OOO sau de 15 OOO I.st. ?" .  

(Pefect adevărat. Gss inome i ste u l indfeent 
capia1ului. SngUl lucru ce-1 inază este net inome) . 

„ln acest caz, aşadar, cu toate că valoarea produsului net nu se va 
micşora, cu toate că puterea lui de a cumpăra mărfuri ar putea să 
crească mult, produsul brut va scădea de la o valoare de 15 OOO I.st., 
la o valoare de 7 500 I.st., şi deoarece capacitatea de a întreţine populaţia 
şi de a întrebuinţa munca depinde întotdeauna de produsul brut al 
naţiunii, şi nu de produsul ei net" . [Versiunea românească, vol. I ,  
p. 282] . 

{De aid peena lui A. Smith pentru gross produe e 
care R[iardo] o combate. Vezi eh. XXVI „On Gross ad Net 
Revenue", pe cae R[iardo] l înepe cu cuvinele : 

„Adam Smi th laudă mereu avantajele pe care le are o ţară de pe 
urma unui mare venit brut, decît de pe urma unui mare venit net" 
(p. 415.)} [Versiunea românească, vol. I, p. 255] . 
astfel va exista în mod firesc o reducere pentru muncă, populaţia va 
deveni supraabundentă, iar situaţia clasei muncitoare va fi o situaţie de 
mizerie şi sărăcie". [Versiunea românească, vol. I,  p. 282] . 

(.r, iour becomes redundant 1) erll că dnd or 
liour dimnihes and that demand diminishes n onsequence 
of the develpment n he ipouctive wers f ibo' 2). n 
cartea lui R[iardo] aest ultim paj ese a p. 471). 

„lntrucît însă capacitatea de a economisi o parte din venit pentru a o 
adăuga la capital depinde de eficienţa venitului net de a satisface nevoile 
capitalistului, reducerea preţului mărfurilor, datorită introducerii maşi
nilor, trebuie neapărat să aibă ca rezultat ca la aceleaşi nevoi" {but his 
wans enlarge 3}, capitalistul să aibă mijloace sporite de economisire, şi 
deci înlesniri mai mari de a-şi transforma venitul în capital" . 

{Poivit aestui raţionamnt, o te dn apital - nu a 
valare, i a valori de întebuinae, n sensul elemenelor 
male dn cae constă să parte de apital - e s-

1) - munca devine excedentară. - Nota trad. 
�) - cererea de muncă scade şi această cerere scade ca urmae a dez

voltării forţei productive a muncii. - Nota trad. 

�) - dar trebuinţele lor crsc. - Nota trad. 
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formă, s trsfred o venue 1), pn. a ai o e n 
venit to sfr into api. 2). De pildă, o pe d. pods, 
n sumă de 7 500 I.st., atunci ind penru capiall variabl e 
cheltuiau 13 OOO I.st., intra n cosuml muncitorilor angajaţi 
de femier, şi aeStă parte de produs constituia o parte din 
ap.alul femieului. In a inodcerii maşinilor e poce, 
de exemplu, porivit iozei nose, aeaşi tae de 1prods 
a şi înaine, dar valoaea lui nu mai epezintă decît 8 250 
l.st., n lc de 15 OOO l.st., oît era înainte. Şi din acest pods 
ieftinit, o parte mai are intră acum atît n venitl fermierului 
it şi n venitl cumpărătorilor de roduse alimentre şi de 
obiecte de primă neesitate. Ei cosmă acm o parte n pro
dus ca venit, parte ae ea şi înnte onsumată a venit de 
căe aouers (conediaţi) ai fermierlui, dar pe e stăpînul 
lor o onsuma productiv, sub formă de capial. Datrită asei 
ceştri a venitlui, deerminată de faptul că acum e cosumă 
sub formă de venit o parte din produs are înainte e onsuma 
sub formă de capital, are loc formarea unui nou capial şi 
etransfoa vnitlui n apital}. 

„Dar cu fiecare creştere a capitalului, el va întrebuinţa mai mulţi 
muncitori" 

în oce caz nu t it creşe capitalul, o the whole exent 
of that inr€. Peihas he wold buy moe hoses, or Guano, 
r new implnens 3). 

„şi astfel o parte din populaţia lăsată la început fără lucru va fi din 
nou întrebuinţată ; şi dacă, producţia sporită, datorită folosirii maşinii, 
ar fi atît de mare încît să ofere sub formă de produs net, o cantitate 
atît de mare de alimente şi de obiecte de primă necesitate cît ar exista 
mai înainte sub formă de produs brut, atunci ar exista aceeaşi posi
bilitate de a întrebuinţa întreaga populaţie, şi prin urmare, nu ar trebui 
neapărat {but possibly and probably ! .)} să existe o suprapopulaţie" 
(p. 469-472.) [Versiunea românească, vol. I, p. 282 ] .  

n ae din umă înduri R[iido] spune, şadar, ea e 
eu m elevat mai înainte. Pentru ca vnitul să e triforme 
n 'apial n modl arătat, tebuie a n prealabil capitalul să 
se raome în venit. u, cm spune Ri[crdo] : întîi po
dsul net e măreşte e ea prodslui brut, pentru ca apoi 

1) - este transfeată in venit. - Nota trad. 
2) - să se transfere în capital. - Nota trad. 
3) - inteaga amplare a acestei creşteri. El poate cwnpăra eventual 

mai mulţi cai, sau guano, sau unelte noi. - Nota trad. 
4) - dar posibil şi probabil. - Nota trad. 
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o pae dn produsul net să poată fi retransfomată n pods 
but. due s podue 1). Nt şi brut nu hmbă ic n 
astă privinţă (deşi opunerea lor oate însemna şi că exce
dentul peste cheltuieli, adică pdusul brut, scade) .  odsul 
devine prods net sau produs but în funcţie de fo. deter
minată e cae o ia el în procesul de poducţie. 

„Tot ceea ce aş dori să dovedesc este că descoperirea şi folosirea 
maşini�or poate fi însoţită de o micşorare a produsului brut ; şi ori de 
cite ori acesta este cazul ea va fi dăunătoare clasei muncitoare, întrucît 
o parte din numărul muncitorilr rămîne fără lucru, iar populaţia va 
deveni supraabundentă în comparaţie cu fondurile existente pentru 
folosirea ei" (p. 472.) [Versiunea românească, vol. I,  p. 282-283] . 

Dar the me may and in most instances [744] will be he 
e, n f the gross produce eas the me or enlargs ; 
only tat rl of it, fomely acting s vable oapital, s now 
eing omed as evenue 2) .  

E de s să ne oprim aici . la exemplul neconcludent u 
fabrintul de ·postav cae, în a intoduerii maşinilor, îşi 
restrînge producţia, ·exemplu pe care R [icardo] îl dă imediat 
după aeasta (p. 472-474). 

„Dcă aste păeri sînt juste, rezultă : 

„1) escoperiirea şi folosirea practică a maşinilor duce întotdeauna la 
creşterea produsului net al ţării, cu toate că nu poate şi nu va mări decît 
după un interval de timp îndelungat, - valoarea acelui produs net" . 

t ll always inease that va1ue whenever it diminishes he 
value f ar 3). 

„2) Sporirea produsului net al unei ţări este compatibilă cu o 
micşorare a produsului brut şi motivele pentru întrebuinţarea maşinilor . 
sînt întotdauna suficiente să asigure această întrebuinţare, dacă ea va 
determina creşterea produsului net chiar dacă poate iar adeseori chiar 
trebuie ă reducă atît cantitatea produsului brut cit şi valoarea lui" . 
(p. 474) . 

„3) Părera împărtăşită de clasa muncitoare, potrivit căreia întrebuin
ţarea maşinilor este adeseori în detrimentul intereselor sale nu este 
bazată e vreo prejudecată sau eroare, ci este în conformitate cu 
principiile corecte ale economiei politice" .  (p. 474). 

1J - Prdusul este produs. - Nota trad. 

2i - ace?i lucru se poate întîmpla şi, în majoriatea cazurilor se 
va întîmpla chiar şi atunci cînd produsul brut rămîne neschimbat sau 
creşte, cu deosebirea că o parte a lui care înainte funcţiona ca capital 
variabil este consuată acum a venit. - Nota trad. 

·') ; . Aeasta va mri întotdeauna valoarea produsului, dacă scade 
val0ara muncii. - Nota trad. 
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„4) Dacă mijloacele de producţie perfecţionate datorită folosirii maşi
nilor, vor spori produsul net al unei ţări într-un grad atît de mare incit 
să nu micşoreze produsul brut (înţelegînd întotdeauna cantitatea de 
mărfuri şi nu valoarea), atunci se va îmbunătăţi situaţia tuturor claselor. 
Landlordul şi capitalistul vor beneficia, nu de pe urma unei creşteri 
şi profitului, ci de pe urma avantajelor ce rezultă din cheltuirea aceleiaşi 
rente şi aceluiaşi profit pe mărfuri considerabil reduse în valoare" ,  

(astă fimaţie onazie îlreaga dotrină a l. R[ilo] 
potrivit căeia ieftiniea obictelor de primă necesitate, şi deci 
a saariului, atrage după sine ceşeea profitului, în timp ce 
maşinile, pmiţînd să e obţină e aeaşi suprafaţă de pămînt, 
cu o cheltuie mai mică de muncă, o cantitate mai mare de 
podus, tebuie, după el, să ducă la scăderea entei), 

„în timp ce situaţia clasei muncitoare va fi , de asemenea, considerabil 
îmbunătăţită, întîi din cauza sporirii cererii pentru oameni de serviciu " .  

(nimic de zis, mos rezultat al introducerii maşinilor - trans
area nei mari părţi a clsei muncitoae, bănbaţi şi femei, 
în servitori) ; 

„în al doilea rînd, din cauza stimulentului de a face economii din venit, 
pe care îl va reprezenta un produs net atît de abundent, şi în al treilea 
rînd, din cauza preţului scă;ut Ia toate articolele de consum pe care se 
vor cheltui salariile acestei clase" {and in consequence of which their 
wages will be reduced 1)} (p. 471-475.) [-versiunea românească, vol. I ,  
p.  283-284] . 

uataa burgheză apologetică a problemei mşinilor nu 
neagă n genere 

1)  că maşinile - cînd într-un lc cînd într-altul, dar în mod 
onsnt - ke a rt f the apuation ednt ), 1Că 
o parte din populaţia muncitoae în stradă. Supraopulaţia (de 
aici cădeea ind într-un loc cînd în altul a salariului) apc 
nu pntru că populaţia ar ceşte mai epede ideît mijloacele 
de sJbzisenţă, i rpentru că ceşta raidă a antităţii de mij
lae de subzistenţă, generată de intoducerea maşinilor, r

mite intoduc. nui număr şi ai mae de mşini şi, ca 
urare, micşază cererea nemijlocită de muncă. Ar, su
raaţia apae nu pentu că s-r micşora fondul cal, ci 
enru că, în ma ceşterii astui fond, sade relativ acea 
te a i, which s ipent in wags 3). 

t) - şi, ca urmare, salariile vor fi redue. - Nota trad. 
2) - fac a o parte din populaţie să fie excedentară. Nota trad. 

�1) - care este cheltuită e salarii. - Nota trad. 
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2) Şi mai puţin neagă această apologetică robia muncitorilor 
ae luză la maşini şi mizeria muncitorilor manuali sau a 
meşteşugamlor înlăturaţi de maşini şi ajnşi muritori de fme .  

Astă apologetică afirmă - şi, în parte, e bnă dreptate 
- [în primul rînd] că, datorită maşinilor (în general datorită 
dezvoltării forţei rroductive a muncii), net revenue (pofitul şi 
enta) ceşte în asemenea măsură, încît burghezul începe să 
aibă nevoie de i mult menial servents 1) decit înine ă 
înainte el ebuia să cheltuiască pe muncă productivă o parte 
mai mare din produsul său, acum el poate cheltui mai mult pe 
muncă nepoductivă ; datorită acestui fapt, numărul servitorilor 
şi al celorlali lucrători cae trăiesc din mij loacele clsei nepro
ductive reşte. Nimic de zis, frumoasă perspectivă această pro
gresivă transfomare în servitori a unei părţi a muncitorilor. 
Tot ait de consolantă este pentru muncitori şi împrej uraea 
că, în ma ceşterii produsului nt, e deschid pentru munca 
neproducivă mai multe sfere de activitate, ai căror reprezen
tnţi consumă produsul muncitorilor productivi şi în exploa
ra aestor munitri 1productivi ei sînt plS ou mas 2) la 
fel de ineaţi ca şi clasele direct exploatatoare. 

1n al doilea rînd, apologetica burgheză afirmă că, datorită 
impsuli dat acumulării, pe noua bază cae cere mai puţină 
muncă vie n comparaţie cu munca tecută, sînt araşi în pro
ducţie şi ncitrrii concediaţi, pauperizaţi, sau în orie z ese 
atrasă n oducţie aea parte a iporUllui tde populaţie, [745] are 
trebuie să le ocupe locul ; aceasta se datoreşte lărgirii produc
ţiei Iie în întreprinderile constructoare de maşini, fie în ramu
rile de producţie legate de constucţia de maşini care au devenit 
neee şi au apărut datorită construcţiei de maşini, fie în new 
fields of employment opened by the new capital, nd satisfying 
new wn; 3). Aesa este ea de-a doa ·pripectivă unită : 
- the labouring class e nevoită să suporte toate „temporary 
inconvenienes" - throwing out of labour, dispacement f 
abar and ipial 4) - fără însă ca toate acestea să înseme 
totodată sfîrşitul muncii salariate ; dimpotrivă, munca salariată 
se reproduce în proporţii mereu sporite, crescînd în mod abso
lut, deşi scade relativ, în comparaţie cu capitalul total care o 
foloseşte. 

1) - personal casnic. - Nota trad. 
"l - ai mult sau mai puţin. - Nota trad. 
:i) - în noile domenii de întrebuinţare a muncii care au fost dschise 

de noul capital şi care satisfac cerinţe noi. - Nota trad. 
'•) - „inconvenientele temporare" - concedierea, deplasarea muncii 

şi a capialului [dintr-o sferă în ::lta) . - Nota trad. 
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ln al treilea rind, că, itorită maşinilor, consumul devie tot 
mai rafinat. Ieftiniea obiectelor cae satisfac nevoile viale 
nemij locite pemite lărgiea sfeei de producţie a obietelor de 
lux. Şi în fell aesta se deschide în faţa muncitorilor o a trei. 
persectivă minunată : to win their nessaries, the ne 
amount of them, the me num€r of labouers will enable the 
higher clss to extend, refine, and varify the circle of their 
njoiments, and thus o widen the economical, social, and poli
ti! gulf separating them from their betters. Fine pospecs, 
these, and very desirible reslts, for the labourer, of the deve
lopment of the produive powers of his laboT 1). 

R [iavdo] aată oi că inresele claselr munitare cer 

„ca o parte pe cît posibil mai mare din venit să fie sustasă de la 
cheltuielile pe obiecte de lux, spre a fi cheltuită pentru întreţinerea de 
personal de serviciu" (p. 476) .  Căci, fie că îmi [cumpăr] mobile scumpe, 
fie că întreţin personal de serviciu, prin aceasta eu creez o cerere pentru 
o anumită cantitate de mărfuri, şi pun în mişcare, într-un caz, cam tot 
atita muncă productivă cit şi în cel de-al doilea ; dar în acest din urmă 
caz, eu adaug o nouă cerere „la cererea anterioară de braţe de muncă, 
iar cererea suplimentară ar avea loc numai pentru că am ales această 
formă de a-mi cheltui venitul" (p. 475, 476.) [Versiunea românească, vol. 
I, p. 284] . 

Acelaşi lucru se înîmplă şi în cazul întreţinerii of large 
les and mies 2) : 

„Indiferent dacă el" (the revenue) „ar fi cheltuit într-un fel" sau 
în altul, ar fi întrebuinţată în producţie aceeaşi cantitate de muncă, 
deoarece alimentele şi îmbrăcămintea soldaţilor şi marinarilor ar ncesita 
pentru producerea lor aceeaşi cantitate de muncă productivă ca şi cele 
mai luxoase mărfuri ; dar în caz de război, ar exista şi cererea supli
mentară de soldaţi şi marinari ; şi, în consecinţă, un război care este 
suportat din venitul şi nu din capitalul ţării, este favorabil creşterii 
populaţiei" (p. 477) . 

. ,Există însă şi un alt caz care trebuie amintit cu plivire la posibili
tatea creşterii sumei venitului net al unei ţări şi chiar a venitului brut, 
paralel cu reducerea cererii pentru muncă, şi anume cînd munca omului 
este substituită prin aceea a cailor. Dacă la ferma mea întrebuinţez o 
sută de oameni şi dacă găsesc c:l alimentele consumate de cincizeci din 
aceşti oameni ar putea fi schimbate şi folosite pentru întreţinerea de 
cai iar acest lucru îmi aduce o recuperare în produse brute mai mare 

1) - pentru a obţine mijloacele de subzistenţă necesare, aceeaşi canti
tate din aceste mijloace, acelaşi număr de muncitori trebuie ă creeze 
clase1or de sus posibili tatea de a-şi extinde sfera delectălilor, de a le face 
mai rafinate şi mai variate, adincind astfel prăpastia economică, socială 
şi politică ce-i desparte pe muncitori de cei aflaţi deasupra lor. Acestea 
sînt minunatele perspective şi rezultatele cu totul demne de invidiat pe 
care le făgăduieşte muncitorului dezvoltarea forţei productive a muncii 
lor. - Nota trad. 

> - de mi flote şi anate. - Nota trad. 
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după ce voi aloca suma necesară pentru dobinda capitalului, care va 
servi la cumpărarea cailor, va fi mai avantajos pentru mine să înlo
cuiesc munca oamenilor cu aceea a cailor şi voi proceda în consecinţă 
astfel ; dar acest lucru nu va fi în interesul oamenilor şi, în afară de 
cazul cind venitul pe care îl obţin a sporit atît de mult încît mi-ar per
mite să întrebuinţez atît oamenii cît şi caii, este clar că populaţia va 
deveni, supraabundentă, iar condiţia muncitorilor va scădea sub nivelu! 
general. Este clar că, în asemenea împrejurări, ei nu mai pot fi între
buinţaţi în agricultură" (why not ? if the field of agriculture was 
enlarget ? 1). „dacă, însă produsul pămintului ar spori prin înlocuira 
oamenilor cu cai, oamenii ar putea fi întrebuinţaţi în fabrici, sau ca 
personal de serviciu" (p. 477, 478.) [Versiunea românească, vol. I, p. 285] . 

Există două tendinţe cae e încrucişează în permanenţă : 
[în priml rînd] , tendinţa de a întebuinţa cît mai puţină muncă 
penru a prouce aoeeaşi cantiate sau o antiate mai mare de 
măfui, aeaşi cantitate sau o antitate mai mare de net pro
duce, de surplus value, de net revenue ; în al dolea rînd, 
tendinţa de a folosi cit mai mlţi muncitori (deşi cît mai puţini 
în compraţie cu cantitatea de mărfuri e cae o produc), deJa
rece - pe o treaptă de dezvoltare dată a forţei produtive -, 
odată cu ceşterea masei de muncă folosite, ceşte şi masa plus
valorii şi a plusprodusului. O tendinţă îi aruncă e muncitori în 
stadă şi eează o populaţie excedentară ; cealaltă îi absoarbe 
din nou şi extinde n mod abwlut waes-sfavery 2) ,  aşa îît 
muncitoul este lăsat în wia soeei, r de aeastă soartă el nu 
poate scăpa. De aceea, în dezvoltaea forţelor poductive ale 
proriei sale munci ncitorl vede, şi pe bnă deptae, ceva 
care i este ostil ; p� de altă parte, capiistul îl tratează per
nent a e n element sooceptibl de a fi înlărat din 
producţie. Acestea sînt contradicţiile în are se zbate R [icardo] 
în acest capitol. Ceea e uită el să a"ate [746] ste ceşterea 
neontenită a claselor de mijlo c, care ocupă o poziţie interme
diară între muncitori, de o prte, şi capialişti şi landlorzi de 
altă parte, clase de mijloc care se alimentează într-o măsură tot 
mai mare, în majoritatea cazurilor, diect din venit, fiind n 
balast pentru muncitori şi sporind forţa şi stabilitatea socială 
a elor ee ii de s. Eteniea robiei sate pn intro
duerea maşinilor este pezentată de burghezi ca „apologie" a 
maşinlor. 

„Am observat de asemenea mai înainte că marirea venitului net 
estimat în mărfuri, care este întotdeauna consecinţa maşinilor per
fecţionate, va determina noi economii şi acumulări. Aceste economii, 
e cazul să o reamintim, sînt anuale Şi trebuie să creeze în curînd 

1) - de ce nu ? dacă agricultura s-a extins ? - Nota trad. 

�) - robia salariată. - Nota trad. 
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un fond mult mai mare decît venitul brut pierdut iniţial prin descope
rirea maşinii. Atunci cererea de muncă va fi tot atît de mare ca şi mai 
înainte, iar situaţia populaţiei va fi şi mai mult îmbunătăţită prin 
creşterea economiilor pe care o va face posibilă creşterea venitului net" , 
.(p. 480) LVersiunea românească, vol. I, p. 286] . 

a îneput € pierde gross evenue şi e iştigă net evenue. 
Apoi o parte din neased net e 1) e srmă în 
apital, şi dci în gross revenue. In felul acesta mun:citorul ese 
silit să spoească mereu pueea capitalului, pentru ca după 
ly rils dsurns 2) să poată repea ae.;;i rs e o 
scară mult mai argă. 

„Cu fiecare spor de capital şi populaţie, alimentele se vor urca în 
general, din cauza creşterii dificultăţilor de producţie" (p. 478, 479). 

Şi Ricardo continuă imediat : 

„Consecinţa urcării alimentelor va fi o urcare a salariilor şi fiecare 
creştere a acestora va avea tendinţa să determine într-o proporţie mai 
mare decît mai înainte, întrebuinţarea capitalului economisit în maşini. 
Maşinile şi munca sînt în permanentă concurenţă, iar maşinile nu pot fi 
întrebuinţate de obicei pînă ce nu se urcă munca" (p. 479). 

Maşinile repezintă, aşadar, .n mijloc de a mmae e 
of abour 3). 

„Pentru a explica principiul, am presupus că maşinile perfecţionate 
sînt descoperite pe neaşteptate şi folosite pe scară întinsă ; adevărul este, 
însă, că aceste descoperiri sînt treptate şi că ele determină mai curînd 
întrebuinţarea capitalului economisit şi acumulat, decît retragerea de 
capital din întrebuinţarea lui actuală" (p. 478.) [Versiunea românească, 
vol. I, p. 285] . 

Te truth s, that it is nat so much the dipad labour 
s her the new surpply of laibour - the pat of the gowing 
opu.ation wlch ws to ee it -, which, by the new 
accumuatios, gets or itself new fiels of employment 
oened 4) . 

„In America ş1 m multe alte ţări unde hrana oamenilor se procură 
cu uşurinţă, tentaţia de a întrebuinţa maşini nu este mei pe departe 
atît de mare" (nicăieri, în afară de America, maşinile nu sînt folosit� 

1) venitul net sporit. - Nota trad. 
�) - foarte serioase perturbări. - Nota trad. 
�) - creşterea muncii. - Nota trad. 
1') - Adevărul este că nu atît munca înlăturată, cît noua ofertă de 

muncă - partea populaţiei sporite care trebuie să o înlocuiască -, 
este aceea care, prin noile acumulări, capătă posibilitatea de a intra în 
noile sfere de întrebuinţare a muncii. - Nota trad. 
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în proporţii atît de mari şi,  ca să zicem aşa, pentru uzul casnic} „ca în 
Anglia, unde preţul alimentelor este urcat iar producţia lor costă multă 
muncă" . [Versiunea românască, vol. I,  p.  285-236] .  

{Tai America unde e folosesc relativ mult mai multe 
maşini lit în Anglia where there s always a redundant popu-
iin 1) ată cît de puţin depinde folosia maşilor de eu
rile alimentelor, deşi ea poate să depindă de o lipsă relativă de 
muncitori, cum e întîmplă în Ameria, unde o populaţie elativ 
rară este rsipită pe teritor1i uriaşe. stfel, de pildă, în „Stan
dard" 140 din J 9 septmbie [18] 62, într�un artiol eferiwr a 
expoziţie m, citim : 

„Omul este un animal care produce maşmr... Dacă îl considerăm pe 
american drept prototipul omului, această definiţie este... perfectă. 
Una dintre ideile principale în sistemul concepţiilor americanului este 
aceea de a nu face cu mîna nimic din ceea ce ar putea fi făcut cu 
ajutorul maşinii. De la mişcarea leagănului şi pînă la confecţionarea 
sicriului, de la mulsul vacilor pînă la tăierea copacilor, de la cusutul 
unui nasture şi pînă la votarea în alegerile prezidenţiale, totul se face 
acolo cu ajutorul maşinii... El a inventat o maşină care-l scuteşte de 
osteneala de a mesteca hrana... Extraordinara lipsă de forţă de muncă 
5i, decurgind de aici, valoara ridicată a muncii" {dspite the low value 
of fd 2)} „precum şi o anuită agerime înnăscută, i�au stimulat spiritul 
inventiv... Maşinile produse în America sînt, în general vorbind, mai 
puţin valoroase decît cele care se fac în Anglia ... De cele mai multe ori 
ele sînt mai curînd dispozitive pentru economisire de muncă decît 
invenţii care să permită să se facă lucruri care înainte erau imposibile" 
{Dar vapoarele ?}... „In pavilionul rezervat Statelor Unite la această 
expoziţie este expusă o maşină de egrenat bumbac, fabricată de d-nii 
Ernery. Timp de mulţi ani după ce în America a început să fie cultivat 
bumbacul, producţia de bumbac era foarte restrînsă nu numai pentru că 
cererea era extrem de scăzută, ci şi pentru că dificulatea egrenării 
manuale a bumbacului făcea să fie dezavantajoasă cultivarea lui. Dar 
cînd Eli Whitney a inventat [747] maşina de egrenat bumbac cu fe
răstrău, suprafaţa cultivată cu bumbac s-a extins imediat, şi pînă în 
prezent ea a avut loc aproape în progresie aritmetică. Şi nu vom 
exagera cîtuşi de puţin dacă vom spune că Whitney a creat cultura 
comercială a bumbacului. Cu perfecţionările mai mult sau mai puţin 
importante şi utile care i s-au adus, maşina de egrenat bumbac a lui 
Whitney a continuat să fie utiliată tot timpul, iar pînă la perfcţionara 
de astăzi aşina iniţială a lui Whitney nu a fost întru nimic mai 
prejos de majoritatea maşinilor care aveau pretenţia s-o înlăture. Actuala 
maşină care poartă marca d-lor Emery din Albany (statul New York} 
va înlătura cu desăvîrşire - de asta nu ne îndoim - maşina lui 
Whitney, care stă la baza ei. Ea este tot atit de simplă, dar are un 
randament mai mare ; din ea bumbacul iese mai curat, şi, în plus, iese 
în staturi, ca vata, astfel încît straturile de bumbac, ieşind din maşină, 
pot fi imediat presate şi făcute balot ... In pavilionul american al expo
ziţiei nu există aproape nimic altceva în afară de maşini... O maşină 

1) unde există permanent populaţie excdentară. - Nota trad. 
2} cu toată valoarea scăzută a alimentelor. - Nota trad. 
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de muls ... Un dispozitiv pentru mutarea curelei de transmisie de pe o 
.şaibă pe alta ... O maşină pentru pieptănatul şi torsul cînepei, care dintr-o 
singură mişcare înfăşoară firul de cînepă trăgîndu-l  direct din baloturi . . .  
O maşină pentru confecţionarea pungilor de hîrtie, care taie hîrtia 
dintr-o coală, o lipeşte, o pliază, confecţionind 300 de pungi e minut ... 
Maşina lui Hawes pentru storsul rufelor, care stoarce între două valţuri 
din cauciuc apa din rufe în aşa fel incit le lasă aproape uscate ; ea 
economiseşte timp şi nu produce nici un fel de stricăciuni pînzei. .. 
Maşini de legătorie... Maşini pentru confecţionarea încălţămintei. 
Este binecunoscut faptul că în Anglia feţele la încălţăminte se confec
ţionează de multă vreme cu ajutorul maşinilor, dar aici sînt expuse 
maşini pentru fixatul tălpii, altele pentru croitul tălpii după tipar, 
precum şi maşini pentru finisarea tocurilor... Un concasor de mare 
capacitate, avînd o construcţie cît se poate de ingenioasă ; el va găsi 
fără îndoială, o largă întrebuinţare la pietruirea şoselelor şi la sfărîmarea 
minereului... Sistemul de semnale marine ale d-lui W. H. Wd din 
Aubun, statul New York ... Maşinile de secerat şi de cosit reprezintă o 
invenţie americană ; ele sînt din ce in ce mai apreciate în Anglia. Ma
şina lui MacCormick este cea mai bună... Pompa refulantă a d-lui 
Hansbrow, care a fost premiată cu medalia Californiei şi care prin 
simplitatea şi randamentul ei este cea mai valoroasă dintre cele pre
zentate la expoziţie ... Cu aceeaşi cheltuire de forţă ea poate pompa mai 
multă apă decît orice altă pompă din lume ... Maşini de cusut ... "}  

„Aceeaşi cauză care urcă munca, n u  urcă ş i  valoarea maşinilor şi, 
deci, cu fiecare spor de capital, o proporţie tot mai mare este între
buinţată pentru maşini. Cererea de muncă va continua să crească cu 
creşteiea capitalului, dar nu în proporţia creşterii acestuia ; proporţia va 
fi inevitabil în descreştere" ([Ricardo] I.c. p.  479). 

In aeastă din urmă frază, R[icardo] formulează ot legea 
eşterii apitalului, deşi argumentele sale sînt cit e poate de 
unilarale. n legătură cu aest paaj al cărţii sale, Riardo 
dă o notă în are arată că în aeastă privinţă el împărtăşeşte 
păerea lui Barton, sura lurării căUia ne vom opri dci pe 
scurt. 

In prealabil încă o remacă. Acolo unde vorbeşte despre 
problema dacă venitul is expended in menial ans or luxu
ries 1), Ric[do] spune : 

„In ambele cazuri, venitul net va fi acelaşi şi de asemenea, şi venitul 
brut, cel dintîi fiind însă realizat în mărfuri diferite" (p. 476.) [Versiunea 
românească, vol. I, p. 284] . 

Tot astfel şi goss podue poate fi aelaşi a valoare, dar 
el e poate „ealiza" - şi aest lucru muncitorii l simt bine 
de tot - „in different commodities" 2), după rn Ilează să 
înlouiască mai mult apital variibil sau mai mult capital 
constant. 

1) - este cheltuit pe personal casnic sau obiecte de lux. - Nota trad. 
�) - mărfuri diferite. - Nota trad. 
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[2. Concepţiile lui Barton] 

La) Barton despre scăderea relativă a cererii de muncă 
în procesul acumulării capitalului. Interpretarea unilaterală 

de către el a influenţei compoziţiei organice 
a capitalului în acest proces] 

Luraea lui Barton e intitulează : 

633 

John Barton. Observations on the circumstances which in
fluence the condition of the Labouring Classes of Society, 
London, 1817.  

Vom eproduoe, n piml rînd, puţinele teze teoretie cae 
se întînec a Barton. 

„Cererea de muncă depinde de creşterea capitalului circulant, nu de 
creşterea capitalului fix. Dacă ar fi adevărat că raportul dintre aceste 
două feluri de capital este acelaşi în toate timpurile şi în toate ţările, 
de aici ar rezulta, într-adevăr, că numărul muncitorilor ocupaţi ar fi 
direct proporţional cu avuţia statului respectiv. Dar o asemenea presu
punere nici aparent nu este verosimilă. Pe măsură ce ştiinţele naturii se 
dezvoltă şi civilizaţia se extinde capitalul fix reprezintă o parte tot 
mai mare în raport cu capitalul circulant. Volumul capitalului fix folosit 
la producţia unei bucăţi de muselină englezească este cel puţin de o 
sută, dacă nu de o mie de ori mai mare decît volumul capitalului fix 
folosit pentru fabricarea unei bucăţi asemănătoare de muselină indiană, 
iar [748] partea capitalului circulant este de o sută sau de o mie de 
ori mai mică. E lesne de înţeles că, în anumite împrejurări, întreaga 
sumă a economiilor anuale ale unui popor activ poate fi adăugată la 
capitalul fix ; în acest caz, economiile nu ar determina nici o creştere a 
cererii de muncă" (1. c„ p. 1 6, 1 7) .  

(In legătură cu aceasta, Ric[ardo] spne în nota de a p. 480 : 
„Nu este uşor de conceput, cred, ca în orice împrejurări o sporire 

de capital să nu fie urmată de o cerere mai mare de muncă ; tot ce se 
pate spune este că cererea va fi în proporţie descrescîndă. DI. Barton a 
avut în publicaţia de mai sus un punct de vedere just, după părerea 
mea, cu privire la unele din efectele creşterii sumei capitalului fix 
asupra condiţiilor clasei muncitoare. Studiul său cuprinde multe infor
maţii preţioase" .) 

a ea de mai ss a lui B [arton] trebuie să adăugăm şi 
următoaele : 

„Odată creat, capitalul fix încetează de a influenţa cererea de muncă" 
(inexact, deoarece este necesară reproducţia capitalului fix, cu toate că 
ea are loc numai la anumite intervale de timp şi numai treptat), „dar 
în timpul creării sale el dă de lucru la un număr de braţe de muncă 
-egal cu cel pe care l-ar putea folosi un capital circulant sau un venit 
de aceleaşi proporţii" (p. 56). 

Şi : 
„cererea de muncă depinde în întregime de suma totală a venitului 

şi a capitalului circulant" p. 34-35). 
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Barton ae incotestabil n e merit. 
A. Sih ideră că demand for laour 1) "e dect o

poional cu acumulaea capitalului. Ma1ths dedue supra
populaţia din aceea că capitalul nu e mulează (nu se repo
duce e sară inlă) u aeaşi rapiditae a pulaţa. 
Baton ste primul care a obsvat că diferitele părţi compo
nente organice ale capitalului nu cesc poporţional cu acumu
la şi cu dezvoltaea forţelor productive ; că, dimporivă, în 
proesul acestei eşteri partea de apital cae e ransformă 
în riru scade elativ în aţie u paea ( [Barn] o 
numeşte capital fix), .ae, a mărime, nu schimbă deit înr-o 
măsură neînsemnată demand for labour. De aeea Baon for
mulează pentru rima oară ea impotantă „that the number 
of labors employed is" not „in ortion to the whh of 
the sae" 2), că el este relativ mai mare înr-o ţară nedezvolată 
sub raport ind ustrial decit într-o ţară dezvoltată sub aest 
raport. 

ln ediţia a eia a cărţii sale „Principles", în eh. XXXI „On 
Machinery", Ric[ado] , cae în ediţiile anterioare era în această 
privinţă întru totul de acod cu Smith, adoptă orectarea făcută 
de B [aton] , şi anme o adoptă în fomularea unilaterală e 
cae i-a -dat-o acesta. Singurul punct în are [Ricado] merge 
mai departe - şi acest pnct ae o mae importanţă - se 
aela că el nu se limitează, a B [arton] , să stabilească că reea 
de mncă nu eşte proporţional cu dezvoltaea maşinilor, ci 
frnă şi ă însşi maşina „makes population redundant" 3),  
aidică gnerează snop.ţia. El nu fae deît să limieze în 
mod greşit acest rezultat l introducerii maşinilor la cazul cae 
poate fi întîlnit doar în agriultr-ă şi pe ae el l extinde şi 
asura indusriei, şi anume cazul în care pdusul net ceşte e 
sea pdli but. Dar aeasa cosuie in nue 4) o in
firmare a întegii teorii absurde a supraopulaţiei, în special a 
tezei eonomiştilor vulgari că mnciorii tebuie să aute to 
keep their rmultiplication below the standard of the acmla
tion of capital 5). Din modul [n care B [arton] şi R [icardo] tra
tează această poblemă, rezultă, dimpotrivă, că aeastă keeping 
down of the labouring population, diminishing the supply of 

1) - cererea de muncă. - Nota trad. 
2) - „că numărul muncitorilor ocupaţi" n. este „proporţional cu 

avuţia statului" .  - Nota trad. 
3) - face a populaţia să devină excedentară. - Nota trad. 
4) - în senţă. - Nota trad. 
5) - să-şi menţină înmulţirea sub nivelul acumulării capilului. 

Nota trad. 
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laour, anJd, cosequently, raising its prie, wold only accele
rate the appliation of machinry, the conversion of ating 
into fixed capital, and, hene, make the papulation arjficilly 
„id.t" ; that edundncy exng, gneraly, not in e
gard o the quantity of subsiste�e, but the ms of employ
ment, the actual demand for labour 1). 

[749] Geşeala au lipsa lui Barton este acea că difeenţieea 
rganică sau comoziia organică a capitlului el o onsideră 
numai sub frma în 'cae aeastă compoziţie apae în rcesul 
circulaţiei - adică sub fomă de apital fix şi capital ciculant 
- distincţie ae, descoperită încă de fizioraţi şi dezvolată de 
A. Smith, a devenit după aesta o prej udecată a economiştilor, 
pej udată în măsra în cae, prin adiţie, ei nu văd în com
poziţia organiică a capilului decît aStă dstincţie. Aeastă 
distincţie, cae decurge din procesl cieulaţiei, exercită o in
fluenţă considerablă aspra reproducţiei avuiei în gene, deci 
şi asupra părţii de avuţie ae formează „fondul muncitorului".  
Dar nu acest lucru este hotărîtor aici. In caliate de capial fix, 
maşinle, clădirile, vitele de rasă ec. se deosebesc nemijlocit 
de caiptalul circulant nu prin reun raport faţă de alariu, ci 
nai prin modul în cae se efectuează drculaţia şi epoduc
ţia lor. 

Raportul direct dintre divesele părţi omponente le capita
l'!lui şi munca vie nu este legat de fenonele oslrui cicu
laţiei, nu decurge din acesta, ci din procesul nemijlocit al pro
ducţiei, şi ezintă raportl dine capitalul constant şi capi
talul variabil ; deoebiirea dintre aiceste două feluri de capital 
se ză numai pe raportul lor faţă de munca vie. 

Aşa, de piLdă, B [arton] spune : dand for labour nu depinde 
de capitalul fix, ci numai de apiall circulant. Dr o pate 
din apiall circulant - materia primă şi matieres instrumen
tales - de asemenea nu poate fi schimbată pe muncă vie, la 
fel ca maşinile ec. In toarte ramurle indstriale în cae materia 
primă inră ca element în proesul de valorifiae ea, materia 
primă - în măsura în ae cosiderăm aici numai acea parte 
a capitlului fix ae inră în marfă - costituie cea mai im
portantă acţiune din pea de capial ae nu e cheltuieşte 

1) - această limitare a populaţiei muncitoare, micşorînd oferta de 
muncă şi sporind în consecinţă preţul ei, nu face decît să accelereze 
introducerea maşinilor, transformarea capitalului circulant în capital fix 
şi, deci, ar cra artificial o populaţie „excedentară" ; căci excdentul 
există de obicei nu în raport cu cantitata de mijloace de subzistenţă, ci 
în raport cu mijloacele de angajare, cu cererea efectivă de muncă. -
Nota trad. 
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e ariu. O altă prte din capialul cieulant, şi anume o ae 
din apilul-marfă, este foată din obiecte de onsum e 
intră n venitul lei nprodtive (dică u l laei munci
oare). Pn are, creşterea acestor două părţi ale capialului 
cirulant nu afectează cereea de braţe de muncă ai mult 
demt o afează eştrea capitalului fix. În plus, partea de 
pial irculant are onstă din matiees brutes 1) şi matiees 
instrumentales creşte în a€€aşi proporţie sau chiar într-o po
porţie mai e dit tea de capital cae, Ub fomă de 
capital fix, se investeşte în maşini etc. 

Ramsay a dezvolat mai amplu deosebirea semnalată de 
Baton. l l corectează e Barton, menţinîndu-se însă în limi
tele concepţiilor acestuia. El reduce de fapt dosebirea la deo
sebiea dinre capitalul constant şi capitalul variabil, dar con
tinuă să numescă capitalul costant apital fix, deşi include în 
el şi maeria primă etc. ,  iar capitalul variabil - capil cicu
lant, deşi exclude din el întegul capial circulant cae nu se 
cheltuieşte nemijlocit pe salariu. Despre aceasta mai tîrziu, cind 
vom ajune la Ramsay. Dar aest luru dovedeşte ncesitaea 
aprofundării în continuare. 

Carificind deosebirea dintre capitalul onstant şi apialul 
variabil, deosebire are provine exclusiv din pocesul nemij
loit al roducţiei, n raporul dine diversele părţi compo
nente ale capitalului şi munca vie, iese la iveală totodată că, 
în sine, acestă deosebire nu ire nici o legătură u masa abso
l ută a obictelor de consum produse, deşi pezintă o mare im
portanţă din punctul de vedere al realizării aestei mase. This 
way, however, of realizing the gros revenue . diffeent com
modities being nat, as R[ia1do] s it, and B [airton] intimaes 
it, the cause but the effect of the immanent laws of capitalistic 
produotion, leading to a dimnishing popo'tion, if ompaed 
with the otal mount of poduce,, of rthat pt of it which 
fs the funds for the eproduotion of the labouring ss 2) . 
Dacă o prte contdabilă a apitalului este foată in 
aşini, materie primă, matieres instrumentales etc., înseamnă 
că din totaliatea casei muncitoare numai o parte neînsemnată 
va fi ocupată cu eproducţia mijloaelor de subzistenţă [750) 

1) - materii prime. - Nota trad. 
2) - Dar acest mod de realiare a venitului brut în diferite mărfuri 

nu reprezintă, aşa cum reiese la R[icardo] şi se subînţelege la B [arton] , 
cauza, ci efectul legilor imanente ale producţiei capitaliste, care fac ca 
partea din produs care formează fondul pentru reproducţia clasei 
muncitoare să se micşoreze tot mai mult în comparaţie cu suma totală 
a produsului. - Nota trad. 
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care inră în consumul munciorilor. ar acestă relative dimi
nuti1 1) a reprooucţiei apitalului variabJ nu ontituie .uza 
pentu ative dece in bhe dnd !r abour 2) ci, dmpo
trivă, ef!tul ei. Tot astfel o parte mai mae din muncitorii 
ocupaţi în producţia de obiecte de consum, care în general 
intră în venit, va produe obiecte e inră n consumul - în 
cheltuirea venitului - caitaliştilor, landlonilor and their re
tainrs (sae, church etc.) 3), în timp e o pte mai i va 
produce obiecte destinate venitului muncitorilr. Dar şi acesta 
este un efect şi nu o cauză. Odată cu &chimbaea raportului 
social dinte muncitori şi capialişti, odată cu evoluţionarea 
relaţiilor dominante n producţia capitallstă, această situaţie 
s-ar schimba iediat. The evenue would be „realized in dif
ferent commoditis" ,  to ue an e�sion of Ric [lo] ") .  

In condiţiile f�zice - ca să ne exprirmăm asfel - ale 
producţiei nu există nimic care să determine în mod necesar 
cuta1 e sau cutare mod de realizare a venitului. The workmen, 
if dominring, if allowed to produce for themselves, · would 
only soon, and whithout any great exertion, bring up the apital 
(to e a phrase of the con [omic] vulgarians) up to the sn
da1d of tT wants 5) .  se o e deosebie acă mij loacele de 
producţie existente stau în faa murncitoilor în calitate de 
capial, asiiel încît aeştia le pot utiliza nuai în măsura în 
care acest lucru este necesar pentru a spoi surplus value and 
the suplus produe for theiT employers G), adică ă a.ceste 
mijloace de producţie îi utilizează pe ei, e muncitori, sau dacă 
muncitorii, ca subiecţi, utiliează mij loaele de poducţie a 
obit spe a rodue avuţie entru ei înşişi. Fireşte, totodată 
se pTesupne că producţia apitalistă a şi ridicat în genere 
dezvoltaea forţelor poductive ale muncii la nirvelul la care este 
posibilă această revoluţie. 

{Să luăm ca exemplu anul 1862 (toamna aceasta). Mizeria 
şomerilor din Lanshie. Pe de altă pare, on the ondon 
momeyarket „the diffiaulty f finding empoyment r o-

l) - micşorare relativă. - Nota trad. 
2) - scădera relativă a cererii de muncă. - Nota trad. 
"> - şi slugilor lor (stat, biserică etc.) .  - Nota trad. 
"> - Venitul, ca să folosim expresia lui R[icardo] , „s-ar alia în 

diferite mărfuri" . - Nota trad. 
5) - Dacă stăpini ar fi muncitorii, dacă ei ar avea posibiliatea să 

producă pentru i înşişi, ei ar reuşi în foarte scurt timp şi fă pra 
man eforturi să ridice capitalul (ca să folosim expresia economiştilor 
vulai) a nivelul nevoilor lor. - Nota trad. 

O) - plusvaloarea şi plusprodusul pentru cei care-i angajează -
Nota trad. 
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ney" 1), sfel înoît îina .r ocietăţi radle a 
devenit apoape o nesiate, întruit e greu să obţii la banii 
daţi cu împrumut chiar şi o dobîndă de 2o. Din teoria lui 
R [iado] ar eieşi că întrucit pe de o parte la Londra există 
apital, iar e de altă parte a Manchester există forţă de mncă 
nou.tă, „some other employment ought o have een 
oned" )}. 

[b) Barton despre mişcarea salariului 
şi creşterea populaţiei] 

B [arton] constată apoi că acumurea apitalului nu sporeşte 
decît treptat demd r aborr 3), fTă de caUil cind încă 
înainte de aceasta populaţia a cescut în aşa măsură înmt rate 
of wags 4) este căzut. 

„Raportul existent în orice moment dat între salariu şi întregul 
produs al muncii decide dacă alocarea de capital se face într-o direcţie" 
(capital fix) „sau în cealaltă" (capital circulant) (p. 17) .  

„Dacă salariul scade în timp ce pre.ul mărfurilor rămîne neschimbat 
sau dacă preţul mărfurilor creşte în timp ce salariul rămîne neschimbat, 
profitul întreprinzătorului creşte, şi aceasta îl determină să angajeze 
mai mulţi muncitori. Dacă, dimpotrivă, salariul creşte în comparaţie cu 
mărfurile, fabricantul utilizează cit mai puţini muncitori, străduindu-se 
să fa:ă totul cu ajutorul maşinilor" (p. 17 '· 18) . 

„Date demne de crezare atestă că, in condiţiile creşterii treptate a 
salariului, în prima jumătate a secolului trecut populaţia a crescut 
mult mai încet decît în cea de-a doua jumătate a secolului, cînd preţul 
real al muncii a scăzut rapid" (p. 25) . 

„Aşadar, în sine, creşterea salariului nu va determina niciodată o 
sporire a populaţiei munci toreşti ; scăderea salariului poate determina 
o creşere foarte rapidă a ei . De pildă, dacă trebuinţele englezului r 
scădea la nivelul trebuinţelor irlandezului, fabricantul ar începe să 
folosească un număr mai mare de muncitori, corespunzător micşorării 
cheltuielilor lor de întreţinere" (I. c., p. 26). 

„Dificultatea de a găsi de lucru constituie într-o măsură mai mare 
decît nivelul scăzut al salariilor o piedică în calea căsătoriilor" (p. 27) . 

„Se consideră că orice sporire a avuţiei are tendinţa de a crea o 
nouă cerere de muncă. Deoarece însă, in comparaţie cu toate celelalte 
mărfuri, munca necesită pentru producerea ei o perioadă de timp mai 
îndelungată"' 

1) - e piaţa financiară din Londra „este greu de găsit un plasament 
pentru bani" . - Nota trad. 

2) - ,�r exista posibilitata unei alte întebuinţări a ei" .  - Nota trad. 

3) - cererea de muncă. - Nota trad. 
4) - nivelul alariilor. - Nota trad. 
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{din aeeaşi :uză mărimea slariului e poae menţine multă 
veme sub nivelul mediu, căci, dinte toae elelalte mărfui, 
muna ste marfa cel mai geu to withdraw from the market 
n d  thus to bng down to the le. of the ial dend 1)} 

dintre toate mărfurile [751] munca este cea al cărei preţ se urcă cel 
mai mult atunci cînd se produce o creştere a cererii, şi cum orice 
creştere a salariului determină o scădere de zece ori mai mare a 
profitului, e limpede că sporirea capitalului nu poate exercita decît o 
influenţă lentă asupra creşterii cererii efective de muncă dacă înainte 
de aceasta nu s-a produs o creştere a poulaţiei care să menţină salariul 
la un nivel scăzut" (p. 28). 

B [arton] formulază aici tee diferite. 

1n primul rînd : p.vită în sine, ceşteea ariului nu duce 
la o ceştee a populaţiei mncitoşti ; în chimb, cădeea 
salariului poate foarte şor şi foarte epede să <determine o 
creştee a ei. Dovadă : în pria jumăae a ollui l XVIII
lea avem o urcare repată a alariului şi o creştee lentă a 
populaţiei ; dimotrivă, în a de-a doua jumăate a secolului 
l XVIII�lea avem o ae scădee a ariului rl şi o reştee 
rapidă a poulaţiei muncioreşti. E;pliaţia : mriea căsă
toriilor este împiediată nu de insufficient rate of wages, i de 
difficulty of fndng emplornnt 2) .  

ln al doilea rînd : a găsi de lucru este cu atît mai Or cu 
cît nivelul rilui este mai scăzut. Căci trasformarea api
talului în capital cieulnt sau în capial fix, adică în capial 
are utiliză munca au n capial care n-o utilizează, e află 
în raport invers cu nivell ridicat sau scăzut al salarilui. Dacă 
salariul este scăzut, a de muncă ste mae, întruît în 
al aesta înprinzăorului îi convine să utilizee o antiate 
mare de muncă şi cu acaşi capial circuant ae folosi 
un număr mai mare de muncitori. Dacă salariul este Jdicat, 
fabricantl folosşe un nmăr it i mic de muncitori, 
căutînd să facă totl cu aj utorul maşiniJor. 

ln al treilea rînd : în sine, aclIla apialului nu e să 
crească dcit în mod lent eeea de muncă, înrucît orie eş
ere a astei ceeri, atunoi cînd oferta de mncă ste mai mică 
decît ceeea, povoacă o urae apidă a peţlui muncii şi 
o scădee de e ori mai mae a profitlui. Acumulaea ate 
avea n efect rapid asupra cererii de braţe de mncă nai 

1) - de retras de pe piaţă şi de redus la nivelul cererii reale. 
Nota trad. 

�) - nivelul insuficient l salariului, ci de dificultatea de a găsi de 
lucru. - Nota trad. 
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atunci înd a a fost recedată de o creştere însemnată a popu
laţiei muncitoare, astfel încît alariul e află la un nivl foarte 
căzut şi chr dacă ceşte el ontinuă să rămînă scăzut, de
oaece cerea mai mult absoarbe muncă neocupată deît gene
rează o oncuenţă în jurul muncitorilor complet ocupai. 

Toate aestea, m grano salis 1), sînt juste atuni nd ese 
vo�ba de o pducţie capitalistă pe deplin dezvolată. r ele 
nu explică pocesul popiu-zis al aei dezvoltări. 

De aeea, dovada istorică adusă de B [arton] ontrazice teza 
e care a ar fi tebuit so demonseze. 

In prima jumătate a secolului al XVIII-lea, salariul creşte 
trepat, populaţia ceşte lent şi nu există nici un fel de maşini ; 
de nea, n comparaţie cu cealaltă jumătate a scolului, se 
foloeşte în mică msră alt capital fix. 

n a de-a doua jumătate a Dlului al XVIII-lea, dim
potrivă, ariul sade necontenit, populaţia şte într-un rim 
uimitor şi apar numeoae şini. Dar tocmai maşinle au fost 
ele e, e de o parte, au făcut ca populaţia existentă să 
devină exdenară şi au mişorat e această cale salaiul, ar 
pe de altă pare, datorită dezvoltrii rapide a pieţei mondiale, 
au ot din nou această populaţie, apoi au făcut-o din nou 
excidenTă şi au aorbt-o năşi ; rlll u aeaa, ele aill 
acclerat exm de mult acumulaea apitalului şi au făcut 
să aă masa capialului variabl, deşi ast capital variabil 
a scăzut în mol elativ atît în comaaţie cu valoaa totală 
a pdsului, cît şi în comparaţie cu a muncitorilc folosiţi 
de el. Dimotrivă, în pima j umătate a secolului al XVIII-lea 
nu exsta încă o e industrie ci manufactura, bazată pe divi
ziunea muncii. Principala parte omonentă a capialului ră
mîna apill variaibl, e e cheltua ,e salarii. Fa p
ductivă a muncii e dezvoltă lent în cmparaţie cu a din a 
doua jumăate a solului al XVIII-lea. Ceeea de muncă, d�i 
şi alariul, creşau paralel cu acumularea capitalului şi aprape 
proporţional cu ea. Anglia era încă essentiell agricultural 
nation ), în ce era încă arg Tspîndită (şi nla hr să 
e dzvolte) he-mnufar'e 3) (rul şi rl1 u e e 
cua opulaţia aicolă. Un oletariat în esl strict al 
cuvîntului încă nu putea să apară, la fel cum nu exisau încă 
nici indusriaşi şi miionari. In prima jumătate a secolului al 
XVIII-la pcumpănea eativ capitalul variabl, în a doua 

1) - cu nuite rezerve. - Nota trad. 
2) - o naţiune esenţialmene agricolă. - Nota trad. 
> - industria snică. - Nota trad. 



Miscelanee la Ricardo. Incheiere la Ricrdo 641 

jumătate -- apitall fix ; dar acesta din umă e nevoie de o 
masă mae de material uman. Introducerea lui e sară largă 
must e p:eded by n inee of poplaiion 1). r înl 
mers rl l dezvoltării contrazice felul n are este el raat 
la B [on] , întruît se constată că aici s-a podus în genee 
o schimbare în modul de producţie : legile corespunzătoae 
marii industrii nu sînt 'identice cu legile care corespund manu
facturii [752] . Aasa din urmă nu epezintă decit o fază 
de demolare e rml spre cea dintîi. 

Dar aici ar pezenta interes unele date istocice citate de 
B [arton] atît în ceea ce priveşte mişaea alarilui oît şi n 
ceea ce piveşte mişaea peţului ceealelor în Anglia, în mă
sura n ae el compară pima jumăate a secolului l XVIII-lea 
cu cea de-a doua jumătate a acestui secol. 

„Tabelul de mai jos arată" („de pe la mijlocul secolului al XVII-iea 
pină la mijlocul secolului al XVIII-lea salariile au crescut, deoarece 
preţul cerealelor a scăzut în această perioadă cu nu mai puţin de 35o" ), 
„rapotul dintre salariul muncitorilor agricoli şi preţul cerealelor în 
cursul ultimilor 70 de ani. 

Salariul Preţul griului Salariul 
Perioada săptăminal per cuarter n pnts 

de griu 

1 742-1752 6 ş. o p. 30 ş. o p. 102 

1 761-1770 7 " 6 " 42 " 6 " 90 

1780-1790 8 " o " 51 " 2 " 80 

1 795-179 9 " o „ 70 " 8 " 65 

1800-1808 1 1  " o „ 86 " 8 " 60" 
(p. 25, 6) 

,.Raportul Camerei lorzilor asupra legilor cu privire la asistenţa săra
cilor" (din 1816 ?) „conţine un tabel care arată numărul legilor cu privire 
la împrejmuirea pămîntu-ilor, adoptate în fiecare sesiune parlamentară 
începînd de la revoluţie ; din acest tabel se vede că în cei 66 de ani 
dintre 1688 şi 1754 au fost adoptate 123 de asemenea legi, pe cînd în cei 
69 > de ani dintre 1754 şi 1813 au fost adoptate 3 315.  1n cursul ultimei 
perioade, dezvoltarea culturii cerealelor a avut un ritm de aproximativ 
25 de ori mai rapid decît în prima perioadă. Dar în primii 66 de ani 
se cultiva mereu pentru export o cantitate din ce în ce mai mare de 
cereale, pe cînd în cea mai mare parte a ultimilor 69 de ani se 
consuma tot ce se exporta înainte şi în acelaşi timp se importa pentru 
propriul nostu consum o cantitate tot mai mare şi, în cele din umă, 
foarte mare de cereale. „Jn comparaţie cu ultima perioadă, creşterea 

1) - rebuie să fie precedată de o creştere a populaţiei. - Nota trad. 
> - Aşa figurează la Barton. In realitate, din 1754 pînă în 1813 au 

trecut numai 59 de ani. - Nota red. 
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populaţiei în prima perioadă a fost, prin urmare, şi ai lentă decît 
arată dezvoltara culturii cerealelor" (p. 11 ,  12) .  

„In 1688, potrivit evaluărilor făcute de Gregory King după numărul 
caselor, populaţia Angliei şi a Walesului număra 5 500 OOO de locuitori. 
In 1780 ea număra, după Malthus, 7 700 OOO de locuitori. Prin urmare, 
în decurs de 92 de ani ea a crescut cu 2 200 OOO. In următorii 0 de ani 
ea a crescut cu peste 2 700 OOO. Cît priveşte însă prima creştere a popu
laţiei, ea s-a produs, după toate probabilităţile, în special în perioada 
1750-1780" (p. 13) .  

Pe aa unor date luate din sursă sigură, B [arton] eva
luează că 

„In 1750 numărul locuitorilor era de 5 946 OOO, ceea ce înseamnă că de 
pe timpul revoluţiei [1688] el a crescut cu 446 OOO sau cu cîte 7 200 de 
oameni anual" (p. 13. 14) .  

„Rezultă, aşadar că, potrivit aprecierilor celor mai modeste, în ultimii 
ani creşterea populaţiei a avut un ritm de 10 ori mai rapid decît acum 
1 00 de ani. Dar nu este posibil ca acumularea capitalului să fie devenit 
de 1 O ori mai mare" (p. 14) .  

Problema nu este ce antiate de mijloace de subzsenţă e 
produe n idcurs de un an, ci cît de ae e partea de muncă 
vie care intră în decurs de un an în poducţia apilui fix şi 
a capialului ciculant. în funcţie de aeasa e determină mări
mea capitalului vaiabil în comparaţie cu capitalul consant. 

B [arton] îşi explică rearkable rese 1) a aiei în 
aproape întreaga Europă în ultimii 50-60 de ani pn ncreased 
odruotieness 2) a mmelor din Aia, doree at su:pIB 
de meale nobile a făcut ca preţurile mărfurilor să acă 
într-o măsură ai ae decit salariul, adică in at a deter
minat o cădere a iului. stfel, raa pofitului a cscut 
p. 29-35). [XIII-752] . 

1) - creştera uimitoare. - Nota trad. 
) - prductivitatea sporită - Nota trad. 
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[1 . O formulare mai veche a tezei cu privire la 
concordanţa permanentă dintre cerere şi ofertă în 

agricultură. 
Rodbertus şi economiştii-practicieni din 

secolul al XVIII-lea] 

[XII - 580 b] Teoria „formulată în treacăt" de Smith, that 
cn pdes is own dend 1) c. 2) ,  1pe e lioT Malths) 
în a a teorie a entei, a repetat-o dot şi cre într-o anumită 
msră a devenit baa pe care şi-a construit el toria popu
laţiei, a fost 11nată deosebit de regnant în umăol11 aj : 

„Există mai multe grîne sau mai puţine, după cum e şi consumul. 
Dacă există mai multe g u r i, vor fi şi mai multe grîne pentru că vor fi 
mai multe braţe pentu cultivarea pămîntului ; iar dacă există mai multe 
grîne, vor fi şi mai multe guri, întrucît belşugul duce la creşterea popu
laţiei" (p. 125 [John Arbuthnot] „An Inquiry into the Connection bet
ween the present Price of Provisions, and the Size of Farms, etc. By a 
Farmer, Lond. 1773.) 

e aeea 

„în agricultură nu poate exista supraproducţie" (p. 62) . 

Idea fntezistă a lui Rodbertus m că sămînţa etc. nu intră 
[în hltuielile feriemlui] a element al apitalului 3) [este 
infirmată] de sute de lucrări, scrise - unele chiar de femieri, 
în olul al XVIII-lea (în special înepînd din deoeniul al 
7-lea).  În ealitate ar i j ust să e spună, dimpotrivă, că renta 
intră în cheltuielile fermierului a un element al lor. Femiel 
o înglobează în cheltuielile de roducţie (şi ea este na din 
cheltuielile lui de poducţie) . 

„Dacă„. preţul cerealelor este aproximativ la nivelul la care ar trebui 
să fie, acest lucru poate fi determinat numai de raportul în care 
valoarea pămîntului se află faţă de valoarea banilor" (l. c„ p. 132) . 

1) - că grînele îşi creează singure cerera. - Nota trad. 
2) Vei volumul de faţă, p. 386. - Nota red. 
3) Vei volumul de faţă, p. 40-51. - Nota red. 
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Paajl de ai jos rată ă, din momentl în e apilul 
devine domnnt în agicultră, însşi fmierul apit în
ee să considere ena doar cu n szămînt n pofit, că 
înteaga splus value ânope să fie privită în od a profit : 

„In cadrul vechii metode profitul fermierului reprezenta trei rente" 
(Meairiesystem) . „In perioada copilăriei agriculturii, aceasta era o îm
părţeală dreaptă şi echitabilă a proprietăţii. Această metodă este uzitată 
şi astăzi în ţările mai puţin dezvoltate ... Unul aduce pămintul şi capitalul, 
celălalt cunoştinţele şi munca. Dar pe un teren fertil şi bine lucrat renta 
are astăi o impoanţă cit se poate de mică. Procentele la banii săi, 
sau venitul său, omul trebuie să le calculeze la suma pe care o poate 
investi sub formă de capital şi la cheltuirea anuală a muncii sale" . 
(p. 34) [XII-580 b] . 



[2. Nathaniel Forster despre rivalitatea dintre 
proprietarii funciari şi industriaşi] 
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[XIII-670 a] „Proprietarii funciari şi industriaşii se duşmănesc tot 
timpul unii pe alţii şi îşi invidiază reciproc cîştigurile" . (p. 22, notă, 
[Nathaniel Forster] , „An Enquiry into the Causes of the Present High 
Price of Provisions etc." Lond. 1767. [XIII-670 a] . 
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[3. Concepţia lui Hopkins asupra raportului 
dintre rentă şi profit] 

[XIII-669 b] Hopkins (. e vdea paj. 1), osră n 
mod iv că rent of land 2) etă oa iniţială a s
valorii şi că profitl este derivat dn a. 

In pasaj se spne : 

„Cînd ... producătorii erau în acelaşi timp şi agricultori şi manufacturieri, 
proprietarul funciar primea cu titlu de rentă funciară o valoare egală cu 
10 I.st. Să presupunem că jumătate din această rentă se plătea în 
materii prime, iar cealaltă jumătate în produse ale industriei. După ce 
producătorii s-au împărţit în două clase (agricultori şi manufacturieri) , 
acest sistem ar fi putut să se menţină în continuare. In practică însă 
agricultorii au găsit că e mai convenabil să plătească proprietarilor fun
ciari întreaga rentă şi s-o înglobeze în produsul lor atunci cînd îl 
schimbă pe produsul muncii manufacturierilor, pentru a repartiza în 
mod echitabil această plată între ambele clase şi pentru ca salariul şi 
profitul să rămînă la acelaşi nivel şi într-o parte şi în cealaltă" (p. 26, 
Th. Hopkins, „Enquiries relative to the Laws which regulate Rent, 
Profit etc" . Land. 1822). [XIII-669 b] . 

1) Vezi volumul de faţă, p. 51.  - Nota red. 
2) - renta funciară. - Nota trad. 



[4. Carey, Malthus şi James Deacon Hume 
despre îmbunătăţirile în agricultură] 
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[XI-490 a] „Trebuie să menţionăm că proprietarul şi fermierul este 
pentru noi întotdeauna una şi aceeaşi persoană ... Aşa stau lucrurile în 
Statele Unite" (p. 97, H. C. Carey, The Past, the Present, and the 
Fu ture" .  Philadelphia, 1848) . 

. ,Onrnl trece întotdeauna de la un pămînt prost la unul mai bun, 
apoi revine la terenul prost şi ară un sol marnos sau calcaros, şi aceste 
treceri se repetă mereu„. Şi în fiecare etapă a acestui drum el creează 
o maşină mai bună 1) (p. 128, 129.) „In agricultură capitalul poate fi 
investit mai rentabil decît în maşini, pentru că maşinile de acelaşi fel 
nu au decît acelaşi grad de eficacitate, pe cînd productivitatea pămîn
tului creşte din ce în ce mai mult" (1. c.) .  „Cîştigul de pe unna folosirii 
maşinii cu abur" (care transformă the wool in cloth) 2) „constă în faptul 
că a economiseşte salariul, minus paguba de pe urma uzării maşinii. Muna 
investită în cultivarea pămîntului produce salariul plus cîştigul de pe 
urma îmbunătăţirii maşinii (1. c.) .  De aceea „un teren care aduce un 
venit anual de 100 I.st. se vinde mai scump decît o maşină cu abur 
care aduce acelaşi venit„. Cumpărătorul terenului ştie că acesta îi va 
plăti salariul şi dobînda plus creşterea valorii acestui teren datorită culti
vării. Cumpărătorul maşinii cu abur ştie că ea îi va plăti salariul şi 
dobînda dar prin întrebuinţare valoarea ei scade. Unul cumpără o maşină 
care prin întrebuinţare se îmbunătăţeşte ; altul cumpără o maşină care 
prin întrebuinţare se degradează. „.Pămîntul reprezintă o maşină pe care 
un nou capital şi o nouă cantitate de muncă pot fi cheltuite cu un 
folos din ce în ce mai mare, în timp ce la o maşină cu abur nu pot fi 
făcute cheltuieli care să aducă un venit din ce în ce mai are" 
(p. 131) .  

Chiar şi îmbunătăţirile din aricultură, cae duc a micşora
ea cheltuielilor de producţie şi, în ultimă analiză, a scădera 
peţurilor, iar la început - cît timp peţurile se menţin a 
nivelul lor anterior - provoacă o creştere temporară a profi
tului în aricultură, 

1) Este vorba de pămînt. Nota red. 
2) - lina in postav. - Nota trad. 
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„în cele din urmă sporesc renta. ln majoritatea cazurilor, la expirarea 
termenului arendării, capitalul sporit care se investeşte in agricultură 
datorită ivirii unei posibilităţi de a obţine vremelnic profituri mari nu 
poate fi scos în întregime de pe pămîntul arendat, iar la reînnoirea 
contractului de arendă landlordul obţine de pe urma acestor investiţii 
de capital un avantaj sub forma sporirii rentei sale" (Malthus, An 
Inquiry into the Nature and Pro;ress of Rent etc". London 1815 [p. 26] . 

„Dacă înainte, pe vremea cînd cerealele nu aveau încă preţurile 
ridicate care au predominat în ultimii ani, pămîntul arabil aducea de 
regulă doar o rentă mică, mai ales din cauza necesităţii unanim recu
noscute de a lăsa pîrloage, astăzi cuantumul rentei ar trebui micşorat 
din nou, pentru a face posibilă reluarea vechiului sistem" .  (p. 72, J. D. 
Hume, „ Thoughts on the Corn-Laws" etc. London 1815). [XI-490 a]. 



[5. Hodgskin şi Anderson despre creşterea 
productivităţii muncii în agricultură] 
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[XIII-670] „Pe măsura creşterii populaţiei, suprafaţa de pămînt nece
sară pentru a procura omului hrana trebuincioasă devine din ce în e 
mai mică" (p. 69, „The Natural and Artificial Riaht of Property con
trasted etc." by Hodgskin (anonym) Lond. 1832. 

{aina lui Hodgskin, aeşi luru a fost afimat de 
nderon 1).} [XIII-670 a] . 

1) Vezi volumul de faţă, p. 149-150. - Nota red. 
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[6. Scăderea] ratei profitului 

[XIII-670 a] ofitul la un capial mai mae cae foloeşte 
un capital constant mai mae (maşini, materie primă), dat fiind 
că el se eprtiează la un capital total n cadrul căruia mnca 
vie folosită constituie o te proporţional mai mică din capi
talul otal, este mai mic dcît n profit mai mic care a fost 
eat de o mncă vie ce repezintă o parte poporţionlă mai 
mae într-un apital otal mai mic. Micşoraea capitalului va
riabl şi eştea elativă a capitalului onstant, cu toate că 
amîndouă aceste părţi de capial cesc, nu repezintă decît o 
altă epresie pentru productivitatea sporită a muncii. [XIII-
670 a] . 
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Adnotări şi Indici 



Citate în limbi străine 

Capitolul opt 

p. 17 „In Flandra" (belgiană) „dung and hay are in these parts impor
to from Holland" (pentru cultura inului etc. Din in însă ei fac 
linsero etc.) „The refuse in Dutch towns is a matter of trade, and 
is regularly sold at high pLices to Belgium. At about 20 miles from 
Antwerp, up the Schelde, the reservoirs may be sen for the 
anure that is brought from Holland. The trade is anaged by a 
company of capitlists, on Dutch boats" etc. (Banfield.) 

p. 18 «Le proprietaire founit le domaine, les bâtimens, et ordinaire
ent tout ou partie du betail et des instrumens necessaires a 
l'exploiation ; le colon, de son câte, apporte son travail, et rien 
ou presque rien de plus ; les produits de la terre se partagent 
par moitie.» (Mathieu de Dombasle, «Annales agicoles» etc. Paris 
1828, 4te livraison, p. 301.) «Les colons partiaires sont generale
ment ds hommes plonges dans la misee» (302). «Dacă metayer 
obţine un accroissement de produit brut de 1 500 frs. au moyen 
d'une avance de 1 OOO frs.» (deci un venit brut de 500 frs.) , «el 
trebuie să impartă pe jumătate cu propieaire, îi revin deci 750, 
pierde deci 250 fs. dm le sale avances.+ (p. 304.) «Dans l'ancien 
systeme de culture, la depense ou les frais de production sont 
pris presque entierement sur les produits eux-memes en nature, 
par la consommation des bestiaux, du cultivateur et de sa famille ; 
il ne se fait prsque aucune depense en ecus. Nuai acestă 
împrejurare a pu donner lieu de croire que le proprietaire et le 
colon pouvaient partager entre eux tout le produit des recoltes qui 
n'st pas consomme dns l'exploitation ; dar acst proces este 
applicables numai la acest genre d'agriculture, adică a agricul
ture miserable ; r de îndată ce se încearcă o ameliorare a 
agriculturii se observă că acest lucru este posibil numai prin 
quelques avances dont i1l faut reserver le montant sur le prduit 
brut, pour l'appliquer a la production de l'annee suivante, eq 
sorte que tout partage du produit brut, entre le prprieaire et le 
colon, forme un obsacle insurmontable a toute ame.ioration.
(1. c. p. 307.) 

p. 113 andlrds sînt nemulţumiţi de secara mlaştinilor, de improving 
of commons, sowing of St. Foyne and Clovergras, as the way to 
depss the price of victuals." (Petty) " Polit. Arith.", ond. 1699, 
p. 230.) 

p. 113-114 „Rentele pot să sadă in some places, and some counties şi 
totuşi întregul pămînt al naţiunii" (el are în vde valaa 
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pămîntului) „improve all the while de exemplu cînd parks e 
disparked şi pădurile şi commons are taken in, and enclosed ; 
when Fen-Lands are drained şi cînd multe porţiuni" (de pămînt) 
„prin industrie şi manuring 1) sînt ameliorate, it must cerainly 
depretiate that ground which has been impoved to the full 
before şi nu mai sînt susceptibile de ameliorări. în felul acesta, 
rena persoanelor particulare scade, dar general rent of the king
dom şi în acelaşi timp, improvements creşte" (p. 26, 27). „ln 
1666-1668, private rents au scăzut, dar in the kingdomes general 
rena! a fost mai mare în această perioadă decît în anii prece
denţi, doarece the improvements upon land were greater and 
more universal, between those two periods, than at any time 
befoe" (p. 28, D'Avenant, „Discourses on the Publick Revenues 
etc." ,  Part II, London 1698) . 

Capitolul nouă 

p. 1 23 Legea din 1773 ( . . .  ) „a fost determinată de avowed intention de a 
reduce pentru manufacturers i noştri preţul cerealelor pentru 
ca prin encouragement of Foreign importation să se stabilească 
pentu propriul nostru popor a chaper rate." (p. 50, [Ande rson] 
" A  calm Investigantion of the circumstances that have led to the 
present scarcity of grain in Britain", London 1801.) 

p. 1 27 "I shall gratly regret that considerations for any particular class, 
are allowed to chck the progress of the wealth and population 
of the country." (p. 49, Ricardo, "An Essay on the lnfluence of a 
low Price of Corn on the Profits of Stock etc.", London, 1815.  
ld ed. 

p. 127 " That some capital would be lost cannot be disputed, but is the 
possession or preservation of capital the end, or the means ? The 
means, ndoubtedly. What we want is an abundance of comodi
ties ( ... ) and if it could be proved that by the sacrifice of a part 
of our capital we should augment the annual produce" (producţia 
anuală) " of those objects which contribute to our enjoyment and 
happiness, we ought not to repine at the loss of a part of our 
capital." (p. 60, " On Protection to Agriculture", 4th ed„ London 
1822.) 

p. 1 27 " To an individual with a capital of 20 OOO 1., whose profits were 
2 OOO I. per annn, it would be a matter quite indifferent whether 
his capital would employ a hundred or a thousand men, whether 
the commodity produced, sold for 10 OOO 1., or for 20 OOO 1., 
provided, in all cases, his profits were not dominished below 2 OOO 
1., ls not the real interest of the nation similar ? Provided its 
net real income, its rent and profits be the same, it is of no 
importance whether the nation consists of 10 or of 12 millions of 
inhabitants." (p. 416, " Principles of Politica! Economy", 3d ed.) 

p. 1 38 " ln an improved state of agriculture produce may be raised on 
the second or the third quality of land at as little cost as it could 

1) In manuscris : manufactuing. 
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under the old system upon the first quality." (Sir Edw. West, 
" Price of Corn and Wages of Labour", Land„ 1826, p. 98.) 

p. 139 " The principle of competition face imposibilă existenţa a 2 rates 
of profirt n aceaşi ţară ; dar aceasta de€rmină relative rents nu 
the general average of rent." (p. 30, Th. Hopk[ins], " On Rent 
Land, and its Influence on Subsistence and Population", London 
1828.) 

p. 139 " I f  all labourers were employed for rthe same end, or objecrt, as 
the diamond cutter and the opera singer, in a short time there 
would e no wealth to subsist them, because none of the wealth 
produced would then become capital. If a considerable proportion 
were so empoyed, wages vv ould be low ; because, but a compara
tively small part of what was produced would be used as capital ; 
but if only a few of the labourers were so empoyed, and, of 
course, nearly all were plaughmen, shoemakers, weavers etc. then 
much capital would be produced, and wages could be proportion
ally high." (1. c. p. 84, 85.) " With the diamond cutter and the 
singr, must be classed all those who labour for the landlords, or 
annuians, and who recive a part of their income as wages : all, 
in fact, whose labours terminate merely in producing those things 
which gratify landlords and annuitants, and who redve in return 
for their labours, a part of the rent of the landlord, or of the 
income of the annmtant. These are all productive labourers, but 
all their labours lre for the purpose of converting the wealth 
which exists, in the shape of rent and annuities, into some other 
form, that shall, in that other fom, more gratify the landlord 
and annuitant, and therefore they are secondary producers. All 
other labourers are primary producers." (1. c. p. 85.) 

p. 141 '' The cultivatos" in Italy "plătsc in general landlordului, cu titlu 
1821, the whole net produce, care revine landlordului, govement 
and tithe-ow?rs reprezintă 20 3/, milioane 1., iar the whole wages 
numai 14 114  OOO l." (Hopkins, 1. c. p. 94.) 

p. 141 '· The cultivators" in Italy "plătesc in general landlordului, cu titlu 
de rentă, 1/2 şi ciar mai mult de 112 din produs în condiţiile unei 
modeate skill in agriculture şi ale unei scanty supply of fixed 
capital. a mai mre parte a populaţiei constă din scondary 
producers and landlords and generally the primary producers are 
a poor and degraded class." (p. 1 01,  102.) 

p. 141 " Aeeaşi situaţie era în Franţ.a in timpul lui Ludovic al XIV-lea 
(al XV-lea şi al XVI-lea) . După Young 1 40 905 304 1. în rent, tithes 
şi taxes. De acea agricultura era iseră. Populaţia Franţei nu
măra pe atunci 26 363 074. Chiar dacă 6 millions of labouring 
population, cifră vădit exagerată, chiar şi aşa ficae family 
trebuia să furnizeze anual, direct sau indirect, an average de 
about 23 1. of net whealth to the landlords, the church, and the 
govenment. După Young, dacă se ţine seama şi de toate celelalte 
considerente, la 1 familie muncitoare revin anual 42 1. şi 10 ş. 
de produs, din care 23 paid away to others, iar 191, şi 10 ş. 
remained to subsist itself." (1. c. p. 1 01-104.) 

p. 141 " The rrr of Mr. Malthus and his followers is to be found in the 
assumption, that a reduction of the labouring population would 
not be followed by a crre.�uondent reduction of capital." (1. c. p. 
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118) .  " Domnul Malthus uită că the demand is liited by the 
means of paying wages şi" că " aceste means do not arise spon
taneously, but always previously created by labour." (1. c. p. 1 22.) 

p. 142 " Este ciudată această strong inclination to represent net wealth 
as be neficial to the labouring class, because it gives mployment ! 
though it is evidently [509] not on account of being net, that it 
hias that power, but because it is wealth, - that which has been 
brought into existence by labour : while simultaneously, an additi
onal quantity of labour is represented as injurious to the labour
ing classes, though tnt labour produces 3 X much as it  consu
mes" 1. c. p. 1 26.) 

p . 142 " If by the use of superior machinery, the whole priary produce 
could be raised from 200 to 250 or 300, while net wealth and 
profit tool: only 140, clar that there would remain s a fund for 
the wages of the primary producers 1 1 0  or 160 instead of 60." 
(1. c.  p. 18.)  

p. 142 "The condilion of labourers is rendered bad either by crippling 
their productive power, or by taking from them what they have 
produced." (1. c.  p. 1 29.) 

p. 142 " No says Mr. MaHhus, «the weight of your burthen has nothing 
whatever to do with your distress ; that arises solely there being 
tao many persons carrying it»." (1. c. p. 134) . 

p. 142 ·· In the general principale, that cost of production regulates the 
exchangeable value of .11 commodities, original materials are not 
included ; but the claim which the owners of these have upon 
produce, causes rent to enter into value." (p. 11.  Th. Hopkins, 
" Economical Enquiries relative to the Laws which regulate Rent, 
Profit, Wages, and the Value of Money", London 1822.) 

p. 1 42 „Rent, or a charge for use. arises naturally out of ownership, or 
the establishment of a r i g h t o f  p r o  p e r  t y." l. c.  p. 13.) 

p. 142 " Anything may yield a rent if it is possessed of the following 
qualities : - First, it must exist in a degree of srcity ; secondly, 
it must have the power to aid labour in the great work of pro
duction." (1. c. p. 14.) 

p. 142 ... " where land so plentiful, compared with the labour and stock 
to be employed upon it, ( ... ) that no charge for rnt could be 
m.de because it was not scarce." (1. c. p. 21.) 

p. 142 ·' In unele ţă1i lordul poate extorca 50o pe cînd în altele - nici 
10%. In regiunile fertile din Orient a an can subsist upon 1/3 
of the produce of his labour employed upon the land ; but in part 
of Switzerland and Norway, an exaction of 10010 ight depopulate 
the country ... we see no natural bounds to the rent that ay be 
exacted, bui in the limited abilities of the payers" (p. 11) ... " when 
infe1ior soils exist, the competition of those inferior soils against 
the superior." (p. 33, 34.) 

p. 142-143 " In Anglia este mult common land, the natural ftility of 
which is equal to what a large part of the land now cultivated was, 
prior to its being taken into cultivation ; and yet the expense 
of bringing such common lands is so grat, s to cause them nat 
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to yield the ordinary interest for the money expended in improv
ing them, laving nothing as rent for the natural fertility of the 
soils, and this with all the advantages of an immediate applica
tion of labour, aided by stock skilfully applied, and funishd 
with manufactures cheaply produced ; în afară de aceasta god 
as în vecinătate etc. . .. The present land proprietoa ay be 
considered the owners of all the accumulated labour which has 
for ages been expeded, in bringing the country to its present 
productive state." (1. c. p.  35.) 

p. 144 " A  stream favourably situated„ funishes an instance of a rent 
being paid an appropriated gift of nature, of as exclusive a kind 
kind of any that can de named. This is well understood in manu
facturing districts, where considerable rents are paid for small 
sram of water, particularly if the fall is considerable. The power 
obtained from such stream being equal to that afforded by large 
stean-engines, it is as advantageous to use them, though subject 
to the payment of a heavy rent, as it is to expend large sums 
in the erection and working of stam-engines. Of streams, to, 
there are some larger, some smaller. Contiguity to the seat of 
manufacture is also an advantage which commands a higher rent. 
In the counties of York an Lancaster there is probably a much 
greater difference between the rents paid for the smallest and 
the largest strams of water, than there is between the rents paid 
for 50 of the most fertile acres that are in common cultivation." 
(Hopkins, 1. c. p. 37, 38.) 

p. 150 " ln cadrul unui judicios system of management productivitatea 
pntului can be made to augment, from year to year, for a 
succssion of time be which no limit can be assigned, till at 
last it may be made to attain a degree of productiveness, of 
which we r.annot perhaps, at hs time conceive an ida." 
([Anderson, " A  calm lnverstigation ... ",] p. 35, 36.) 

p. 150 " Se pate spune cu certitudine că the prsent population ste atît 
de neîsemnată în comparaţie cu cea pe care ar puta s-o hră
nească această insulă încît problema este below any degree of 
serious conideration." p.  37 .) 

p. 150 " Wherever population increases the produce of the country must 
be augmented along with it, unless some moral influence is per
mitted to derange the economy of nature." (p. 41.) 

p. 1 50-151 " lt is not the rent of the land that determines the price of 
is prduce, but it is the price of that produce which determines 
the rent of the land, although the price of that poduce is often 
highst in those counris where the rent of land is lowest." 
... " This seems to be a paradox that deservs to be explained. I n  
every country there is a variety o f  soils, differing consideably 
from one another in point of fertility. Thse we shall at prent 
supase aanged into different classes, which we shall denote 
by the letters A, B, C, D, E, F etc„ the class A comprehending 
the soils of the greatest fertility, and the other letters exprssing 
different classes of soils, gradualy decreasing in fertility as you 
recde from the first. Now, as the expense of cultivating the least 
fertile soi! is as great or greater than that of the most fertile 
field, it necessaily follows, that if an equal quantity of corn, the 
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p roduce of each field, can be sold at the same price, the pofit on 
cultivating the most fertile soil must be much greater than that 
of cultivating the others" ; ... " and as this continues do decrease" 
... " as the sterility increases, it must at length happen that the 
expense of cultivating some of the inferior classes will equal the 
value of the whole produce." ( [Anderson, " An enquiry into the 
nature of corn laws .. .  ", Edinburgh 1 777] , p. 45-48.) 

p. 1 52 ... " infinite diversity of soils" în parte din cauză că aceste " soils 
may be so much altered from their original state by the modes of 
culture they have been fomerly subjected to, by the anures" 
etc. (p. 5, [Anderson] " An Inquiry into the Causes etc.", Edinburgh 
1779.) 

p. 152-153 " Where there are two fields, the produce of which is nearly 
as above stated, şi anume că unul dă 12 bushels remunerating the 
expense, celălalt 20, without requiring any immediate outlay for 
their improvement, the farmer would pay even more rent than 6 
bushels f. i. for the latter, iar pentru celălalt nimic. Dacă 12 bushels 
just sufficient for the expense of cultivating, no rent whatever can 
be afforded for cultivated land that yields only 12 bushels." (p. 
1 07-109, vol. III, [Anderson] " Essays relating to agriculture and 
rural affairs". Edinburgh-London 1775-1796.) 

p. 153 "Yet it cannot be expected that, if the superior produce has been 
immediately occasioned by his own outlay of capital, and exertions 
of industry, he can pay nearly the same proportion of it as rent : 
but after the land hs been for some time in a permanent state of 
fertility to the degree, though it even originally derived that ferti
lity from his own industry, he will be content to pay such a 
proportion of rent as is here stated.'" (1. c. p. 109, 1 1 0.) 

p. 160 " The produce of the earth - all that is derived from its surface 
by the united application of labour, machinery, and capital, is 
divided among three cliasses of the community ; namely, the pro
prietor of the land, the owner of the stock or capital necssary 
for its cultivation, and the labourers by whose industry it is culti
vated." ( [Ricardo] "Princ. of Pol. Ec.", Preface, 3d ed. London 
182 1 .) 

p. 1 60 " But in different stages of society, the proportions of the whole 
produce of the earth which will be allotted to each of thse classes, 
under the names of rent, pofit and wages, will be essentially 
different.'' (1. c.) 

p. 1 65 «a rente dans le sens de Richardo, est la propriete fonciere â 
l'etat bourgois : c'est-â-dire la propriete feodale qui a subi Ies 
conditions de la production bourgeoise.» ([Marx,] p. 156, «Misere 
de la Phil.>", Paris 1 847.) 

p. 165 «Ricardo, apres avoir suppose la production bom·geoise come ne
cssaire pour determiner la rente, l'applique neanmoins â la 
propriete fonciere de toutes Ies epoques de tous Ies pays. Ce 
sont la Ies errements de tous Ies economistes, qui representent 
Ies rapports de la production bourgoise comme ds categories 
etenells.- (1. c. p. 160.) 

p. 1 66 •<Les terrs capitaux peuvent etre augmentes tout aussi bien que 
tous Is autrs instrumens de produotion. On n'y ajoute rien â la 
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atiere, pour parler le langage de M. Proudhon, ais on multiplie 
es terres qui servent d'instrument de production. Rien qu'a appli
quer a des terres deja transfomees n moyen de production de 
scondes mises de capil, on aumente la terre capial as rien 
ajouter a la terre matiere, c'est-a-dire a l'etendu de la tere.» 
(1. c. p. 1 65.) 

p. 166 «En premier lieu on ne peut pas, comme dans !'industrie manu
facturiere, multiplier d volante les instruments de production du 
meme degre de productivite, c'est-a-dire Ies terrains du meme 
dere de fecondi te. Puis, a mesure que la population s'accroît, on 
en vient a exploiter ds terrains d'une qualite inferieure, ou a 
faire sur le meme terrain de nouvelles mises de capial proportion
eUement moins productivs que Ies premieres.» (1. c. p. 157.) 

Capitolul zece 

p. 168 " It is not the rent of the land that determins the price of its. 
produce, but is is the price of that produce which determines the 
ent of the land" [Anderson, " An enquiry into the nature of corn 
laws ... ", Edinburgh 1777, p. 45.] 

p. 1 69 " The notion of ag1iculture yielding a produce, and a rent in 
consequences, because nature concurs with human industry in the 
procss of cultivation, is a mere fancy. It is not from the produce, 
but from the price at which the produce is sold, that the rent is 
derived ; and this price is got not because nature assists in the 
production, but because it  is the price which suits the consumption 
to the supply." [Buchanan în Smith, " An inquiry into the nature 
and causes of the wealth of nation" vol. II, Edinburgh 1814, p. 55, 
note.] 

p. 173-174 " Mr. Ricardo's system is one of discords .. .its whole tends 
to the production of hostility among classes and nations... His 
book is the true manual of the demagogue, who seeks power by 
means of agraiianism, war, and plunder." (p. 74, 75 H./C./Carey, 
" The Past, the Present, and the Future", Philadelphia 1848) 

p. 175 " I t  remains" ... " however to be considered, whether the appropri
ation of land, and the consequent creation of rent, will ccasion 
any variation in the relative value of commodities, independently 
of the quantity of labour necessary to production." (p. 53, [Ricardo] 
"Princ. of Pol. Ec." 3d edit., Lond. 1821.) 

p. 177 " It is the comparative quantity of commodities which labour
will produce, that produces their present or past relative value." 
o. c. p. 9.) 

p. 1 77 ''Two commodities vary in relative value, and we wish to know 
in which the variation has aken place." (p. 9.) 

p. 179 " The inquiry to which o draw the reader's attenion, relats 
to the efect of the variations in the relative value of commodities, 
and not in their absolute value." (p, 15.) 

p. 179 " Instead of regarding" ... " value as a relaion between two 
objects, they'' (Ricardo and his followers) " consider it as a 
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positive result produced by a definite quantity of labour." ([Bailey, 
"A critical dissertation„."], p. 30. 

p.  179 „." value, as something intrinsic and absolute." (I. c. p. 8.) 

p. 180 " Not only the labour applied immediately to comodities affects 
their value, but the labour also which is bestowed on the imple
ments, tools, and buildings, with which such labour is assisted." 
([Ricardo, " On the principles of political economy„.", London 
1821,J p. 16.) 

p.  184 "In every state of society, the tools, implements, buildings, 
and machinery employed in different trades may be of various 
degrees of durability, and may requ1re different portios of labLr 
to produce them." (I. c. p. 25.) 

p. 1 84 " The proportions, too, in which the capital that is to support 
la bour" (capitalul variabil) " and the apital that it invstd in 
tols, machinery, and buildings (caipialul fix) " may be variously 
combined." Avem, aadar o " difference in the degree of durability 
of fixed capital, and this variety in the proportions in which 
the two sorts of capital may be combined". (p. 25.) 

p. 1 85 " The food and lothing consumed by the labourer, the buldings 
in which he works, the implements with his labour is assistd, 
re all of a perishable nature. There is however a vast difference 
î n  the time for which these different capitals Wll endure„. 
According as capital is rapidly perishable, and requires to be 
frequently reproduced, or is of slow consumption, it is classd 
under the heads of circulating, or fixed apital." (p. 26.) 

p. 185 " It is also to be obseved that the circulating capital may 
circulate, or be returned to its employer, in very unequal times. 
The wheat bought by a farmer to sow is compaatively a fixed 
apital to the wheat purchasd by a baker to make into loaves. 
One leavs in the ground, and can obtain no retun for a yeas ; 
the other can get it ground i nto flour, sell it as brad to his 
customes, and have his capital free to -enew the same, or 
commence any other employment in a week." (p. 26, 27.) 

p. 185 " Two trades then may employ the same amount of capital ; but 
it may be very differently divided with respect to the portion 
which is fixed, and that which is circulating." (p. 27) 

p.  185 "Again two manrufacturers may employ the same mount of fixed, 
and the same amount of circulating capital ; but the durability 
of their fixed capitals" („.) " may be very unequal. One may have 
steam-engines of the value of 10 OOO 1„ the other, ships of the 
same value." (p. 27, 28.) 

p. 186 " Different degrees oE durability of „.apitals, or, which is the 
same thing„. of the time which must elapse before one set of 
comodities n be brought to mrket." (p. 30) 

p. 186 " I t  is hardly necessary to say, that cimodities which have the 
same quantity of labour bestowed upon their production, will 
differ in exchangeable value, if they cannot be brought to market 
in the same time." (p. 34.) 

p.  186 " Suppose I employ twenty men at an expense of 1 OOO I. for a 
year in tbe production of a commodity, and at the end of the 
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yar I employ twenty men again for another year, at a further 
expense of 1 OOO 1. în finishing or perfecting the same commodity, 
and that I bring it to the arket at the end of two years, if 
profits be 10 p. c., my commodity must sell for 2 310 1 .  ; for I 
have employed 1 OOO 1. capital for one year, and 2 100 1. capital 
for one year more. Another man employs precisely the same 
quantity of labour, but he employs it all în the first yar ; he 
employs forty men at an expense of 2 OOO 1., and at the end of 
the first year he sells it with 10 p. c. profit, or for 2 200 1. Here 
then are two commodities having precisely the same quantity of 
la bour bestowed on them, one of which sells for 2 310 1. - the 
other for 2 200 1. ' '  (p. 34.) 

p. 187 . . .  " this diffe1·ence ... and variety in the proportions etc. introduce 
another cause, besides the greater or less quantity of labour 
necessary to produce commodities, for the vari.tions în their 
relative value - this cause is the rise of fall in the value of 
labour." (p. 25, 26.) 

p. 187 "A rise în the wages of la bour cannot fail to affct unequaly, 
commodities produced under such different circumstances." (p. 27.) 

p. 188-189 " Suppose two men employ one hundred men each for a year 
în the construction of two machines, and another man employs 
the same number of men în cultivating corn, each of the machines 

at the end of the year will be of the same value as the con, 
for they will each be produced by the same quantity of labour. 
Suppose one of the owners of one of the machines to employ it, 
with the assistance of one hundred men, the following year în 
making cloth, and the owner of the other machine to employ 
his also, with the assistance likewise of one hundred men, în 
making cotton goods, while the farmer continues to employ one 
hundred men, as before în the cultivation of con. During the 
scond year they will all have employed the same quantity of 
labour" ( ... ) " but the goods and machine together [532] of the 
clo� hier, and also of the cotton manufacturer, will be the result 
of the labour of two hundred men, employed for a year ; or, 
rather, of the labour of one hundred men for two years ; whereas 
the cn will be produced by the labour of one hundred men 
for one year, consequently if the corn be of the value of 500 1. 
the machine and cloth of the clothier together, ought to be of the 
value of 1 OOO 1. and the machine an cotton goods of the cotton 
manufacturer, ought to be alsa twice the value of the corn. But 
they wil be of more than twice the value of the con, for the 
profit on the clothier's and cotton manufacturer's capital for the 
first year has been added to their capitals, while that of the 
farmer has been expended and enjoyed. On account then of the 
different degrees of durability of their capitals, or, which îs the 
same thing on account of the time which must elapse before one 
set of commodities can be brought to market, they will be 
valuable, not exactly in proportion to the quantity of labour 
bestowed on them, - they will not be as two to one, but some
thing more, to compensate for the greater length of time which 
must elapse before the mast valuable can be brought to market. 
Suppose that for the labour of each workman 50 1 .  per annum 
were paid, or 5 000 1. capital were employed and profits were 
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10 per cent., the value of ach of the machines s well as of the 
crn, at the end of the first year, would be 5 500 1. The scond 
yar the manufacturers and famers will again employ 5 OOO 1. 
ach in the support of labour, and will therefore again sell their 
goods for 5 500 1. ; but the men using the machines, o be on a 
par with the farmer, must not only obtain 5 500 1., for the equal 
aapitals of 5 OOO 1. employed on la bour, but they must obtain a 
.further sum of 550 l. ; for the profit on 5 500 l. whichi they have 
invested in machinery, and consequently" ( ... ) " their gds must 
sell for 6 050 l." ... "Here then are capitalists employing prcisely 
the same quantity of labour annually on the production of their 
comodities, and yet the goods they produce differ in value on 
account of the different quantities of fixed capital, or accumulated 
labour, employed by each respectively." ... " The cloth and cotton 
goods are of the same value, because they r-e the prduce of equal 
quantities of labour, and equal quantities of fixed capital ; but corn 
is not of the same value s these comodities, because it is produced, 
as far as regards fixed capital, under different circumstance." p. 
29-31.) 

P. 191 ... " the goods they" (the cottonmanufacturer and the farmer) "pro
duce differ in value on account of the different quantities of fixed 
capital, or accumularted labour, employed by each respectively". 
(p. 31.) 

p. 192 "Here then are two capitalists employing precisely the same 
quantity of labour annually in the production of their commodi
ties, and yet the goods Lhey produce differ in value." (p. 30, 31) 

p. 1 93 "Here then are capitalists employing precisely the same quantity 
of" (immediate, living) " labour annualy on the production of their 
commodities, and yet the goods they produce differ in value" 
(i. e. have cost-prices different from their vaJues) " on account of 
the ditferent quantities of ... accumulated labour, employed by each 
respetively." (p. 30, 31 .) 

p. 1 94 " But they" (the cottons " will be of more than twice the value 
of the corn, for the profit ... on the cotton manufacturer's capital 
for the first year has been added to his capital, while that of 
the farmer has been expended and enjoyed." ( ... ) " On account 
then of the different degrees of durability of their capitals, or, 
which is the same thing, on account of the time which must be 
elapse before one set of commodities can be brought to market, 
they will be valuable, not exactly in proportion to the quantity 
of labour bestowed on them, - they not be s two to one, but 
something more, to compensate for the greater length of time 
which must elapse befone the most valuable can be brought to 
market." (p. 30.) 

p. 197 " Suppse I employ twenty men at an expense of 1 OOO 1. for a 
year in the production of a commodity, and that at the end of 
the year I employ twenty men agqin for another year, at a 
further expense of 1 OOO 1. in finishing or perfecting the same 
commodity, and that I bring it to market at the end of two 
years, if profits de 10 p. c., my commodity must sell for 2 310 1. ; 
for I have employed 1 OOO 1. capitalist for one year, and 2 100 I. 
capital for one year more. Another man employes precisely the 
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same quantity of labour, but he employs it a11 in the first year ; 
he employs frty men at an expense of 2 OOO 1., and at the end 
of the first year he sells it with 1 0  p.  c. profit, or for 2 200 I.  
Hee then are two commodities having precisely the same quantity 
of labour bstowed on then, one which sells for 2 310. - the other 
for 2 200 1. This case appears to differ from the last, but is in fact 
the sne." p. 34, 35.) 

p.  199 " The difference in value arises in both cases from the profits 
being accumulated as capial, and is only a just compensatton" ( . . .  ) 
for the time that the profits were withheld." (p. 35.) 

p. 202 " Rido nu s-a limitat să aate că a rise of wages nu poate duce 
la urcarea preţuriJor tuturor mărfurilor, ci a stabilit, deasemena, 
că o rise of wages duce în mod necesar la o fall of prices iar o fall 
of wages la o rise of prices. (p. 299, McCulloch, " The Principles of 
Politica! Economy", London 1825.) 

p. 203 " There can be no rise in the value of labour without a fall of 
profits." ([Ri.U"do, " On the principles of political economy, and 
taxation", third edition, London 1821,] p. 31.) 

p. 203 " The degree of alteration in the relative value of goods, on 
account of a rise or fall of labour" (. .. ), " would depend on the 
proportion which the fixed capital bore to the whole capital 
employed. All commodities which are produced by very valuable 
machinery, or in very valuable buildings, or which require a 
great lenght of time before they can be brought to market, would 
fall in relative value, while all those which were chiefly pro
duced by labour, or wich would be speedily brought to market 
would rise in relative value." (p. 32.) 

p. 204-205 " The reader, however, should remark, that this cause of the 
variation of commodities" ( . . .  ) " is comparatively slight in its 
effects .„Not so with the other great cause >f the variation in the 
value of commodities, nnely, the increse or diminution in the 
quantity of labour necessary to produce them„. An alteration 
in the permanent rate of profits, o any great amount, is the 
effect of causes which do not operate but in the course of years ; 
whereas alterations is in the quantity of labour ne:essary to pro
duce commodities, are of daily o::currence. Every improvement in 
machinery inin tools, in bulidings, in raisings the raw material, 
saves labour, and enables us to produce the commodity to which 
the improvement is applied with more facili .y, and consequently 
its value alters. In estimating, then. the causes of the variations 
in the value of commodities, although it would be wrong wholly 
to omit the considera.ion of the effect produced by a rise or fall 
of labour, it would be equally incorrect to attach much impor
tance to it." (p. 32, 33.) 

p. 205 " This difference in the degree of durability of fixed capital, and 
this variety in the proportion in which the two sorts of capital 
may be combined, introduce another cause, besids the greater or 
less quantity of labour necessary to produce commodities for the 
variations in their relative value - this cause is the rise or fall 
în the value of labour." (p. 25, 26.) 

p.  206 . .  " it being shown in this sect1on that wi ' hout anv variltion in 
the quantity of labour, the rise of its value merely will occa-
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sion a fall in the exchangable value of those gods, in the 
production of which fixed capital is employd ; the larger the 
amount of fixed capial, the greater will be the ll." (p. 35.) 

p. 206 " In proportion s fixed capital is less durable, it appraches o 
the nature of circulating capital. It will be consumed and is 
value reproduced in a shorter time, in order to preserve the 
capital of the manufacturer." (p. 36.) 

p.  207 „ . " to keep it in its origin. state of efficiency ; but the labour so 
bestowed may be considred s really expended on the commodity 
manufactured, which must bear a value in proportion to such 
labour." (p. 36, 37.) " If the wear and tear of the machine were 
great, if the quantity of labour requisite to keep in an efficient 
state were that of fifty men annually, I should require an addi
tional price for my goods, equal to that which would be obtaind 
by any other manufacurer who employed fifty men in the 
production of other goods, and who used no machinery at all. 
But a rise in the wages of labour would not equally affect com
modities produced with machinery quickly consumed. and com
modities produced with machinery slowly consumed. In the pro
duction of the one, a great deal of labour whould be continually 
transferred to the commodity produced" „ ."in the other very little 
would be so transferd." " Every rise of wages, therefore, or, 
which is the same thing, [540) every fall of profits, would lower 
the relative value of those commodities which were produced 
with a capital of a durable nature, and would proportionally 
elevate whose which were p-oduced with capital more perishable. 
A fall of wages would have precisely the contrary effect." (p. 
37, 38.) 

p.  208 " It will be seen, then, that in the erly stages of society, before 
much machinry or durable capital is used, the commodities pro
ducd by equal capitals will be nearly or equal value, and will 
rise or fall only relatively to each other on account of more or 
less labour being requird for their production" „ ."but after the 
inroduction of these expensive and durable instruments, the 
commodities produced by the emp1oyment of equal capitals will 
be of very unequal value ; and although they will still be liable 
to rise or fall relatively to each other, as more or less labour 
becomes necessary to their productive, they will be subjct o 
another, though a minor varia!ion, also, from the rise or fall of 
wages and profits. Since goods which sell fo- 5 0001 .  may be the 
produce of a capital equal in amount to that from which ae 
produced other goods which sell for 10 OOO 1., the profits on their 
manufacture will be the same ; but those profits would be une
qual, if the prices of the goods did not vary with a rise or fall 
in the rate of profits." (p. 40, 41.) 

p. 210 " Mr. Malthus appears o think that it is a t of my doctrine, 
that the cost and value of a thing should be the same ; - it is, 
if he means by cost, " cost of production including profits." (p. 46, 
Notă.) 

p. 210 " May not gold be considerd as a commodity poduced with such 
proportions of the two kinds of apil as approach nst o the 
average quantity employed in the production of mst commo-
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dities ? ay not thse proportions be so narly equally disant 
frbm the two extremes, the one where little fixed apital is used, 
the other whre little labour is employed, as o fon a just mean 
between them ?" (1. c. p. 44.) 

p. 211  " Before I quit this subject, it may be proper to obseve, that 
Adam Smith, and all the wris who have followd h, have, 
without one exception that I know of, ainaind that a ise in 
the pice of labouT would be uniformly followd by a rise in 
the price of all comoditis." „." I hope I have succdd n show
ing, that there are no grounds for such an opinion, and that only 
those commodities would ise which had less fixd capial em
ployed upon them than the medium in which price was estima
ted" („.), " and that ll those which had more, would preisely 1) 
all in price when wags Tose. On the contrary, if wags fall, 
those commodities only would fall, which had a lss proportion 
of fixed capital employed on them, th. the medium in which 
pice was stimatd ; all those which had more, would psiively 
rise in pice." (p. 45.) 

p. 213 " When commodiies vaied in relative value, it would be desirable 
to have the means of a scertaining which of 1hem fell and which 
.e in ral value, and this could be effcted only by compaing 
them one fr another with some invaiable sandad masure, 
which should itself be subject o none of the fluctuations to 
which otheT conodities a"e expsed." (p. 41, 42.) 

p. 213 „." there s no commodity which is not iself exposed to the ame 
variations„. that is, there is none which is not subjct o require 
more or less labour for is production." (p. 42.) 

p. 214 „."to be a perfect measure of value, by which we ould accura
tely ascerain the vaiations in ll other things." (p. 43.) " It would 
be a perfet measure of vlue for all things producd under the 
same ciusncs prcisely as itself, but for no oths." (1. c.) 

p. 214-215 "A ise of wages from this ause will, inded, be invaiably 
acmpanid by a ise in the pice of coitis ; but in such 
cass, it will be found that labour and all comis have not 
vaid n regad to each other, and that the vaiaion has ben 
confind to money." p. 47.) 

p. 215 " The exchangeable value of all commodities, whether they be ma
nufactued, or the produce of the mins, or the poduce of land, 
is always regulaed, not by the less quanity f labour that ill 
suffice fr their production under circusances highly favoable, 
ad exclusively enjoyd by those who have pculiar facilitis of 
production ; but by the greater quantity of labour necsily 
bsowd on their production by thse who have no such faci
lities ; by those who continue to prduce thm undr the most 
unfavorable circumstances ; - by the most unfavorable cir
cumsnces, the most unfavorable under which the quantity of 
produce required, renders it necessary o carry on the produc
ion." (p. 60, 61 .) 

1) La Riardo : posiively. 
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p. 220 " With the rise or fall of rice, profits are elevatd above, or 
depressed below their general level, and capial s either en
couraged to enter into, or is wamed to dpart fom the parti· 
cular employment in which the variation has taken place." (p. 80.} 

p. 221-222 ... " every man fre to employ his capital where he pleases ... 
will naturally seek for it that employment which is most advan
tageous ; he will naturally be dissatisfied with a profit of 10 
per cent, i f  by removing his capital he can obtain a profit of 
15 per cent. This restless desire on the part of all the employers 
of stock, to quit a less profitable for a more advantageous busi
ness, has a strong tendency to equalise the rate of profits of all, 
or to fix them in such proportions, as may in the estimation of 
the partis, compensate for any advantage which one ay have, 
or may appeaT to have over the other." (p. 81.) 

p. 222 "No writer has more atisfactorily and ably shewn than Dr. 
Smith, the tendency of capital to move from employments in 
which the gods produced do not repay by their price that whole 
exp.enses, incl.uding the ordinary profits" ( ... ), " of poducing and 
ringing them to market." (p. 342, notă.) 

p. 222-223 " I t  is perhaps very difficult to trace the steps by which this 
change is effected : it is probably effected, by a manufacturer 
not absolutely changing his employment, but only lessening the 
quantity of capital he has in that employment. In all ich coun
tries, there is a nwnber of men forming what is called the mo
nied class ; these men are engaged in no trade, but live on the 
interest of their money, which is employed in discounting bills, 
or in loans to the more industrfous part of the community. The 
bankers too mploy a large capital on the same objeots. The ca
pital so employed forms a circulating capital of a large amount, 
and is employed, in larger or smaller proportions, by all the dif
ferent trades of a country. There is perhaps no manufacturer, 
however rich, who l imits his business to the extent that 1) his 
own funds alone will allow : he has always some portion of this 
floating capital, increasing or diminishing according to the activity 
of the demand for his commodities. When the demand for silks 
incrases, and that for cloth diminishes, the clothier does not 
remove with his capital to the silk trade, but he dismisses some· 
of his workmen, he discontinues his demand for the Ioan from 
bankers and monnied men ; while the case of the silk manu
facturer is the reverse : he borrows more, and thus capital is· 
transfered from one employment to another, without the neces� 
sity of a manufacturer discontinuing his usual occupation. When 
we lok to the markets of a large town, and obseve how regularly 
they are supplied both with home and foreign commodities, in the 
quantity in which they are required, under all the circustances of 
varying demand, arising rom the aprice of taste, or a change 
in the a.mount of population, without often producing either the 
effects of a glut from a too abundant supply, or an enormously 
high pice from the supply being unequal to the demand, we 
must confess that the principle which apportions capital to each 
trade in the prcise amount that it is required, is more active 
than is generally supposed." (p. 81, 82.) 

1) In manuscris : of. 



Citate in limbi străine 669 

p. 224 " I n  making labour the foundation of the value of commoditis, 
and the comparative quanttty of labo.r which is ncessary to 
their production, the rule which determines the respctive quan
titis of goods which shall be given in exchange for each other 
we must not be supposed to deny the accidental and temporary 
deviations of the actual or market price of commdities from this, 
their primary and natural price." (p. 80.) 

p. 224 " Let us suppose that all commoditis are at their natural price, 
and consequently that the profits of capital in all employments 
are exactly at the same rate, or differ only so much s, in the 
estimatîon of the parties. is equivalent to any real or fancied 
advantage which they possess or forego." (p. 83.) 

p. 224-225 " It is then the desire, which every pilist has, of diverting 
his funds from a less to a more profiable employment, that pre
vents the market price of commodities from 1) continuing for any 
length of time either much above, or much below their atural 2) 
price. It is this competition which so adjusts the changeable 
value" ... " of commodities, that after paying the wages for the 
labour necessary to their production, and all other expenses re
quired to put the capil employed in its original state of 
efficiency, the remaining value or overplus will in each trade 
[be] in proportîon to the value of the capital employed." (p. 84.) 

p. 225 " In the 7th chap. of the Wealth of Nations, all that cons this 
question is most ably treated." (p. 84.) 

p. 229 " Their price" (of monopolised commodities) " has no necesary 
connexion with their natural value : but the prices of commodi
tis, which are subject to competition, ... will ultimately depend 
... on ... cost of their production." (p. 465.) 

p. 229 " It" (foreign trade) " can only be regulated by altering the natural 
price, not the natural value, at which commodities can be pro
duced in those countries, and that is efected by altering the distri
bution of the precious metals." (1. c. p. 409.) 

p. 230 ... " il y a toujours quelqeus marchandises . . .  dont le pix se resout 
en deux parties seulement ; Ies salaires du travail et Is profits 
des fonds" ( [Smith, " Rcherchs sur la nature et Ies causes de la 
richesse des nations", Paris 1802,] I. I, eh. VI, v. I., p. 1 03.) 

p. 230 "Salaire, profit et rente sont les trois sources primitives de tout 
revenu, aussi bien que de toute valeur echangeable." (t. I, I. I, eh. 
VI, p. 1 05.) 

p. 232 " La marchandies est [550] alors vendue precisement ce qu'elle 
vaut" ( . . .  ) " ou" ( . . .  ) " ce qu'elle caute reellement a la personne 
qui la porte au marche" ( ... ) " car quoique, dans le langage 
ordinaire, quand on parle de ce qu'une marchandise caute en 
premiere main, on n'y comprenne pas le profit de la pesonne qui 
fait metier de la vendre, cependant si celle-ci la vendait a un prix 
qui ne lui rendît pas son profit au taux ordinaire du cnton, 

l) In manuscris : of. 
2) In anuscris : market. 
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il st evident qu'elle perdrait a ce metier, puisqu'elle aurait pu 
faire ce profit en employant son capital d'une autre maniere." 
(p. 1 1 1 .) 

p. 233 ,Le prix naturel ou valeur entiere des rene, profit et salaire 
qu'il faut payr pour qu'ele» (la marchandise) «vienne au mar
che.» (I. c. p. 1 1 2.) 

p. 234 .. Qund la quantite amenee au marche suffit tout juste pour rm
plir la d emand effective, et "ien de plus, la prix de marche se 
trouve nturellment etre prcisement...  le meme que le prix 
naturel.» (t. I, I. c. p. 114.) «Le prix naturel st donc pour ainsi 
dire le point central vers lequel gravitent continuellement Ies 
pix de toutes Ies marchand1ses. Differentes ciconstances acci
dentells peuvent quelquefois Is tenir un certain tems eleves au 
dessus, et quelquefois Is forcer a descendre un peu au desus de 
e prix.» (t. I, I. c. p. 116.) 

p. 234 ..... somme totale d'industrie employee annuellement a l'effet de 
faire venir au marche une marchandise» inclusiv nevoile scietăţii 
au «dmande efective.» (p. 117 .) 

p. 234 ..... la meme quantite d'industrie produira, en differentes annes, 
des quantites fort differentes de marchandiss, pendant que, dans 
d'autres emplois, elle prduira la meme ou tres-approchant la 
meme quantite. Le meme nombre d'ouvriers employes a la culture 
prduira, en differentes annees, des quantites for differents de 
ble, de vin, d'huile, de houblon, etc. Mais le meme nombe de 
lileS et de t�sserands produia chaque annee la meme ou tres
approchant la meme quantite de toile ou de drap .. .  Dans l'autre» 
(nagricol) «espece d'industrie, le produit de quantites egales de 

travail etant toujours le meme ou tres-approchant le meme .. 
(adică atîta timp cit condiţiile de producţie rămîn aceleaşi), «il 
peut s'assortir plus exactement a la demande effecive.» (p. 1 17, 
1 18.) 

p. 25 .. Qulle que soit la partie de ce prix» (naturel) «qui soit payee 
au-dsous du taux naturel, Ies personns qui y ont intret sen
iont bientot le domage qu'elles eprouvent, et aussitât elles 
retireront, u tant de terre, ou tant de travail, u tant de capitaux 
e ce genre d'emploi, que la quantite de ctte archandise qui 
serra amenee au irche ne sera bientât plus que suffiante pour 
repondre a la demand effective. Ainsi son prix de marche remon
tea bientât au prix naturel, au moins sera-ce le cs partout ou 
regne une entiere libte.» (I. c. p. 1 25.) 

p. 236 <Le prix naturel varie li-meme avec le taux naturel de ses par
tis constituantes, le lie, le profit et la rent... (1. c. p. 1 27.) 

p. 236 <II faut de toute necessite qu'un homme vive de son tavail, et 
que son travail,  t que son salaire suffise au moins a a subsis
ance ; l faut meme qeulque chse de plus dans la plupart des 
crconsancs, autrement il lui serait impossible d'elver une 
famille, et alor.. Ia race de ces ouvriers ne po"ait pas durr 
au-dela de la premiere generation.» (I. c. p. 136.) 

p. 8 Quoique, sans aucun doute, la pauvrete decourage la mariage, 
cependant elle ne l'empeche ps toujours ; elle paraît meme etre 
favoable a la generation ... La stnlite, qui est si requente chez 
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ls femmes du grand monde, est extremement rare pari celles 
d'une condition inferieure ... VTais si la p auvrete n'empeche pas 
d'engendrer des enfants, elle est un tres-grand obstacle a ce qu'on 
puisse les elever. Le tendre rejeton est produit. mais c'st dans 
un sol si froid, et dans un cliat si rigoureux qui bient6t il  se 
desseche et peit ... Naturellment toutes les especes animales mul
tiplient a proportion de leus moyens de subsistance, et aucune 
espece ne peut jaais multiplier au-dela. Mais dans les societes 
civilisees, ce n'est que parmi les classes infeieures du peuple que 
la disette de subsistance peut mettre des bones a la propagation 
ulteieure de l'espece humaine ... C'est .. .la demande d'hommes qui 
regle necessairement la production des hommes, comme fait la 
demande a l'egard de toute autre marchandise ; elle hâte la po
duction quand celle-ci marche trop lentement, et l'arrete quand 
elle va trop vîte ... » (1. c.  p. 1 60-163 passim.) 

p. 238 «Les salaires qu'on paie a des gens de j ounee et domstiques 
de toute espece, doivent etre !els que ceux-ci puissent, l'un dans 
l'autre, continuer a maintenir leur population, suivant que peut 
le requeir retat croissant ou decroissant, ou bien stationnaire de 
la dem�11de qu'en fait la societe.» (1. c� p. 164.) 

p .  239 «Le fonds destine a remplacer et a rea:er, pour aisi dire. le 
dechet resultnt du tems et du service dans la personne de l'es
clave, est ordinairement sous l'adminisration d'un maître peu 
attentif u d'un inspecteur negligent. Celui qui est destine au 
meme emploi, a l'egard du serviteur libre, est economise par ls 
mains memes du serviteur libre. Ds l'ainisration du premier 
s'introduisent naturellment les desordres qui regnent en general 
dans les affaires du riche ; la frugalite severe et l'attention parci
monieuse de pauvre s'etablissent aussi naturellement dans l'admi
nistation du second.+ (p. 1 64.) 

p. 239 «L'ouvrage fait par de mains libres, revient a la fin a meilleur 
compte que celui qiui est fait par des sclaves.» (p. 1 65.) «Ainsi, 
si la recompense liberale du travail est l'effet de l'accroissement 
de la ichesse nationale, elle devient aussi la cause de l'accroise
ment de la population. Se plaindre de la liberalite de cete re
compense, [554] c'est se plaindre de ce qui est a la fois l'effet 
et la cause de la plus grande pospeite publique.» (p. 165.) 

p. 2J9 El «encourage non seulement la population», ci «augmente aussi 
!'industrie du commun du peuple. Ce sont les salaries du travail 
qui sont l'encouragement de !'industrie. et celle-ci, comme toute 
autre qualite de l'homme, se perfectionne a proportion de l"encou
ragement que'elle re;oit. Une subsistance abondante augmente la 
force corporelle de l'ouvrier ; et la douce esperance d'ameliorer 
sa condition .. .!'excite a tirer de ses forces tout le parti possible. 
Aussi verrons-nous toujours les ouvriers plus a0tifs. plus diligens, 
plus expeditifs la ou les salaires sont hauts, que la ou ils sont 
bas.» (1. c. p. 166.) 

p. 239 «Les ouvriers qui sont largement payes a la piece, sont res-su
j ets a se forcer d'ouvrage, et a ruiner ler ante et leur tem
perament en peu d'annees.» (166, 167.) «Si les maîtrs eutaient 
toujours ce que leur dictent a la fois la raison et l'huanite, 
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ils all!raient lieu souvent de moderer plutot que d'exciter l'applica
tion au ravail, dans une grande partie de leu-s ouvris.» p. 1 68.) 

p. 239 ... «plus d'aisance puisse reire Ies ouvriers paresseux». (p. 1 69.) 

p. 240 «Le prix pecuniaire du travail t necssairement regle par deux 
circonstances, la demande de travail et le prix des choses propres 
aux besoins et aisances de la vie ... c'est ce qui'il faut d'argent 

pour acheter cette quantite determinees de choss» (propres aux 
besoins et aux aisances de la vie) , «qui regle le prix pcuniaire· 
du travail.» (1. c. p. 175.) 

p. 240 «La disette d'une annee de cherte, en diminuant la demande de 
iravail, tend a en faire baisser le prix, comme a chrte des 
vivres tend a le hausser. Au contraire, l'abondance d'une annee de 
bon marche, en aug,mentant cette demande, tend a elevr le prix 
du travail, comme le bon marche des vivres tend a le faire bai
sser. Dans Ies variations ordinaires du prix des vivres, ces deux 
causes opposees semblent se contrebalacer l'une l'autre ; ce qui 
probablement est en partie la raison pourquoi Ies salas du 
tavail son partout baucoup plus fixes et plus constans que 
le prix des vivres.» (p. 1 17.) 

p. 240 «L'aumetantion qui survient dans Ies salaires du travail, aug
mente necessairement le prix de beaucoup de marchandises en 
haussant cette partie du prix qui se resout en salaires, et elle 
tend d'auant a diminuer la consommation tant interieure qu'exte-
1ieure de ces marchandises. Cependant la meme cause qui fai1 
hausser Ies salaires du travail, l'accroissement des capitaux, tend 
a augmenter ses facultes proouctives, et tend a mettre une plus 

petite quantite de travail en etat de produire une plus grande 
quantite d'ouvrage. . .. 11 y a donc une infinite de achandises 
qui, en consequence de tous ces moyens de perfectionner !'indus
trie, viennent a etre produites avec un travail tellement inferieur 
a celui qu'elles coutaient auparavant, que l'augmentation das le 
prix de ce travail se trouve plus que compensee par a diminution 
dans a quantite de travail.» (p. 1 77, 178.) 

p. 241 «II seait encore plus difficile de determiner le profit moyen de 
tous Ies diffrens commences etablis dans un grand royaume.» 
(p. 1 80.) 

p. 241 -242 «On peut etablir pour maxime que partout ou on pourra faire 
beaucoup de profis par le moyen de l'argent, on donnera commun
ement baucoup pour avoir Ja faculte de s'en servir, et qu'on don
nra en general moins quand il n'y aura que peu de pofits a 
faire par son moyen.» (p. 1 80, 1 81 .) 

p. 242 ... „de forts salaires et de hauts profits sont naturellement des 
choses qui vont rarement ensemble, si ce n'est dans le cas par
ticulier d'une colonie nouvelle.» (p. 1 87.) 

p. 242 «Une colonie nouvelle doit necsakment, pendan; quelque temps, 
plus que la majeure partie des autres pays, avoir la masse de 
ses capitaux au dessous de la proportion que peut comporter 
l'etendue de son territoire, et avok a population au dessous de la 
proportion que peut comporter l'etendue de son capital. Les colons 
ont plus de terres qu'ils n'ont de capitaux a cosacrer a la cul
ture ; ainsi, ce qu'ils ont de capitaux, ils l'appliquent seuzement 
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a a culture des terres les plus fertiles et les plus favorabement 
situees, celles qui sont pres ds cotes de la mr ou le long des 
iviers navigables. Cs tes aussi s'achetent tres-souvent au 
dss meme de la valeur de leur produit naturel.» („.) «Le 
capital mploye a l'achart et a l'ame1iorntion des ces terres doit 
rende n tres-gros pofit, et par consequent fournir de quoi payer 
un res-gros interet. Son accumulation apide dans un emploi 
profiable met le planteur dans le cas d'augmenter le ombre 
s brs qu'il occupe, baucoup plus vîte qu'un eablissment 
cnt ne lui permet d'en trouver ; aussi ceux qu'il peut se pro
curer ont-ils tres-liberalement payes. A mesure que la colonie 
augmente, les profits des capitaux baissent. Quad les terres les 
plus fertiles et les mieux situees se trouvent toutes occupees, la 
culture de celles qui sont injerieures, tant pour la sol que our 
a situation, offre de moindres profits a faire, et par consequent 
un interet plus faible pour le caipital qu'on y aua mploye. C'est 
pour cela que le taux de l'interet „.a considerablemnt baisse 
dans la plupart de nos colonies, pendant le cours de ce siecle.» 
(p. 187-189.) 

p .  243 «Une diminution survenue dans la msse des capiaux d'une so
ciete, u dans le fonds destine a alimenter !'industie, en ame
nant la baises de salaires, mene pareillemenit une hausse dans 

ls profits, et par consequent dans le taux de l'interet. Les sa
laires du travail etant baisses, les propietaires de ce qui resite 

de capitaux dans la societe, peuvent etablir leurs marchandises a 
meilleur compte qu'auparavant ; et come il y a moins de 
capitaux employes a fournir le mirche qu'il n'y en avait aupa
ravant, ils peuvent vendre plus cher.» (p. 191, 192.) 

p .  243 Cea ,.mai mare rată" ste aceea «qui, dans la plus grande partie 
des lDchandises, nporte la totalite de ce qui devrait aller a 
a ente de a terres, et laise eulement ce qi t necessaire pour 
alarier le travail de preparer la marchandise et de la conduire 
au mache, au taux le plus bas auquel le travail puisse jamais 
etre paye, c'est-a-dire, la simple subsistance de l'ouvier.» (p. 197, 
1 98.) 

p .  343 «Le taux le plus bas des profits ordinaires des capitaUX doit 
toujours etre quelque chose au-dela de ce qu'il faut pour com
penser les pertes accidentelles auxquelles est expose chaque emploi 
de apital. Il n'y a que ce suplus qui constitue vraiment le profit 
ou le benefice net.» (p. 196.) 

p. 243 «Das la Grande-Bretagne, on porte au double de l'interet ce 
que les commr;ans aippellent un profit honnet, modere, raiso
nable ; toutes expressins qui, a mon avis, ne signifient autre 
choşe qu'un profit comun et d'usage.» (p. 198.) 

p. 243 «Dans les pays qui vont en s'enichissant avec rapidite, le faible 
aux ds profits peut compenser le haut pix des salaires du 
travail dans le prix de beaucoup de marchandises. et mettre ces 

pays a prtee de vendre a aussi bon marche que leurs voisins 
qi s'enrichiront moins vite, et chez lesquels les salaires seront 
plus bas.» (p. 199.) 

p. 244 «Dans le fait, de hauts profits tedent, bauoup plus que de 
hauts alaires, a faire monter le prix de l'ouvrage.» (p. 1 99.) De 
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exemplu, cînd salriul tuturor muncitorilor .re lucrează în fabri
ques des toiles creşte u 2 deniers (pence) pe zi - la «piece de 
toile» va reşte cu 2 d. în raport u muncitorii ocupaţi <<en multi
pliant le nombre des ouvriers par le nombre des jouns pendant 
lesquelles ils auraient ete ainsi employes. Dans chacun des diffe
rens degres de main-d'oeuvre que subirait la machandise, cette 
partie de son prix, qui se resout en salaires, hausserait sulnent 
dans la proportion airithmetique de cette hause des salaires. Mais 
si les profits de tous les differens aîtres qui mettent ces ouvriers 
a l'ouvrage venaient a monter de 5 pour cent, cette partie du prix 
de la marchandise qui se resout en profits, s'eleverait dans chacun 
des differens degres de la main-d'oeuvre. en raison progressive de 
cette hauss du taux ds profits ... La hauses des salaires opere 
en hausaant le prix d'une marchandise, comme opere l'interet 
simple dans l'accumulation d'une dette. a hause des pofits opere 
comme l'interet compose.» (p. 200, 201 .) 

p. 244 «Nos marchands et nos maîtres manufacturiers se plaignent beau
coup des mauvais effets des hauts salaires, en ce que ces hauts 
salaires rencherissent leurs marchandises, et par-la en diminuent 
le debit, ant dans l'interieur que chez l'etrangr : ils ne parlent 
pas des mauvais effets ces hauts profits ; ils gardent Ie silence 
[557] sur les consequences fâcheuses de leurs propres gains ; ils 
ne se plaignent que de celles du gain des autres.» (p. 201.) 

p. 245 «a loterie du droit est donc bien Ioin d'etre une lotie par
faitement egale, et cet etait, comme Ia plupart des autres pro
fessions liberales et honorables, est evidemment tres-al recom
pense, sous Ie rapport du gain pecuniaire.» (t. I, 1. I,  eh. X, p. 216, 
217 .) 

p. 245 «Leur paye est au dessous du salaire des simples manoeuvres, et 
quand ils sont en activite, de service leurs fatigues sont beau
coup plus grandes que celles de ces derniers.» (t. I, 1. I, eh. X, 
(p. 223.) 

p. 2!5 «Quoique leur metier exige bien plus de savoir et e dextite 
que presque tout autre metier d'artian, et quoique toute a vie 
d'un matelot soit une scene continuelle de travaux et de dan
gers .. .leurs salaires ne sont pas plus forts que ceux que gagne 
un simple manoeuvre dans le poort qui regle le taux de ces 
salaires... (t. I, 1. I, eh. X, p. 224.) 

p. 245 «Sans doute il ne serait pas convenable de compar" un cre 
ou un chapelain, a un artisan a la jounee. On peut bien porant, . 
sans choquer la decence, considerer l'honoraire d'un ure ou d'un 
chapelain comme etant de la meme nature ques les aaires de 
cet artisan.» (t. I, I. I,  eh. X, p. 271.) 

p. 245 «Dans une meme societe ou canton, le taux moyen ds pofits l"
dinaires ds ls differens emplois ds apiaux se rovera bin 
plus proche du meme niveau, que ·celui ds salairs pcuniairs 
des diverses especes de t ravai11 .„ (l. c. p .  228) . 

p. 2±5 "C'est l'etendue du marche qui, offrant de remploi a de plus gro> 
capitaux, diminue le profit apparent ; mais aussi c'est elle qi, 
obligeant de se founir a de plus grandes distances, augmente le 
premier cout. Cette diminution d'une a, et cette auenaion 
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de l'aure, semblnt, n beaucoip de s ,  se onrelner a peu 
pres.» (1. c. p. 223.) 

p. l «Dans Ies peits villes et Is villages, U oyen du peu d'eten
due du marche le commece ne peut as s'agandir a mesre 
que grossit le capital : aussi dans s endrois-fa, quoique le taux 
ds profits d'une ersonne en îuir puisse etre tres-haut, 
cependant la msse ou la some toale de cs profits ne peut 
Jais etre trs-forte, i par consequent le monant de son accu
mulation annuelle. Au contraire, dans de rands vills, on peut 
etendre son commerce a msure que le apital augmente, et le 
credit d'un homme qui est econome et qui fait bien ses affaires, 
augmente encore bien plus vîte qe son capi,tal. A proportion 
de l'aumnaion de l'un et de l 'autre, il agrandit la sphee des 
ses operations.* (1. c. p. 223.) 

p. 246 . . .  «petit jadin potager, autant d'herbe qu'il en faut our nrir 
une vache, et peut-etre un ace ou dux de auvaise terre labou
able..... (p. 241.) 

p. 246 . . .  «le superflu de leur tems a quiconque Is voulait employer, 
et-qu'ils travaillaient pour de moindres salai:es que Ies autres 
ouvrirs.» (p. 241.) «Cependant plusieus crivains qui ont recueilli 
Ies prix du tavail et des denrees dans Is tems nis, et qui 
se sont ph1 a Is rpresnter tous deux prodigiusment bas, ont 
regade cette retribution accidentelle comme forment tout le sa
laire de cs ouvriers.» (p. 242.) 

p. 246 «ette egalite dans la some totales des avanags t d esavan
ags des divers emplois de avail et de capiaux ne peut avoir 
lieu que dans Ies emplois qui sont la seule ou la principale occu
aion de ceux qui Is exercent.* (p. 240.) 

p. 247 <•Chaque classe» (în cadrul oraşelor corporatiste) «il est vai, au 
m0yen de ses reglemens, se trouvait obliges, pour Is archan
dises qu'il lui fallait prendre dans la ville, che� Ies marchands et 
artisans des aures classes, de Ies acheter quelque chose de plus 
chr qu'elle n'aurait [fait] sans cela ; mais en evanche elle se 
trouva�t aussi a meme de vendre Ies siennes plus cher, dans la 
meme proporion, de maniere que jusque-la cela devait, cmme on 
dit, aHer l'un pour l'autre ; t dans les affaires que Ies classes 
diffrenes faisaient entr'elles dans la ville, aucune d'ells ne 
perdait a ces "eglemens. Mais dans les affaires qu'elles faisaient 
avec la campagne, toutes egalement trouvaient de gros benefices ; 
t c'est dans ce dernier genre d'affaires que consiste tout le trafic 
qui soutient et qui enrichit .Ies villes. Chaque viile tire de la 
campagne toue sa subsistance et tous Ies materiaux de son in
dustrie. Elle paie ces deux objcts principalement de deux anie
res ; la premiere, en renvoyant a la campagne une partie de ces 
materiaux travailles et manufactures, dans lequel s le rix en 
est aumente du montant des salaires des ouvriers, et du montant 
des profits de leurs maîtres ou de ceux qui les emploient imme
diatement ; la seconde, en envoyant a la campagne le produit 
ant but que manufacture, soit ds autres pays, soit des endrroits 
Ies plus eloignes de meme pays, qui s'importe dans la ville, dans 
lequel as aussi le prix originaire de cs marchandiss s'accroît 
des salaires des voituriers ou matelots, et du profit des marchands 
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qui les emploient. Ce qui est gagne dans la premiere de ces deux 
branches de coonmerce, compose tout le benefice que la ville retire 
de ses manufactures. Ce qui est gagne dans la seconde, compose 
tout le be nefice que lui rapoprtent son comerce interieur et son 
commerce etranger .. La totalite de ce qui este gagne ans l'une 
et dans l'autre branche, consiste en salaires d'ouvriers et pofits 
de ceux qui les emploient. Ainsi, sous reglemens qui tendent a 
faire monter ces salaires et ces profits au dessus de ce qu'ils 
devraient etre naturellement, tendent a mettre la ville en etat 
d'acheter, avec une moindre quantite de son travail, le produit 
d 'une plus grande quantite du travail de la campagne.» (p. 258 , 
359.) 

p.  248 -.ns donnent aux marchands et artisans de la ville un avantage 
sur les proprietaires, fermiers et ouvriers de la campagne, et 
ils rompent cette egalite naturele, qui sans cela aurait lieu dans 
le commerce qui s'etablit entre e'une et l'autre. La totalite du 
produit annuel de travail de la societe se divise annuellement 
entre ces deux difierentes sections du peuple. L'effet de ces 
reglements» (orăşeneşti) «est de donner aux habitans des villes 
une part plus forte que celle qui leur echoirait sans cela dans le 
produit, et d'en donner une moindre aux habitants des capagnes. 
e pi:x que paient les villes pour les denrees et matieres qui y 
sont annuellement importees, ce sont tous les obj ets de manu
factures et autres marchandises qui en sont annuellemet exor
tees. Plus ces dernieres sont vendues cher, plus les autres sont 
achetees bon marche. L'industtie des villes en devien\ plus avn
tageuse et celle des campagnes vient a l'etre moins.» (p. 28-260) .  

p. 2-18 «Les habitants d'une ville etant rassembles dans un mee lieu, 
peuvent aisement communiquer et se concrter ensemble. En 
consequence les metiers les plus minces qui se soient etablis dans 
les villes, ont ete eriges en corporation, dans un lieu ou dans un 
autre ... « (p. 261 .) «Les habitants de la campagne, qui vivent 
disperses et eloignes l'un et l'autre, ne peuvent pas facilement se 
concerter entr'eux. Non-seulement ils n'ont jamais ete reunis en 
corps de metier, mais meme l'esprit de corporation n'a jamais 
regne p armi eux. On n'a jamais pense qu'un apprentisage fUt 
necessaire pour l'agriculture, qui est la grande industrie de la 
cmpagne.» (p. 262.) 

p. 248 «Il faut bien plus de j ugement et de prudence pour diriger des 
operations qui doivent varier a chaque changment de saison, 
ainsi que dans une infinite d'autres circonstances, que pour des 
travaux qui sont toujours Ies memes ou a peu pres Ies memes .... 
(p. 263.) 

p. 249 «Ce n'est ps seulement aux corporations et a leus eglemens 
qu'il faut attribuer la superiorite que !'industrie ds vills a 
usupee dans toute l'Europe sur celle des campagnes, îl y a encore 
d'autres reglemens qui la maintiennent : les forts droits dont sont 
charges tous ouvrages de manufacture erangere et toutes r
chandises importees r les marchands etrangers, tendnt tous au 
meme qut.» (p. 265.) Aceste «reglmens Ies. (les villes) «garan
tissent de la concurrence des etrangers», (265.) 
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p. 248-250 « I l  praît qu'anciennement das l a  Grande-Bretagne, !'in
dustrie des villes avait sur celle des campagnes plus de supciorite 
qu'a present : aujourd'hui les salaires du travail de la campagne 
se rapprochent davantage de ceux du travail des manufactm:es, et 
les profits des capitaux employes a la culture 1) , de ceux des capi
aux employes au commerce et aux manufactures, qu'ils ne s'en 
rapprochaient, a ce qu'il semble, dans le dernier» (17th) «siecle 
ou dans le commencement de celu-ici» (18th) . «Ce changement 
put etre regarde comme la consequence necessaire, quoique tres
tairdive, de l'enncoragement force donne a !'industrie des villes. 
e capital qui s'y accumule, devient, avec le temps, si conside
rable, qu'il ne peut plus y etre employe avec le meme profit ă 
cette espece d'industrie qui est particuliee aux villes : cette 
industrie a ses limites comme touie autre, et l'accroissement des 
capitaux, en augmentant [la concurrence], doit necessairement re
duire les profits. La baisse des profits dans la ville force les capi
taux a refluer dans les campagnes ou ils vont creer de nouvelles 
demandes de travail de culture, et font hausser par consequent 
les salaires de ce dernier travaH : alors ces capitaux se repandent, 
pour ainsi dire, sur la surface de la Terre et par l'emploi qu'on 
n fait en culture, ils sont en partie rendus a la campagne, aux 
depens de laquelle, en grande partie, ils s'etaient originairement 
accumules dans les villes.» (p. 266, 267.) 

Capitolul unsprezece 

p. 260 «Adam Smith ... cannot be correct in supposing that the original 
rule which regulated the exchangeable value of commodities, na
mely, the comparative quantity of labour by which they were 
produced can be at all altered by the appropriation of land and 
the payment of rent.» ( [Ricardo, " On the principles of poli tical 
economy ... ", London 1821,] p. 67.) 

p. 261 " Rent is that portion of the produce of the earth which is paid 
to the landlord for the use of the original and indestructible 
powers of the soil." (p. 53.) 

p. 261 . . .  " capital employed in ameliorating the quantity of the land, and 
in ercting such buildings as were necessary to scure and pre
serve the produce." (p. 54.) 

p. 262 " Is it not, however, evident, that the person who paid what the" 
(Smith) " cls rent, paid it in consideration of the valuable com
modity which was then standing on the land, and that the actua
lly repaid himself with a pofit, by the sale of the timber ?" (p. 54.) 

p. 262 " The compensation for the [565] mine or quarr;, is paid for the 
value of rthe coal or stone which can be removed from them, and 
has no connection wilh the original and indestructible powers of 
the land. This is a distinction of great importance, in an enquiry 
concening rent and profits ; for it is found, that the laws which 
regulate the progress of rent, are widely diffrent from those which 
regulate the progress of profits, and seldom operate in the same 
dirction." (p. 54, 55.) 

1) In manuscris : manufacture. 
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p. 265 " The compenation given for the mine or quarry, is paid for the 
value of the cal or stone which can be removed om thm, and 
hs no connection with the original and indestructible powers of 
the soi." (54, 55.) 

Capitolul treispreece 

p. 328 " On the first settling of a country, in which there is n abun
dance of rich and fertile land, a very small proportion of which 
s required to be cultivated for the support of the actual 
population, or indeed can · be cultivated with the capital which 
the population can command, thre will be no rent ; for no one 
would pay r the use of land, when there was an abundant 
quantity not yet appropriated, and, therefore" ( ... ), " at the disposal 
of whosoever might choose to cultivate it." (p. 55.) 

p. 328-329 " On the omon principles of supply and demand, no rent 
could be paid for such land, for the reason stated why nothing is 
given for the use of ir and water, or for any other of the gifts 
of nature which exist in boundless quantity ... no chrge is ade 
for the use of these [601] natu.ral aids, beause they are inexhaus
tible, and at every man's disposal ... If all land had the same pro
perties, if it were unlimited in quantity, and uniform in quality, 
no charge could be made for is use" ( ... ), " T.less where it posse
sd peculiar advantages of situation" ( ... ) " It is only, then, be
cause land is nat unlimited in quantity and uniform in quality, 
and because in the progress of population, land of an inferior 
quality, or less advantageously situated, is called into cultivation, 
that rent is ever paid for the use of it. When in the pogress 
of society, land of the second degee of fertility is taken into 
cultivation, rent immediately commences on that of the first 
quality, and the amount of that rent will depend on the difference 
in the quality of these two portions of land." (p. 56, 57.) 

p. 331 " When land of the third quality is taken ino cultivation, ent 
immediately commences on the second, and it is regulatd s be
fore by the difference in their productive powes. At the same 
time, the rent of the first quality will rise, for that must always 
be above the rent of the second, by the difference betwen the 
produce which they yield with a given quantity of capital and 
labour. With every step in the progress of population, which shall 
oblige a country to have recourse to land of a worse quality" 
( ... ) " to enable it to raise its supply [602] of food, rent, on all the 
more fertile land, will ise." (p. 57.) 

p. 331 " On the first settling of a country, in which there is an abun
dance of rich and fertile soi! - nat yet appropriated." (p. 55.) 

p. 332 " If all land had the same properties, if it were unlimited in 
quantity, and uniform in quality, no charge could be oade for its 
use." p. 56.) 

p. 333 " The most fertile, and mast favorably situated, land will be first 
cultivated." p. 60.) 

p.  335-336 " for either there must be two rates of profit on agricultural 
capital, or ten qurters, or the value of ten quarters must be 
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withdrawn from the produce of No. 1 ,  for some othr purpose. 
Whether the proprietar of the land, or any other person, cultiva 
ted No. 1, these ten quarters would equally constitute rent ; for 
the cultivator of No. 2 would get the same result with his capial, 
whether he cultivated No. 1, paying 10 quarters for rent, or 
continued to cultivate No. 2, paying no rent." (p. 58.) 

p. 336 '' The most fertile, and most favorably situated, land will be first 
cultivated, and the exchangeable value of its produce will be ad
justd in the same manner as the exchangeable value of all other 
commodities, by the toal quantity of labour necessary n various 
forms from first to last, to produce it, and bring it to market. 
When land of an inferior quality is aken into cultivation, the 
exchangeable value of raw produce will rise, because more labour 
is requ1red to produce it. The exchangeable value of all commodi
ties, whether they be manufactured, or the produce of the mines, 
or the produce of land, is always regulated, not by the less quan
tity of labour that will suffice for their production under cir
cumstances highly favorable, and exclusively enjoyed by those 
who have peculiar facilities of production ; but by the greater 
quantity of labour necessarily bestowed on their production by 
those who have no such facilities ; by those who continue to :iro
duce t hem under rthe most unfavorable circumstances ;  meaning 
- by the most unfavorable circuStances, the most unfavorable 
under which the quantity of produce required" ... , " rendes it neces
sary to can·y on the production." (p. 60, 61.) 

p. 337 " Rent is always the difference betwen the produce obtained by 
the mployment of two [604] equal quantities of capial and la
bour." p. 59.) 

p. 337 " there cannot be two rates of profit." (p. 59.) 

p. 337 " It is true, that on the best land, the same produce would still 
be obtained with the same labour s before, but its value would 
be enhanced in consequence of the diminshed reLurns obtained by 
those who employed fresh loibour and stock on the less ferlile 
land. Notwithstnding, then, that the advanrtages of feHle over 
inferior lands are in no case lost, but only transferred from the 
cultivator, or consumer, to the landlord, yet, since more labour is 
required on the inferior lands, and since it is from such land only 
that we are enabled lo furnish ourselves with the additional sup
ply of raw produce, the comparative value of rthat produce will 
continue permanently above its former Jevel, and make it ex
change for more hats, oloth, shoes, etc. in the prodution of 
which no such additional quantity of labour is required." (p. 
62, 63.) 

" The rason then, why raw produce rises in camparative 
value, is because more labour is employed in the production of 
the last portion obained, and not because a rent is paid to the 
landlord. The value of corn is regulated by the quantity of labour 
bestowed on is production on that quality of land, or with that 
portion of capital, which pays no rent. Corn is not high because 
a rent is paid, but a rent is paid because corn is high ; and it 
has been justly observed, that no reduction would take plan in 
the price of corn, although landlords should forego the whole of 
their rent. Such a measure would only enable some farmers to 
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live like gentlemen, but would not diminish the quanity of 
labour ncssary to rise raw produce on the least productive land 
în culivation," (p. 63.) 

p. 339 " I  always consider it as the result of a partial monopoly, never 
really regulating price" ( ... ), " but T"ather s the effct of it. If  
all rent were relinquished by landlords, I am [ofJ opinion, that the 
commodities produced on the land would be no chaper, bcause 
there is always a portion of the same commodities prduced on 
land, for which no rent is or n be paid, s the surplus produce 
is only sufficient to pay the profits of stock." (Ric [adoJ , " Princ." 
1. c. p. 332, 333.) 

p. 340 " The rise of rent is always the effect of the incrasing walth 
of the country, and of the difficulty of providing food for its 
augmented population." (65, 66.) 

p. 340 " Wealth increases most rapidly în those countries where the dis
posable land 1) is most fertile, where importation is leat restri
cted, and where through agricultural improvments, prductions 
can be multiplied without any increase in the proportional quan
tity of labour, and where consequently the progress of rent is 
slow." (p. 66, 67.) 

p. 340 " I f  the high price of con were the effect. and not the cause of 
rent, price would be proportionally influenced as rents were high 
or low, and rent would be a component part of price. But that 
con which is produced by the greatest quantity of labour s the 
regulator of the price of corn ; and rent does not and cannot 
enter in the least degree as a component part of its price ... aw 
material enters into the composition of most commodities, but the 
value of that raw material. s well as con, is regulated by 
the productiveness of the portion of capital last employed on the 
land, and paying no rent ; and therefore rent is not a compo
nent part of the price commoditis." (p. 67.) 

p. 344 " We have seen, that with evry portion of additional apital 
which it becomes necessary to employ on the land with a less 
productive retln, rent would rise." ( ... ) " It follows rm the same 
princi.pls, that any ircumstances in the society which should 
make it unneccesary to employ the same amount of capital on 
the land, and whîch should therefore make the portion Ist 
employd more poductive, would lower rent." (p. 68.) 

p.  344-345 " The same effects may however be produced, when the 
wealth and population of a country are incrased, if that inorase 
is accompanied by such marked impovements in agriculture, s 
shall have the same effect of diminishing the necssity of culti
vating the poorer lands, or of expending the same amount of 
capital on the cultivation of the more fertile portions." (p. 68, 69.) 

p.  345 " With the same population, and no me, there n e no 
dmand for any additional quantity of con." (p. 69.) 

p. 345 " Our enomous inorase of consumptîon în 1848, 49, 50, shows 
that we were previously underfed, and that prices we fd up 
by the deficîency of supply." (p. 1 58, F. W. Newman, " Lectures 
on Pol. Ec.", Lond. 1851.) 

1) In mnuscis : apil. 
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p. 345 " The Ricardo argument", that ent cannot enhance pice, " tuns 
on the assumption that the power of demanding <ent n in no 
case of real life diminish supply. But why not ? There al'e very 
considerable tracts which would immediately have been cultivated 
if no rent could have been demanded for them, but which were 
artificially kept vacant, either because landlords could let them 
advantageously s shooting ground, or prefer the oantic wel
deness to a petty nominal rent which alone they ould get by 
allowing them to be cultivated." (p. 159.) 

p. 346 „."increased the productive powers of the land„. such as the mo
re skilful rotation of crops, or the better choice of manure. These 
improvements absolutely enable us o obtain the same produce 
from a smaller quantity of land." [ (Ricardo, " On the principles of 
political economy, and axation", London 1821],  p. 70.) 

p. 346 " If, for example, the successive portions of capial yielded 100, 
90, 80, 70 ; whilst I employed these four portions, my rent would 
e 60, or the diffeTence between 

70 and 100 = 30 l 
70 and 90 = 20 
70 and 80 = 10 

60 f 
whil't the pmduce would be [340] I 100 

90 
80 
70 

340 

and while I employed these portions, the rent would remain the 
same, although the produce of each should have an equal aug
mentation." („ .) " If, instead of 100, 90, 80, 70, the produce should 
be increased o 1 25, 1 15, 105, and 95, the rent would still be 60, 
or the difference between 

[608] 95 and 125 = 30 l I 125 
95 and 1 15 = 20 1 1 5  
9 5  and 1 05 = 1 0  whilst the produce would be 1 05 

f increased to 440 l 95 

60 440 

But with such an increase of prduce without an increase of de
mand, there could be no motive for employing so much capital on 
the land ; one portion would be withdrawn, and consequently the 
last portion of capital would yield 105 instead of 95, and rent 
would fall to 30, or the difference between 

1 05 and 1 25 = 20 } whilst the produce will be still 1 125 
1 05 and 115 = 10 adequate o the wants of the 115 

_ population, for it would be 345 

30 irs. 345" 
Ip. 72, 72.) 

p. 347-348 " But there are improvements which may lower the relative 
value of produce without lowering the corn rent, though they 
will lower the money rent of land. Such improvements do not 
increase the productive powers of the land ; but they enable us 
o obtain its produce with less labour. They are rather directed 
to the form.tion of the capital applied to the land, than to the 
cultivation of the land itself. Improvements in agricultural imple-
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ments, such as the plough and the thrashing achine, conomy 
in the use of horses employed in husbandry, and a betier know
ledge of the veterinary art, are of this nature. Less capital, which 
s the same thing as less labour, will be employed on the land ; 
but to obtain the same produce, less land cannot be cultivated. 
Whether improvemnts of this kind, however, affct corn rent, 
must depend on the question, whether the diffrence betwen 
the produce obtaind by the employment of diffe"ent portions of 
capital be inceased stationary, or diminished." (73.) 

p. 348 " If four portions of capital, 50, 60, 70, 80, be employed on the 
land, giving ach the same results, and any impovment in the 
formation of such capital should enable me to withdraw 5 frm 
each, so that they should be 45, 55, 65 and 75, no alteration 
would take place in the con rent : but if the improvements 
would be such s to enable me to make the whole saving on 
that portion of capital, which is least productively employed, cn 
rent would illediately fall, because the difference between the 
capital most productive, and the capital [609] least productive, 
would be diminished ; and it is this difference which constitutes 
rent." (p. 73, 74.) 

p. 353 " Whatever diminishes the inequality in the produce obtained fom 
successive portions of capital mployed on the same or on new 
land tends to lower rent ; and whatever increases that inequality, 
necessaily produces an oposite effect, and tends to raise it." 
(p. 74.) 

p. 354 " "These people have a legal right to maitenance out of the 
property they have mostly created by their industry „.It is said 
that the men who have made fortuns by the cotton industry ae 
those upon whom it is specially incumbent to come forward 
with a generous relief. No doubt it is so . . .  the mercanile and 
manufacuring sctions have done so „ .But are these the only class 
which has made money by the cotton manufacure ? Assurdly 
not. The landed proprietors of Lanshire and North Cheshire 
have enormously participated in the wealth thus produced. And 
it is the pculiar advantage of these popiets to have partici
pated in the walth without lending a hand or a thought to the 
industry that creatd it „.The mill-owner has given his capil, 
his skill, and his unwinking vigilance to the [612] creation of this 
grat industry, now saggering under so havy a blow ; the mill
hand has given his skill, his time, and his bodily labour ; but 
what have the landed propietors of Lancashire given ? Nothing 
at all - literally nothing ; and yei they have made from it more 
substantial giins than either f the other classes .„it is certain 
that the inorease of the yearly income of these Great landlods, 
attributaWe to this single cause, in something enomous, probably 
not less than threfold." ["The Ming Star'', 15. Juli 1862.] 

p. 354 " this rent" (of mines), " as well as the rent of land, is the effect, 
and never the cause of the high value of their produce." ([Ricardo, 
" On the Pinciples of politica! economy ... ", London 1821,J (p. 76.) 

p. 355 "The metal producd from the pest mine that is worked, must 
at last have an exchangable value, not only sufficient to 
pocure all the clothes, food, and other necessaies consumed by 
those employd in working it, and binging the produce o market, 
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but alsa to afford the comon and ordiary profits o him who 
advances the stock necssary to ry on the undaking. The 
retun for capial from the post mine paying no rent, would 
regulate the rent of ll the other more poductive mines. This 
mine is supposed to yield the usual profits of stock. All that the 
other mines p r o d u c e m o r e t h a n this, will ncssaily be 
paid to the ownes for rent." (p. 76, 77.) 

p. 356 " If equal quantities of labour, whith equal quantities of fixed 
capital, could at all times obtain, from that mine which paid no 
rent, equal quantities of gold •.. the quantity" (of gold) "would 
enlarge with the demand, but its value would be invariable" 
(p. 79.) 

p. 357 " I  believe that s yet in every country, from the rudst to the 
most refined, there is land of such a quality that it cannot 
yield a produce more than sufficiently valuable to replace the 
stock mployed upon it, together with rthe profits ordinary and 
usual in that country. In America we all know that is the cSe, 
and yet no one maintains that principles which regulate rent, are 
different in that country and in Europe." (p. 389, 390.) 

p. 358 "But if it were true that England had so far advanced in culti
vation, that at this time thre were no lands "emaining which 
did no afford a rent, it would be equally true, that there for
merly must have been lands ; and that whether there be or not, 
is of no importance to this question, for it is the same thing 
if there be any apital employd in Great Biain on land which 
yields only the retn of stock with its ordinary profits, whether 
it be mployed on old or on new land. If a mer agres for 
land on a lease of 7 or 14 yars, he may popose o mploy on 
it a capial of 10  OOO 1., knowdng that at the existing pice of 
grain and raw produce, he can replace that at of his stock 
which he is obliged to expend, pay his rent, and obain the 
general rate of profit. He will not employ 11 OOO 1., unless that 
last 1 OOO I. can be employd so productively s to afford him 
the usual profits of stock. In his calculation, whether he shall 
employ it or ont, he considers only whether price of raw produce 
is sufficient to replace his expenses and profits, for he knows, 
that he shall have no additional ent to pay. Even at the expi
ration of his lease his rent will not be raised ; for if his landlord 
should require rent, because this additional 1 OOO 1. was employed, he 
would withdraw it, since, by employing it, he gets, by the 
supposition, only the ordinary and usual profits which he may 
obtain by any other employment of stock ; and therefore, he 
cannot afford to pay rent for it, unless the price of raw produce 
should further rise, or which is the same thing, unless the usual 
and general rate of profits should fall." (p. 390, 391.) 

p. 363 "If the comprehensive mind of A. Smith had been dirctd to 
this tact he would not have maintained that rent forms one of the 
component parts of the price of raw produce ; for price is every
where regulated by the retun [obtained] of this last portion of 
capital, for which no rent is paid." (p. 39.) 

p. 364 " The proportion, both of their produce and of their rent, is in 
proportion'' (spune A. Smith) " to their absolute, and not o their 
relative fertility." (p. 392.) 
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p. 364 " But, suppose that there were no land which did nat afford a 
rent ; then, the amount of rent on the worst land would be in 
proportion to the excess of the v a l u  e o f  t h e p r o  d u  c e above 
the expenditure of capital and the ordinary profits of stock ; the 
same principle would govn the rent of land of a somewhat better 
quality, or more favourably situated, and, therefore, the rent of 
this land would exced the rent of that inferior o it, by the 
superior advantages which it possessed ; the same might be said 
of that of the third quali ty, and so on to the very best. Is it not, 
then, as certain, that it is the relative fertility of the land, which 
determines the portion of the produce, which shall be paid for 
the rent of land, as it is that the relative fertility of mines, deter
mines the portion of their produce, which shall be paid foi· the 
rent of mines ?" (p. 392, 393.) 

p. 366-367 " After A. Smith has declared that there are some mines 
which can only be worked by the owners, as they will afford 
nnly sufficient to defray the expense of working, together with 
the ordinary profits of the capital employed, we should expect 
that he would admit that it was these particular mines which 
regulated the price of the produce from a 11 mines. If the old 
mines are insufficient to supplay the quantity of coal required, 
the price of coal will rise, and will continue rising till the owner 
of a new and inferior mine finds that he can otbain the usual 
profits of stock by working the mine ... It appears then that 
it is always the least fertile mine which regulates the price for 
coal. A. Smith, however, is of a different opinion : he observes 
that the most fertile coal mine, too, regulates the price of coals 
at all the other mines in its neighbourhood. Both the proprietor 
and the undertakr of the work find, the one, that he can get 
a greater rent. the other, that he can get a greater profit, by 
somewhat underselling all their neighbours. Thier neighbours are 
soon obliged to sell at the same price, though they cannot so well 
afford it, and though it always diminishes, and sometimes takes 
away, a.together, both their rent and hir pit. Some wors ae 
abandoned altogether ; others can afford no rent, and can be 
wrought only be the proprietar". If the dand for coal should 
[617 a] be diminished, r if by new processes the quantity should 
be increased, the price would fall, and some mines would be 
abandoned ; but in every cas, the price must be sufficient to pay 
the expensses and profit of that mine which is worked without 
being charged with rent. Irt is, therefore, the least fertile mine 
which regulaes prices. Indeed, it is so stated in another place 
by A. Smith himself, for he says : " The lowest price at which 
cals can be sold for any considerable time is like that of all 
other commdities, the price which is barely sufficient to replace, 
together with its ordinary profits, thm stock which must be em
ployed n bringing o the market. A t a coal mine for which the 
landlord can get no rent, but which he must either work himself, 
or let it alone all ogether, the pice of coals must generarty be 
nearly about this pice." (p. 393-395.) 

p. 369 ... " no part of that additional proportion would go o ent, but 
the whole in invaiably to profits... while lands of the me 
quality were cultivated. and there was no alteration in their 
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relative fertility or advantages, rent would always bear the same 
proportion to the gross produce." (p. 396.) 

p. 370 ' ·Dr. Smih's error, throughout his whole work, is in suposing 
that the value of con is constant ; that though the value of all 
other things may, the value of corn never can be raised. on, 
according to him, is always of the same value because it will 
always feed the same number of people. In the same manner, it 
might be said, that cloth is always of the ame value, bcause 
it will always ake the same number of coats. What can value 
have to do with the power of feeding and clothing ?" (p. 449, 450.) 

p. 370 " „ .Dr. Smith . . .  has be ably supported the doctrine of the natural 
price of commodities ultimately regulating their market price." 
(p. 451.) 

p. 370 " „ .estimated in corn, gold may be of very different value in two 
count1ies. I have endeavoured to show that it will be low in ich 
countries, and high in poor countis ; A. Smith is of a different 
opinion : he thinks that the value of gold estimated in corn, is 
highest in rich couJ.tries." (p. 454.) 

p. 370 ·' Rent is a creation of value . . .  but not a creation of wealth." 
(p. 485.) 

p .  370 " In speaking of the high price of corn, Mr. Malthus evidently 
lloes not mean the price per quarter or per bushel, but ather the 
excess of price for which the whole produce will sell, above 
the cost of its production, including always in the term cost 
of production"', profits as well as wages. One h undred and fifty 
qrs. of corn at 3 1. 10 sh. per qr„ would yield a larger rent to the 
landlord than 1 00 qr. at 4 1., provided the cost of production 
were in both cases the same." (p. 487) " Whatever the nature 
of the land may be, high rent must depend on the high pice of 
the produce ; but, given the high price, rent must be high in pro
porion in abundance and not to scarcity." (p. 492.) 

p. 370-371 " As rent is the effect of the high price of corn, the loss of 
rent is the efect of a low pice. Fceign con never enters into 
competition with such home con as affords a rent ; the fall of 
price invariably affects the landlord ill the whole of his rent is 
absorbed ; - if it fall still moe, the price will not even afford 
the common profits of stock ; capital will then quit the land for 
some other employment, and the con, which was before grown 
upon it will then, .d not till then, be imported. From the loi 
of rent, there wiH be loss of value, of estimeted money value, but, 
there will be gain of wealth. The amount of the raw produce and 
other productions together will be increased ; from the greater 
facility with which they are produced, they will, though aug
mented in quantity, be diminished in value" (p. 519.) 

Capitolul paiprezece 

p. 372 «le capital qui founit la semence» (materia pimă) «pie le tra
vail, achete et entretient Ies bestiaux et autrs instuments de 
labouage ... ([Smith, «Recherches sur la nature et Ies auss de a 
richesse des nations». t. L, Pis 1802,] p, 299.) 
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p. 373 «Tout ce qui reste du pdit ou de son pix au-lela de cette 
porion» {qui paie le apital avance «et en outre ls profis 
ordinaires»} .quel que puisse etre ce rste, le proprietaire tâche 
de se le reserver comme ente de sa tre.» (1. c. p. 300.) «Ce 
srplus peurt toujous etre regaoe comme la rente naturelle de la 
terre.» p. 300) 

p. 373 «Le proprieaire Xige une ente meme pour a terre non ame
lioree» (p. 300, 301.) 

p. 373 «II» (le proprietaire) «exige quelquefois une rente our ce qui 
est tout-a-fait incapable d'etre amelice par la main ds hom
mes.» (p. 301.)  

p. 373 «La rente de la terre, consideree comme le prix paye pour l'usage 
de la terre, est donc naturellement un prix de monopole» (p. 302.) 

p. 373 ,Si le prix odinaire est plus que suffisant, le surplus en ia 
naturellement â la rente de la tere. S'il n'est juste que suffiant, 
la marchandise pourra bien etre portee au marche, ais elle ne 
peut founir a payer une rent au proprietaire. e prix sera-t-il 
ou ne sera-t-il pas plus que suffiant ? C'est ce qui depend de a 
deande.» (t. I, p. 302. 303.) 

p. 374 Ces trois parties semblent constituer immediatement ou en de
finirtif la totalite du prix» (t. I ,  1, I ,  eh. VI, p. 101 ) .  

p .  374 «Neanmoins dans Ies scietes Ies plus avancees, i l  y a toujours 
quelques marchandises mais en petit nombre, dont le prix s e 
r e s o u  t en deux parties seulement ; les salaires du travail 
et les profits des fonds, et d'autres en baucoup plus petit nombre 
encore, dont le prix consiste uniquement en salaires de travail. 
Dans le prix du poisson de mer, par exemple. une partie paie le 
travail des pechurs, et l'autre Ies profits du capital place dans 
la pcheie. II est rare que a rente fasse partie de [6201 ce 
prix ... Dans quelques endrois de l'Ecosse, il y a de pauvres gns 
qui font metier de chrcher le long des bords de la mer ces 
petites pierres tachetees, connues vulgairement sous le nom de 
cailloux d'Ecosse. Le pix que leur pais le lapidaire est en enier 
le salaire de leur travail ; il n'y entre ni rente ni profit. is a 
totalite du prix de chaque marchandise doit toujours, en diere 
analyse, se resou-e en quelqu'une de ces parties u en toutes 
trois.» (T. I, 1. I, eh. VI, p. 103, 104.) 

p. 375 ... «la totalite du prix de chaque marchandise doit toujours... se 
resoudre en qulqu'une de ces arties ou en toutes trois.» 

p. 375 «Quand ces trois differentes sortes de revenus appariennent a 
differentes pesonnes, il est aise de les distingur ; mads quand 
ils apartiennent a la meme personne, on Ies confond quelquefois 
l'un avec l'autres, au moins dans le langage ordinaire.» (t. I, 1. I ,  
eh. Vi, p. 106.) 

p. 376 «Comme dans un pays civilise il n'y a que tres-peu de marchan
dises dont toute la valeur echangeable procede de travail seule
ment». (aici salariul şi munca se identifică) «et que, dans la 
treslajeure partie d'entr'elles, la rente et le profit cont.buent 
our de fortes portions, il en resulte que le produit annuel du 
travail de ce pays» {aici deci marchandises sînt echivalente u 
produit du travail, deşi toute a valeur de ce produit ne procede 
du travail seulement «suffira toujours pour acheter et commander 
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une quantite de travail beaucoup plus grande que celle qu'il a 
fallu employer pour faire croître ce produit, le preparer et Z'ame
ner au marche-. (I. c. p. 108, 109.) 

p. 376-377 <Comme dans un pays civilise iI n'y a que tres„peu de ar
chandises dont toute la valeur echageable procede du travail seu
lement et que, dans la tres-majeure partie d'enrtr'elles, la rente 
e: le profit y contribuent pour de fortes portions, il en resulte que 

le produit annuel du travail de ce pays suffira pour acheter et 
commander une quantite de travail beaucoup plus grande que 
celle qu'il a fallu employer pour faire croître ce produit, le pre
parer et l'amener au marche». 

p. 377 «II faut observer que la valeur reelle de toutes Ies differantes 
parties constituants du prix se mesure r la quantite de tavail 
que chacune d'elles peut acheter ou commander. e tavail» 
(în a.est sens) «mesure la valeur, non-seulement de cette patie 

du prix qui se resout en travail» (r trebui să se spună : n 
salaires). «mais encore de celle qui se resout en rente, et de ceUe 
qui se resout en profit. (t. I, I. I, eh. VI, p. 100.) 

p. 378 " Un ouvrier independant qui a un petit capital suffisant pour 
ache.er des matieres et pour subsister jusqu'a ce qu'il puisse porter 
son ouvrage au marche. gagnera a la fois, et Ies salaires du jour
nalier qui travaille sous un maitre, et le profit que ferait le maître 
sur l'ouvrage de celui-ci. Cependant la totalite de ce que gagne 
ret ouvrier se nomme profit, et Ies salaires sont encore ici con
fondus dam le profit. Un jardinier qui cultive de ses mains son 
propre jardin, reunit a la fois dans sa personne Ies trois differens 
caracteres de proprietaire, de fermier et de l'ouvrier. Ainsi le 
produit de son jardin doit lui payer Ja rente du premier, le profit 
du second et le salaire du troisieme. Neanmoins le tout est regarde 
communement comme le fruit de son travail. Ici la rente et le 
profit se confondent dans le salaire.» (t. I, I. I .. eh., VI, p. 105.) 

p.  379 «Salaire, profit et rente sont Ies trois sources primitives de fout 
revenu, a u  s s i b i  e n que de toute valeur echangeable.» (t. I, I, 
eh., VI, p. 105.) 

p. 380 «Lorsque le prix d'une marchandise n'est ni plus ni moins que 
ce qu'il faut pour payer suivant leurs taux naturels, et la r e n t e  
d e l a  t e  r r e  et les salaires du travail, et les profits du caital 
employe a la produire. la preparer et la conduire au marche, 
alors cette marchandise est vendue a ce qu'on peut appeler son 
prix naturel. La marchandise est alors vendue precisement ce 
qu'elle vaut.» (I,  p. 1 1 1 .) 

p. 380 «Le prix de marche de chaque marchandise particuliere est de
termine par la proportion entre la quantite de ette marchandise 
existante actuellement au marche, et Ies demandes de ceux qui 
sont disposes a en payer le prix naturel ou la valeur entiere des 
rente, profit et salaire qu'il faut payer pour qu'elle vienne au 
marche.» (p. 1 12.) 

p. 380 «Quand la quantite d'une archandise quelconque, amennee au 
marche, se trouve au dessous de la demande effective, tous ceux 
qui sont disposes a payer la valeur entiere d e s  r e n t e, salaires 
et profits qu'il en coite pour amener cette marchandise au arche, 
ne peuvent se founir de la quantite qu'iJ leur faut ... e prix de 
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marche s'elevera plus ou moins au dessus du prix naturel, suivant 
que la grandeur du deficit, ou suivant que la richesse ou la fan
taisie ds concurrens viendra a animer plus ou moins la chaleur 
de cette concurrence.» (p. 113.) 

p. 380 «Quand la quantite amenee au marche excede de demande effec
tive, elle ne peut etre toute vendue a ceux qui consentent a payr 
la valeur entiere des rentes, salaires et profits qu'il en a coite 
pour l'y amener ... Le prix de marche tombera alors plus ou 
moins au dessous du prix naturel, selon que la quantite de 
!'excedent augmentera plus ou moins la concurrence des vendeurs, 
ou suivant qu'il leur importera plus ou moins de sa defaire sur-le
champ de la marchandise.» (I, p. 1 14.) 

p. 380 «Quand Ia quantite amenee au marche suffit tout juste pour 
remplir la demande effective, le prix de marche se trouve natu
rellement etre precisement .. .Ie meme que le prix naturel ... La 
concurrence des differens vendeurs Ies oblige a accepter ce prix, 
mais elle ne Ies oblige pas ă accepter moins." (I, p. 1 1l, 115.) 

p. 381 «Si cette quantite» (amenee au marche) «excede pendant quelque 
tems la demande effective. il faut que quel'qu'une des pa,rties 
constituantes de son prix soit payee au dessous de son prix natu
rel. i c 'e s t  l a r e n t e, l'interet ds popietairs Is rpera sur

le-:hamp a retirer une partie de leur terre de cet emplo i . - (I, 
p. 1 1 5.) 

p. 381 «Si au contrake la quantite amenee au marche restait, pendant 
quelque tems, au dessous de la demande effective, quelquesuns 
des parties constituantes de son prix hausseraient necessairement 
au d�sus de leur taux natu re. Si c ' e s t  l a  r e n t e, l'interet de 
tous Ies autres proprietaires Ies portera naturellment a disposer 
une plus grande quantite de terre a Ia production de cette mar
chandise." (I, p. 116.)  

p. 381 «s fluctu.tions accidcnt.lles ct momcntann6cs qui surviennent 
dans le prix de marche d"une denree, tombent principalement sur 
ces parlies de son prix, qui se resolvent en salaires et en pro
fits. a partie qui se resout en rente en est moins affecte.* 
(p. 118,  1 19.) 

p. 381 «Le prix de monopol est, a tous Ies momens, le plus haut qu'il 
soit possible de retirer. Le prix naturel ou le prix resultant de 
la libre concurrence est au contraire le plus bas qu'on puisse 
uccepter, non pas a la verite a tous ls momens, mais pour un 
tems un peu considerable de suite.» (I, p. 124.) 

p. 381 «Quoique le prix de marche d'une archandise particuliere puisse 
coninuer long-temps a rester au dssus du prix aturel, il st dif
ficile qu'il puisse continuer long-tems a rester dessous. Quelle que 
soit a partie de ce prix qui soit payee au dessous du taux natu
rel, ls personnes qui y ont interet senti1"ont bientât le dage 
qu'ellPs eprouvent, et aussitât elle retireront, ou tant de terre, ou 
: ant de travail. ou tant de capitaux de ce genre d'emploi, que la 
quantite de cette marchandise qui sera amenee au marche ne sera 
bientât plus que suffisante pour repondre a la demande effective. 
Ainsi son prix de marche remontera bientât au prix-nature l ,  au 
moins sera-ce Ie cas partout ou regne une entiere lib.:e.- (I, 
p. 1 25.) 
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p. 382 „.„a valeur entiere des rente, profit et salaire qu'il faut payc 
pour qu'elle vienne au marche.» (I, p. 1 12.) 

p. 382 «On ne peut porter ordinairement au marche que ces parties. 
seulement du produit de la terre dont le prix ordinaire est suffi
sant pour remplacer le capital qu'il faut employer pour les y 
porter, et les porfits ordina·ires de ce capital.» (p. 302, 303.) 

p. 382-383 �Si le prix ordinaire est plus que suffisant» (pentru remplacer 
le capital et payer les profits ordinaires de ce capital),  «le srplus 
en ira naturellement a la rei1�: !: i„ terre. S'il n'est juste que 
suffisant, la marchandise pourra bien etre portee au marche, mais 
elle ne peut founir a payer une rente au proprietaire. Le prix 
sera-1-il ou ne sera-t-il plus que suffisant ? C'est ce qui depend 
de la demande.» (eh. XI, 1. I,) (I, p. 3D2, 303.) 

p. 383 «li y a quelques parties du produit le la terre dont la demande 
doit tojours etre telle, qu'elles rapporteront un prix plus fort 
que ce qui est suffisant pour Ies faire venir au marche. et il y 
en a d'autres dont il se peut que la demande soit telle, qu'ells 
ne le rapportent pas. Les p1·emieres doivent toujours foumir de 
quoi payer une rente au proprietaire ; Ies derniers peuvent quel
quefois fournir de quoi en payer et quelquefois ne le pas fournir, 
suivant la difference des ci rconstaces.» (I. c. p. 303.) 

p.  384 «Il faut donc observer» („ .) «que la rente entre d a n s  l a  c o m
P o s  i t i o n  du prix des rnarchandises, d ' u n  e a u t  r e  m a n i e r e  
q u e n '  y e n t r e n t l e s s a l a i  r e  s e t l e s p r o  f i  t s „.Le taux 
haut ou bas des salaires ou des profits est la cause du haut ou 
bas prix [625] des marchandises ; l e t a u x h a u t o u b a s d e 
l a  r e n t e  est l '  e f f e t du prix ; le prix d'une marchandise par
ticuliere est haut ou bas, parce qu'il faut, pour la faire venir au 
marche, payer des salaires et des profits hauts ou bas ; mais c'est 
parce que son prix est haut ou bas, c'est parce qu'il est ou beau
coup plus, ou guere plus. ou point du ttt plus que ce qui est 
suffisant pour payer ces salaires et ces profits, que cette mar
chandise fournit de quoi payer une forte rente ou une faible 

. rente, ou ne founit  pas de quoi en payer une.» (I, p. 303, 304.) 

p. 386 «Premiere section. Du produit qui fournit toujours de quoi payer 
une rente.» [I . c. p. 305.] 

p. 387 -Les hommes, comme toutes Ies autres especes animales, se 
multipliant naturellement en proportion des moyens de leur sub 
sistance, i i  y a toujours plus o u  moins demande d e  nourriture. 
Toujours la nourriture pourra acheter ou commander une quantite 
plus ou moins grande de travail, et toujou.·s ii se trouvera quel
qu'un dispose a faire quelque chJse pour la gagne1·.» (I. I,  eh. XI.) 
(I. p. 305.) 

p. 387 «i">> {why ?}, «la terre, dans presque toutes Ies situations possibles 
produit plus de nourriture que ce qu'il faut pour faire subsister 
tout le travail qui concourt a mettre cette nourriture au marche, 
et meme le faire subsister de la maniere la plus liberale qui ait 
jamais eu lieu pour ce genre de travail. Le surplus de cette 
nomTiture est aussi toujours plus q ue suffisant pour remplacer 
avec profit le capital qui fait mouvoir ce travail. Ainsi, ii reste 
toujours quelque chose pour donner une rente au proprietaire.. 
(1. c. p. 305, 306.) 
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p. 387 "La rente va1ie selon la fetilite de la terre. quel que soit son 
produit, et selon sa situation. quelle que soit sa fertilite». (p. 306.) 

p. 387 «Il fauL donc que ce dernier produit fasse subsister une plus 
grande quanti1e de travail ; et pa : consequen t que le surplus, 
dont le profit du fermier et la rente du proprietaire sont tires 
tous les deux, en soit d'autant diminue.„ (I, p. 307.) 

p. 388 « U ne piece de ble, d"une fertilite mediocre, produit une beaucoup 
plus grande quantite de que la meiJleure prairie d'une pareille 
elendue.» { ... } Quoique sa culture exige plus de travail, cependent 
le surplus qui reste apres le remplecement de la semence et la 
subsistance de tout ce travail, est encore beaucoup plus conside
rable.» { ... } «Ainsi, en supposant q'une livre de viande de boucherie 
ne valut jamais plus qu'une livre de pain, cet excedent.. ( ... ) 
«serait partout d'une plus grande valeur- { ... } «et formerait un 
fonds plus abondant, tant pour le profit du fermier ; que pour la 
rente du proprietaire.„ (p. 308,  309.) 

p. 389 ... „les profits et la rente que cette tere mise en labour aurait 
rapp01ier au fermier et au proprieaire. Quand les bestiaux sont 
venus au meme marche, ceux qui ont ete nourris au milieu des 
frichs les plus incultes sont, a proportion du poids et de la 
qualite, vendus au meme prix que ceux qui ont ete eleves sur 
la tere la mieux cultivee. Les proprieaires de ces friches en 
profitent, et ils haussent la rente de leurs terres en proportion 
du prix de betail qu'elles nourrissent» ( ... ) « ... C'est ainsi que, dans 
le progres de l'amelioration des terres, les rentes et profits des 
pâtures incultes viennent a se regler en quelque sorte sur les 
rentes et les profits de celles qui sont cultivees, et  celles-ci, a leur 
tour, sur les rentes et profits des terres a ble.+ (I, p. 310, 311.)  

p. 389 «Partout ou il n'y a pas d'avanage local .. . la rente et le pofit 
que donne le ble ou tout autre vegetale qui sert a la nourriture 
generale du peuple, doivent natu rellement regler la rente et le 
pl'Ofit que donnera une terre propre a cette production, et qui 
sera mise en nature du pre." (p. 315.) 

«L'usage des praires artificielles, des turneps, carotes, choux, 
et. et tous les autres expediens dont on s'est avise pour qu'une 
meme quantite de terre put nourrir un plus grand nombre de 
bestiaux que ne faisait la pâture naturelle, ont du contribuer, 
a ce qu'il semble, a diminuer un peu cette superiotite que le 
prix de la viande a naturellement sur celui du pain, dans un 
pays bien cultive.» (1. c.) «Aussi paraissent-ils avoir produit cet 
effet etc.+ (1. c.) 

p. 389 «Dans tous les grands pays, la mejeJre partie des ters culti
vees est employee a produire, ou de la nourriture pour les hom
mes, ou de la nouniture pour les bestiuax. La rente et le profit 
de ces terres reglenL les rentes et les profits de toutes les auts 
terres cultivees. Si qulque produit particulier fouissait moins, 
la terre en serait bient6t remise en ble ou en nature de pre ; 
et s'il en avait quelqu'un qui fournit plus, on consacrerait bientât 
a ce genre de produit quelque partie des terres qui sont en ble 
ou en nature de pres.+ (I, p. 318.) 

p. 390 «Les rentes et pofits de ces productions qui exigent ou de plus 
fortes avances primitives pour y approprier la trre, ou une plus 
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grande depense pour leur culture annuelle, quoique souvent fort 
superieurs aux rentes et profits des bles et de l'herbe des pres, 
cependant, dans tous les cas ou ils ne font que companser Ies 
avancs ou depenses ex;raordinaires, sont en efft regles par les 
rentes t Ies profits de ces deux especes ordinaires de recoi tes.. 
(I, p. 323, 324.) 

p. 390 <C'est ainsi que la rente des terres cultivees pour prduire la 
noumitlre des hommes, regie la rente de la plupart des autres 
terres cultivees.. (I, p. 331) «En Europe, c'est le ble qui est la 
principale production de la terre servant immediatement a la 
nourriture de l'homme. Ainsi, excepte quelques circonsances par
tiulieres, la rente des terres a ble regie en Emope celle de toutes 
ls autres terres cultivees.» (I. c. p. 331, 332.) 

p. 390 ..... alors le rente du proprietaire ou l'excedent de nourriture qui 
lui rstait apres le paiement du travail et le rembou:sement du 
capital et des profits orlinaires du fermier, serait necessairement 
baucoup plus considerable. Quel que put etre, dans ces pays-la, 
le taux de la subsistance ordinaire du travail, e plus grand 
excedent de nourriture en ferait toujours subsister davantage, et  
par consequent mettrait le  proptietaire en etat d'en acheter ou 
d'en commander une plus grande quantite.» (I, p. 332.) 

p. 390 «En Caroline .. .Ies planteurs sont generalement, comme dans Ies 
autres colonies anglaise, fermiers et proprietaires a la fois, et ou 
pr consequent la rente se confond dans le profit.»  (I, p. 333.) 

p. 390 «propre au ble. ni au pâturage, ni a la vigne, ni dans le fait a 
aucune prduction vegetale bien utile aux hommes ; et touts Ies 
tens propres a ces diverses cultures ne le sont nullement a celle 
du riz.» (p. 334) «Ainsi, meme dans Ies pays a iz, la rente des 
terres qui le produisent, ne peut pas regler la rente des au tres 
terres cultivees qu'il est imposible de mettre dans cette nature de 
rapport.» (I, p.  334.) 

· 

p. 391 . . .  "ii en resulterait que la meme quantite de terre cultivees ferait 
subsister une bien plus grande quantite de monde, et que ceux qui 
travailleraient etant generelement nouros de pommes de ten•@,. ii 
e trouverait un excedent bien plus considerable. apres Ie rem
plecement du capital et la subsistance de tout le travail employe 
a la culture. II appartiendrait aussi au proprietaire une plus 
grande portion dans cet excedent. La population augmenterait et 
Ies rentes s'eleveraient beaucoup au dessus de ce qu'elles son au
jourd'hui.. (I, p. 335.) 

p. 391 «Quand la quantite amenee au marche suffit tout juste pour 
remplir la demande effective, le prix de marche se trouve naturel
lement etre precisement .. .le meme que le prix naturel.» (I, p. 1 14.) 

p. 392 «Seconde section. Du produit qui fournit quelquefois de quoi 
payer une rente, et quelquefois ne le fournit pas.- [I. .c p. 337.J 

p. 392 «a nourriture de l'homme paraît etre le seul des prduits de la 
terre qui fournisse toujours, et necessairement de quoi payer une 
rente quelconque au proprietaire. (De ce «toujours» şi «necesai
rement» nu se arată.) «Les autres genres de produits peuvent 
quelquefois en rapporter une, et quelquefois ne le peuvent pas, 
slon Ies circonstances.» (I. c., I, p. 337.) 
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p. 392 «Les deux plus grands besoins de l'homme, apres la nourriture, 
sont le vetement et le logement." (I. c. p. 338.) 

p.  392 .„"dans soll etat primitif et  inculte» .„«qu'elle n'en peut nourrir» 
. . .  «subordonance de ces materiaux" „ ."et le prix de celles dont an 
fait usage est regarde com.me equivalcnt seulement au travail et 
a la depense de les mettre en etat de se r:ir .» „.«qu'elle serait 
rlans le cas de nourrir. . ."  „ ."tels que ces pe1·sonnes voudraient Ies 
avoir et consentiraient a Ies payer» „ ."disette» ... "Ce qui augmente 
necessairement leur valeur" «II y a souvent demande pour plus 
qu'on n'en peut avoir. "' „ .„Ja depense de les transporter au marche;  
ainsi leur prix peut toujours fournir quelque chose pour faire une 
rente au proprietaire de la terre." (I, p. 338. 339.) 

p .  392 „.«des p]US gros animauX» „ .«chaque homme, en pourvoyant a sa 
nourriture, se pou rvoit en meme tems de matieres de vetement 
pour plus qu'il n'en pourra porter» ... «au-dela de ce que caute la 
depense de les envoyer vendre. Ce prix fournit dane quelque rente 
au prop1ietaire de la terre» „ .«un peu le rente du pays qui la 
produisait." (p. 339, 340.) 

p. 393 «Les matieres de logement ne peuvent pas tou jours se transporter 
a une aussi grande distance que celle de vetement, et ne devienn
ent pas non plus aussi promptement un objet de comnerce 
etranger. Lorsqu'elles sont surabondantes dans le pays qui Ies 
produit, ii anive frequemment, meme dans l'etat actuel du com
merce du monde. qu'elles ne sont d"aucune valeur pou 1· le proprie
taire de la terre.» „.«dans un pays bien peuple et bine cultive„." 
. „«dans plusieurs endoits de l'Amerique septentrionale» ... „Quand 
ii y a une telle surabondance dans Ies m.'. ieres de logement. la 

partie dont an fait usage n'a d'autre valeur que le  travail et la 
rl.epense qu'on a mis a la rendre propre au service. Elle ne rap
porte aucune rente au proprietaire, qui en general en abandonne 
l'usage a quiconque prend seulement la peine de le lui demander. 
Cependant ii peut quelquefois eti:e dans le cas d"en retirer une 
rente, s'il y a demande de la pati de nations plus riches." (I, p .  
340, 3·H.)  

p. 393 «Numărul pe care leur produit peut vetir et loger, mais en raison 
de celui que ce produit peut nounir. Quand la nourriture ne 
manque pas. ii est aise de trouver Ies choses necessaires pour se 
vetir et se !ager ; mais on peut avoir celles-ci sous a ain, et 
eprouver souvent de grandes difficultes a se procurer la nourri
ture. Dans quelques endroits, meme du royaume d'Angletene, le 
travail d'un seul homme dans une seule journee, peut bâtir ce 
qu'on y appelle une maison." .„«Iais quand, au moyen de b 
culture et de l'amelioration de la terre, le travail d'une seule 
famille peut fournir a la nourriture de deux, alors le travail 
d'une moitie de la societe suffit pour nounir le tout." ... «cherchent 
tou.iours a en echanger le surplus. Les pauvres pour obtenir de la 
nourriture» „ ."besogne» „."une extreme subdivision du travail» 
... "De la naît la demande de toute espece de matieres que puisse 
mettre en euvre rinvention des hommes, soit pour l'utilite. soit 
pour la decoration des batimens, de la parure, de l'equipage ou 
du mobilier : de Ia la demande, de fossiles et de mineaux ren
fermes dans les entrai!les de la terre : de la la dande de 
metaux precieux et de pierres precieuses.* Aşadar renta nu pro-
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vine numai din nourriture, şi alte produse ale pămîntului ulteior 
dau rentă şt astfel acastă addition de valeur se datorază a 
l'accroissement de puissance qu'a acquis le travail pour produire 
de la nourriture, au moyen de la culture et de l'amelioration de 
la terre.>' (I, p. 342-345.) 

p. 39! ... „pour que le prix qu"elles rendent soit au-delei de ce qu'ex
igent le paiement du travail fait pour les amener au marche et 
le remplacement du capital employe (630] pour le meme objet 
avec ses profits ordinaires. La demande sera ou ne sera pas 
assez forte pour cela, d"apres differantes circonstances.» (I, p. 
345.) 

p. 395 «Quoique ces animaux ne multiplient pas dans la meme propor
tion que le ble, qui est entierement le fruit de l'industrie hu
maine. cependant la propagation de leur espece est favorisee par 
les soins et. la protection de l'homme.» (p. 347.) 

p. 396 «e proprielaire n'en permettrait pas l'exploitation i d'autres 
sans exiger une rente, et personne ne trouverait moyen de lui en 
payer une.- (I, p. 346.) 

p. 391 •-Le prix le plus bas» (înainte sufficient price) «auquel le char
bon de telTe puisse se vendre, pendant un certain tems, et comme 
celui de tou tes ls autres marchandises, le prix qui est simplement 
suffisant pour remplacer, avec ses profits ordinaires, le capital 
employe a faire venir au marche." (I, p. 350.) 

p. 397 «Ainsi le p1ix des metaux meme grossiers. et plus encore celui 
des metaux precieux, aux mines les plus fecondes qui existent, 
influe necessairement sur le prix de ces metaux i toute autre 
mine du monde.» (I, p. 35 1 ,  352.) 

p. 397 "Ainsi le prix de chaque metal a chaque mine etant regle en 
quelque s01:e par le prix qu'a ce metal a la mine la plus feconde 
qui soit pour le moment exploitee dans le Monde, il en resulte 
qu'a la plus grande partie des mines, ce prix ne doit guere faire 
plus que payer la depense de l'exploitation, et qu'il peut rarement 
fournir une bien forte rente au proprietaire. Aussi a la plupart 
des mines, la rente ne compose-t-elle qu'une petite part dans le 
prix du metal, et une bien plus petite encore s'il s'agit de metaux 
precieux. Le travail et le profit forment la majeure partie de ce 
prix.» (I, 353. 354.) 

p. 398 «Le plus bas prix auquel on puisse, pendant un certain tems, 
vendre les metaux precieux ... se regle sur le meme principes qui 
determinent le plus bas prix ordiaire de toute autre marchandise. 
Ce qui le determine, c'est le apital qu'il faut communement 
employer pour les faire venir de la mine au marche, c'est-a-dire, 
la quantite de nourriture, vetement et logement qu'il faut commu
nement consommer pour cela. I1 faut que le prix soit tout au 
moins suffisant pour I"emplacer ce capital avec ls profits ordi
naires.» (I, p. 359.) 

p. 398 «La demande de pierres precieuses vient entierement de leur 
eaute. Elles ne sevent a rien qu'a l'onement, et le merite de 
leur baute est extremement rehausse par leur rarete u par la 
difficulte et la depense de les extraire de la mine. En conse
quence, c'es t de salaires et de profits qu'est composee le plus. 
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souvent la presque totalite de leur haut prix. a rente n'y ente 
que pour une tres-faible partie, tres-souvent elle n'y entre pour 
li en, et il n'y a que les mines les plus fecondes qui puissent 
suffire a en payer une un )eu considerable.» (I, p. 361.) 

p. 398 «Le rix des meaux precieux et des pieres precieuss etant re
gle pour le monde entier, par le prix qu'ils ont a la mine la plus 
feconde, il s'ensuit que la rente que peut apprter au pro
prietaire une mine des uns ou des autres, est en poportion, non 
de la fecondite absolue de la mine, de ce qu'on peut appeler sa 
fecondite relative, c'est-a-dire, de a supnorite sur les autres 
mins du meme genre. Si on decouvrait de nouvelles mins qui 
fussent aussi superieures a celles du Potosi, que celles-ci se sont 
trouvees etre superieures a ux mines de !'Europe, la valeur de 
l'argent pourait par-la se degrader au point que les mine, meme 
du Potsi, ne vaudraient pas la peine de les exploiter.» (I, p. 362.) 

p. 399 «L'abondance degrade necessairement la valeur d'un roduit, qui 
ne tire sa principale valeur que de sa rarete.» (I, p. 363.) 

p. 399 «Il en est autrement des biens qui existent a la surface de la 
terre. La valeur, tant de leur produit que de leur rente, est en 
proportion de leur fertilite absolue et non de leur ferilite 
relative. La terre qui produit une certaine quantite de nouriture 
ou de materiaux de vetement et de logement, peut toujous 
nourrir, vetir et loger un cetain nombre de prsonnes ; et quelle 
que soit la proportion dans laquelle de proprietaire predra part 
dans ce produit» (poblema este însă whethr he taken any 
share of the produce, and in what proportion), «cee t [632] 
mettra toujours a son commandement une quantite proportionnee 
du travail de ces personnes, et des commodites que ce travail peut 
lui procurer.» (I, p. 363, 1 64.) 

p. 399 «La valeur des teNes ls plus steriles n'eprouve aucune diminu
tion par le voisinage des terres plus fertiles. Au contire, elle 
y gagne en general une augmentation. Le grand nombre de per
sonnes que les terres fertiles font subsister, procurent a maintes 
parties du produit des terres steriles un marche qu'elles n'auraient 
jaiis trouve parmi les personnes que leur propre produit eut pu 
faire subsister.» ( ... ) «Tout ce qui tend a rendre la terre plus 
fertile en subsistence, augmente non-seulement la valeur des te-e 
sur lesquelles se fait l'amelioration» ( ... ) «mais encore contribue 
a augmenter pareillement la valeur de plusieurs autres terres, 
en faisant naître de nouvelles demandes de leur produit.» ... 
(I, p. 364.) 

p. 400 " Whatever part of the whole rent of a house is over and above 
what is sufficient for affording this reasonable profit" (o the 
builder), " naturally goes to the ground rent ; and where the 
rowner of the building, are two different persons, it is in mast 
cases completely paid to the former. In country houses, at a 
disance from any great town, where there is plentiful choise of 
ground, the ground rent is scarcely any thing, or no more than 
what the space upon which the house stands, would pay employed 
in agriculture.» (b. V, eh. II .) 

p. 400 " Both ground ents, and the ordinary rent of land are a species 
of revenue, which the owner in many cases enjoys, without any 
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care or attention of his own. Though a part of this revenue 
should be taken from him, in order to defray the expenses of the 
State, no discouragement will thereby be given to any sort of 
industriy. The annual produce of the land and labour of the 
society, the real wealth and revenue of the great body of the 
people, might be the same after such a tax as before. Ground 
rents, and the ordina1-y rent f land are, therefore, perheps, the 
species of revenue, which can best bear to have a peculiar tax 
imposed upon them." (b. V, eh. II.) 

p. 401 «Troisieme section. Des variations dans la proportion entre les 
valeurs respectives de l'espece de produit qui fournit toujours une 
rente, et l'espece de produit qui quelquefois en rapporte» etc. 
[l. c., t. II, p. l.] 

p. 401 «Das un pays naturellement fertile, mais dont la tres-majeure 
partie st tout-a-fait inculte, comme le betail, la volaille, le gi
bier de toute espece, peuvent s'acquerir au moyen d'une tres
petite quantite de travail, il  s'ensuit qu'ils ne peuvent en acheter 
ou l en] commander qu'une tres-petite quantite.» (II, p. 25.) 

p. 401-402 «Quel que soit l 'etat de la societe, quel que soit son degre de 
civilisation, le ble est toujours une production de l'industrie de 
l'homme : or, le produit moyen de toute espece d'industrie s'assortit 
toujours avec plus ou noins de precision a la consommation 
moyenne, la quantite moyenne de l'aprovisionnement a la quantite 
moyenne de la demande ; d'ailleurs dans les differens degres 
d'amelioration d'un pays, il faudra toujours, l'une portant l'autre, 
ds quantites de travail a peu pres egales, ou, ce qui revient au 
meme, le prix de quantites a peu pres egales, pour faire croître 
des quantites egales de ble dans un meme sol et un meme climat ; 
l'augmentation continuelle qui a lieu dans les forces productives 
du travail, a mesure que la culture va en se perfectionnant, etant 
plus ou moins contrebalancee par l'accroissement continue i du 
prix des bestiaux, qui sont les principaux instrumens de l'agri
culture. Nous devans donc, d'apres ceci, etre bien certains qu"en 
tout etat possible de la societe, dans tout degre de civilisation, 
des quantites egales de ble seront une representation ou equiva
lent plus juste de quantites egales de travail, que ne le seraient 
des quantites egales de toute autre partie du produit brut de la 
terre. En consequence le ble ... est, dans tous les differens degres 
de richesse et d'amelioration de la societe, une mesure de valeur 
plus eacte que toute autre marchandise ou que toute autre 
classe de marchandise ... En outre, le ble ou tout autre vegetal 
faisant la nourriture ordinaire et favorite du peuple, constitue, 
dans tout pays civilise, la principale partie de la subsistance de 
l'ouvrier ... Ainsi le prix du travail en argent depend beaucoup plus 
du prix moyen du ble, qui est la subsistance de l'ouvrier, que de 
celui de la viande ou de toute autre partie du produit brut de la 
terre ; par consequant, la valeur reelle de l'or et de l'argent, la 
quantite .reelle de travail q'ils peuvent acheter ou commandr, 
depend beaucoup plus de la quantite de ble qu'ils peuvent acheter 
ou representer, que de celle de viande ou de toute autre espece 
de poduit brut dont ils pourraient disposer.» (I, p. 26-28.) 

p. 402 -.on peut dire d'une marchandise, qu'elle est chere ou a bon 
marche, non-seulement en raison de ce que son prix habituel fait 
une grosse ou une petite somme, mais aussi en raison de ce que 
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ce prix habituel se trouve plus ou moins au dssus du prix le 
plus bas, auquel il soit possible de la mettre au marche endant 
un certain tems de suite. Ce prix le plus bas est celui qui remplace 
purement, avec un pro.fit modique, la capital qu'il faut employer 
pour mettre cette marchandise au marche. Ce prix est celui qui 
ne fournit rien pour le proprietaire de la terre, celui dont la rente 
ne fait pas une partie constituante, et qui se resout tout entier 
en salaires et en profits.» (II, p. 81.) 

p. 402 ,,Le prix des diamans et les autres pierres precieuses st peut
etre encore plus pres que le prix de l'or, du p rix le plus bas 
auq uel il soit possible de les mettre au marche.» (II, p. 83.) 

p. 402 «La quantite de ces marchandises restant la meme ou a peu 
pres la meme, tandis que la concurrence des acheteurs va toujours 
croissant leur prix peut monter a tous les degres possibles d'exces.» 
(II, p. 91.) 

P· 402-403 «Elle consiste dans ces planes et ces animaux utiles que la 
nature produit dans les pays incultes, avec tant de profusion, 
qu'ils n'ont que peu ou point de valeur, et qui, a msure que la 
culture s'etend, sont forces par elle de ceder le terrain a quelque 
produit plus profitable. Pendant une longue periode dans le cours 
des progres de l'amelioration, la quantite des produits de cette 
classe va toujcurs en diminuant, tandis qu'en meme tems la 
demande qu'on en fait va toujours en augmentant. Ainsi la valeur 
reelle, la quantite reelle de tmvail qu'ils peuvent acheter ou 
commander, s'eleve par degres jusqu'a ce qu'enfin elle onte 
assez haut pour en faire un produit aussi avantageux que toute 
autre produ ction venue a l'aide de !'industrie humaine sur les 
terres les plus fertiles et les mieux cultivees. Quand elle est 
montee jusque-la, elle ne peut plus guere aller plus haut ; autre
ment pour augmenter la quantite du produit, on y onsacrerait 
bientât plus plus de terre et plus d'industrie.» (II, p. 94, 95.) 

!P· 403 «De tous les difforens articles qui composent cete S:onde classe 
de produit brut, la betail est peut-etre celui dont le prix s'eleve 
le premir a cette hauteur, dans le cours des progres de l'amelio
ration» (II, p. 96, 97) «i le betail est une des premiers parties 
qui atteigne ce p rix» (adică which makes it worth while cultivat
ing soil in order to feed them}, «le gibier est peut-etre une des 
demieres. Quelqu'exorbitant que puisse paraître le p rix de la 
venaison en Angletere, il s'en faut encore qu'il puisse compenser 
la depense d'un parc de betes fauves, comme le savent tres-bien 
tous ceux qui sont occupes de la conservation de ce genre de 
gibir.» (II, p. 104.) 

•p. 403 «Dans toutes ls fermes, les rebuts de la grange et de l'etable 
peuvent entretenir un certain nombre de volailles. Comme elles 
sont nourries de ce qui serait perdu sans cela, on les a seule
ment pour faire profit de tout ; et comme elles ne cottent presque 
rien au fermier, il peut t rouver encore son compte a les vendre 
pour tres-peu de chose.» ... "il y ait profit a cultiver la t&re expres 
pour en nourri·r.» (II, p. 105, 106.) 

p. 403 ... «on a, dans !'origine, pour faire profit de tout.» (II, p. 108, 109.) 

,p. 404 «Il est evident que les terres d'un pays ne peuvent jamais parve
nir a un etat d'amelioration et de culture complete avant que le 
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prix de chaque produit que !'industrie humaine se propose d'y 
fire croître, ne soit d'abord monte assez haut pour payer la de
pense d'une amelioration et d'une culture complete. Pour que les 
choses en soient la, il faut que le p1ix de chaque produit parti
culier suffise a payer d'abord la rente d'une bonne terre a 
ble, qui est celle qui regle la rente de la pluspart des autres 
terres cultivces, et a payer en second lieu le travail et la de
pense du fermier, aussi bien qu'ils se paient communement sur 
une bonn e  terre a ble, ou bien, en autrs temes, L lui rendre 
avec les profits ordinaires, le capital qu'il y emploie. Cette hausse 
dans le prix de chaque produit pai·ticulier doit evidemment [634] 
preceder ramelioration et la culture de la terre destinee a faire 
naître ce produit . . .  Aceste differantes sortes de produit brut sont 
venues L valoir, non une plus grande quantite de travail et de 
subsistances qu'auparavant. Comme i l  en colte une pls grande 
dase de travail et de subsistances pour les faire venir au marche, 
par cela meme elle;; en represente ou en valent une plus grande 
quantite quand elles y sont venues.» (II, p. 113-115.) 

p. 404 .. . «sur la multiplication duquel !"industrie humaine n'a qu'un 
pouvoir limite ou incertain.» (II, p.  1 15.) 

p. 405 «Dans ls pays mal cultives, et qui par consequent ne sont que 
tres-faiblement peuples. le prix de la laine et de la peau est 
toujours beaucoup plus grand, relativement a celui de la bete en
tiere, que dans les pays qui, etant plus avances en richesse et en 
population, ont une plus grande demande de viande de bouch.ie." 
(ll, p. 11 î.) 

p. 405 Il faut alors, en general, aller chercher le poisson a de plus 
grandes distances ; il faut employer de plus grands bâtimens et 
mettre en oeuvre des machines plus dispendieuscJ en tout genre 
... «ne pourre guere etre alors approvisionne a moins d'un travail» 
... «travail qu'il fallait pour l'approvisionner dans le premier etat.» 
«Ainsi le prix reel de cette denree doit augmenter naturellement 
dans le progres que fait l'amelioration . .. „ (II, p. 130.) 

p. 405 «Si l'extension de l'amelioration et de la culture eleve necessi
rement le prix de chaque espece de nourriture animale, relative
ment au prix de ble, d'un autre cote elle fait aussi n:essaire
ment baisser celui de toute espece, je cois, de nourriture vege
tale. Elle eleve le prix de la nourriture animale, parce qu'une 
grande partie de la terre qui produit cette n ouiture, etant ren
due propre a la production du ble, doit rapportr au proprietaire 
et au fermier la rene et le profit d'une terre a ble. Elle fait 
baisser le prix de la nouriture vegetale, parce qu'en ajoutant a 
la fertilite de la terre, elle accroît l'abondance de cette sorte de 
nourriture. Les ameliorations dans la culture introduisent aussi 
plusieurs especes de nourriture vegetale, qui. exignt moins de 
terre que le ble, et pas plus de travail, viennent au marche a 
beaucoup meilleur compte que le ble. Telles sont les poes 
terre et le mais ... D'ailleurs, il y a beaucoup d'espes d'alimens 
du genre vegetale, qui dans l'etat grossier de l'agriculture, sont 
confines dans le jardin po tager, et ne croissent, qu'a l'aide de la 
beche, mais qui. lorsqu'elle s'est perfctionnee, viennent a e 
semer en plein champ, et a croître a l'aide de la chwrue ; tels sont 

Is tuneps, les carottes, les choux, etc... (II, p. 145, 146) (1. I, 
eh. XI.) 
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p. 406 . .. .le prix reel des matieres premieres ne hausse point ou ne 
hausse pas extremement.' (1. c. II, p. 149.) 

p. 406 «De meilleures achines, une [635] plus grande dexterite et une 
division et distribution de travail mieux entendues, toutes choss 
qui sont Ies effets naturels de l'avancement du pays, sont causs 
que, pour executer une piece quelconque, il ne faut qu'une bien 
moindre quantite de travail ; et quoique, par suite de l'etat flo
rissant de la societe, le prix reel du travail doive s'elever consi
derablement, cependant la grande diminution dans la quantite du 
travail que chaque chose exige, fait bien plus en general que 
compenser quelque hausse que se soit qui puisse survenir dans le 
prix de ce travail.» (II, p. 148.) 

p. 407 «11 en coutait une bien plus grande quantite de travail pour me
ttre la marchandise au marche ; ainsi, quand elle y etait venue, il 
Lallait bien qu'elle achetât ou qu'lle obtînt en echange le prix 
d'une plus grande quantite de travail.» (II, p. 156.) 

p. 407 «L'extension de l 'amelioration des ten-es et de la culture y tend 
d'une maniere direct. La part du proprietaire dans le produit 
augmente necessairement a mesure que le produit augmente.» 
(II, p. 1 58) ..... survient dans le prix reel de ces sortes de produits 
bruts, dont le rencherissement est d'abord l'effet de l'amelioration 
et de la culture. et devient ensuite la cause de leurs progres ulte
rieurs» ... «Ce produit, apres avoir hausse dans son prix reel, 
n'exige pas plus de travail, pour etre recueilli, qu'il n'en exigeait 
auparavant. Par consequent il faudra une moindre portion qu'au
paravant de ce produit, pour suffire a remplacer le capital qui 
fait mouvoir ce travail, ensamble les profits ordinaires de ce 
capital. La portion restante du produit, qui est la part du pro
prietaire, sera donc plus grande, relativement au tout, qu'elle ne 
l'etait aupaavant.» (II, p. 158, 159.) 

p. 407 ,,Tout ce qui reduit le prix reel de ce premier genre de produit, 
eleve le prix reel du scond.« (II, p. 159) ... et la rente grossit avec 
le produit .... (1. c. p. 160.) 

p. 408 ,,La classe des proprietlires peut gagner peut-etre plus que celle 
ci» (des ouvriers) «a la prosperite de a societe ; mais aucune ne 
souffre aussi ruellement de son declin, que la classe des ouvriers.» 
(1. c. p. 162.) 

p. 408 ... «interet general de la societe.» (1. c. p. 163.) «Intret particulier 
de ceux qui exercent une branche particuliere de commerce ou de 
manufacture, est toujours, a quelques egards, different t meme 
contraire a celui du public.» (II, p. 164, 165) ... «une classe de 
gens dont l'interet ne saurait [636] jamais etre exactement Je 
meme que l'interel de la societe, qui ont en gneral interet a 
tromper le public et meme a le surcharger, et qui en consequence 

ont deja fet l'un et l'autre en beaucouJ d'occasions.» (II, p. 165.) 

Capitolul cicisprezece 

p. 410 ... " trades where profits are in proportion to the capital, and not 
in proportion o the quantity of labour employed." ([Ricardo, On 
the principles of politica! economy .. „'', London 1821,], p. 418.) 
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p. 411 .. .  " carring trade, the distant foreign rade, and tades where ex
pensive machinery is required". (1. c. p. 418.) 

p. 412 ... «that the gat profits which are sometimes made by particular 
merchants in freign trade, will elevate the general rate of 
profits in the country". (1. c. eh. VII " On Foreign trade", p. 132.) 

p. 412 " They contend, that the equality of profits will e brought about 
by the general rise of prolits ; and I m of opiion, that the pro
fi ts of the favoured trade will spely subside o the general 
level." (p. 132, 133.) 

p. 412 " I  admit, that from the nature of rent, a given capital employed 
in agriculture, on any but the land last cultivated, puts in motion 
a greater quantity of labour than an equal capital employed in 
manufactures and trade." (1. c. p. 419.) 

p. 414 " There cannot be two rates of profit in the same employment, 
and therefore when the value of the produce is in different po
portion to capital, it s the rent which will differ, and not the 
profit". (eh. XIII, " Land Tax", p. 212, 213.) 

p. 414 " Th e  exchangeable value of all commodities, whether they be 
manufactured, or the produce of the mines, or the produce of the 
land, is always regulated, not by the less quantity of labour that 
will suffice fr their production under circumstances highly favor
able and exclusively enjoyed by those who have peculiar faciH
ties of production ; but by the grater quantity of labour neces
sarily bestowed on their production by those who have no such 
facilities ; by those who continue to produce them under the most 
unfavorable circumstances ; meaning - by the most unfavorable 
circumstances, the mast unfavorable under which the quantity of 
produce required, renders it necessary to aTy on the produc
tion." (eh. II, " On Rent", p. 60, 61.) 

p. 41 4 " M. Say supposes, " A  landlord by his assiduity, economy and 
skill, to increase his annual revenue by 5 OOO francs" ; but a land
lrd has no means of employing his assiduity, economy and skill 
on his land, unless he farms it himself ; and then it is in quality 
of oapialist and farmer that he makes the improvment, and not 
in quality of landlord. It is not conceivable" ... " that he could so 
augment the produce of his fan by any peculiar skill on his 
part, wtthout first increasing the quantity of capital employed 
upon it." (1. c. p. 209.) 

p. 415 ;' The rise in the price of commodities, in consequence of taxation 
or of difficulty of production, will in all cases ultiately ensue ; 
but the duration of the interval, before the market price will 
conform to the natural price, must depend on the nature of the 
commodity, and on the facility with which it can be reduced in 
quantity. If the quantity of the commodity taxed could not b e  
diminished, i f  the capital o f  the farmer r [oî] the hatter for in
stance, could not be withdrawn to other employments, it would be 
of no consequence that their profits were reduced below the ge
neral level by means of a tax ; unless the demand for their com
modities should i ncrease, they would never be able to elevate the 
market price of corn and of bats up to their increased natural 
price. Their threats to leave their employments, and remove their 
capitals to more favoured trades. would be treated as an idle 



700 Citate în limbi străine 

menace which could not be caried into effect ; and consequently 
the price would not be raised by diminished production. Com
moiities, however, of all descriptions can be reduced in quantity, 
and capital can be removed from trades which are less profitable 
to t1wse u:hich are more so, but with different degrees of rapidity. 
In proportion as the supply o[ a particular commodity can be 
more easily reduced, without inconvenience to the producer, the 
price f it wj'l more quickly rise aer the diificulty ' its pOdc
tion has been increased by taxation, or by any other means." 
(p, 214, 215.) 

p. 416 '"fhe agreement of the market and natural price of all comno
dities, depends at all times on the facility with which the supply 
can be incrased or diinished. In the case of gold, houses, and 
lnbour, as well as many other things, thise effect cannot, under 
some :ircumstances, be spelly produced. But it is different with 
those commodities which are consumed and reproduced from yar 
to year, such s hats, shoes, corn, and cloth ; they may e reduced, 
if necessary, and the interval cannot be long befo'e the supply is 
contracted in proportion to the increased charge of prducing 
them." (I. c. p. 220, 221.)  

p. 416 "Rent being nat a creation, but merely a transfar of wealth." 
(I. c. p. 221.)  

p. 416 " A  tax on raw produce from t he surface of the earth, wil .„fall 
on the consumer, and will in no way affct rent ; unless by di
minishing the funds for the maintenance of labour, it lowers 
wages, reduces the population, and diinishes the demand f: 
con." (p. 221.) 

p. 416 " Taxes on those commodities, which are generaly denoinated 
luxuries, fall on those only who make use of them „.But taxes. 
on necessaries do not affect the consumers of necesaries, in pro
portion to the quantity that may be consumed by them, but ofen 
in a much higher proportion." De exemplu a tax on con. " It 
alters the rate of profits of stock. Whatever raises the wages of 
labour, lowers the profits of stock ; therefore every ax on any 
commodity consumed by the labour, has a tendency o lower the 
rate of profits." (p. 231.) 

p. 423 " In a former part of this work, we discussed the effects of the 
division of capital into fixed and circulating, or rather inrto du rable 
and perishable capital, on the prices of commodities. We showed 
that two manufacturers might employ precisely the same amount 
of capital, and might derive from it prcisely the same amount 
of profits, but that they would sell their commodities for every 
different sums of money, according as the capials they nployed 
were rapidly, or slowly, consumd and reproduced. The one might 
sell his goods for 4 OOO 1„ the other for 10 OOO 1„ and they might 
both employ 10 OOO I .  of capial, and obtain 20 p. c. profit, or 
2 OOO 1. The capial of one ight consist, f. i„ of 2 OOO 1 .  circulating 
capital, o be reproduced, and 8 OOO 1 .  fixed, in buildings and 
machinery ; the capital of the oither, on the conrar, ight consist 
of 8 OOO 1 .  of circulating, and of only 2 OOO fixed capial in ma
chinery and buildings. Now, if each of these persons wre o be 
axed ten per cent, on his  income, or 200 1. the one, to  make hi. 
business yield him the general rate of profit, must raise hi. 
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goods from 1 0  OOO I .  to 10 200 I .  ; the other would alsa b e  obliged 
to raise the price of his goods from 4 OOO I .  to 4 200 I .  Before the 
tax. the goods sold by one of these manufacturers were 21 2 times 
more valuable than the goods of the other ; after the tax they 
will pe 2.42 times more valuable ; the an kind will have risen 
two per cent ; the other five per cent ; consequently a lax upon 
income, whilst money continued unaltered in value. would alter 
the relative prkes and value of commodities" (p. 234, 235.) 

p. 424 " If a country were nat taxed, and money should fall in value, its 
abundance in every market" aici concepţia amuzantă că a fall i n  
the value o f  money ought to be accompanied : b y  its abundance in 
every market [644] " would produce similar effects in each. If 
meat rase 20 per cent., breid, beer, shoes, labour, and every com
modity, would alsa rise 20 per cent. ; it is necessary they should 
do so, to scure to each trade the same rate of profits. But this 
is no longer true when any of these commodities is taxed ; if, in 
that case, they should all rise in proportion to the fall in the value 
of money, profits would be rendered unequal ; in the case of the 
commodi ties taxed, profiis would be raised a3ove the general 
leval, and capital would be removed from one employme nt to 
another, till an equilibrium of profits was resored, which could 
only be, after the relative prices were altered." (p. 237.) 

p. 424 " Mr. Buchanan considers corn and raw produce as at a monopoly 
price, because they yield a rent ; all commodities which yield a 
rent, he supposes must be at a monopoly price ; and thence he 
i nfers, that all taxes an raw produce would fall an the landlord, 
and nat an the consumer. 
" The price of corn", he says, " which always affords a rent, be
i ng in no respect influenced by the expenses of its production, 
those expenses must be paid aut of the rent ; and when thev 
iise of all, therefore, the consequnce is nat a higher or lower 
price, but a higher or lower rent. In this view, all tlxes an farm 
servants, horses, or the implements of agriculture, are in reality 
land-taxes ; the burden falling on t he farmer during the currency 
of his lease, and on the landlord when the lease comes to be rene
wed. In like manner all those improved implements of husbandry 
which save expense tot he farmer, such as machines for theshing 
and reaping, whatever gives him easier access to the market, such 
as good roads, canals, and bridges, though they lessen the original 
cost of corn, do nat lessen its market price. Nhatever is saved by 
those improvements, therefore, belongs to the landlord as part of 
his rent". 
" lt is evident" (spune Ric.) " that if we yield to Mr. Buchanan 
the basis an which his argume_nt is built, namely, that the price 
of corn always yields a rent, all ' he consequences which he con
tends for would follow of course." (p. 292, 293.) 

p. 430 „ I hope I have made it sufficiently cle3.r, that until a country is 
cultivated i n  every part, and up to the highest degre, there is 
always a porticm of capital employed on the land which yields 
no rent, and" ( !) "that it is this portion of capi tal, the rsuit of 
which, as in manufactures, is divided between profits and wages 
that regulates the price of corn. The price of con, then, which 
does nat afford a rent. being influenced by the expenses of its 
production, those expenses nnot be paid aut of rent. The conse-



702 Citate în limbi străine 

qunce .hrefe of thoe expenes nsing, is higher ice, d 
not a lowr ent." (1. c. p. 293.) 

p. 431 " Mr. Mal thus appars to think that it s a at of my doctine, 
that the cost and value of a thing should be the same ; - it is, if 
he means by ost, " cost of production" including profits" (1. c .  
p. 46.) 

p. 433 " Raw prduce is not at a monopoly price, bcause the market 
price of barley and wheat is as much regulatd by thek cost of 
production, as the market price of cloth and linen. The only 
difference is this, that one portion of the capital mployed in 
agrioulture regulates the price of con, namly, that portion which 
pays no rent ; whers, in the production of manufactured com
modities every portion of capital employed with the same results ; 
and as no portion pays rent, every portion is equally a regulator 
of price." (1. c. p. 290, 291.) 

p. 433 " The value of a commodity, or the quanti.ty of any other con
modity for which it will exchange, depends on the relative quan
tity of labour which is necssary for its production, and not on 
the greater or less compensation which is paid for that labour." 
[l. c. p. 1 .) .  

p .  434 " " A  Smith, who s o  accurately defined the original source of 
exchangeable value. and who was bound in consistence o main
tain, that all things became more or less valuable in propotion 
as more or less labour was bestowed on their production, has 
himseH erected another standard measure of value, and speaks of 
things being more or less valuable, in proportion as they wl 
exchange for more or less of this standard measure ... as if these 
were two equfoalent experssions, and as if because a man's labour 
had become doubly efficient, and he could therefore produce twice 
the quantity of a commodity, he would necesaily rcive twice 
the formr quantity in exchange or it" (şi anume munca a) . 
" If this indeed wre ue, if the reward of the labourer were 
a lways in proportion to what he produced, the quantity of 
l.bour [bestowed on a commoditY. and the quantity of labour] 
which that commodity would purchase, would be equal and either 

might accurately measure the vaiations of other things : but 
they are not equal." (p. 5.) 

p. 436 " Is not the value of labour ... vaiiable ; being not only affected, 
as aJl other things'' (adică comodities) " are, by the proportion 
betwen the supply and demand. which unifomly vaies with 
every change in the condition of the community, but also by the 
varying price of food and other necssaries, on which the wages 
of labour are expended ?" (p. 7.) 

p. ,37 "Treating labour as a commodity, an'l capital, the produce of 
labour, as anorther, then, if the value of these two commodities 
were regulated by equal quantities of labour, a given aont of 
Iabour would, under al! circumstances, exchange for that quantity 

of capital which had been produced by the same amount of 
Iabour ; antecedent labour would always exchange for the same 
umount of present labour. But the value of labour in relation to 
other commodities, is so far, at least, as waged depend upon 
share, is detemined, not by equal quantities of labour but by the 
poportion between supply and deand." (E. G. Wakefild, notă 
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la  p .  230 a volumului I din ediţia îngrijită de l, A.  Smith 
" Wealth of Nations", London 1836.) 

p. 438 " Nat only the labour applied immediately to commodities affects 
their value, but the labour alsa which is bestowed an the imple
ments, tools, and buildings, with which such labour is assisted." 
[Ricardo, " On the principles of politica! conomy ... ," London 1821, 
p. 16.] 

p. 438-439 " Labour, like all other things which are purchased and sold, 
and which may be increased or diminished" ( ... ), " has its natural 
and its market price. The natural price of labour is that price 
which is necessary to enable the labourers, one wLth another, 
to subsist and to perpetuate their race, without either increase O[" 
dLminution."' ( ... ) " The power of the labourer to support himself, 
and the family which may be necessary to keep up the number 
of labourers ... depends an the price of the food, necessaries, and 
convemences required for the support of the labourer and his 
family. With a rise in the price of food and necessaries, the 
natural p1ice of labour will rise ; with the fall in their price, 
the natural price of labour will fall." (p. 86.) 

p. 439 ·' It is nat to be understood that the natural price of labour, esti
mated even in food and necessaries, is absolutely fixed and con
stant. It varies at different times in the same country, and very 
aterially differes in different countries. It essentially depends 
an rthe habits and customs of the people." (p. 91.) 

p. 439 " Capital is that part of the wealth of a country which is emplo
yed in production, and consists of food, clothing, tools, raw mate
rials, machinery, etc. necessary to give effect to labour." (p. 89) 
" Less capital, which is the same thing as less labour." (p. 73) 
" Labour and capital that is, accumulated labour." (1. c.  p. 499.) 

p. 4-!0 " Mr. Ricardo, ingeniously enough, avoids a difficulty, which, an a 
first view, thratens to cncumbor his doctiine, that value depends 
on the quantity of labour employed in poduation. If this prin
cLples rigidly adhered to, it follows, that the value of labour 
depends on the quantity of labour employed in producing it -
which is evidently absurd. By a dexterous turn. therefore, Mr. 
Rioardo makes the value of labour depend an the quantity of 
labour required to produce wages, r, to given him the benefit 
of his on language, he maintains, that the value of labour is to 
be estimated by the quntity of labour required to produce wages, 
by which means, the quantity of labour required to prduce the 
money or commodities given to the labourer. This is similar to 
saying, that the value of cloth is to be estiated, nat by the 
quantity of labour bestowed upon its production, but by the 
quantity of labour bestowed an the production of the silver. for 
which the cloth is exchanged." (p. 50, 51 [Bailey] " A  Critica! 
Dissertation an the Nature, Measures, and Causes of Value etc." 
Lond. 1825.) 

p. 440 ... " the number of pounds that may be annually paid to tie labou
rer"... . . .  " the number of day's work, neoessary to obtain those 
pounds." (Ric [ardo] I .  c. p. 152.) 

p. 53 " The laour of a million of men in manufacturers, will always 
poduce the same value but ill not always prduce the sme 
riches." (1. c. p. 320.) 
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p. 457 „." they" (the wages of labour and the profit on stock) "are 
together always of the same value" (I. c. p. 499 eh. XXXII " Mr. 
M [althus'] s opinions on rent".) 

p. 457 " Wages and profits together will be of the same value." (I . c. p .  
491 , notă.) 

p. 457 " Wages and profits taken together will continue always of the 
same value." (p. 490, 491.) 

p. 457 " Wags are to be estimated by their real value, adică by the 
quantity of labour a nd capital employed in producing them, and 
not by their nominal value ei ther in coats. hats, money, or corn". 
(I. c. eh. I, " On Vaiue", p. 50.) 

p. 457 " The labour>r is only paid a really high price for this labour, 
when his wages will puchase the produce of a grat deal of la
bour." (I. c.  p .  322.) 

p. 460 " he value of the deer. the produce of the hunter's day's labour, 
would be exactly equal to the value of the fish, the produce of 
the fisherman's day's labour. The comnarative value of the fish 
and the game. would be entirely regulated by the quantity of 
labour realised in each, whatever might be the quantity of pro
ductinn, or however high or low general wages of profits might 
be. If„.  the fisherman„.  employed ten men. whose annual labour 
cost 100 I. and who in one day obtained by their labour twenty 
s almon : IE. . .  the hunter also employed ten men, whose annual 
labour cost 100 I .  and ho in one day ncured him ten deer ; then 
the natural p1ice of a deer would be two salmon, whether the 
proportion of the whole produce bestou:ed on the men who obtai
ned were large or small. The proportion which might be paid for 
wages, is of the utmost importance in the question of profits : for 
it must at once be seen, that profits would be high or low, 
exactly in propor'.ion as wages low or high ; but it could not in 
the least affect the relative value of fish and game, as wages 
would be high or low at the same time in both occupations." 
(eh. I ,  " On Value" p. 20, 21 .) 

p. 460 " No alteration in the wages of labour could produce any altera
tion in the relative value of the commodities ; for suppose them 
to rise, no greater quantity of labour would be required in any of 
these occupations, but it would be paid for at a higher price.„ 
Wages might rise twenty per cent, and profits consequently fall 
in a greter or less proportion, without occasioning the least al
teration in the relative value of these commodities." (1. c. p .  23.) 

p. t60 " There can be no rise in the value of labour whithout a faII of 
profits. If the corn to be divided between the farmer and the la
bourer. the larger the proportion that is given to the latter. the 
less \Vili remain for the former. So if cloth or cotton goods be 
liPided betreen the workman and his employer, the larger the 
proportion given to the former. the less remains for the latter." 
(I. c. p. 3 1 .) 

p. 4;0 •· A. Smith. and all the writers who have followed him, have, 
without one exception that I know of, maintained that a rise in 
tize price of labour \\'ou ld be uniformly foIIowed by a rise in the 
price of all commodities. I hope I have succeeded in showing, that 
there are no grounls for such an opinion." (1. c. p. 45.) 
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p. 61 " A  rise of wags, from the circumsta.nce of the labouer eing 
more liberally rewardd, r from a difficulty of pcuing the 
necesaries on which wags ae expendd, does not, except n 
some instancs, produce the effect of raising price, but has a great 
effct in lowering profits." . . .  " an alteration in the value of 
money" ... "In the one„ ... " case, no greater proportion of the 
annual labour of the country is devoted to the support of labou
rers ; in the other case, a larger portion is so devoted." (1. c. p. 48.) 

. 461 "With a rise n the price of fod and ncsis, the natural 
price of labour will rise ; with a fall in their pnce, the natual 
price of labour will ll." O. c. p. 86.) 

p. 461 " The surplus produce remaining, after satisfying the wants of the 
existing population, must ncessarily be in proportion to the fa
cility of production, adică to the smaller number of persons em

ployed in production." (p. 93.) 

p. 461 "Neither the farmer who cultivats that quantity of land, which 
regulats prie, nor the manufacturer, who manufaurs gods, 
acrifie any ortion of rthe produce for rent. The whole value of 
their commodities s divided into .two portions only : one consti
tuts the profirts of stock, the other the wages of labour." (1. c. 
p. 107.) 

p. 461 " Supe the price of sils, velves, funiture, and any other co
mmditis, not .requird by the labourer, to rise in cosquence 
of more labour being expended on them, would not that affct 
prois ? Certainly not : for nothing can affect profits but a rise 
n wages ; silks and velvtes are not consumed by the labourer, 
and there!ore cannot ise wages." (1. c. p. 1 18.) 

p. 461 "If the labour of n men will, on land f a ceain quality, 
obtain 180 qs. of what, and irts value e 4 I. per qr., or 720 l..." 
. 1 10) " .. .in all cass, the same sm of 720 1. must be dividd 
betwen wages and profLts ... Whether wages of profits rise or 
ll, it is this sum of 720 1. from which they must both be 
provided. On the one hand, profits can never ise so high s to 
absorb so much of this 720 1. that enough will nat be left to 
furnish the labourers with absolute ncessaris ; on the other 
hand, wages an never rise so high s to leave no portion of 
this sum for proiits." (1. c. p. 113 .) 

p. 61 "Proits depend on high or low wages, wages on the price of nece
ssaries, and the price of ncessaries chiefly on the price of food 
bcaue all other requisites ay be increased almost without 
limit." (1. c. p. 119.) 

p. 461-462 " Although a geater value is prducd" (în cazul cînd calitatea 
pămîntului se înrăutăţeşte) " a  greater proportion of what remains 
of that value, after paying rent, is consumed by the producers" 
:i el identifică pe labourers cu producers, "and it is this, and 
this alone, which regulates profits." O. c. p. 1 27.) 

p. 462 "It is the essential quality of an improvement to diminish the 
qantity of labour before requird to poduce a ommdity ; and 
this diminution cannot take place without a faU of the price or 

· reitive value." (1. c. p. 70.) 
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p. 462 " Diminish the cost of production of hats, and thek price Will 
ultimately fll to their new natuxal price, Jthough the demand 
should be doubled, trebled, or quadrupled. Diminish the cost of 
subsistence of men, by diminishing the natural pice of the fd 
a n d  clothing, by which life is sustained, and wages will ultimately 
fall, notwithstanding that the demand for labourers [664] very 
greatly i ncrease." (1. c. p. 460.) 

p. 462 " In proportion as less is appopriated for wages, more Will be 
appropriated for profits, and vice vesa." (1. c. p. 500.) 

p. 462 "It has been one of the objects of this work to shew, that with 
every fall in the real value of necessaries, the wages of labour 
would fall, and that the profits of stock would rise - in other 
words, that of any given annual value a less portion would be 
paid to the labouring class, and a la1·ger portion to those whose 
funds employed this class." [l. c. p. 511, 112.] 

p. 462 " Suppose the value of the commodities produced in a particular 
manufaoture to be 1000 I., and to be divided between the master 
and his labourers" ( ... ) ,  " in the proportion of 800 1. to labourers, 
and 200 to the master ; if the value of these commoditis should 
fall to 900 I., and 100 I. be saved from the wages of labour, in 
consequence of the fall of necessaries, the net income of the 
masters ·would be in no degree impaired." (p. 511,  512.) 

p. 462-463 " If the shoes and clothing of the labourer, could, by impro
vements in machinery, be produced by one fou1'th of the labourer 
now necessary to their production, they would probably fall 75 
per cent ; but so [ar is it from being true, that the labourer 
would thereby be enabled permanently to consumer faur coats, 
or four pair o( shoes, instead o( one, that it is probable his wages 
would in no long time be adjusted by the effects of competiion, 
and the stimulus to population, to the new value of the necessa
ries on which they were expended. If thcse improvements 
extended to all Lhe objects of the labourer's consumption, we 
should find him probably at the end of a very few years, in 
possession of only a small, if any, addition to his enjoyments, 
although the exchangeable value of those commodities, compard 
with any other commodity had sustained a very considerable 
reduction ; and though they were the produce of a very conside
rably diminished quantity of labour." (1. c. p. 8.) 

p. 463 " When wages rise it is always at the expense of profis, and 
when they fall, pronts always rise."' (1. c. p. 491, notă.) 

p. 463 " It has been my endeavour to show throughout this work, that 
the rate of profits an never be increased but by a fall în wags, 
and that there can be no permanent fall of wages but in cone
quence of a fall of the necessaries on which wages are expended. 
If, therefore, by the extention of foreign trade, or by improve
ments in machinery, the food and necessaries of the labourer can 
be brought to market, at a reduced price, profits will 1ise. If, 
instead of growing aur own con, or manufacturing the clothing 
and other necessaris of the Iabourer, we discover a new market 
from which We can supply ourselves with these commodities at a 
cheaper price, wages will fall and profits rise ; but if the com
modities obtained at a cheaper rate, by the extension of foreign 
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ommerce, or by the improvement of achinery, be excusively the 
commdities consumd by the rich, no alteraion will ake place 
in the rate of profits. The rate of wages wouild not be affctd, 
although wine, velvets, silks, and other expensive commodities 
should fall 50 pr cent., and consequently profits would continue 
unaltered. 

Foreign trade, then, though highly beneficia! to a country, 
as it increases the amount and variety of the objects on which 
evenue ay be expended. and affords, by the abundance and 
chapness of commodities, incentives o saving" ( ... ), " and to the 
accumulation of capital, has no tendency to rise the profits of 
stock, unless the commodities imported be of that diescription on 
which the wages of labour are expended. 

The remarks which have been made respecting foreig� 
trade, apply equally to home rade. The rate of profits is never 
increased'' ... " by a better distribution of labour, by the invention 
of machinery, by the estabiishment of roads and canals, or by 
any means of abridging labour in the manufacture or in the con
veyance of goods. These are causes which operate on price, and 
never fail to be highly beneficia! to consumers ; since they enable 
them. with the same labour, o obtain in exchange a greater 
quantity of the commodity to which the improvement is applied ; 
but they have no effect what ever on profit. On the other hand, 
every [665] diminution in the wages of labour raises profits, but 
produ.es no effect on the price of commodities. One is advanta
geous to all cases, for all classes are consumers" ( ... ) ; " the other 
is beneficia! only to producers ; they gain more, but every thing 
remains at its former price" ( ... " every thing rnains at its former 
price."). " In the first case they get the same as before ; but every 
thing" ( .. . ), " on which their gains are expended, is dimbishecl in 
exchangeable value". (p. 137,  138.) 

p. 465 " I f  I have to hire a labourer for a week, and instead of ten 
shillings I pay him eight, no variation having taken place in the 
value of money, the labourer can probably obtain more food and 
necessaries, with bis eight shillings, than he before obtaines for 
ten : but this is owing, not to a rise in the real value of his 
wages, as stated by A. Smith, and more recently by Mr. Malthus, 
but to a fall in the value of the things on which his wages are 
expended, things perfectly distinct ; and yet for calling this a 
fall in the real value of wages, I m told that I adopt new and 
unusual language, not reconcileable with the irue principles of 
the science." (1. c. p. 11 ,  1 2.) 

p. 465 " It is not by the absolute quantity of produce obtained by either 
class, that we can correctly judge of the rate of profit, rent, and 
wages, but by the quantity of labour required to obtain the 
produce. By improvements in machinery and ag1iculture, the whole 
produce may be doubled ; but if wages, rent, and profit be also 
doubled, these thre will bear the same proportion to one another 
s before, and neither cou�d be said to have relatively vaied. 
But it wages partook not of the whole of this increase ; if they, 
instad of being doubled, were only increased one-half .. .it would, 
I apprehend, be correct for me o say, that wages had fallen 
-,vhile profits had risen ; for if we had an invariable standard by 
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which to measure the value of this poduce, we should find that 
a less value had fallen to the class of laboTers ... , and a greater 
to the class of capitalists, ihan had been given before." (1. c. p. 49.) 

p. 465 "It  will not the less be a real fall, because they" (the wages) 
" might furnish him with a greater quantity of cheap commodi
ties than his former wages." (1. c. p. 51.)  

p. 466 ... " when it was asked what determined that value of all coodi
ties : it is answered that this value was chiefly detemind by 
wags. When again it was asked - what determined wages ? is 
as recollected that wages must e adjusted to the value of the 
commodities upon which they were spent : and the answer was 
in effect that wages were determined by the value of commodi
tis." (p. 560, [Th. de Quincey] " Dialogus of Thre Templas n 
Polit. Econ. chiefly in relation to the principles of Mr. Ricardo" 
[666] " London Magazine", vol. IX, 1824.) 

p. 466 "So far are the two formulae from presenting merely two diffe
rent expressions of the same law, that the very best. way of 
expressing negatively Mr. Ricardo's law (viz. A is to B in value 
as the quantities of the producing labour) would be o say, A is 
not to B in value as the values of the producing labour." [l. c. 
p. 348.J 

p. 466-467 " Dacă preţul este 10 şilingi, atunci wags şi profits taken s 
a whole, cannot exceed ten shillings. But do not the wags and 
profits as a whole, themselves, on the contrary, predetermine the 
price ? No ; that [is] the old superannuated doctrine." (p. 204, 
Th. de Quincey, " The Logic of Pol. Econ.", Edinburgh [and n
don] 1844.) 

p. 467 " Economia modernă a arătat that all price is govened by pro
portional quantity of the producing labour, and by that only. 
Being itself once settled, then, ipso facto, price settles the fund 
out of which both wages and profits must draw thir separate 
dividends". (1. c. p. 204.) " Any change that can disturb the exist
ing relations between wages and profits, must originate in wages". 
(1. c.  p. 205.) , 

Capitolul şaisprezece 

p. 470 " The variation in the value of money, however great, makes no 
difference in the rate of profits ; for suppose the goods of the 
manufacturer to rise fom 1 OOO 1., or 100 p. c„ if his capital, on 
which the variations of money have s much effct s on the value 
of produce, if his machinery, buildings, and stock in rade rise 
also 100 per cent., his rate of profits will be the sne ... .If, with 
a capital of a given value, he n, be economy în labour, double 
the quantity of produce, and it ll to half its former price, it 
will bear the same proportion to the capital that produced it 
which i t did before, and consequently profits wrnl still e at the 
same rate. If. at the same time that he doubles the quanity of 
produce by the employment of the same apital, the value of 
money is by any accident lowered one half, the duce will sell 
for twice the money [value] ţhat it did before ; but the ail 
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employed to produce it will also be of twiche its former money 
value ; and threfore in this case too, the value of the produce 
1Dill bear the same proportion to the value of the capital as it 
did before." ( [Ricardo, " On the principls of political economy ... ", 
London 1821],  p. 51, 52.) 

p. 471 " The raw produce of which commodities are made, it supposed 
to have fallen in price, and, therefore, commodities will fall on 
the account. True, they will fall, but their fall will not e attended 
with any diminution n the noney income of the producer, If he 
sell his comodity for less money, it is only because one of the 
mateials from which it is made has fallen in value. If the clot
hier sell his cloth for 900 l. instead of 1 OOO l., his income will not 
be less, if  the "vool from which it is made, has declined 100 l. in 
value." (l. c. p. 51 8.) 

p. 473 " But the rate of profits will fall still more, because the capital 
of the farmer .. consists in a great measure of raw produce, such 
s his con and hay-ricks, his unthreshd what and barley, his 
horses and cows, which would all rise in price in consequence of 
the rise of produce. His absolute profits would fall from 480 l. 
to 445 l. 15 sh. ; but if from the cause which I have just stated, 
his capital should rise from 3 OOO l. to 3 200 l., the rate of his 
profits would, when con was at 5 l. 2 sh. 10 d. be under 14 per 
cent. If a manufacturer has also employed 3 OOO l. in his business, 
he would be obligd in consequence of the rise of wages, to 
incrase his capital, in order to be enabled to carry on the same 
business. Iî his commodities sold before fr 720 l. they would 
continue to sell at the same price ; but the wages of labur, which 
were before 240 l., would rise when con was at 5 l. 2 sh. 10 d., 
to 274 1 .5 sh. In the first case he would have a balance of 480 l. 
s profit on 3 OOO l., on the second he would have a profit only 
of 445 1. 15 sh., on an increasd capital, and threfore his profits 
would conform to the altered rate of those of the farmer." l. c. p. 
116 ,  1 17.) 

p. 473 " Articles of jewellery, of iron, of plate, and of copper, would not 
ise, bcause none of the raw produce fron the surface of the 
arth enters into their composition." (l. c. p. 1 17.) 

p. 473 "ln every case, agricultural, as vvell as manufacturing profits are 
lowered by a rise in the price of raw produce, if it be accom
panied by a rise of wages." (l. c .  p. 113, 114.) 

p. 473 " Suppose the price of silks, velvets, funiture, and any other co
mmodities, not required by the labourer, to rise in consequence 
of more labour being expended on them, would not that affect 
profits ? certainly not : for nothing can affect profits but a rise 
in wages ; silks and velvets are not consumed by the labourer, 
and therefore cannot raise the wages." (l. c. p. 1 18.) 

p. 474 "I must again observe, that the rate of profits would fall much 
more rapidly than I have estimated in my calculation for the 
value of the produce being that I have stated in under the cir
cusances supposd, the value of the farmer's stock would be 
greatly increased from its necessa1·ily consisting of many of the 
commodities which had risen in value. Before corn could rise from 
4 1. to 12 I., his capital would probably be doubled in exchangen-
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ble value, and be worth 6 OOO I.  instead of 3 OOO I. If then his 
profit were 180 1„ or 6 per cent, on his original capital, profits 
would not at that time e relly at a higher rate th:t 3 per 
cent, for 6 OOO I. at 3 per cent, gives 180 I„ ; and on those terms 
only could a new farmer with 6 OOO l .  money in his pocket enter 
into the farming business. Many ra.de would derive some ad
vantage, more or less, from the sne source. They brewer, the 
distiler, the clothier the linen manufacturer, would be partly 
compensated for the diminution of their profits, by the rise in 
the value of their stock of raw and finished materials ; but a ma
nufactuTer of hardware, of jewellery, and [of] many other com
modities, as well s those whose capitals uniformly consistd of 
money, would be subject to the whole fall in the rate of profits, 
without any compensation whatever." (1. c. p. 1 23, 1 24.) 

p. 475 " I  have already ,rnarked, that the market price of a commodity 
may exceed its natural or necessary price, as it may be poduced 
in less abundace th an the new demand for it requires. This, how
ever, is but a temporary effect. The high profits on capital em
ployed in producing that commodity, will naturally attract capial 
to that trade ; and as soon as the requisite funds are supplied, 
and the quantity of the commodity is duly increased, its pri;e 
Will fall, and the profits of the trade Will conform to the general 
level. A fall in the general rate of profits is by no means incom
patible with a partial rise of profits in particular employments. 
I t i s t h r o u g h t h e i n e q u a l i t y o f p r o f i t s, t h a t 
c a p i t a l  i s  m o v e d  f r o m  o n e  e m p l o y m e n t  t o  a n o 
t h e  r. Whilst then general profits e falling, and gradually settl
i ng at a lower leve! in consequence of the rise of wages, and the 
increasing difficulty of supplying the inorasing populaion with 
necessaris, the profits of the farmer may, for an inteal of 
some little duration, be above the former leve!. An extraordinary 
stimulus may be lso given for a ccrtain time, to a partiular 
branch of foreign and colonial trade." (1. c. p. 1 18, 119.) 

p. 476 " It should be recoUcted that prices always vary in t he mar
ked, and in the first instance, through the comparative state 
of demand and supply. Although cloth could be furnished at 0 
sh. per yard, and given the usual profits of stock, it may rise of 
60 or 80 sh. from a general change of fashion. . . .  The makers of 
cloth will for a time have unusual profits, but capital will natu
rally flow to that manufacture, till the supply and demand e 
again at thier fair leve!, when the price of cloth will again sink 
to 40 sh„ its natural or necessary price. In the same manner, 
with every increased demand for corn, it may rise so high s o 
afford more than the general profits to the farmer. If thee e 
plenty of fertile land, the price of con will again fall o its 
former standard, after the requisite quantity of capital has ben 
employed in producing it, and profits will be as before ; but if 
there be not plenty of fertile land, if, to produce, this addiional 
quantity, more then the usual quantity of capital and labour be 
required, corn will not fall to its former leve!. Its natural price 
will be raised, and the farmer, instead of obtaining p ermanently 
larger profits, will find himself obliged to be satisfied with the 
diminished rate which is the inevitable consequence of the rise 
of wages, produced by the rise of ncessaries." (1. c. p. 1 19, 1 20.) 
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p. 480 " Any change from one foreign trade to another, r from home to 
foreign trade, cannot, in my opinion, affect the rate of profits." 
(1. c. p. 413.) 

p. 480 "They contend, that the equality of profits will e brought about 
by the gneral rise of profits ; and I am of opinin, that the pro
fits of the favoured trade will speedly subside to the general 
level." (1. c. p. 132, 133.) 

p. 481 " It is not, theefore, in consequence of the extension of the mar
ket that the rate of profit is raised." (1. c. p. 136.) 

p. 505 " Rent is the portion of the produce from the soil (or from any 
agency of production) which is paid to the landlord for the use 
of its difjerential powers, as masured by comparison with those 
of similar agencies oprating on the same market." (1. c. [Thomas 
de Quincey, " The logic of politicaJ economy", Edinburgh and 
London 1844] p. 163.) 

... " no separate class of occupants and tenents distinct from the 
class of owners [688] can have been formed." (1. c. p. 176.) 

p. 507 " Mr. Hallett insists that ears of corn, like race-horses, must he 
carefully reared, instead of, as is done ordina,rily, grown in higg
ledy-piggledy fashion, with no regard to the theory of natural 
sele:tion. In i llustration of what good eduction may do, even with 
wheat, some remarkable exemples are given. In 1857, Mr. H[allett] 
planted an ear on the first quality of the rd wheat, exactly 4% 
inches long, and containing 47 grains. From the produce of the 
small crops ensuing, he again selectd, in 1858, the finest ear, 
61h inches long, and with 79 grains ; and this was repeated. in 
1859, with the again best offspring, this time 73/4 inches long. and 
containing 91 grains. The next year, 1860, was a bad season for 
agricultural education, and the wheat refusd to grow any bigger 
and better ; but the year after, 1861, the best r- came to he 
8r, linches long, with no less than 123 grains on the single salk. 
Thus the wheat had inorased ,in five years, to very nearly double 
its size, and to a threefold amount of productivness in number of 
grains. These results were obtained by what Mr. H[allett] calls 
the " natural system" of cultivating wheat ; that is the planting 
of single grains at such a distance - about 9 inches from each 
other - every way - as o afford each sufficient space for full 
development ... He asserts that the con produce of England may 
he doubled by adopting '"' pdigree wheat" and the "natural sys
tem" of cultivation. He states that from single grains, planted at 
the proper time, one only of each square foot of ground : he 
obained plants consisting of 23 ears in the average, with about 
36 grains in each ear. The produce of an acre at this rate was, 
accurateJy counted, 1 001 880 ears of wheat ; while, when sown 
in the ordinary fashion, with an expenditure of more than 20 
times the amount of seed, the crop amounted to only 934 120 as 
of con, or 67 760 ears less ... " [Sursa nu a fost stabilită.] 

p. 507 "With the progress of society the natural price of labour has 
always a tendency to rise, because one of the principal commo
dities by which its natural price is regulated, has a tendency to 
become dearer, from the greater diffculty of producing it. As, 
however, the improvements in agriculture, the discovery of the 
new markes, whence provisions may be importd, ay for a time 
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counteract the tendency to ise in the price of ncessaies, ·and 
may even ocasion their natural price to ll, so will the ame 
causes produce the correspondent effects on the natural pice of 
la bour. 

The natural price of all commoditis, exceping aw pro
duce and .abour, has a tendency to l, in the progress of walth 
and population ; for though, on one hand, they e enhanced in 
real value, trom the rise in the natural price of the aw material 
of which they are made, this is more than counterbalaced by the 
improvements in machinery, by the better division and disribu
tion of labour, and by the increasing skill, both in science and art, 
of the producers." ( [Rirdo, " On the principls of politicl co
nomy, and taxation." London 1821] p. 86, 87.) 

p. 508 "As population inreass, these necesaries will be constantly ri
sing in price, because more labour will be necessary o prduce 
them ... Instead, therefore, of the money wages of labour falling, 
they would rise ; but they would not rise sufficiently o enable 
the labourr to purchase s many conforts and necessaris as he 
did before the rise in the price of commodities ... Notwiths.\anding, 
then, that the labourr would be really worse paid, yet this 
increase in his wages would necessarily diminish the profits of 
the manufacturer ; for his goods would sell at no higher price, 
and yet the expense of producing them would be increased ... 

It appears, then, that the same cause which raises rent the 
increasing difficulty or providing an additional quantity of food 
with the same proportional quantity of labour, will also rise 
wages ; and therefore if money be of an unvariyng 'alue, both 
rent and wages will have a tendency to rise with the progress 
of wealth and population. (1. c. p. 96. 97.) 

But there is this essential difference between th: rise of 
rent and the rise of wages. The rise i n  the money value of rent 
is accompanied by an [690] increased , hare of the produce ; not 
only is the landlord's money rent grater, but his con rent 
also ... The fact of the labourer will be less happy ; he will re
cive more money wages, it is the true, but his con wages will be 
reduced ; and not only his command of con, but his gnal 
condition will be deterioratd, by his finding it more difficult to 
maintain the market rate of wages above their natural rae." 
(1. c. p. 97, 98.) 

p. 508 "Suppose con and manufactured gods always to sell at the 
sme price, profits would be high or low in proportion as wages 
were low or high. But suppose con o rise in price bcause more 
labour is necesary to produce it ; that cause will not aie the 
price of manufacturd goods in the prduction of which no addi
tional quantity of labour is required .. .if, as is absolutely certain, 
wages would rise with the rise of con, then their profits would 
necessarily fall." (1. c. p. 108.) 

p. 508 ... " whether the farmer at least would not have the same rate of 
profits, although he should pay an additional sum for wages ? 
Certainly not : for he will not only have o pay, in common with 
the manufacturer, an increase of wages to each labourer he 
employs, but he will be obligd either to pay rent, or to employ 
an additional number of labourers to obtain the same produce ; 
and the rie in the price of the raw produce will be proportioned 
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only o that ent, r that addiional number, and will not com
pensate him for the rise of wages." (1. c. p. 108.) 

p. 509 " We have shown that in early stages of society, both the land
lord's and the laburer's share of the value of the prduce of 
the earth, would be but small ; and that it would ineae in 
proportion to the progrss of wealth, and the difficulty of procur
ing food." (1. c. p. 109.) 

p. 509 " The natural tendency of profits then is to fall ; for, in the 
progress of society and wealth, the additionl quantity of food 
required is obtained by the sacrifice of more and more labour. 
This tendency, this gravitation as it were of profits, in happily 
checked at repeated intervals by the improvements of machinery, 
connected with the production of nessaries, as well s by disco
veries in the science of a agriculture which enable us o relin
guish a portion of labour before required, and therefore o lower 
the price of the prime necesary of the labour." (1. c. p. 1 20, 121 .) 

p. 509 " Although a greater value is produced, a greater proportion of 
what remains of the value, after paying rent, o consumed by the 
producers, and it is this, and this alone, which regulates profits." 
(1. c.  p. 1 27.) 

p. 510 "In the form of money ... capital is productive of no profit ; in 
the form of materials, machinery, and food, for which it might 
be exchanged, it would be productive of revenue." (1. c. p. 267.) 
" The capital of the stockholder can [692] never be made produc
tive - it is, in fact, no capital. If he were so sell his stck, and 
employ the capital he obtained for it producively, he could 
only do so by detaching the capital of the buyer of his stock 
from a productive employment." (1. c. p. 289, notă.) 

p. 510 " When poor lands are taken into cultivation, or when more 
capital and labour are expended on the old land, with a less 
return of produce, the effect must be ermanent. A greater pro
portion of that part of the produce which remains to be divided, 
after paying rent, between the owners of stock and the labourers, 
will be apportioned o the latter." (1. c. p. 1 27, 1 28.) 

p. 511 " Each man may, and probably will, have a less absolute quantity; 
but as more labourers are employed in proportion to the whole 
produce retained by the farmer, the value of a greater propor
tion of the whole produce will be absorbed by the wages, and 
consequently the value of a smaller proportion will be devoted 
to profits." (1. c. p. 128.) 

p. 511 " The remaining quantity of the produce of the land, after the 
landlord and labourer are paid, necesssrily belongs to the farmer, 
and constitutes the profits of his stock." (1. c. p. 1 1 0.) 

p. 5 1 1  " In the Chapter on W1 ges, w e  have enieavoured to show that 
the money price of commodities would not be raised by a rise 
of wages ... But if it were otherwise, if the prices of commodities 
were permanently raised by the high wages, the proposition would 
not be less true, which asserts that the wages invariably affect 
the employers of labour by depriving them of a portion of their 
real profits. Supposing the hatter, the hosier, and the shemaker 
each paid 10 1. more w1ges in the mtnufacture of a particular 
quantity of their commodities. and that the price of hats, stock-
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ings, and shes, rose by a sum sufficient to repay the manufac
turer the 10 I. ; their situation would be no better than if no such 
rise took pace. If .the hosier sold his stockings for 110 J. instad of 
100 I., his profits would be precisely the same money ount s 
before ; but as he would obtain in exchange for this equal sum, 
one tenth less of hats, shoes, and everey other commodity ; and 
as he could with his former a mount of savings" (. .. ) " employ 
fewer labourers at the increased wages, and purchase fewer raw 
materials at the increased prics, he would be in no better situa
tion than if his money profits had been realy diinihed in 
amount, and every thing at its former price." (I. c. p. 1 29.) 

p.51 2 "In an improving state of society, the net produce of land is al
ways diminishing in proportion to its gross produce." (1. c. p. 198.) 

p. 512 , .  In rich nd powerfu1 coun.ies, where Iarge capitals are in
vestd in achinery, more distress will be experienced from a 
revulsion in trade, than in poorer countries where there is pro
portionally a much smaller amount of fixed, and a much larger 
amount of circulating capital, and where consequently more work 
is dane by the labour of man. It .s not so difficult to withdraw a 
circulating as a fixed capital, from any employment in which it 
may be engaged. It is often impossible to divert the machinery 
which may have ben erected for one manufacture, to t he purpo
ses of another ; but the olothing, the food, and .the lodging of the 
labourer in one employment may be devoted to the support of the 
labourer in another" ( ... ) ; " or the same labourer may rcive the 
same food, clothing and lodging, whilst his employment is chan
ged. This, however, is an evil to which a rich nation must submit ; 
and it would not be more reasonable to cmplain of it, than it 
would be in a rich merchant to !ament that his chip was exposed 
to the dangers of the sea, while his por neighbour's cottage was 
safe from al such hzard." (I. c. p. 311 .) 

p. 513 " Whatever capital becomes fixed on the land, must necessarily 
be thc landlord's, and not the tenanats, at the expiration of the 
lease. Wha1ever compensation the landlord may recive for this 
capital, on re-letting his land, will appear in the form of rent : 
but no rent will be paid, if, with a given capital, more con can 
be obtained from abroad, than can be grown on this land at 
home." (1. c. p. 315, notă.) 

p. 513 " In a former part of this work, I have noticed the difference be
tween ent, properly so called, and the remuneration paid to the 
landlord under that name, for the advantages which the expen
diture of his capital has prcured to this tenant ; but I did not 
perhaps sufficiently distinguish the difference which would arise 
from the diffeent modes in which this capial might be applied. 
As a rt of this capital, when once expended in the improvement 
of a fam, is inseparably aalgameted with the land, artends to 
increase its poductive powers, the remuneration paid to the land
lord for its use is strictily of the nature of rent, and is subject 
to all the laws of rent, Whetever the improvement be made at 
the expense of the landlord or the tenant, it will not be under
taken in the first instance, ulss there is a strong probability 
that the return will at least be equal to the profit that can be 
made by the disposition of any other equal capil ; but when 
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once oade, the return obtained will ever after be wholly of the 
nature of rent, and will be subject o all the variations of rent. 
Some of these expenses, however, only give advantages o the 
land for a limited period, and do not add perma.nently o its pro
ductive powers. Being bestowed on buildings, and other perishable 
improvements, they require to be constantly renewed, and there
for 10 not obta�n for the landlord any permanent addition to his 
real rent." (1. c. p. 306, notă.) 

p. 513 "In  all countries, and at all times, profits depend on the quantity 
of labour requisite to provide necessaris for the labourers, on 
that land or with that capital which yields no rent." (1. c. p. 128.) 

p. 514 " From the account which has been given of the profits of stock, 
it will appar, that no accumulation of capital will permanently 
lower, profits, unless there be some permanent cause for the rise 
of wages .. .If the necessaries of the workman could be contantly 
mcreased with the same facility, thee could be no permenent 
alteration in the rate of profit or wages" (ar rebui spus in the 
rate of suprplus value and the value of labour) , " to whatever 
amount capital might be accumulated. Adam Smith, however, 
uniformly ascribse the fall of profits to the accumlation of capital, 
and to the competition which will result from it, without ever 
adverting to increasing difficulty of providing food for the additio
nal number of labourers which the additional capital will em
ploy." (1. c. p. 338, 339.) 

p. 516 " There is only one case, and that will be temporary, in which the 
accumulation of capital with a low price of food may be attended 
with a fall of profits : and that is, when the funds for the 
maintenance of labour increase much more rapidly than popula
tion ; - wages then be high, and profits low." (1. c. p. 343.) 

p. 516 "M. Say allows, that the rate of interest depends on the rate of 
profits ; but is docs not therefore follow, that the rate of p rofits 
depends on the rate of interest. One is the cause, the other the 
effect, and it is impossible for any circumstances to make them 
change place." (1. c. p. 353, notă.) 

p. 516 " M. Say acknowledge that the cost of production is the foundation 
of price, and yet in various parts of his book he maintains that 
price is regulatd by the proportion which demand bears to 
supply." (1. c. p. 411.) 

p. 517 " The real and ultima te regulator of the relative value of any two 
commodities, is the cost or their production." (1. c.) 

p. 517 "And does not A. Smith agree in this opinion " that prices are 
regulated neither by wages nor profits, " when he says, that" the 
prices of commodities, or the value of gold and silver as compared 
with commodities, depends upon the proportion between the quan
tity of labourer which is necessary in order to bring a cerain 
quantity of gold and silver to market. and that which is necessary 
to bring thither a certain quantiy of any other sort of goods ? 
That quantity will not be affected, whether profits be high or 
low, or wages low or high. How the n can prices be reised by 
high profits ?" (1. c. p. 413, 414.) 
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Capitolul şaptesprezece 

p. 518 . . .  "all the prductions of a counry are consumd ; but is maked 
the gratest difference imaginable whether they are consumed by 
those who reproduce, or by those who do not reproduce another 
value. When we say that revenue is saved, and added to capital, 
what we mean is, that the portion of revenue, so said to be added 
to capital, is consumed by productive instead of unproductive la
bourers." ( ... ) "There can e no greater eror than in supposing 
that capital is increased by nonconsumption. lf the price of labour 
should rise so high, that notwithsanding the increase of capital, 
no more could be mployed, I shoud say that such increase of 
capital would be still unproductively consumed." (p. 1 63, notă.) 

p. 521 "The labour of million of men in anufacture, will always pro
duce the ame value, but will not always produce the same 
riches." (1. c. p. 320.) 

p. 533 " There will, inded, where production and consumption are com
paratively great, naturally be, at any given moment, a compara
tively great surplus in the intermediate state, in the market, on 
its way from having been produced to the hands of the consumer; 
unless indeed the quickness with which the things are sold off 
should have increased so as to counteract what whould else have 
een the consequence of the increased production." (p. 6, 7 " An 
lnquiry into those Principles, respecting the Nature of Demand 
and the Necessity of Consumption, lately advocated by Mr. Malt
hus etc.", Land. 1821.) 

p. 542 " Mr. Say"' ( ... ) " has ... most satisfactorily shown, that there is 
no amount of capital which may not be employed in a country, 
because demand is only limited by production. No man produces, 
but with a view to consume or sell, and he never sells, but 
with an intention to purchase some other commodity, which may 
be immediately useful o him, or which may contribute to future 
production. By producing, then, he ncessarily bcomes either the 
consumer of his own goods, or the purchaser and consumer of 
the goods of some other prson. It is not to e supposed that he 
should, for any length of time, be ill-informed of the commdities 
which he can most advantageously produce, to atain the object 
which he has in view. namely, the possession of the other goods ; 
and, therefore, it not probable that he will continually" (. .. ) 
" produce a commodity for which there is not demand." ( [Ricardo. 
" n the principls . .. ", London 1821,] p. 339, 340.) 

p. 543 " Is the following quite consistent with M. Say's principle ? " The 
ore disposable capitals are abundant in proportion to the extent 
of employment for them, thre more will the rate of interest on 
I.ns of capial fall." (Say, vol. II, p. 108) . lf caipal o any extent 
can be employed by a country, how can it be aid to be abundant, 
compared with the extent of mployment for it ?" (1. c. p. 340, 
notă.) 

p. 546 "There cannot, then, be accumulated in a country and amount 
of capital which cannot be employed poducively, until wages 
rise so high in consequence of the rise of necesaries, and so little 
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consequently reains for the profits of stck, that the motive 
for accumulation cases". (1. c. p. 340) " If follows, then ... that 
there is no !imit to demand - no !imit o the employment of 
capital while it yields any profit, and that however abundant 
capital may become, there is not other adequate reason for a 
fall of profit but a rise of wages, and further it ay be added, 
that the only adequate and permanent cause for the rise of wages 
is the increasing difficulty of providing food and ncessaries [707] 
for the i ncreasing number of workmen." (1. c .  p. 347, 348.) 

p. 549 " One would be led to think . . .  that Adam Smith concluded we 
were under some necessity" ( ... ) " of producing a surplus of corn, 
woollen gods, and hardware, and that the capital which produced 
them could not be otherwise employed. It is, however, always a 
matter of choice in what may a capital shall be employed, and 
therefore there can never, for any lenghth of time, be a surplus 
of any commodity ; for if there were, it would fall elow its 
natural price and capital would be removed to sne more pro
fitable employment." (p. 341, 342, notă.) 

p. 5±9 '' Productions are always bought by productions, or by sevices ; 
money is only the medium by which the exchange is effected." 
( ... ) " Too much of a prticular commodity man be produced, of 
which there may be such a gl ut in the market, as not o repay 
the capital expended upon it ; but this cannot be the case with 
all commodities." (1. c. p. 341, 342.) 

p. 5ig " " Whether rhese increased production, and the consequent de
mand which they occasion, shall or shall not lower the profits, 
lepends solely on the rise of wages ; and the rise of wages, 
excepti ng, for a limited period, on the facility of producing the 
food and necessaries of the labouer." (1. c. p. 343.) 

p. 549 " When merchants engage their capitals in foreign trade, or in the 
carying trade, it is always from choice, and never fom ncessity : 
:t is because in that trade t heir profits be somewhat greater than 
in the home trade." (p. 344.) 

p. 554 " Too much of a particular commodity may be produced, of which 
there ay be such a glut in the market, as not o repay the 
capital expended on it ; but this cannot be the case with respect 
to all commodities." (p. 341, 342.) 

p. 556 " Too much of a particular comity may be produd, of which 
there may be such a glut in the market as not to repay the 
capital expended on it ; but this cannot be the ase with respct 
to all commodities ; the demand for con is liitd by the mouths 
which are to eat it, for shoes, and coats by the pesons who ae 
to war them ; but though a community, or a part of a comunity, 
may have as much cn, and as many hats and shoes, as it is 
able or may wish to consume, the same cannot be said of every 
commodity produced by nature or by art. Some would consume 
more wine, if they had the ability o procure it. Others having 
enough of wine, would wish to inorase the quantity or improve 
the quality of their furniture. Others might wish to onament 
their grounds, or to enlarge their hoses. The wish to do all 
or some of these is implanted in every man's brast ; nothing is 
required but the means, and nothing can afford the s, but 
an incrase of oduction." (1. c. p. 341, 342.) 
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p. 576-577 " When merchants engage their capitals in freign tade, or 
in the carying trade, it is always frn chice, and never rrom 
necessity ; it is bcause in that trade ther profits be somewhat 
grater than in the home rade. Adam Smith has justly observl 
"that the desire of food Îs limited in every man by the narrow 
capacity of the human stoach" { ... } " but the desire of the con
veniences and onaments of building, drss, equipage, and hous
hold fniture, sm to have no limits or certain boundary. 
" Nature then" ( ... ) " has necessarily limited the amount of capital 
which can at any time be profitably engaged in agriculture" { ... }, 
" but she has placed no linits" ( ... ) " to the amount of capital that 
may be eployd in procuing " the conveniences and onens" 
of life. To procure these gratifications in the greatest abundance 
is the object in view, and it is only because foreign trade, or 
the carrying trade, will acomplish it better, that men engage in 
them in preference to manufacturing the commodities requird, 
or a substitute for them, at home. If, however, from pculiar cir
cumstances, we were precluded from engaging capital in foreign 
trade, or in the carrying trade, we should though with less ad
vantage, employ it at home ; and while there is no limit to the 
desire of " conveniences, onaments of buildings dress, equipage, 
and (721] household furniture, " there can be no limit to the 
capita! that may be employed in procuring them, except that 
which bounds our power to maintain the workmen who are to 
uroduce them. 

Adam Smith, however, speaks of the can-ying trade as one, 
not of the choice, but of necessity ; as if the capita·l engagd in 
it would be inert if not so employed, as if the capital in the home 
trade could overflow, if not confinl to a limited amount. He 
says, " when the capital stock of any country is increasd to such 
a degree, that it cannot be all enployed in supplynig the consum
tion, and supporting the productive labour of that particular co
untry" {acest pasaj din citat este subliniat de Ric[ardol} ,  " the 
surplus part of it _naturally disgorges iself into the carrying trade, 
and is employed in performing the same offices to other countries" 
... But could not this portion of the productive labour of Great 
Britain be employed in prepeing some other sort of goods, with 
which something more in demand at home might be purchased ? 
And i f  it could not, might we not employ this productive labour, 
though with less advantage, in making those goods in demand 
at home, or at least some substitute for them ? If we wanted 
velvets, might we not attempt to make velvets ; and if we could 
not succeed, might we not make more cloth, or some other object 
desirable to us ? 

We manufacture comodities, and with them buy goods 
abroad, because we can obtain a greater quantity" { ... } " than we 
could make at home. Deprice us of this trade, and we immediately 
manufacture again for ourselves. But this opinion of Adam Smith 
is at variance with all his general doctines on this subject." " If" 
{ ... } "a foreign country can supply us with a commodity cheaper 
than we ourselves can make it, better buy it of them with 
some part of the produce of our own industry, employed in a way 
in which we have some advantage. The general industry of the 
countr.lJ being alwa.ys in proportion to the capital which employs 
it" { ... } (Ric[ardo] subliniază din nou ultima parte a frazei) " will 
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not thereby b e  diminished but only left o find out the way i n  
which i t  can b e  employed with gr.test advanage." 

Again. " Those, threfore, who have the coand of more 
food than they themselves can consume, are always willing o 
exchange the surplus, or, that is the same thing, the price of it, 
for grartifications of another kind. What is over and above satisfy
ing the limited desire, it given for the amusament of those desires 
which cannot be satisfied, but seem to be altogether endless. 
The pour, in order to obtain food, exert themselves to gratify 
those fancies of the rich ; and to obtain it more certainly, they 
vie with one another in the cheapness and perfection of their 
woi·k. The number of workmen incrases with the increasing 
quantity of food, or with the growing improvements and cultiva
tion of the lands ; and as the nature of their business admits of 
the utmost subdivisions of labours, the quantity of materials which 
they can work up inorases in a much greater proportion than 
their numbers. Hence arises a demand for every sort of material 
which human invention can employ, either usefully or ornamen
tally, in building, dress, equipage, or household furiture ; for the 
fossils and minerals contained in the bowels of the earth, the 
p recious metals. and the precious stones." 

It follows then these admissions, that there is not limit 
to demand - no limit to the employment of capital while it yields 
any profit, and that however abundant apital may bcome, there 
is no other adequate rason for a fall of pofit but a rise of 
wages, and iurther it may be added, that the only adequate and 
permanent cause for the rise of wages is the inreasing difficulty 
of providing food and necessaries for the increasing number of 
workmen." (1. c. p. 344-348.) 

p. 586 " When the annual productions of a country moe than replace 
its anual consumption, it is said to incrase its capital ; when its 
annual consumption is not at least replaced by its annual pro
duction, it is said to diminish its apial. apital may therefore 
be increased by an increased production. or by a diminished un
productive consumption." (p. 1 62, 613 .) 

p. 587 " When we say" („ .) " that revenus s saved, and addd to capial, 
what we mean is, that the portion of revenue, so said to be added 
to capital, is consumed by productive instead unproducive labou
rers." (1. c. p. 1 63, notă.) 

p. 587 " If the price of labor should rise so high, that notwithsanding 
the inoease of capital, no more could be employd, I should say 
that such increase of capital would be still unproductively con
sumed." (1. c. p. 1 63, notă.) 

p. 587 " There are two ways in which capital may be accumulated : it 
may be savd in consequence of increased revenue, or of diminis
hed consumption. If my profits are rised from 1 OOO 1. to 1 200 1.  
while my expenditure continues the same, I accumulatd annually 
200 1. more than I did before. If I save 200 l. out of my expen
diture, while my profits continue the same, the same effct will 
be produced ; 200 per annum wil be added to my capital." (p. 1 35 .) 

p. 587 " If by the i ntroducion of machinery, the generality of the commo
dities on which revenue was expended fell 20 per cent. in value, 
I should be enabled o save as effectually s if  my revenue had 
been raised 20 per cent. ; but in one case the rate of profits is 
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satiy, in the othr it is raisd 20 per cent. If, by the intro
duction of chap foreign gds, I n ave 20 pr cent. from my 
exenditure, the effect will be recisely the e s i achinry 
had lowerd the expense of their production, but profits would 
not be rised." (p. 16.) 

p. 588 " The wealth" ( ... ) " of a country ay be increasd in two ways : 
it may be increasd by employing a greater portion of revenue in 
the maitenance of productive labour, - which will not only add 
to the quantity, but o the value of the ss of comdities ; or 
it may be increased, hithout employing any additional quant�ty 
of labour, by making the same quantity more productive, - which 
will add to the abundance, but not to the value of commoditis. 

In the firit case, a country would not only bcome lich. but 
the value of its iches would incrase. lt would become rich by 
parsimony ; by diminishing its e�penditure on objects of luxury 
and enjoyment ; and employing those savings in reproduction. 

[ 727] In the scond case, thre will not ncessarily e ei
ther any diminished expenditure on luxuries and enjoyments, 
or any increased quantity of productive labour employed, but 
with the same labour more would be produces ; wealth would 
increase, but not value. Of these two modes of incrasing wealth, 
the last must be prefrrd, since it produces the same effct with
out that pivation and diminution of enjoyments, which n never 
fail to accompany the first mode. Capital is that part of wealth 
of a country which is employed with a view to future produc
tion, and may be increased in the same manner s wealth. An 
additional capital will be equaly efficacios in the production of 
future wealth, whether it be obtained from improvements in skill 
and machinery, or from using more revenue reproductively ; for 
wealth always depends on the quantity of commoditis produced, 
without any regard to the facility with which the instruments 
employd in production may have ben procured. A cerain quan
tity of clothes and provisions will ma1nain and employ the same 
number of men, and will therefore procure the same quantiy of 
work of to be done, whether they be produced by the labour of 
100 or 200 men ; but they will be of twice the value if 200 have 
been employed on their production." (p. 327, 328.) 

p. 590 " The labour of a million of men in manufactres, will always 
produce the sme value, but will not always poduce the me 
riches." ( ... ) " By the invention of machinery, by improvements in 
skill, by a better division .of labour, or by the discovery of new 
markets, where more advantageous exchanges may be made, a 
million of men may roduce double, or treble the amount of 
richs, of necessaries, conveniences, and amusments, in one state 
of society, that they could poduce in anothr, but they will not 
on that account add any thing o value" ( ... ), " for every thing 
rises or falls in value, in proportion to the facility or difficulty of 
poducing it, or, in other words, in proportion to the quantity of 
labour employed on its producion." ( ... ) " Suppose with a given 
capital, the labour of a certain number of men roduced 1 OOO pair 
of stockings, and that by inventions in machinery, the same num
ber of men can produce 2 OOO pair, or that they can continue to 
produce 1 OOO ir, and can besides produce 500 hats ; then the 
value of the 2 OOO pair of stockings (or of the 1 OOO pair of stock-
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ings), and 500 hats, wm be neither more nor less than that of the 
1 OOO pajr of sckings before the inroduction of machinery ; fo
they will be the prduce of the ame quantity of labour." ( ... ) 
" But the value of the general mass of commodities will neverthe
less e diminished ; for, although the value of the increased 
quantity produced, in consequence of the improvemnt, will be 
the ame exactly as the value would have been of the less qun
tity that would have ben roducd, had no improvment taken 
place, an effect is alsa produced on the portion of goods still 
unconsumed, which were manufactured previously to the impro
vement ; the value of those goods will be reduced, inasmuch as 
they must fall to the level, quantity for quantity, of the good� 
produced under all the advantags of the improvement : and the 
sciey will, notwithstanding the increased quantity of commo
dities, notwithstanding its augmented riches, and its augmented 
means of enjoyment. have a less amount of value. By constantly 
increasing the facility of production, we constantly diminish the 
value of same of the commodities before produced, though by the
sme means we not only add o the national riches, but also to 
the power of future production." (p. 320-322.) 

p. 591 " With respct to the third objection against taxes on aw produce ; 
namely, that theraising wages, and lovering profits, is a discoura
gement to accumulation, and acts in the same way as a natural 
poverty of soil ; I have endeavoured to shew in another part of 
this work that savings may be as effectually made from expen
diture as from production ; from a reduction in the value of com· 
modities, as from a rise in the rate of profits. By i"asing my 
profits from 1 OOO to 1 200 1., whilst prices continue the same, my 
power of increasing my capital by savings s increased, but it is 
not increased so much as it would be if my profits continued as 
before, whilst commodities were so lowred in price, that 800 L 
would produce 1) ne as much as 1 OOO 1. purchased before." (p. 
183, 184.) 

p. 592 " The whole argument, however, of Mr. Malthus, is built on an 
infirm basis : it supposes, because the gross income of the country 
is diminished, that, therefore, the net incone must also be di
minished, in the same proportion. It  has ben one of the objcts 
of his work to shew, that with every ll in the real value of 
neces.aires, the wages of labour would faJl, and that the profits 
of stock would 1ise - in other words, that of any given annual 
value a less portion would e paid to the labouring class, and 
a larger portion to those whose funds employed this class. Suppose 
the value of the comodities produced in a particular manufac
ture to be 1 OOO 1., and to be divided between the master and 
hs labourers, in the proportion of 800 1. to labourers, and 200 1. 
to the master : [729] if the value of thse conmodities should fall 
o 900 1., and 1 00 1. be savd from the wages of labour, the net 
incone of the masters would be in no degree impaired, and, 
theefore, [he] could with just as nuch facility pay the same 
amount of taxes, after, as before the reduction of price." (p. 511 ,  512.) 

I) a Ricaoo : procure. 
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p. 592 " Notwithstanding the tendency of wages o conform to their natu
ral rate, their market rate may, in an imroving society, for an 
indefinite period, he constantly above it ; for no sooner ay the 
impulse, which an increased capital gives to a new demand for 
labour he obeyed, than another increase of capital may produce 
the same effect ; and thus, if the increase of capital de gdual 
and constant, the demand for labour may give a oontinued stimu
lus to an incrase of people. (p. 88.) 

p. 592 " An accumulation of apital naturally produces an increased l
petition among the employers of labour, and a consequent rise in 
its price." (p. 178.) 

p. 593 " In different stages of society, the accumulation of capital, or of 
the means of employing labour, is more or less rapid, and must 
în all cases depend on the productive powers of labour. The pro
ductive powers of labour are generally greatest when there is an 
abundance oÎ fertile land : at such pe1iods accumulation is often 
so rapid, that labourers cannot he supplied with the same rapidity 
as capital." (p. 92.) " It has been calculated, that undei· favouable 
circumstances population may he doublet in twenty-five years ; 
but under the same favourable cimustances, the whole capital of 
a counJry might possibly he doubled in a shorter period. In that 
case, wages during the whole period would have a tendency o 
ise, because the demand for labour would increase still faster 
than the supply. ln new settlements, where the arts and know
ledge of count�·i es far advances in refinement are introducd, it is 
probable that capital has a tendency to increase faster than n
kind : and if the deficiency of labourers were not supplied by 
more populous countries, this tendency would very much raise 
the p1ice of labour. In proportion as these countries become popu
ious, and land of a worse quality is taken into cultivation, the 
tendency to an inorease of capital diminishes ; for the surplus 
p roduce remaining, after satisfying the wants of the existing popu
lation, must necessarily be in proportion to the facility of produc
tion. viz. to the smaller number of persons employed in produc
tion. Although, then, it is probable, that under the most favour
able circumstances, the power of production is still greater than 
that of population, it will not long continue so ; for the land 
being limited in quantity, and differing in quality, with every 
increased portion of capital employed on it, there Will he a de
creased rate of pduction, whilst the power of population conti
nues always the same." (p. 92, 93.) 

p. 596 " The natural tendency of profits then is to fall ; for, in the pro
gress of society and wealth, the additional quantity of food re
quired is obtained by the sacrifice of more and more labour. 
This tendency, this gravitation as it were of profits, is happilly 
checked at repeated intevals by the improvements in achiney, 
connected -vvi th the production of ne::essari es. as well as by 
discoveries in the science of agriculture which enable us to 
relinquish a portion of labour before required, and [731]  theefore 
to lower the price of the prime necessary of the labourer. The 
rise in the price of necessaries and in the wages of labour is 
however limited ; for as soon as wages should he equal ... to 720 
1., the whole receipts of the farmer, there must be an end of 
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accumulation ; for no capital can they yield and profit whatever, 
and no additional labour can be demanded, and consequently 
population tci ll have reached its highest point. Long indeed before 
this priod, the very low rate of profits will have arrested all 
accumulation, and almost the whole produce of the country, after 
paying the labourers, will be the property of the owners of land 
and the receivers of tithes and taxes." (p. 1 20, 121 .) 

p. 596-597 " Long before this state of prices was become permanent, 
there would be no motive for accumulation ; for no one accumu
lates but with a view to make his accumulation productive, anl 
consequently such a state of pices never could take place. The 
farmer and m anufacturer can no more live without profit, than 
the labourer without wages. Their motive for accumulation will 
diminish with every diminution of profit, and will cease altoge
ther when their profits are so low as not to afford them an 
adequate compensation for their trouble, and the risk which they 
must necessarily encounte1· in employing their capital produc
tively." (p. 123.) 

p. 597 " I  must again observe, that the rate of profits would fall much 
more rapidly ... for the value of the produce being what I have 
stated it under the circumstancs supposed, the value of the far
mer's stock would be greatly increased from its necessarily con
sisting of many of the commodities which had risen in value. 
Before corn could rise from 4 1. to 12 1., his capital would pro
bably be doubled in exchangeable value, and be worth 6 OOO 1. 
instead of 3 OOO 1. If them his profit were 180 1., or 6 per cent. 
on his original capital, profits would not at that time be i·eally 
at a higher rate than 3 per cent. ; for 6 OOO 1. at 3 pr cent. gives 
180 1. ; and on those terms only could a new farmer with 6 OOO l. 
money in his pocket enter into the farming business." (p. 1 24.) 

p. 597 " We should also expect that, however, the rate of the profits of 
stock might diminish in consequence of the accumulation of capi
tal an the land, and the rise of wages, yet that the aggregate 
amount of profits would increase. Thus supposing that, with re
peated accumulations of 100 OOO 1., the rate of profit should fall 
from 20 to Hl, to 13, to 17 per cent„ a constantly diminishing rate 
we should expect that the whole amount of profits received by 
those successive owners of capital would be always progressive ; 
that it would be greatee when the capital was 200 OOO 1., than 
when 100 OOO 1., still geeater when 300 OOO 1. ; and so on, increas
ing though at a diminishing rate, u:ith every increase of capital. 
This progression however is only true for a certain time : thus 
19 per cent. on 200 OOO 1. is more thnn 20 on 100 OOO 1. ; again 1 8  
percent. on 300 OOO 1. is more than 1 9  per cent. on 2 0 0  OOO 1. ; but 
after capital has accumulated to a large amount, and profits have 
fallen, the further accumu lation diminishes the aggregate of pro
fits. Thus suppose the accumulation should be 1 OOO OOO 1., and 
the profits 7 per cent. the whole amount of profits will be 70 OOO 
I .  ; now if an addition of 100 0) 1. capital be made to the million, 
and profits should fall to 6 per cent„ 66 OOO 1. or a diminution 
of 4 OOO 1. will be received by the ownrs of stock, although the 
whole amount of stock will be increased from 1 OOO OOO 1. to 
100 OOO 1. 
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There can, however, be no accumulation of capital, so long 
as stock yields any profit at all, without its yielding not only an 
increase of produce, but an increase of value. By employing 100.000 
1. additional capital, no part of the former capital will be rendeed 
iess productive. The produce of the land and labour of the country 
must increase, and i .s  value will be raised. not only by the value 
of the addition which is made to the former quantity of produc
tions, but by the new value which is given to the whole produce 
of the land, by the increased difficulty of producing that last 
portion of it. When the accumulation of capital, however, becomes 
very great, notwithstanding this increased value, it will be so 
distributed that a less value than before will be appropriated to 
profits, while that which is devoted to rent and wages will be 
increased."' (p. 124-126.) 

p. 597 " Although a greater value is produced, a greater proQrtion of 
what remains of that value, after paying rent, is consumed by the 
producers, and it is this, and this alone, which regulates profits. 
Whilst the land yields abundantly, wages may temporarily rise, 
and the producers may consume more than their accustomed 
proportion ; but the stimulus which will thus be given to popula
tion, will speedily reduce the labourers of their usual consump
tion. But when poor lands are taken into cultivation, or when 
more capital and labour are expended on the old land. with a 
less retum of produce the effect must be permanent." (p. 127.) 

p.  598 " The effects then of accumulation will be diffrent in different 
countries, and will depend chiefly on the fertility of the land. 
However extensive a country may be where the land is of a 
poor quality, and where the importation of food is prohibited, the 
mast moderate accumulations of capital will be attendd with 
great reductions in the rate of profit, and a rapid rise in rent ; 
and on the contrary a sall but fertile country, particularly if it 
freely permits the importation of food, may accumulate a large 
stock of capial without any grat diminution in the rate of 
profits, or any great increase in the rent of land." (p. 1 28, 1 29.) 

p. 598 .. .  " sufficient surplus produce ay not be left to stimulate the 
exertions of those who usually augment by their savings the capi
tal of the State." (p. 206.) 

p. 598 "There is only one case" [eh. XXI " Effects of accumulation an 
p rofits and interest'"] ·'and that will be temporry, in which the 
accumulation of capital with a low price of food may be attended 
with a fall of profits ; and that is, when the funds fr the main
tenance of labour increase much more rapidly than population ; 
- wages will then be high, and profits low. If every man were 
to forego the use of luxuries, and be intent only on accumulation, 
a quantity of necessaries might be produced, for which thee could 
not be any immediate consumption. Of commodities so limited in 
number, there might undoubtedly be a universal glut, and con
sequently there might neither be demand for an additional quan-
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tity of such commodities, nor profits on the employment of more 
apital. If men ceased o consume, they would case to produce." 
(p. 343.) 

Capitolul optsrezece 

p. 600 " It is of importance to distinguish clearly between goss revenue 
and net revenue, for it is from the net revenue of a sciety that 
all taxes must be paid. Suppse that all the comoditis in the 
counry, all the con, raw produce, manufactured gods, etc. 
which could be brought to market in the course of the year, were 
of the value of 20 millions, and that in order o obtain this value, 
the labour of a certain number of men was ncessary, and that 
the absolute neoesaries of these labourers required an expen
diture of 10 millions. I should say that the gross revenue of such 
society was 20 millions, nd its net revenue 10 millions. It des 
not follow from this supposition, that the labourers should receive 
only 10 millions for their labour ; they might receive 12, 14, or 
15 millions, and in tat case they would have 2, 4, or 5 millions 
of the net income. The rest would be divided between landlords 
and capitalists ; but the whole net income would not exced 10 
millions. Suppose such a society paid 2 millions in taxs, its net 
income would be rduced to 8 millions." (p. 512, 513.) 

p. 601 "What would be the advantage resuling o a country from a 
great quantity of productive labour, if, whether it employed that 
quantity or a smallr, its net rent and profits togethr would e 
the same. The whole produce of the land and labour of every 
country is divided into three portions : of these, one portion is 
devoted to wages, another to profits, and the other to rent." (. .. ) 
" It is from the two last portions only, that any deductions can 
be made for axs, or for savings ; the former, if moderate, con
stituting always the necessary expenses of production." ( ... " Per
haps this is expressed too strongly, as more is generally allotted 
to the labourer under the name of wages, than the absolutely 
necessary expenses of production. In that case a part of the net 
produce of the counry is rceived by the labourer, and may be 
saved of expended by him ; or it may [be] enable him to contri
bute to the defence of the country.") 

" To an individual with a capial of 20 OOO I., whose profits 
were 2 OOO I. per annum, it would be a mattr quite indifferent 
whether his capial would employ a hundred or a thousand men, 
whether the commodity produced, sold for 10 OOO I. or for 20 OOO I .  
provided, in all  cases, his profits were not diminished below 2 OOO 
1. Is not the real interest of the nation similar ? Provided its 
net real income, its rent and profits be the same, it is of no im
portance whether the nation consists of ten or of 12 millions of 
inhabitants. Its power of supporting fleets and armis, and all 
species of unproductive labour, must be in proporion to its net, 
and not in proportion to its gross income. If five millions of men 
could produce as much food and clothing as was necessary for 
ten millions, food and clothing for five millions would e the net 
revenue. Would it be of any advantage o the ountry, that to 
produce this ame net revenue, seven millions of men should be 
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required, that is o say, that seven millions should be employd to 
produce fod and clothing sufficient for 12 millions ? The food 
and clothing of five millions would be still the net revenue. The 
employing a greater number of men would enable us neither to 
ado a man to our any and avy, nor to contribute one guinea 
more in taxes." (p. 416, 417 .) 

p. 602 " There is this advantage always resulting fm a relatively low 
price of con, - that the division of the actual production is 
more likely to increase the fund for the maintenance of labour, 
inasmuch s more will be allotted, under the name of profit, to 
the productive class, and lss under the name rent, o the 
unproductive class." (p. 317.) 

p. 602 " rent is a creation of value . . .  but not a creation of wealth. If the 
price of crn, from the difficulty of producing any portion of it, 
should rise from 4 1. to 5 1. per qr., a million of qrs. il be 
of the value of 5 OOO OOO 1 .  instad of 4 OOO OOO 1., ... the sciety 
altogether will be possessed of greater value, and in that sense 
rent is a creaion of value. But this value in o far nominal, that 
it adds nothing to the walth, that is o say, the necessies, 
conveniences, and enjoyments of the society. We should have pre
cisely the same quantity, and no more of commodities, and the 
same million quarters of on s before ; but the effect of its be-
1ng rated at 5 1. per quarter, instad of 4 1., would be to tran
sfer a portion of the value of the corn and commodities from their 
fomer possessors to the landlords. Rent thn is a reation of 
value, but not a creation of wealth ; it adds nothing to the re
sources of a country." (p. 485, 486.) 

p. 602 " But it may be said, that the capitalist's income will not be 
inceased ; That the million deducted fom the landlord's rent, 
will be paid in additional wags o labourers ! Be it so ; ... the 
situation of the society will be improved, and they will e able 
to bear the same money burthens with greater facility than be
fore ; it will only prove what is sti11 more desirable, that the 
situation of another class, and by far the mast important class in 
society, is the one which is chiefly benefited by the new distri
bution. All that they receive more than 9 millions, forms part of 
the net income of the country, and it cannot be expended without 
adding to its revenue, its happiness, or its power. Distribute then 
the net income as you please. Give a little more to one class, and 
a little less to another, yet you do not thereby diminish it ; a 
gre.ter amount of commodities will e stilJ produced with the 
same labour, although the amount of the gross money value c: 
such commodities will be diminishd ; but the net money income 
of the country, that fund from which taxs e paid and enjoy
ments procured, would be much more adequate, than before, o 
maintain the actual population, to afford it enjoyments and luxu
ries, and to support any given amount of taxation." (p. 515, 516.) 

p. 603 " Suppose ... a machine which could in any paricular trade be em
ployed o do the work of one hundred men for a year, and that 
it would last only for one year. Suppose too, the machine o cost 
5 OOO 1., it is evident that it would e a matter of indifference to 
the manufactuer whether he bought the machine r employed 
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the men. But suppose labour o ise, and consequently the wages 
of one hundred men for a yar to amount to 5 500 1„ it is obvious 
that the manufacturer would now no longer hesitate, it would be 
for his interest to buy the machine and get his work done for 
5 OOO . 1. But will not the machine iise in price, will not that also 
be worth 5 500 1.  in consequence of the rise of labom· ? It would 
rise in price if there were no stock employed on its constuction, 
and no profits io be paid to the maker of it. If for example, the 
machine were the produce of the labour of one hunded men, 
working one year upon it with wages of 50 1. ach, and its price 
were consequently 5 OOO 1. ; should those wages rise to 55 1„ is 
price would be 5 500 1„ but this cannot be the case ; less than 
one h:.mdred men are employel or it could not e sold for 5 OOO 1„ 
for out of the 5 OOO I .  must be paid the profits of stock which 
employd the men. Suppose then that only eightyfive men were 
employed at an expense of 50 1.  each, or 4 250 1.  per annum, and 
that the 750 1. which the sale of the machine would produce over 
and above the wages advan:es to the men, constituted the profits 
of the engineer's stck. When wages rose 10 per cent. he would 
be obliged to employ an additional capital of 425 1.  and would 
therefore employ 4 675 1.  instead of 4 250 1„ on which capital he 
would only get a profit of 325 1.  if he continued to sell this ma
chine for 5 OOO 1. ; but this is prcisely the case of all manufa
turers and capitalists ; the rise of wages affcts them all. It 
therefore the maker of the machine should raise the price of it 
in consequence of a rise of wages, an unusual quantity of capital 
would be employed in the consrucion of such machines, till their 
price afforded only the common rate of profits. We se then that 
achines would not rise in price, in consequence of a rise of 
wages. 

The manufacturer, however, who in a general rise of wags, 
can have recourse to a machine which shall not increase the 
charge of production on his commodity, would enjoy peculiar 
advantages if he could continue to charge the same price for his 
goods ; but he, as we have alrady seen, would be obliged o 
lower the price of his commodities, or capital would flow to his 
profits had sunk to the general levei. Thus then is the public 
benefited by machinery ; these mute agents are always the pro
duce of much less labour than that which they displace, even 
when they are of the same money value." (p. 38-40.) 

p. 605 " ln contndiction to the opinion of Adam Smith, M. Say, in the 
fourth chapter, speaks of the value which is giyen to commodi
ties by natural agents, such as the sun, the air, the pressure of 
the atmosphere, etc„ which are sometimes subsituted for the 
labour of man, and sometimes concur with him in producing. But 
these natural agents, though they add greatly to value in use, 
never add exchangeable value, of which M. Say is speaking, to a 
commodity : as son as by the aid of machinery, or by the know
ledge of natural philosophy, you oblige natural agents to do the 
work which was before done by man, the exchangeable value o[ 
such work falls accordingly." (p. 335, 336.) 

p. 605 " I f  ten men tuned a on mill, and it be discoved that by the 
ssistance of wind, r of water, the laboux of thse ten men may 
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be spard the flour which is the prduce partly of the work per
formed by the ll, would immediaely fall in value, in propor
tion to the quantity of labour savd ; and the society would be 
richer by the commodities which the labour of the ten men could 
produce, the funds destined for their maintenance being in no 
deg1·ee impaired." (p. 336.) 

,p. 607 " though Adam Smith, who defind iches to consist in the abun
dance of necessaies, convenience and enjoimens of human life, 
would have allowed that machines and natural agents might very 
gratly add to the riches of a country, he would not have allowed 
that they add any thing to the value of those riches." (ibidem p. 
335,  note.) 

.P· 608 " lt is more incumbent on me to declare my opinions on this 
question" [adică " The influence of machinery on the intest of 
the different classes of society"], " cause they have on further 
reflection, undergone a considerable change ; and although I m 
not aware that I have evr published any thing rspcting ma
chinry which it is ncessary for me to retract, yet I have in 
other ways" („.) " given my support o doctrines which I now 
think erroneous ; it, therefore, bcomes a duty in me to .ubmit 
my present views to examination, with my rasons for entrtain
ing .hem." (p. 466.) 

9. 608-609 " Ever since I first und my attention to questions of poli
tical economy, I have been of opinion, that such an application 
of machinery to any branch of production, as should have the 
effect of saving labour, was a general good, accompanied only 
with that portion of incovenience which in most ass attends the 
removal of capital and labour from one employment to nother." 
( ... ) " lt appeared o me, that providd the landlords had the same 
money rents, they would be benefited by the reduction in the 
p1ices of same of the commoditics on which those rents were ex
pendd, and which reduction of price could not fail o be the 
consequence of the employment of machinery. The capitalist, I 
thought, was eventually benefited prcisely in the ame maner. 
He, indeed, who made the discovery of the machine. or who first 
applied it, would enjoy an additional advantage by making great 
profis for a time ; but, in proportion as the machine came into 

:general use, the price in the commodity produced, would, from 
the effects of competition, sink to its cost of production, when the 
capitalist would get the same money profits as before, and he 
would only participate in the general advantage, [737] as a con
·sumer, by being enabled, with the same money revenue, o com
manI an additional quantity for conforts and enjoyments. The 
class of labourers also, I thought, was equally benefited by the 
.se of machi.nery as they would have the means of buiyng more 
commodities with the same money wages, and I thought that 
no reduction of wages would take place, bacause the capitalist 
.would have power of demanding and employing the same quan
tity of labou.r as before, although he might be under the necessity 
of employing it in the production of a new, or at any rate of a 
different commodity. If, by improved machinery, with the employ
·ment of the same quantity of labour, the quantity of stockings 
-could be quadrupled, and the demand for stockings were only 
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doubled, some labouers would necessarily be dischargd from the 
stocking trade ; but as the capital which employed them was stiH 
in being, and a.� it was the interest of those who had it to employ 
it productively, it appeared to me that it would be mployed on 
the production of same other commdities, useful o the society, 
for which thre could not fail to be a demand .. .  As, then, it appe
ared to me that there would be the same demand for labour as 
before, and that wages would not be lower, I thought that the 
labouring class would, equally with the other classes, participate 
in the advantage, from the geneal cheapness of commodities aris
ing from the use of machinery. 

These wre my opinions, and they continue unalterd, as far 
as regards the landlord and the capitalist ; but I am convinced, 
that the substitution of machinery for human labour, s often 
very injurious to the class of labourers." (p. 466-468.) 

p. 619 " My mistake arose from the supposition, that whenever the net 
income of a society increased, its gross income would also in
cease ; I now, however, see reason to be satisfied that the one 
fund, from which landlords and capitalists deive their revenue, 
may increase, while the other, that upon which the labouring 
class mainly depend, may diminish, and therefore it follows it I 
am right, that the same cause which may increase the net reve
nue of the country, may at the same time render the population 
redundant, and deteriorate the condition of the labourer." (p. 469.) 

p. 621 " A  capitalist we will suppose employs a capital of the value of 
20 OOO I. and that he carries on the joint business of a farmer, 
and a manufacturer of necessaries. We will further suppose, that 
7 OOO I. of this capital is invested in fixed capital, adică in buil
dings, implements, etc„ and that the remaining 13 OOO I. is em
ployed as circulating capital in the support of labour. et us 
suppose, too, that profits are 10 p. c„ and consequently that the 
ipitalist's capital is every year put into its original state of 
efficiency, and yields a profit of 2 OOO I. 

ch year the capitalist egins his operations, by having 
food and necessaries in his possession of the value of 13 OOO 1., 
all of which he sells in the course of the year o his own work
men for that sum of money, and, during the same period, he pays 
them the like amount of money for wages ; at the end of the year 
they replace in his possssion food and ncessaries of the value of 
15 OOO I., 2 OOO I. of which he consums himself, or disoses of as 
may best suit his plsure and gratification." [ ... ] " As far as 
these products are concerned, the gross produce for that yar is 
15 OOO I., and the net produce 2 OOO I. Suppose now, that the follo
wing year the capitalist employs half his men in constucting a 
machine, and the other half in producing fod and ncessaris as 
usuail. During that year he would pay the sum of 13 OOO I. in wages 
as usual, and would sell food and necessaries to the same amount 
to his workmen ; but what would be the case the following year ? 

While the machine was being made, only one-half of the 
usual quantity of food and necessaries would be obtained, and they 
would be only one-half the value of the quantity which was pro
duced before. The machine would be worth 7 500 I. and the food 
and ncessaries 7 500 I., and, therefore, the capital of the apitalist 
would be as great as before ; for he would have besided thse two 
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values, his fixed capital worth 7 OOO 1„ aking in the whole 
20 OOO I. capital, and 2 OOO I. profit. After deducting this latter sum 
for his own expenses, he would have a no grater circulating 
capital than 5 500 I .  with which to cary on his subsequent opera
tions ; and, therefore, his means of employing labour, would be 
educed in the proportion of 1 3  OOO I. to 5 500 1„ and, consequently, 
all the labour which was before employed by 7 500 l„ would be
come redundant." (p. 469-471 .) 

p. 623 " The rduced quantity of labour which the capitalist can employ, 
must, indeed, with the assistance of the machine, and after deduc
tion for its repairs, prduce a value equal to 7 500 1„ it  must 
replace the circulating capital with a profit of 2 }0 I. on the 
whole capital ; but if this be done, [743] if the net income be not 
diminished, of what importance is it  to the capitalist, whether the 
gross income be of the value of 3 OOO 1„ of 10 OOO 1„ or of 15 OOO 
I .  ?" („.) " In this case, then, although the net produce will not be 
diminished in value, although its power of purchasing commodi
ties may be gtreatly increased, the gross produce will have fallen 
from a value of 15 OOO I. to a value of 7 500 1„ and as the power 
of supporting a population, and employing labour, depends always 
on the gross produce of a nation, and not on its net produce. "  

{„." Adam Smith constantly magnifies the advantages which 
a country derives from a large gross rather than a large net in
come." (p. 415.) {" there will necessarily be a diminution in the 
demand for labour, population will become redundant, and the 
situation of the labouring classes will be that of distress and po
verty." { „ .p.  471 .} " As, however, the power of saving from revenue 
to add to capital, must depend on the eff iciency of the net re
venue, o satisfy the wants of the capitalist, it  could not fail to 
follow from the reduction in the price of commodities consequent 
on the introduction of machinery, that wuth the same, wants" 
{but his wants nlarge} " be would have increased means of sav
ing, - increased facility of transfering revenue into capital." { „ . } 
" But with every incase of capital he would employ more la
bourers" {„ . }  ; "and, therefore, a portion of the people thrown out 
of work in the first instance, would be subsequently employed ; 
and if the increased production, in consequence of the employ
ment of the machine, was so great as to afford, in the shape of 
net produce, as great a quantity of food and necessaries as existed 
before in the form of gross produce, there would be the same 
ability to employ the whole population, and, therefoe, there would 
not necessarily be any redundancy of people." (p. 469-472.) 

p. 625 " All I wish to p rove, is, that the discovery and use of machinery 
may be attended with a diminution of gross p roduce ; and whe
never that is the case, it will be injurious to the labouring class. 
as some of theiT number will be thrown out of employment, and 
population will become redundant, compared with the funds 
which are to employ it." (p. 472.) 

p. 625 " If these views be correct, it follows, 1 st. That the discovery, 
and useful application of machinery, always leads to the increase 
of the net produce of the country, although it may not, and will, 
after an inconsiderable interval, increas the value of that net 
produce." (p. 474.) 
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p. 625 " 2d ly. That the dncrease of the net produce e>f a country is 
campatible with a diminution of the gross produce, and that the 
motives for employing machinery are always sufficient to insure 
its employment, if it will inirease the net produce, although it  
may, and frequently, must, diminish both the quantity of the 
gross produce, and its value." (p.  474.) 

" 3dly. Tha the opinion entertained by the labouing class, 
that the employment of machinery is frequently detrimental to 
their i nterests, is not founded on prejudice and rrr, but is con
fortable to the correct principles of politica! conomy." (p. 474.) 

" 4thly. That if the improved mans of production, in cons
quence of the use of machinery, should incrase the net produce 
of a country in a degree so grat as not to diminish the gross 
produce, (I mean always quantity of commodities and not value,) 
then the situation of all classes will be improved. The landlord 
and apitalist will benefit, not by n increase of rent and pofit 
but by the advantages resulting from the expenditure of the 
same rent, and profits, on cnmodities, very considerably reduced 
in value" ( ... ),  " while the situation of the labouring classs will 
also be considerably improved ; 1 st., from the increased demand 
jor menial servants" ( ... ) ; " .dly, from the stimulus to savings 
from revenue, which duch an abundant net produce wi11 aford ; 
and 3dly, from the low price of all articles of consumption on 
which their wages will e expended" ... (p. 474, 475.) 

p. 628 ... " that as much of the revenue as possible should be diverted 
from expenditure on luxuries, to be expended on menial servants." 
(p. 476.) 

p. 628 ... " to the former demand for laboures, and this addition would 
take place only because I chose this mode of expending any reve
nue." (p. 475, 476.) 

p. 628 " Whether it'" (the revenue) " was expended in the one way or in 
the other, there would be the same quantity of labour employed 
in production ; for the food and clothing of the soldier and sailor 
would require the same amount of industry to produce it s the 
more luxurious commodities ; but in the case of the war, there 
would be the additional demand for men as soldiers and sailors ; 
and, consequently, a war which is supported out of the revenue, 
and not from the capital of a country, is favourable to the increase 
of population." (p. 477.) 

p. 628-629 " There is one other case that should be noticed of the possibi
lity of an increase in the amount of the net revenue of a coun
try, and even of its gross revenue, with a diminution of demand 
for labour, and that is, when the labour of horses is substitutd 
for that of man. If I employed one hundred men of my farm, 
and if I found that the food bestowed on fifty of those men, 
could be diverted to the support of horses, and afford me a 
greater retun for raw produce, after allowing for the interest of 
the capital which the purchase of the horses would absorb, it 
would be advantageous to me to substitute the horses for the 
men, and I should accordingJy do so ; but this would not be for 
the interest of the men, and unless the income I obtained, was so 
much increased as to enable me to employ the men as well as 
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the horses, it is evident that the population would become redun
dant, and the labourer's condition would sink in the general scale. 
It is evident he could not, under any circumstances, be mployd 
in agriculture" (why not ? if the field of agriculture was enlar
ged ?) ; " but if the produce of the land were increased by the 
substitution of horses fc men, hi might be employed in manu
factures, or as a menial servant." (p. 477, 478.) 

p. 629-630 " I  have befor observed, too, that the increase of net incomes, 
estimated in commodities, which is always the consequence of im
proved machinery, will lead to new savings and accumulations. 
These savings, it must be remembeed, are annual, and must soon 
create a fund, much greater than the gross revenue, originally lost 
by the discovery of the machinery, when the dand for labour 
will be as grat as before, and the situation of the people will 
be still further imprived by the increased saving which the increa
sed net revenue will still enable them to make." (p. 480.) 

p. 630 " With every incrase of capital and population, food will gene
rally rise, on account of its being more difficult to produce". (p. 
478, 479.) 

p. 630 " Th e  consequence of a rise of food will e a rise of wags, nd 
every rise of wages will have a tendency to detrmine the saved 
capital in a greater p roportion than before to the employment of 
machinery. Machinery and labour are in constant competition, and 
the former can frequently not be employed until labour rises." 
(p. 479.) 

p. 630 " To elucidate the princLple, I have been supposing, that improved 
machiny is suddenly discovered, and extensively usd ; but the 
truth is, that these discove1ies are gradual, and rather operate in 
determinig the employment of the capital which is saved and 
accumulated, than in diverting capital from its actual employ
ment." (p. 478.) 

p. 630-631 " I n  America and many other countries, whre the food of 
man is easily provided, there is not neadly so grat temptation 
to employ machinery" ( ... ) " as in England, whre food is high, 
and costs much labour for its production." (p. 479). 

p. 631-632 " Man is a machine-making animal" .. .if we considr the Ame
rican as a reprezentative man, the definition is .... perfct. It is 
one of the cardinal points of an Ameican's systm to do nothing 
with bis hands that he can do by a machine. From rocking a 
cradle to making a coffin, from milking a cow to clearing a 
foest, from sewing on a button to voting for president, almost, 
he bas a machine for everything. He bas invented a achine for 
saving the trouble of mastiating food ... The exceeding scarcity of 
labour and its consequent high value" {despite the low value of 
food} , " as well as a certain innate cutenes, have stimulated this 
inventive spirit ... The achines produced in Ameica are, generally 
spaking, inferior in value to thse made in England ... they are 
rather, as a wholes, makeshifts to save labour than inventions to 
accomplish former impossibilities." { ... } ... "in the United States de
partement der Exhibition is Emery's cottongin. For many a yar 
after the introduction of cotton to America the c-op was very 
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sall : because not only was the demand rather limited, but the 
difficulty of cleaning the crop by manual labour rendered it any
thing but remunerative. When Eli Whitney, however, inventd 
the saw [747J cotton-gin there was an immediate increase in the 
breadth planted, and that increase has up to the present time 
gone on almost in an arithmetical 1) progression. In fact, it is not 
too much to say thet Whitney oade the cotton trade. With modi
fication more oe less important and useful his gin has rem.ined 
in use ever since ; and until the invention of the present impro
vement and addition Whitney's original gin was quite as good as 
the most of its would-be supplanters. By the present achine, 
which betars the name of Messers. Emery, of Albany, N. Y., we 
have no doubt that W [hitnes']s gin, on which it is based, will 
be quite supplanted. It is as simple and more efficacious ; it 
delivers the cot ton not only cleaner, but in sheets like wadding, 
and thus the layers as they leave the machine are at once fit 
for the cotlon press and the bale. In American Court proper 
there is little else than machinery. The cow-milker ... a belt-shifter 
... a hemp carding and spinning machine, which at one operation 
reels the cliver direct from the bale ... A machine for the manu
facture of paper-bags, which is cuts from the sheet, pastes, folds, 
md perfects at the rate of 300 a minute ... Hawe's clothes-wringer, 
which by two indiarubber rollers prsses from clothes the wate1-, 
leaving them almost dry, saves time, but does not injure the 
texture ... bookbinder's machinery ... machines for making shoes. It 
is well known that the uppers have been for a long time oade 
up by machinery in this country, but there are machines for 
putting on the sole, othrs for cutting the sole to shape, and others 
again for trimming the heels ... A stonebreaking machine is very 
powerful und ingenious. and not doubt will come extensively into 
use for ballastdng roads and crushing ores ... A system of marine 
signals by Mr. W. H. Ward of Auburn, New York ... Reaping and 
mowing machines are an American invention coming into very 
general favour in England. M'Cormick's the best ... Hansbrow's 
California Prize Medal Force-Pump, is in simpliity and efficiency 
the best in the Exhibition . .  .it will throw mere water with the 
same power than any pump in the world ... Sewing machines .. :· 
(" The Standard"', din 19 septembrie 1862.) 

p. 632 " The sme cause that raises labour, does not raise the value of 
machins, and, therefore, with et,ery augmentation of capital, a 
greater proportion of it is employed an machinery. The demand 
for labour Will continue to increase with an increase of capital, 
but ot in propotion to its increase ; the ratio will necessarily be 
a diminishing ratio." ( [Ricardo, " On the principles of politica! eco
nomy ... " London 1 821 ,] p. 479.) 

p. 632 " In both cases the net revenue would be the same, and so would 
be the gross revenue, but the former would be realised in diffe
rent commodities." (p. 476.) 

p. 633 " The demand for labour depends on the increase of circulating, 
and ot of fixed capital. Were it true that the proportion between 
these two sots of capital is the same at all time, and in all 

1) In anuscis : a gometrica!. 
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countlies, then, inded, it follows that the number of labourers 
employed is in proportion to the wealth of the State. But such a 
position has not the semplance of probability. As as are culti
vated, and civiliation is extended, fixed capital bears a larger 
and larger proportion to circulating capital. The amount of fixed 
apital employed in the production of a piece of British muslin 
is at least a hundred, probably a thousand ims greater than 
that employed in the production of a similar p.ece of Indian mus
lin. And the (748] prportion of circulating apial employed is a 
hundred or a thousand times Iess. It is easy to conceive that, 
under certîn circumstances, the whole of the annual avings 
of an industrious people might be added to fixed capital, in 
which case they would have no effct in inrasing the demand 
for labour." ([Barton, " Observations on the circumstances which 
influence to condition of the labouring classes of sciety'', London 
1817] p. 16,  1 7.) 

p. 633 " It is not easy, I think, to concive that nder any circumstances 
an increase of capital should not be followed by an increased 
demand for labour ; the most that can be said is, that the demand 
will be in a diminishing ratio. Mr. Barton, in the above publica
tion, has, I thinlc, taken a correct view of some of the effcts of 
an increasing amount of fixd capital on the condition of the 
labouring classes. His Essay contains much valuable information." 
[Ricardo " On the principles of politica! economy ... " London 1 821, 
p. 480, note.) 

p. 633 " Fixed capital when once fomed, ceases to affct the demand for 
labour" ( ... ), '- but during its formation it gives employment to just 
as many hands as an equal amount would employ, either of cir
culating capital, or of revenue." ( [Baton, 1. c.] p. 56.) 

p. 633 " The demand for labour absolutely depends on the joint amount 
of revenue and circulating capital." (p. 34, 35.) 

p. 638 " Raportul în care wages of labour at any given time bear to the 
whole produce of labour determină appropriation of capital in 
one" (fixed) " or the othr" (circulating) " way". (p. 17.) 

p. 638 ·' Dacă salariul scade în timp ce preţul mărfurilor rămîne neschim
bat sau dacă preţul mărfurilor creşte în timp ce salariul rămîne 
neschimbat the profit of the employer creşte şi he is induced to 
hire more hands. Dacă, dimpotrivă, wages cresc în comparaţie cu 
mărfurile, manufacturer utilizează mai puţini muncitori, străduin
du-se să facă totul cu ajutorul maşinilor". (p. 17, 18.) 

p. 638 " We have good evidence that population advanced much more 
slowly under a gradual rise of wags în timpul earlier part a uli
mului century decît in timpul ultimei part a acluiaşi century 
while the real price of labour fell rapidly." (p. 25.) 

p. 638 "A ise of wags, of itself, then, never inreass the laboul'ing 
population ; - a fall of wages poate să o facă să crească foarte 
rapid. De exemplu en>lezul îşi reduce pretenţiile la nivelul ir.Ian
dezului. Astfel fabricantul investşte mai mult in proportion to 
the diinished exense of maintenance." (1. c. p. 26.) 

p. 638 " It is the difficulty of finding employment, much more than the 
insuffiency of the rate of wages discourages mariage." (p. 7.) 
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p. 638 " I t  i s  addmited that every increase o f  wealth has the tendency to 
create a fresh demand for labour ; dar acolo, dintre toate mărfu-
1ile, munca cere cel mai mult timp pentru a fi produsă" ... "stfel, 
of all commodities, it [751] is the most raised by a given increase 
of demand ; şi acolo fiecare rise of wages a ten-fold reduction 
of profits produces ; este clar că, sporirea capitalului poate in
fluenţa doar lent in a dding to the effectual demand for labour, 
unless precedi by such an increase of population as shall have 
the effect of keeping down the rate of wages." (p. 28.) 

p. 641 " Umătorul statement arată ( . . .  ) " what proportion the wages of 
lmsbandry have been to the price of corn în ultimii 70 de ani. 

Periods Weekly Pay 
Wheat per Wages in prints 

qr. of wheat 

1742-1752 6 sh. O d. 30 sh. O d. 1 02 
1761 -1770 7 6 42 6 90 

1780-1790 8 o 51 2 80 
1795-1799 9 o 70 8 65 

1800-1808 11 o 86 8 60" 
(p. 25, 26) 

p .  641 " Dintr-un tabel al bill-ului cifra for the inclosing of land passed 
in each session since the Revolution, dată in the Lord's Report 
on the Poor Laws" (1816 ?) ,  " se veie că, în 66 de ani, din 1688-
1754 au fost d ate 123 de biluri iar în 69 de ani, din 1754-1813 
3 315. The pmgress of cultivation a fost de aproximativ 25 de ori 
mai rapid in ultima perioadă decît în cea anterioară. Dar în 
pl'imii 66 de ani more and more corn was grown continually for 
exportation ; în timp ce, in the greater part a ultimilor 69 de ani 
tot ce înainte se exporta s-a consumat dar, totodată, s-a importat 
an incre.asing �i chiar a very large quantity, pentru consumul 
nostru... Sporul populaţiei în prima periadă în comparaţie cu 
ultima a fost deci mai lent decît the pmgress of cultivation might 
appear to indicate." (p. 11 ,  12 .) 

p. 642 . . .  " 1750 numărul locuitorilor - 5 946 OOO, making an increase de 
la Revoluţie de 446 OOO sau 7 200 per annum ... " (p. 14.) 

p. 642 " După a lowest estiate, then progress of population de 10 ori 
mai rapidă of late years as a century ago. D ar este imposibil de 
crezut că acumularea capitalului a fost de zece ori mai mare." 
(p. 14.) 

Anexe 

p. 645 " Corn is scarce or not scarpe in proportion to the consumption 
of it. If  there are more mouths, t here will be more corn, because 
the1·e Will be more hands to till the earth ; and fi there is more 
corn, there will more moulh, because plenty will bring people ... " 
(p. 1 25 [John Arbuthnot] " An Inquîry into the Connection between 
the present Price of Provisions, and the Size of Farm etc. By a 

Farmer:· Lond. 1773.) 

p. 645 . . .  " the culture of arth cannot be over-done". p. 62.) 
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p. 646 " If the price of corn is nearly what is ought o e, which can 
only e determined by the poortion that the value of land be
s to the t>alue of money. (1. c.  p. 1 32.) 

p. 646 " The old method of calculating the profits of the farmer by he 
ee rens" (Metaiie-system) . "In the infancy of agriculture, is 
was a conscientious and equal partition of pperty ; nd such 
as is now practised in the lss enlightened parts of the world ... 
the one finds land and capital, the other knowledge and laour ; 
but on a well-cultivated and good soil, the rent is now the least 
objct : it is the sum which a man can sink in stock, and in the 
annual expense of his labour, or which he is o rckon the inte
rest of his money, or income." (p. 34.) 

p. 646 " The landed and trading interests are etrnally jaring, and jea
lous of each other's advantages." (p. 22, notă [Nathaniel Forster} 
"An Enquiry into the Causes of the Present High Price of Provisi
ons etc.", London 1 767.) 

p. 648 "When the ... producers were both agricultuists and anufactur
ers, the land-o wner received, as rent of land, a value of 10 1 .  
Suppose this rent to have been paid 1/2 in raw produce, and he 
other 12 in manufacturers ; - on the division of the producers 
into the two classes of agiculturists and manufacturrs" ... " l n  
practive, however it, would b e  found more convenient for the 
cultivators of the land, to pay the rent, and to charge it on thir 
produce, when exchanging it against the produce of the labour of 
the manufacturers ; so as to divide the payment into two equiable 
proprtions between the two classes, and to lave wages and 
profits equal in each department." (p. 26, Th. Hopkins, " Enqui
ries relative to the Laws which regulate Rent, Profit etc.", Lon
don 1 822.) 

p. 6-19 " lt will be observed that we consider the owner and farmer 
always as one and the same persan ... Such it is in the United 
Stats." (p. 97, H. C. Carey, " The Past, The Present and the 
Fu ture", Philadelphia 1 848.) 

p. 649 " Man is always going from a poor soil to the better, and then 
returning on his fotsteps to the oiginal poor one, and turning 
up the marl or the lime ; and so on, in continued succession . . .  
and at each in this course, he is making a better machine." (p. 
1 28, 129.) " Capital may e invested in agriculture with more 
advantage than in engines, beause the last are only of equal, 
whereas the other is of superior, power." O. c.) " The gain of a 
stam-engine in the wages of labour" (the wool s-a transfoat 
in cloth etc. " minus the loss by deterioration of the machine. 
Labour applied to fashioning the earth produces + the gain by 
improvements of the machine." (1. c.) ... "a price of land that yields 
1. 1 00 per annum .. .' (p. 1 30) " The buyer of the first knows that 
it will pay him wags and interest + the incrase of its value 
by use. The other one that deteriorates with use ... The one is a 
machine upon which now capital and labour may be expended 
with constantly increasing return ; while upon the other no such 
expenditure can be made." (p. 131.) 
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p. 650 ... " o  increase rent ultimately. The increased capital, which s em
ployed in consequee of the opartunity of .ing grat tem
poary profits can seldom or ever be entirely removed from the 
land, at the current leases ; and, on the renewal of these leases, 
the landlord feels the benefit of it in the increase of his rents." 
(Malthus, " Inquiry into the Nature and Progress of Rent etc.", 
London, 1815, (p. 26.) 

p. 60 " If, until the prevalence of the late high prices, arab le land in 
general ore but little rent, chiefly by reason of the acknowled
ged necessity fallows ; the rens must be again reduced, to admit 
of a return to the same system." (p. 72, J. D. Hume, " Thoughts 
n the Corn-Laws etc.'', London 1815.) 

p. 651 " A  diminishing surface suffics o supply an with fod as popu
lation multiplies." (p. 69, " The Natural and Artificial Right of 
Property contrasted etc„ " by Hodgskin (anonim), Lond. 1832.) 
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Adnotări 

1 După ce a terminat amplul capitol intitulat „Torii cu . privire la 
munca productivă şi munca neproducivă" , capitol cae face parte 
din secţiunea referitoare la Smith, şi după ce a scris alte trei 
capitole care reprezintă completări la sec ţiunea consacrată fi
ziocraţilor (desTe Necker, despre „Tableau Economique" al lui 
Quesnay şi despre Linguet), Marx urma să treacă, potrivit planului 
său, la elaborarea secţiunii consacrate lui Ricardo. Dar nu a 
făcut-o imediat. După capitolul dspre Linguet, el a început să 
scrie capitolul despre Bay, probabil în legătură cu menţiuna din 
capitolul despre Linguet referitoare la „puţinii autori socialişi" 
despre care Marx intenţiona să v orbească „în continuare" (vezi 
K. Marx şi F. Engels, Opere, vol. 26, partea I, Bucureşti, Editura 
politică, 1980, p. 330) . In conformitate cu aceasta, în suarul-plan 
al caietului al X-lea Marx şterge în titlul capitolului „f" (acst titlu 
urmează imediat după titlul capitolului „e) Linguet" )  cuvîntul „Ri
cardo" , scris iniţial, şi scrie în locul lui : „Bray" (op. cit„ p. 3).  Dar 
capitolul despre Bray a rămas neterminat. Ulterior, Marx a decis să 
includă analiza concep ţiilor lui Bray în capitolul consacrat adver
sarilor proletari ai economiştilor. 

Tecînd la elaborarea capitolului referitor la Bray, Marx inten
ţiona să înceapă s:ţiunea consacrată lui Ricardo cu capitolul umă
tor, capitolul ,,g" . Dar şi de această dată numele lui Ricardo din 
titlul capitolului a fost şters, iar în calitate de capitol „g" a apărut 
„Digresiunea" intitulată „Domnul Rodbertus. O nouă teorie a rentei 
funciare" . 

Capitolul despre Rodbertus a fost scris de Marx în iunie 1862. 
Intr-o scrisoare datată 9 iunie 1862, Lassalle îl ruga pe Marx să-i 
înapoieze cît mai curind cartea lui Rodbertus despre renta funciară, 
pe care i-o împruutase. Această împrejurare a consituit, proabil, 
motivul exterior care l-a determinat pe x să încapă imdiat 
capitolul despre Rodbertus. Existau însă şi seriase motive intime 
care făceau necesară în prealabil o analiză critică a teoriei rentei 
funciare a lui Rodbertus. 

După cum reiese din corepondenţa lui Marx, pe atunci el era 
complet edificat asupra caracterului greşit al teoriei ricardiene a 
rentei funciare. Marx considera că !lna din principalele lacune ale 
acestei teorii constă în faptul că ea nu conţine conceptul de entă 
absolută. O încercare de a prezenta acest concept a fost făcută de 
Rodbertus în cea de-a treia scrisoare din seria „Sociale Briefe an 
von Kirchmann" . Inainte de a trece la analiza propriu-zisă a 
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tiei rirdiene a rentei funciare, în ,,Digrsiuna" de aţă ax 
a supus unei mple anJize ciice această încee a lui Rod
bertus. - 7. 

2 x e referă Ia lurara sa „Mizeria filoofii" (cap. II, § IV, 
intitulat „Proprietatea funciară sau renta funciară"), lucrare în
dreptată împotriva lui Proudhon. Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. 4, Bucureşti, Editura politică, 1958, p. 162-172 şi în special 
p; 16.6-168 şi 171 .  - 12. 

3 Este vorba despre cartea : J. Wade. „History of the Middle and 
Wo7king Classes" . London, 1833. - 12. 

4 in „Rohmaterial" („aterie primă" ) Marx înţelege în acst pasaj 
un obiect al muncii care nu a suferit modificări datorită muncii, 
un · obiect al .muncii care este at de natură. In toate celelalte 
cazuri, în manusc1isul său din 1861-1863 Marx foloseşte termenul 
de „Rohmaterial" în sensul formulat n capitolul al 5-la al volu
mului J al „Capitalului", şi anume un obiect al muncii are „a 
suferit o schimbare prin intermediul muncii" (vezi K Marx şi F. 
Engels. Opere, vol. 23, Bucureşti, Editura politică, 1 966, p. 191-

· 1 92). - 14. 
5 In caietul al !V-lea al manuscrisului său din 1861-1863 (p. 149 

şi urm.) , Marx numeşte „prima diviziune a muncii" - diviziunea 
muncii în societate între producători de mărfuri independenţi, iar 
„a doua diviziune a muncii" - diviziunea muncii în întreprindera 
cap�talistă, şi in special în atelieul manufacturier. Cf. K. Marx şi 
F. Engels. Opere, vol. 23, Bucureşti, Editura politică, 1966, p. 361-
369. - 16. 

6 Marx . itează aici ta : T. C. Banfield. „The Organiation of 
Industry" .  Second dition, London, 1848, p. 40, 42. - 17. 

7 Prin termenul „preţ mediu" („Durchschnittspreis"), Marx înţelege 
aici acelaşi lucru ca şi prin termenul de „preţ de producţie" , a!ică 
;heltuielile de producţie (c + v) plus profitul mediu. Insuşi termenul 
de „preţ mediu" indică faptul că aici este vorba despre „preţul 
mediu de piaţă pentru o perioadă mai mult sau mai puţin îndelun
gată; sau acel punct central către care inde peţul de piaţă" , după 
m explică Marx mai departe, la p. 34. din vo�umul de faţă. Pen
tru prima oară, acest temen se întîlneşte la Marx în prima parte a 
.. Teoriilor asupra plusvalorii" (vei K. Marx şi F. Engels, Opere, 
voJ . . 26, partea I, Bucureşti, Editura politică, 1980, p. 67). - 19. 

8 Dosebirea existentă, în special, în agricuitură între timpul de pro
ducţie 5i timpul de muncă ş1 particularităţile dezvoltării capitalis
mului în agricultură care decurg din aceasta, a fost tratată de x 
în manuscrisul din 1857-1858 (vezi K. Marx. „Bazele criticii econo
miei politice" , partea a II-a, Bucureşti, Editura politică, 1974, 
p. 15--157) . Noţiunea de perioadă de producţie (în sensul de peri
oadă care, în afară de timpul de muncă, cuprinde şi timpul în cursul 
căuia obiectul muncii este supus numai acţiunii proceselor naturale) 
a fost amplu dezvoltată de Marx în volumul al doila al „Capitalu
lui" sectiunea a doua capitolul 13 (vezi K. Marx şi F. Engels, 
Op�re, v�l. 24, Bucureşti, Editura politică, 1 967, p. 251-260) . - 22. 

9 ·Ace$tă cacteriare a apitaliştilor a concurenţi duşmani şi tot
odată ca „confraţi" a fost fundamenată de ax în volumul al 
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III-ia l „apialului".  AnJizînd procesul de egalizare a ratei po
fituilui, în cadrul căruia „fiecare capitalist, ca şi totalitatea capita
liştilor din fiecare sferă de producţie în parte, participă la expla
tara întregii clase muncitoare de către întegul apial şi deter
mină, prin participara lor, un anumit grad al acesti explatări" 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 25, partea I, Bucureşti, 
Editura politică, 1969, p. 199) , Marx scrie : „ ... aici se explică mate
matic exact de ce capitaliştii, care în concurenţa dintre ei se poartă 
a nişte fraţi vitregi, constituie o adevărată alianţă francmasonică 
faţă de totalitatea clasei muncitoare (op. cit., p. 201) .  - 23. 

10 Prin „cartea de faţă" Marx înţelege cartea „Dspre capital" -
prima şi cea mai importantă carte din cele şase în care in :enţiona 
el, în 1858-1862, să împartă opera sa economică (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 13, Bucueşti, Ediura politică, 162, p. 7 
şi 13) .  - 24. 

1 1  P. J. Stirlig. „The Philosophy of Trade ; or, Outlines of a Theory 
of Profits and Prices" . Edinburgh, 1864, p. 209-210. - 27. 

12 Despre concepţia vu}gară a lui Carey, care considera că renta 
funciară reprezintă dobînda la capitalul investit în agicultură, Marx 
face unele consideraţii ai încolo (vei volumul de faţă, p. 143-144, 
149 şi 170), precum şi în volumul al III-iea al „Capitalului" (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voL 25, parta a II-a, Bucuşti, 
Editua politică, 1973, p. 164-165, 312). - 28. 

13 Despre concepţia lui Buchanan că preţul produselor aricole ar fi 
un preţ de monopol, Marx face unele consideaţiuni a p. 169, 360, 
424-425 din volumul de faţă. Analiza concepţiilor lui Hopkins 
asupa rentei funciare a fost făcută de Marx la p. 139-144 din 
volumul de faţă. - 28. 

14 Marx citază cartea : G. Opdyke. „A Treatise on oli.I Economy" , 
New York, 1851, p. 60. - 28. 

15 Este vrba despre carta : F. W. Newman. „Lecures on Politica! 
Economy" . London, 1851, p. 155. - 32. 

16 In anuscris umează un pasaj în care Marx citază exmplul unui 
cultivator de bumbac, al unui filator şi l unui ţesător. După ce 
calculează profitul obţinut de fiecare din aceştia, Marx trce la 
calcularea proporţiilor profitului în ipoteza că ţesătoul ar fi în ace 
laşi timp ţesător, cultivator de bumbac şi filator. Neatisfăcut însă 
de cele scrise, Marx a întrerupt pasajul, l-a şters, dînd apoi ideii 
sale fomularea prcisă reprodusă în text. - 44. 

17 Marx se referă la ampla digresiune cu privire a J. St. il cu
prinsă în caietele al VII-ia şi al VIII-lea (p. 319-345 din anu
scris) . Conform cuprinsului „Teoriilor asupra plusvalorii" întocmit 
de Marx şi indiaţiei date de el în aietul al VII-lea l anuscrisu
lui (p. 319), în ediţia de faţă apitolul onsacrat lui J. St. Mill a fost 
transferat în prtea a treia a „Toriilor" , în apitolul referitor la 
destrămara şcolii ricardiene. In paragraful al şaptela al acestui 
capitol care tratează dspre J. St. Mill, paginile 332-334 ae manu
scrisului sînt consacrate elucidării problemei : influenţează au nu 
rata profitului concentrarea în mîinile unui singur capitalist a pro
ducţiei produsului finit şi a producţiei de capital constant pentru 
acest produs. - 44. 
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18 x s e  referă la acea parte a cercetărilor sale, care ulteior au 
constituit volumul al lll-la al „apitalului" . - 44. 

19 x se referă la al XII-lea caiet de extrase de conomie politică 
făcute de el. Pe coperta caietului se află următoarea menţiune făcută 
de Marx : „Londra, 1851, iulie" . a p. 14 a acestui caiet se găseşte 
pasajul din cartea lui Hopkins „Economica! Enquiries relative o the 
Laws which Regulate Rent, Profit, Wages, and the Value of Money" 
(London, 1812),  la care se referă Marx aici şi pe care îl reproduce 
ulterior pe coperta caietului al XIII-la al manuscrisului „Teoii 
asupra plusvalorii" (p. 669 b). In volumul de faţă, acest pasaj este 
dat în „Anexe" (vezi p. 648). - 51. 

20 spre „importanţa ieftiniii sau scumpirii materiei pime pentru 
industria care prelucrează această materie primă" , Marx vorbeşte în 
ampla diresiune u privire la J. St. Mill (p. 335-338 ale manusci
sului) , amintită în adnoara 17,  care, în conformiate cu indicaţia lui 
Marx, a fost transferată în ediţia de faţă în partea a tria a „Teo
riilor asupra plusvalorii" , în capitolul referitor la destrămarea 
şcolii ricardiene. (Vezi Marx-Engels. „Werke, Bd. 26, dritter Tei!, 
Dietz Verlag Berlin, 1968, S. 190-232). - 62. 

21 T. R. Malthus. „Principles of Politica! Economy" .  2nd edition, London 
1836, p. 268. Această afilaţie a lui althus este reprodusă şi ana
lizată de Marx în capitolul „T. R. Malthus" din partea a treia a 
„Teoriilor asupra plusvalorii" (p. 765-766 din manuscris). (Vezi 
Marx-Engels. Werke, Bd. 26, dritter Tei!, Dietz Verlag Berlin, 1968, 
s. 7-63). - 66. 

22 Marx se referă la exemplul citat de el în caietul al VII-la al ma
nuscisului (p. 335-336), în ampla digresiune cu pivire la J. St. 
Mill, vezi adnotăile 17 şi 20. - 73. 

23 Marx a făcut în acest citat din Rodbertus „schimbările corspun
zătoare" care decurg din faptul - pe care acesta îl pierde din ve
dere - că valoarea maşinilor şi a celorlalte mijloace de prducţie 
intră în produsul agriculturii într-un mod tot atît de ncesar cum 
valarea mateiei prime agricole intră în produsul industriei care 
pelucrează acastă materie pimă. In forma în CMe figurează la 
Rodbertus, acest paaj a fost reprdus de x i sus (vezi vo
lumul de faţă, p. 54 şi p. 55). Termenul „valoare-aşină" („Ma
schinenwert") Marx l-a forat, nu fără ironie, prin analogie cu 
temenul „Materialwert" („Valoara ateialului") ,  folosit de Rod
bertus. în textul ciatului, toate cuvintele care aarţin lui Marx au 
fst date cu litere rărite. - 79. 

24 în manuscis Ul'!Uează aici o scrtă remarcă despre capital ca „re
flcre legaliată a muncii altor oameni" , remarcă pe care Marx 
a pus-o între paranteze drepte, cu inidicaţia că urmază a fi mu
tată in alt loc, întrucît aici întrerupe continuitatea expuneii. In 
volumul de faţă, această remarcă a fost inserată mai sus, la p.  28 
a notă de subsol. - 95. 

25 în acest paragraf, în care Marx începe să analieze problema depen
denţei sumei rentei (absolute şi diferenţiale) de fertiliata relativă 
a solului, el admite pentu un moment că suma rentei este diect 
proporţională cu fertilitatea solului (în sensul că, dacă o categoie 
de pămînt este cu 1/5 mai frtilă decît alta, suma rentei în acastă 
categoie ste şi ea cu 1/5 mai re decît suma rentei ce se obţine 
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in categoria i puţin fertilă) . Ulterior, Marx nu mai admite acest 
lucru ci formulează precis in ce mod suma rentei depinde de ferti
litatea relativă a solului. 

Dacă, ţinînd seama de aceste lămuriri ulterioare ale lui Marx, 
am calcula suma rentei în categoriile II, III şi IV poind de la 
numărul de cuarteri care se produc în aceste categorii şi are se 
vînd la preţul de % 1. st. cuarterul, preţ comun tuturor categoriilor, 
obţinem pentru categoria II 34 I. st., pentru III - 62 V5 I. st., pentru 
IV - 97 9/25 1. st. alculul se face în felul următor : întrucît cate
goia II este u 1/5 i fertilă decît I, ea aduce 360 + 72, adică 

432 
432 de cuareri, re se vînd cu - 1. st., adică cu 144 1. st. ! din 

3 
acestea, 110 I. st. reprezintă cheltuielile de producţie plus profitul 
mediu ; pentru renta funciară (absolută şi diferenţială) rămîn 34 I .  
st. La fel se face calculul pentru categoriile III şi  IV. 

Metda de calculare precisă a sumei rentei a fost lrg apliată 
de Marx in capitolul al XII-lea („Tabele de rentă diferenţială cu 
explicaţii") ,  dar această metodă este schiţată şi în capitoiul de 
faţă, capitolul opt. Astfel a p. 105, unde ax repetă pentru prima 
ară cifra 17 7 /25 de la p. 98 a reprezentind suma rentei în categoria 
IV şi dă cifra 7 7/25 1. st. a cifră a rentei diferenţiale în aceeaşi 
categorie, el indică apoi şi calea corectă pentru determina rentei 
diferenţiale in categoia IV, şi anume 207 s 1. s. minus 120 I. st., 
adică 87 9/25 I. st. Dacă la acastă sumă se adaugă 10 1 .  st. rentă 
absolută, rezultă că rena totală în categoia IV este egală cu 97 
9/25 1. st., cifră care corespunde pe deplin concluiilor ulteioae le 
lui Marx. - 98. 

26 in volumul al doilea, p. 78-79, al lucrării sale „CoS d'economie 
politique< St.-Petersbourg, 1815, Storch scrie : „Renta celor mai 
fertile terenuri detennină mărimea rentei tuturor celorlalte terenuri 
aflate în concurenţă cu cele mai feile terenuri. Atîa timp cît 
produsul celor mai fertile tei·enuri este suficient pentu satisfaera 
€rerii, terenurile mi puţin fertile, are concurază cu cele i 
fertile, nu pot fi cultivate au, cel puţin, nu dau rentă. Dar imediat 
ce cererea incepe să depăşască antitatea de produse fuiate de 
terenurile mai fertile, preţul produsului creşte, devenind posibile 
atît cultivarea terenurilor mai puţin fertile, cît şi obţinerea rentei de 
pe aceste pămînuri" . Despre acest punct de vedere al lui S!orch, 
Marx vorbeşte şi în volumul al III-lea al „Capitalului" .  (Vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 25, partea I, Bucurşti, Editura 
politică, 1969, p. 1 86 şi vol. 25, partea a II-a, Bucureşti, ditura 
politică, 1973, p. 200).  - 99. 

27 Despre faptul că în problema valorii de piaţă a produselor agricole 
au avut dreptate atît Ricrdo cît şi Storch Şi că în acelaşi timp 
amindoi n-au avut drepate, deoarece „au omis cu totul ul mij
lociu" , Marx scrie într-o notă de subsol în capitolul 10 al volumului 
al III-lea al „Capitalului" .  (Vezi K. Marx şi F. Engels, Opere, vol. 
25, partea I, Bucureşti, Editura politică 1969, p. 186) .  - 102. 

28 Despre două feluri de calcule în acest exemplu, vezi adnotarea 25. 
- 105. 

29 Aici Marx face abstracţie de pofitul la capitalul agicol avanat 
în categoriile I, II, III şi IV. Dacă în categria I un capital de 100 
l. st. produce 330 de busheli, cu 6 şilingi şi 8 pence (sau 1a 1 .  st.) 
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er ·· bushel, valoara produsului toal al acestei categorii este de 
110  I. st., şi întrucît 10 I. st. revin rentei, pentu profit nu mai 
rănîne niic. Intr-un mod identic, şi pentu valoara produsului 
total al tuturor celor patru categorii, cînd în fieare dintre ele se 
cheltuiesc 100 I. st., rezultă suma de 500 de I. st., ·reprezentînd numai 
comensara capitalului cheltuit (400 de I. st.) şi toalul rentelor 
funciare din categoriile I, II ,  III şi IV egal cu 100 de I. st. 
c10+20+3o+4o) . - 109. 

30 Crşterea nivelului (ratei) rentei ca urmare a apariţiei rentelor dife
renţiale plătite cu capialuri investite în terenurile mai frtile este 
„doar aparentă" în cazuJ în care se bazează pe „vwloarea socială 
falsă", despre care Marx vorbeşte mai amănunţit în capitolul 39 al 
volumului al III-lea al „Capitalului" (vezi K. Marx şi F. Eng�ls. 
Ope, vol. 25, parta a II-a, Bucureşi, Editura politică, 1973, 
p. 202-203). După cum explică Marx mai departe, un capialist, 
cre arendează un pămînt mai fertil, îşi vinde produsul a preţul 
produsului pămîntului mai puţin fertil „a şi cum pentu producerea 
aceliaşi cantităţi de produs i-ar trebui acelaşi capital" ca în cazul 
pămîntului mai puţin fertil. - 109. 

31 Cifrele 90, 80 şi 70 sini luate de Marx, probabil, pentru a indica 
diferenţele dintre capitalurile investite în categoriile II, III şi IV 
şi rentele diferenţiale produse de ele (în categoria II un capial de 
100 I. st. produce 10 I .  st. rentă diferenţială, în categoria I II - 20 
I. st., în categoria IV - 30 I. st.) . Dacă se face un calcul exact, 
pornind de la faptul că produsul categoriei II ste de 360 de busheli, 
produsul categoriei III - 390 de busheli, iar produsul categoriei IV 
- 420 de busheli, rezultă următoarele cifre : 91 a I. st., 84 8/13 I. st. 
şi 78 4/7 I. st. - 109. 

32 In manuscris, acest paragraf, pus de Marx între paranteze, se află 
cu două alineate mai jos (tot la p. 494), inrtercalîndu-se în scura 
digresiune istorică asupra concepţiilor lui Petty şi D'Avenant asupra 
variaţiei mărimii rentei funciare. Prin conţinutul lui însă, paragraful 
pus · între paranteze se leagă de consideaţiile anterioare ale lui Marx 
asupra raportului dine productivitatea agriculturii şi productivi
tatea industriei. - 113. 

33 Marx se referă la lucrarea lui Anderson „An Inquiry into the 
Nature of the Corn Laws ; with a view to the new Con-Bill pro
posed for Scotland" ,  Edinburgh, 1777. - 115. 

34 Este vorba de lucrarea lui Adam Smith „An Inquiry into the 
Na ture and Causes of the Wealth of Nations" , London, 1776. - 115. 

35 Bristish Museum - muzeu naţional al Angliei (fondat în 1753) ; 
se află la Londra. Parta . principală a muzeului o reprezintă biblio
teca, una dintre cele i mari din lume. In acastă bibliotecă au 
lucrat Marx şi Engels. V. I. Lenin a frecvenat această bibliotecă 
în mai-iunie 1908. - 115. 

' · 

36 Este · VlOrba dspre prefaţa lui · Ricardo la prima ediţie a cărţii sale 
,,On .. te Principles of Politieal , Economy, and Taxaion" . Vezi 
D. Ricardo. „On the Principles of Politica! Economy, and Taxation" . 

. Third . .  editi.on, ,ondon, 1821, p. VI-VII.  - 1 16. • '  ' ' • I 'I • 
· 37 ·· [Th. R. 1 Malthus.] „An Esay on the Principle of Population" . 

London, 178, - 116. 
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38 Marx se referă la cartea lui Townsend „A Dissertaion on the Poor 
Laws" (London, 1786), pe care o citează în caietul al I'II-lea al 
manuscrisului din 1861-1863 (p. 1 12-1 13), în capitolul „Plusvalaa 
absolută" . Toate cele trei citate reproduse de Marx se egăssc şi 
în capitolul 23 al volumului I al „Capilului" (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 23, Bucureşti, Editua poliică, 1966, p. 656). 
- 116. 

39 Vezi adnotarea 37. - 120. 

40 Este . vorba despre broşurile lui Malthus „The Grounds of an 
Opinion on the Policy of Restricting the Imortaion of Foreign 
Corn" şi „An Inquiry into the Nature and Progress of Rent" . - 120. 

41 Este vorba despre legea cerealelor din 1815, prin care se intericea 
importul de cereale in Anglia atita timp cît în ţară preţul alelor 
se menţinea sub 80 de şilingi per cuarter. - 120. 

42 Aluzie la economistul vulgar german Roscher, profesor la Universi
tata din Leipzig. - 122. 

43 Sub numele de Abraham a Santa Clara este cunoscut prediatorul 
şi publicistul austriac Ulrich Megerle (164-11709), are, căutînd să 
propage atolicismul într-o formă accesibilă maelui public, a rstit 

predici despre „mintuirea sufletului" şi a publicat sciei morale 
conepute într-un sil pretins opular. - 122. 

44 In manuscris urmează în continuae un scurt pasaj în cre Marx 
compară concepţia lui Ricardo asupra nivelului salariului u cea a 
lui Malthus asupra acestei probleme. Acest pasaj a fost plaat mai 
sus, la p. 1 21 a volumului de faţă, a notă de subsol. - 123. 

45 Marx se referă la lucrara lui MacCulloch „The Literature of Poli
ica! Economy : a Classified Calogue of Select Publiations in the 
Different Departments of that Science, with Histoical, Criticai, and 
Biographial Notices",  London, 1845. - 123. 

46 Marx adaugă la numele lui Roscher numele istoricului antic grec 
Tucidide în legătură cu faptul că „d-l profesor Roscher s-a procla
mat cu modestie Tucidide l economiei politice" , cum crie x 
(în caietul al XV-lea, p. 922 a manuscrisului), în partea a IIa a 
„Teoriilor asupra plusvalrii" (Comp. Marx-Engels. Werke, Bd. 26, 
dritter Teii, Dietz Verlag Berlin, 1968, S. 492-493). Aastă peten
ţioasă comparaţie a persan. sale u Tucidide ste făcută de 
R:her în prefaţa lucrării sale „Grundlagen der Nationalokonomie" . 

Denumirea de „Tucidide Roscher" are un racter vădit ironic. 
După cum aată Marx în acest apitol şi într-o serie de alte locuri, 
Roscher a denaturat în mod grosolan atît istoria relaţiilor onomice 
cît şi istoia teoriilor economice. - 124. 

47 Este vorba despre lucrarea lui West „Eay on the Appliaion of 
Capital to and, with Observations shewing the Impolicy of any 
grat Restriction of the Importaion of Con" şi despre lucrara 
lui Riardo „An Essay on the Influence of a Low Price of Con on 
the Pofits of Stock ; shewing the Inexpediency of Rstrictios on 
Importaion". - 125. 

48 W. Roscher. „System der Volkswirtschaft". Band I : „Die Gund
lagen der NationalOkonomie" , Dritte, vemehrte und verse 
Auflage. Stuttgart und Augsburg, 1 858, S. 191. - 126. 
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49 Marx se referă la carta lui Hopkins „Economia! Enquiris elative 
to the Laws which Regulate Rent, Profit, Wags, and the Value of 
Money" , London, 1822. Paajul respectiv din aastă cairte ste ciat 
de Marx mai jos (vezi volumul de faţă, p. 144-145) - 128. 

50 In textul „Teoriilor asupra plusvalorii" ,  Marx nu a i revenit a 
aceste concepţii ale lui Roscher. In partea a treia a „Teoriilor" , în 
capitolul intitulat „Destrămarea şcolii ricardiene" , Max face o 
critică amplă concepţiilor vulgare ale lui MacCulloch, concepţii 
similare cu cele ale lui Roscher şi care s-au format, ca şi concepţiile 
acestuia, sub influenţa putenică a concepţiei apologetice a „ser
viciilor productive" pe care a formulat-o J.-B. Say şi despre 
care Marx vorbeşte în paragraful umător. In volumul I al „Capita
lului " ,  in nota 22 din capitolul l 6-la, Marx aminteşte concepţia 
lui Roscher asupra naturii ca una din sursele valorii. (Vezi K. 
Marx şi F. Engels. Opere, vol. 23, Bucureşti, Editura politică, 1966, 
p. 219) şi în „Capitalul" , vol. III, capitolul 48 (vezi K. Marx şi F. 
Engels. Opere, vol. 25, partea a II-a, Bucureşti, Editura politică, 
1973, p. 364-365. - 135. 

51 Despre „enclosures" (împrejmuile) pămînturilor obşteşti din Anglia, 
Marx vorbeşte mai detaliat în capitolul 24 din volumul I al 
„Capialului" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 23, Bucureşti, 
Editura politică, 1966, p. 730-732). - 148. 

52 Este vorba despre toria malthusiană a populaţiei. - 150. 
53 James Anderson citează aici din carea italianului amillo Tarello 

da Lonato „Ricardo d'Agricoltura" . Sînt cunoscute 1 2  diţii ale 
acestei cărţi : Veneţia 1567, 1 609, 1704 şi 1722 ; Mantua 1577, 1585, 
l i22, 1735 ; Treviso 1601, 1731 ; Bergamo 1 736 ; Milano 1 816.  Ander
son a folosit prima ediţie apărută la Mantua şi citează după ver
siunea franceză editată de Societe economique din Berna. - 150. 

54 Acest pasaj din Anderson reprezintă o parte dintr-un fragment mai 
mare reprodus de MacCulloch din carta lui Anderson „An lnquiry 
into the Nature of the Corn Laws" (Edinburgh, 1777) unde acst 
fragment se află la p. 45-48. - 151. 

55 Prin „fertilitatea pămîntului" , Marx înţelege aici suma totală a 
rentei obţinute pe terenul respectiv. - 155. 

56 J. Mill. „Elements of Politica! Economy" . London, 1 821, p. 198. -
158. 

57 In „Capitalul",  volumul I ,  capitolul 24, Marx scrie că între 1 80. şi 
1831 populaţia rurală a Angliei a fost deposedată d e  3 511 770 de 
acri de pămînturi obşteşti, care „au fost dăruite landlozilor de căte 
un parlament format din landlorzi" (K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. 23, Bucureşti, Edi tura politică, 1966, p. 733). - 164. 
1958, p. 165. - 165. 

58 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 4, Bucureşti, Editura politică, 

59 Op. cit., p. 168. - 165. 
60 Op. cit., p. 171. 166. 

61 Op. cit., p. 1 65. 166. 
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62 Prin „maşini agricole" Rodbertus înţelege ici categoii de pămînt 
cu fertilitate diferită. Comara categiilr de pămînt cu aşini 
de randament diferit, a fost luată de Rodbertus de la Malthus. -
166. 

63 Termenul „preţ de cost" („Kostenpreis" sau „Kostpreis" , „cost price")  
este folosit aici de Marx în sensul de „preţ de producţie" sau „preţ 
mediu" (c + v + profitul mediu), Despre termenul „preţ mdiu" , 
vezi adnotarea 7. 

Penru prima oară, termenul „Kostenpreis" se întîlneşte la 
Marx în partea I a „Teoriilor asupra plusvalorii", dar acolo l 
este folosit in sensul de „cheltuieli imanente de producţie" ale 
mărfii (c + v + p), care coincid cu valoarea mărfii. 

In partea a II-a a „TeorUlor asu.pra plusvalorii" (Marx-Engels, 
Werke, Bd. 26, dritter Teil, Dietz Verlag Berlin, 1 968), termenuil 
„Kostenpreis" este folosit de Marx fie în sensul de cost de producţie 
(în aceste cazuri el a fost tradus prin „preţ de cost" ) ,  fie în sensul 
de cheltuieli de producţie pentu capitalist, adică în sensul de c+v 
(în aceste cazuri el a fost tradus prin „cheltuili de producţie" ) .  

Folosirea î n  trei sensuri a termenului „Kostenpreis" s e  explică 
prin aceea că cuvîntul „Kosten" („cheltuieli", „cheltuieli de produc
ţie" ) se foloseşte în ştiinţa economică în trei sensuri diferite, după 
cum subliniază în mod special Mrx în partea a III-a a „Toriilor 
asupra plusvalorii" (vei Marx-Engels, Werke, Bd. 26, dritter Teil, 
Dietz Verlag Berlin, 1 968, S. 74-80 şi 50-503) : 1) în sensul de 
avans plătit de capitalist ; 2) în sensul de preţ al capitalului avansat 
plus profitul mediu şi 3) în sensul de cheltuieli reale (sau imanene) 
de producţie pentru marfa însăşi. 

In afară de aceste trei sensuri, întîlnite la clasicii economiei 
politice burgheze, există şi un al patulea sens, vulgar, al termenului 
de „cheltuieli de producţie" , folosit de J.-B. Say care defineşte 
„cheltuielile de producţie" ca „cea ce se plăteşte pentru serviciile 
de producţie ale muncii, capitalului şi pămîntului" (J. B. Say. „Trite 
d'economie politique" . Seconde edition. Tome II, Paris, 1 81 4, p. 
453) .  Marx respinge categoric această accepţie vulgară a „cheltuie
lilor de producţie" (vei, bunăoară, volumul de faţă, p. 135, 229 şi 
516). - 168. 

64 Citatul este luat dintr-o notă a lui Buchanan la ediţia îngrijită de 
l a cărţii „Avuţia naţiunilor" de A. Smith (Adam Smith. „An 
Inquiry into the Na ture and Causes of the Wealth of Nations" . In 
three volumes. With notes, and additional volume, by David Bucha
nan. Vol. II, Edinburgh, 1 8 1 4, p. 55). 1n capitolul al doilea l cărţii 
sale „Principles", Ricardo citează într-o notă de subsol acest raţio
nament l lui Buchanan. - 169. 

65 D. Ricardo. „On the Principls of Politica! Economy, and Taxation" . 
Thiird edition. London, 1 821, p. 1 -1 2  . .... 171. 

66 J. B .  Say. „Traite d'economie politique" . Cinquieme eition. Tome 
I, Paris, 1 826, p. LXXXIII-LXXXIV. Sau J.-B. Say. „Traite d'co
nomie politique" . Sixieme edition. Paris, 1 841, p. 41 . - 1 73. 

67 Printre capitolele din ta li Riardo care sînt consacrate pro
blemelor fiscale, Marx înglobază, în afară de cele 1 2  apitole (cap. 
VIII-XVIII şi XXIX) în care se vorbeşte despre impoite în înţe
lesul propriu l cuvintului, încă două capitole - XXII şi XXIII 
(„Primele de export şi prohibiţiile a import" şi „Despre primele 
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de producţie" ) - în care sînt atinse, de aemenea, probleme de 
natură fiscală : potrivit toriei lui Riardo, primele se plătesc din
tr-un fond fonnat din diverse impozite plăite de populaţie. - 174. 

68 Vezi adnotarea 18. - 177. 

69 Prin „mijlace de subzistenţă care intră în consum în general" 
Marx are în vedere aici, e de o parte, toate mijloacele de consum 
individual, iar pe de altă parte, materialele auxiliare care consti
tuie mijloace de consum productiv pentru maşini (cărbune, ulei de 
maşini etc.).  - 181. 

70 In ce priveşte conceptele „timp de producţie" şi „timp de muncă", 
vezi adnotarea 8. - 186. 

71 Profitul m ediu repreintă 20 5/26% în cazul cînd capitalul cheltuit 
de fermier şi capitalul cheltuit de fabriant sînt egale. Dacă însă 
ţinem seama de diferenţa dintre mărimile capitalurilor cheltuite -
800 1. st .  la fermier şi 1 300 I. st. la fabricant (în total 2 100 I. st.) -
şi dacă profitul total al amîndurora este egal cu 400 I. st., profitul 

400 X 1 00 
mediu va fi 19 1/21 %. - 196. 

2 1 00. 

72 Despre concepţiile lui Torrens, James Mill şi MacCulloch, vezi sec
ţiunile respective din partea a III-a a „Teoriilor asupra plusvalorii" 
(Marx-EngeZs, Werke, Bd. 26, dritter Teil, Dietz Verlag, Berlin 1968). 
- 201. 

73 CuarteruZ englez (măsură de capacitate egală cu 290,9 litri) are 8 
busheZi. - 213. 

74 Prin „raportul numeric sau proporţional al mărimilor" diferitelor 
grupuri de întreprinzători, arx înelege aici canitata de produs 
funizată e piaţă de fiecae dintre aceste grupuri. - 216. 

75 Marx se referă la cartea lui Corbet „An Inquiry into the Causes 
and Modes of the Wealth of Individuals ; or the Principls of Trade 
and Speculation Explained" (London, 1841) ,  în are Corbet afirmă 
că în industrie preţul este reglat de mărfurile produse în condiţiile 
cele mai bune şi că la fiecare fel de marfă tocmai aceste mărfuri 
formază masa precumpănitoare (p. 42-44). - 217. 

76 Mai sus, la p. 124 a volumului de faţă, x a dat un citat din 
cartea lui Roscher „Die Grundlagen der NationalOkonoie" , care 
atestă confuzia totală din concepţiile lui Roscher asupra luptei în 
jurul teoriei lui Anderson despre rena funciară şi asupra „anta
gonismului dintre oamenii finanţelor şi proprietarii funciari".  - 222. 

77 Se presupune că 10% reprezintă rata medie a profitului în locali
tatea respectivă. - 233. 

78 Marx se referă la cartea lui James Stewart „An Inquiry into the 
Principles of Poli tial Oeconomy" , vol. I, Dublin 1770, în care este 
descris procesul trecerii de la economia, în esenţă naturală a satului 
englez la economia de mărfuri Şi capitalistă, care era însoţită de 
transformarea agricullurii într-o ramură a activităţii capitaliste, de 
intensificarea muncii în agricultură şi de exproprierea populaţiei 
agricole. Expresia lui Stewart „oamenii au început să preţuiască 
timpul" se află la pagina 1 7 1  din volumul I al cărţii menţionate. 
Această expresie, precum şi alte citate din Stewart, sint inserate de 
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Marx ş1 m manusisul lui economic n 1857-1858 (vzi K. Marx. 
Bazele criticii conomiei politice, prta a II-a, Bucureşti, Editua 
politică, 1974, p. 257) . - 246. 

79 Marx se referă la cartea lui Hulmann „Stădtewesen des Mittelal
ters",  Theile 1-4, Bonn, 1 826-1829. - 249. 

80 Tea că suma totală a rentei (renta absolută Şi renta diferenţială 
luae laolaltă) este egală cu diferenţa dintre valoarea de piaţă şi 
preţul de cost ste analiată mai detaliat ulterior (vezi volumul de 
faţă, p. 3 1 2) .  - 274. 

81 Mărimea 16/65 1. st. se obţine scăzîndu-se valoarea individuală a 
unei tone de cărbune III, ca,re reprezintă 1 3/5 1. st., din noua 
valoare de piaţă a unei tone de cărbune eglă cu 1 11/13 1. st. - 274. 

82 Exemplele precedente reproduse de Marx nu se referă la agricul
tură, ci la exploatarea unor mine de cărbune cu productivitate dife
rită. Dar tot ce s-a spus despe aceste mine este valabil şi pentru 
agriultură, în măsura în care ea ste practicată pe păminturi cu 
feilitate diferită. - 275. 

83 După cum arată mai încolo Mrx (vei volumul de faţă, p. 285), 
prin valare diferenţială (Differentialwert) el înţelege diferenţa 
dintre valorea de piaţă şi valoaea individuală. Valoarea diferen
ţială este determinată de Marx în raport cu unitatea de podus, 
iar renta diferenţială în raport cu întegul produs obţinut în cate
goria respctivă. Dacă valarea de piaţă a unităţii de produs este 
mai mare decit valoarea individuală a acesteia din urmă, diferenţa 
va fi o mărime poitivă ; dacă însă este mai mică decît valoara 
individuală, această diferenţă va fi o mărime negativă. De aici 
semnele + şi - în tabelul general dat de Ma."x la p. 574 din 
manuscris (vezi tabelul inserat între p. 288-289 ale volumului de 
faţă) . 

ln tabelele C, D şi E de la p. ii2 din manuscris (p. 278 a 
volumului de faţă), Marx pune semnele + şi - înaintea cifrelor 
care exprimă (în lire strline) mărimea rentei diferenţiale. De 
pildă, în tabelul C, la rubrica „Rentă diferenţială" , figurază o 
mărime negativă" - 9 3/13 1. st." Acsta înseamnă că în cazul 
de faţă fertilitatea categoriei I este atît de scăzută, încit la valoara 
de piaţă existentă pămîntul din acastă categorie nu numai că nu 
dă nii o entă difeenţială, dar chiar şi renta absolută scade aici 
mult sub mărimea ei normală. In cazul I C renta absolută nu e
prezintă dcît 10/13 1. st., adică cu 9 3/13 1. st. sub mărimea ei 
nomală, care în exemplul de faţă repreintă 1 0  1. st. 

In tabelul general de la p. 574 din manuscris, acelaşi fenomen 
al rentei diferenţiale negative este exprimat de Marx cu ajutoul 
valorii diferenţiale negative, iar la rubrica „Rentă difrenţială" pune 
în aceste cazuri numai cifra „O" , care însamnă că aici nu există 
rentă diferenţială pozitivă (în cazurile în care există rentă difeen
ţială negativă, care se manifestă printr-o scădere corespunzătoae a 
'entei absolute, ea ce se pate vdea în rubrica „Rentă absolută" ) .  
Trcerea mărimilor negative î n  rubrica „Valoare diferenţială" în
lătură inconvenientul ivit în tabelJl C de la p. 572 din manuscris, 
cînd au trebuit să fie adunate rentele diferenţiale ale diferitelor 
categorii : în suma totală au intrat numai rentele diferenţiale pozitive, 
adică cele cu smnul +, în timp ce mărima negativă „-9 3/13 1. 
st." , pentru a se evita un calcul greşit, a fost considerată pur şi 
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simplu egală cu ero. De acea, entru calcularea entelor diferen
ţiale negative, Marx a introdus în tabelul său general o rubrică 
specială : „Valarea diferenţială per tonă" , în are intră şi valorile 
diferenţiale negative. - 278. 

84 După aceste cuvinte, la p, 573 din manuscrS, Marx compară tabelele 
A, B, C şi D în forma lor desfăşurată, cu tate ubricile. a pagina 
următoare, 574, din manuscris, el etranscrie într-o formă ai ordo
nată toate datele tabelelor A, B, C şi D şi le adaugă datele cors
punzătoare ale tabelului E. Rezultă un singur tabel general, are 
a fost inserat între paginile 288-289 ale volumului de faţă. Datele 
taelelor A, B, C şi D e care arx le-a transcris la pagina 573 din 
anuscris au intrat în întregime în tabelul general şi de acea nu 
au ai fost reproduse separat în textul vlumului. - 278. 

85 Este vorba despre prima fasciculă a lucrării „Conibuţii la  critica 
economiei politice" . Vei K. Marx şi F. Egels. Oere, vol. 1 3, Bucu
reşti, Editura politică, 1 962, p. 54. - 280. 

86 In exemplul citat de Marx, ambele părţi componente ale capilului 
avansat cuprind, proporţional în aceeaşi măsură, un produs a căei 
producţie depinde de proprietata funciară. Marx pesupune că, 
c; toată creşterea capitalului constant 88c în loc de 80c, a urmae 
a scumpirii materiei prime şi a capitalului variabil (22v în �e de 
20v, datorită scumpirii obiectelor care intră în consumul muncito
rilor), valoarea de piaţă a prdusului total a răms tot 1 20 (în alt 
exemplu, analizat la pagina Z98-305 din volumul de faţă, Marx, 
dimpotrivă, porneşte de la schimbarea valorii de piaţă) . a umare 
a acestei scumpiri a capitalului constant şi a apitalului variabil, 
în condiţiile menţinerii valorii de piaţă anterioare a produsului total, 
plusvaloarea însuşită de capitalist s-a micşorat de la 20 a 10 şi, în 
mod corespunzător - cu zece unităţi -, a crescut renta diferenţială, 
care a sporit pe terenurile mai productive, în legătură cu trcerea 
la cultivarea unr terenuri i puţin poductive. Prin urare, 
valoarea nou creată, egală - ca şi înainte - cu 40 (întucît modul 
de a produce a rămas acelaşi), este supusă aici următoarei redistri
buiri : 10 unităţi formează acum plusvaloara care revine capitalis
tului, 20 de unităţi revin capitalului variabil, iar la 10 unităţi spo
ririi rentei diferenţale, sporira produsă prin creşterea cu opt unităţi 
a valorii capitalului consant şi cu două unităţi a valorii capitalului 
variabil. 

Mai departe, la p. 684-686 din mnuscrs (p. 499-504 din vo
lumul de faţă), Max examinează un z analog, luînd exemplul 
unui capital agrar al căui produs, în forma lui naturală, intră în 
foara elementelor părţii constante şi a celei variabile ale cestui 
capital. - 295. 

87 in efectuara acestui calcul, pe care în paragraful imediat umător 
chiar Marx îl califică drept „impsibil" , Marx a ponit de la faptul 
că munca nou adăugată în filarea bumacului este egală cu 40 1. st. 
şi sa limitat la aceea că a împărţit această sumă de lire sterline în 
muncă necsară şi supramuncă conform presupunerii că alariul 
necsar se majorează cu 1a. Calculul s-a dovedit imposibil, darece 
în acst caz - la un capital de 1 00 I. st. - nu pot răîne nemodi
ficate nici numărul anterior de muncitori (20 de oameni) şi nici 
vechea sumă reprezentînd munca nou adăugată de ei (40 1. st. ) .  
Din moment ce, conform presupunerii, salariul necesar a fost 
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majoat cu 1a, capitalul de 100 I. st. nu mai poate angaja - 20 de 
muncitori, ci este nevoit să reducă număul lor la 18 3/4, aşa cum şi 
procedază Marx în calculele lui ulterie. Iar modificarea numă
rului muncitorilor antrenează şi toate celelalte modificăi în alculul 
referitor la cazul II. In felul acesta, rezultă următoul calcul. Dacă 
înainte 1 muncitor costa 1 I. st., acum el costă 1 a l. st„ iar 20 
de muncitori costă acum 26 % I. st. Deci, pentru a continua pro
ducţia de fire la proporţiile anterioare, este nevoie de un capital 
de 106 % I. st., cu compoziţia 80c+26 2/3v. Recalculat ia 100 I. st. 
compoziţia capialului va fi 75c+25v. - 304. 

· 

88 Aici, pcum şi unori în textul ulterior, Marx foloseşte termenul 
„Produktionskosten" în sens de cheltuieli de producţie plus profitul 
mediu, adică în sensul de preţ de cost. O folosire similară a terme
nului „Produktionskosten" se întîlneşte şi în unele pasaje din 
.volumul al III-la al „Capitalului".  Vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, vol. 25, partea a II-a, Bucur�ti, Editura politică, 1973, . p. 194, 
215, 321-323. - 311. 

· 89 Vezi adnotarea 26. - 311. 

·90 Despre teoria colonizării a lui Wakefield, vezi capitolul 25 din 
volumul I al „Capitalului" (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 
23, Bucureşti, Editura politică, 1966, p. 767-776). - 320. 

91 In capitolul anterior, Marx a arătat că categoria I din tabelul D 
„joacă un rol complet pasiv" (p. 311)  ; „nu ea determină piaţa, 
acest lucru îl fac, contra ei, categoriile IV, III, II" (p. 311) care, 
pri.. presiunea pe care o exercită asupra pieţei, menţin valoarea de 
piaţă a produsului la nivelul preţului de cost individual al p:odu
sului din prima categorie, adică la un nivel considerabil mai scăzut 
decît valoarea individuală a acestui produs. - 342. 

92 Prin preţul de cost pe piaţă (the market cost-pice) , Marx înţelege 
preţul de cost general care reglează preţurile de piaţă ale măl'fmilor 
într-o anumită sferă de producţie. Comp. volumul de faţă, p.· 127, 
unde preţul de cost pe piaţă figurază sub denumira de ,;preţul 
mediu general" , „preţul mediu de piaţă" . - 343. 

93 In ultima rubrică a tabelului general de la p. 350-351, precum şi 
în textul de la p. 352-353, prin „rentă absolută" Marx înelege 
rata rentei absolute. - 352. 

94 „Tl]e Morning Star" - cotidian englez, organ al liberschimbiştilor, 
a apărut la Londra din 1856 pînă în 1869. - 353. 

95 Ricardo numeşte renta „creare de valoare" („a creation of value" ) 
în sensul că ea dă proprietarilor funciari posibilitatea de a dis
pune de acel spor de valoare a întregului produs social, care, după 
Ricardo, apare în urma creşterii dificultăţilor legate de produceea 
unei părţi sau alteia a cerealelor pe care Ricardo îl numeşte „no
minal", deoarece avuţia reală a societăţii nu creşte cîtuşi de puţin 
din această cauză. In capitolul 23 al cărţii sale, Ricardo critică 
concepţia lui Malthus despre rentă ca „cîştig net şi o nouă creare 
de bogăţii" ,  formulînd teza că renta nu adaugă nimic la avuţia 
societăţii în ansamblu şi nu face decît să „transfere o porţiune din 
valoarea griului şi a mărfurilor de la posesorii lor anteriori asupra 
landlorzilor" . 
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Intr-o formă mai completă, acest pasaj din „Principls" ale 
lui Ricardo este reprodus de Marx mai departe, la p.  603 din volu
mul de faţă. El a servit drept punct de plecare pentru tea lui 
Marx despre „valoarea socială falsă" (vezi K. Marx şi F. Egels. 
Opere, vol. 25, partea a II-a, Bucureşti, Editura politică, 1 973, p. 202 
-J03) . Vezi şi adnotarea 30. - 370. 

96 Marx are în vedere teza lui Rodbertus potrivit căreia în cheltuie
lile de producţie ale produsului agricol nu intră valoarea mate
riilor prime. Vezi volumul de faţă, cap. VIII, § 4. - 372. 

97 Acest rînd a fost introdus de Marx după ce a scris fragmentul 
referitor la concepţiile lui Smith asupra rentei imobilelor (p. 641 
a manusc1isului lui Marx) . - 40u. 

98 Ambele citate din Smith cuprinse în acest pasaj nu sînt date de 
Marx după traducerea franceză a lui Garnier, pe care Marx o folo
seşte atunci cînd citează pe Smith în volumul de faţă, ci în. limba 
engleză după cartea lui Ricardo „On the Principles of Politica! Eco
nomy, and Taxation" (ediţia a treia, cap. 1 4 ) .  - 400. 

9 Marx are în vedere pagina 230 din cartea lui Ricardo „On the 
Principles of Politica! Economy, and Taxaction'" ,  third dition, Lon
don, 1821.  - 400. 

100 Mai departe în manuscris urmează un fragment în care sînt ana
lizate enunţmile lui Ricardo cu privire la propria lui concepţie 
asupra rentei. Acest fragment, separat printr-o linie de textul 
care-l precedează, este o completare la capitolele în care ste ana
lizată teo1ia ricardiană a rentei ; prin conţinutul său, acest frag
ment aparţine capitolului 13,  unde se şi publică în volumul de 
faţă (vezi p. 339 ) .  

După acest fragment, î n  manuscris urmează o complere, în 
paranteze rotunde. la analiza teoriei ricardiene a preţului de cost ,  
p e  care Marx o face în capitolul 1 0 ,  unde această completare a 
şi fost mutată în volumul de faţă (vezi p. 229-230). - 408. 

1 01 Mai departe în manuscris (p. 641) se află un fragment referitor 
la concepţiile lui Smith asupra rentei imobilelor. In volumul de 
faţă acest fragment a fost mutat în capitolul 14 (vezi p. 399-400) .  
- 422. 

102 Apoi în manuscris (sfîrşitul paginii 642 şi începutul paginii 643) 
urmează un fragment referitor la schimbările opuse una alteia va
lorii capitalului constant şi ale valorii capitalului variabil. Acest 
fragment, ca:-e este o completare la p. 640-641 din manuscrisul 
lui Marx, este inserat la p. 419-421 din volumul de faţă. - 423. 

103 Această definiţie a preţului de monopol este dată de Ricardo în 
capitolul 17 din ale sale „Principles" (ediţia a treia, Londra, 1 82 1 ,  
p. 289-290).  O definiţie analogă a preţului de monopol, dată de 
A. Smith, este reprodusă de Marx mai sus, la p.  381 din volumul 
de faţă. - 425. 

1 04 Marx are în vedere secţiunile IV şi V ale primului capitol din 
lucrarea lui Ricardo „On the Principles of Politica! Economy, and 
Taxation" (third edition), în care acesta examinează problema in
fluenţei creşterii sau scăderii saliului asupra „valorilor rela
tive" ale măfurilor produse de capitaluri cu compoziţii organice 
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difite. Marx a făcut o analiză citică detaliată a acestor două 
scţiuni a p. 181-212 din volumul de faţă. - 428. 

1 05 Marx schiţează aici, cu tilu de exemplu, una dintre dircţiile în 
care ate să aibă loc procsul apropierii compoziţiei organice a 
capilului agrar de compoziţia organică a capitalului i ndustrial. 
Ca punct de plcare Marx ia 60 c + 40 v - pentru capitalul agrar ; 
80 c + 0 v - pentru capitalul neagrar. 

Marx admite că, datorită creşterii productivităţii muncii agri
cole, numărul muncitorilor din agricultură se reduce cu o pătrime. 
Se chimbă, prin umare, compoziţia organică a capitalului agar : 
pentru prdusul care mai înainte necesita o cheltuire de 100 de 
unităţi de capital, 60 c + 40 v, este necesar acum o cheltuie de 
numai 90 de unităţi de capital, 60 c + 30 v, ceea ce calculat la 
,100 dă 66 2/3 c + 33 1/3 v. Astfel, compoziţia organică a capitalului 
în agricultură s-ar apropia de compoziţia organică a capitalului în 
industrie. 

Marx admite, mai departe, că, concomitent cu reducerea nu
mărului muncitorilor agricoli, are loc şi o scădere a alariului cu 
o pătrime, s cădere deteuninată de ieftinirea cerealelor. In acest 
ca: este necesar să se admită că salariul ar scădea în aceeaşi pro
porţie şi în industrie. Totuşi, asupra capitalului agrar, care are o 
compoziţie organică mai joasă, scăderea salariului se răsflinge în
tr-o măsură mai mare decît asupra capitalului neagrar. Acest luCfu 
ar duce la o nouă micşorare a diferenţei dintre compoziţia orga
nică a capitalului în agricultură şi compoziţia organică a capi
talului în industrie. 

Capitalul agrar 66 % c + 33 1/3 v, în condiţiile în care sailariul 
scade cu 11„, se transformă într-un capital 66 2/3 c + 5 v, ceea ce, 
calculat la 1 00, reprezintă 72 8/11 c + 27 3/11 v. 

Capitalul neagrar 80 c + 20 v, dacă slariul scade cu 1/,„ se 
tmnsformă într-un capial 80 c + 15 v, ceea ce calculat la 100, re
prezintă 4 4/19 c + 15 15/19 v. 

Dacă numărul muncitorilor în agricultură ar continua să se 
micşoreze şi salariul ar continua să scadă, compoziţia organică a 
capitalului agrar s-ar apropia tot mai mult de compoziţia organică 
a capialului neagrar. 

Analizînd acest caz ipotetic, pentru a lămuri influenţa pe care 
creşteea productivităţii muncii în agricultură o exercită asupra 
compoziţiei organice a capitalului agrar, Marx face abstracţie aici 
de creştera concomitentă şi, în majoritatea cazurilor, mult ai 
rapidă a productivităţii muncii în industrie, creştere care îşi gă
seşte expresia în ridicarea continuă a compoziţiei organice a capi
talului industrial în comparaţie cu cel agnr. In ceea ce p1iveşte 
aortul dintre compoziţia organică a capitalului în industrie şi în 
agricultură, vezi volumul de faţă, p. 12-14, 92-93, 1 02-103, 1 06, 
1 1 1 -1 12, 258-259. - 429. 

106 La x, în numerotarea paginilor de manuscris cifra 649 a fost 
omisă. - 433. 

107 a pagina următoare (653) a manuscrisului său, Marx revine la 
„maliţiozitatea" lui Say în legătură cu invocarea de către Ricardo 
a legii cererii şi a ofertei în definirea „valorii muncii" prin mij 
loacele de subzistenţă necesare întreţinerii muncitorului. Marx se 
referă la traducerea franceză a cărţii lui Ricardo efectuată de 
Constancio şi însoţită de note ale lui Say. Aici la Marx se o 
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inexaciate. In notele lui la textul lui Ricardo, Say are o atitu
dine ,ali.ioasă" în legătură cu faptul că prin cerere şi ofertă 
Ricardo defineşte valarea banilor. Pasajul espectiv din notele Im 
Say este repodus de Marx in „Mizeria filozofiei" (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, vol. 4, Bucureşti, Editura politică, 1 953, p. 1 14).  
El ste luat din cartea : D. Ricardo. „Des principes de l'economie 
politique et de l'impot" . Traduit de l'anglais par Constancio, avec 
des notes expliatives et citiques par .J. E. Say. Tome II, Paris, 
1835, p. 206-207. - 437. 

1 08 Vezi adnotarea 1 07. - 439. 

1 09 Marx se referă la broşura lui James Deacon Hume „Thoughts on 
the Corn-Laws" (London, 1 815) .  Vorbind despre teza lui Adam 
Smith, potrivit căreia „preţul muncii este determinat de preţul ce
realelor" , Hume sc1ie : „Cînd dr. Smith vorbeşte despre cereale. 
el are în vedere produsele alimentare în genere, ... toate prdusele 
a gricole" (p. 59).  - 441. 

1 1 0  Marx are în vedere partea din manuscrisul său care începe în 
caietul al  I II-lea la p. 95 b şi este intitulată „2) Plusvaloarea abso
lută". Pasajul la care se referă Marx se află la punctul d) al acestei 
părţi, intitulat „Zile de muncă concomitente" (p. 102-104 din 
manuscrisul lui Marx) .  - 450. 

1 1 1  x are n vedere valoarea nou creată de 20 de muncito1i : o oră 
de muncă a acestor 2-0 de muncitori creează o valoare de 2 1. st., 
iar o zi de muncă de 1 4  ore creează o valoare de 28 1. st. - 451.  

112 Valoarea produsului total conţine valoarea (c)  care a trecut asu
pra produsului şi valoarea nou creată (v + p). Intrucît în cazul de 
faţă Marx face abstracţie de capitalul fix, valoarea transferată se 
reduce la valoarea materiilor prime. In exemplul citat, valoarea 
mateiilor prime este egală cu 93 1/3 1. st. (în decurs de o oră 
se transfomă în fie 133 1/3 pfunzi de bumbac, iar în 14 ore 
1 866 2/3 pfunzi ; 1 pfund de bumbac costă 1 şiling). lmpreună cu 
valoarea nou creată (28 1. st.) , aceasta reprezintă 121 1/3 1. st. 
- 452. 

1 1 3  Vezi adnotarea 20. - 481. 

1 1 4  x are aici în vedere pe criticii lui Ricardo de feluJ lui 
J.-B. Say, care îi reproşează lui Ricardo faptul că pune la baza ra
ţionamentelor sale „principii abstracte, cărora li se atribuie într-o 
mâsură prea mare o valabilitate universală " ,  fapt care ar duce la 
concluzii necorespunzătoa1e ralităţii (J. B. Say, T1tme d'economie 
politique, Sixieme edition. Paris, 1841,  p. 40-41) .  - 481. 

1 1 5  Cifra 5 1  1 1/39 tone e obţine prin următorul calcul : dacă 1 6  2/3 
muncitori în categoria a III-a din tabelul E produc 62 1/2 tone, 
13 79/1 1 7  muncitori, in condiţii în care productivitatea muncii este 

13 7911 1 7  X 62 1 12 
aceeaşi, vor produce , adică 51 1 1 /3 tone. - 501. 

16 2/3 
1 1 6  Vezi a dnotarea 1 1 .  - 506. 

1 1 7  Marx are in vedere car:ea : W. Blake . •  ,Observations on the Effect 
produced by the Expenditure of Government during the Restriction 
of Cash Payments" . London, 18;3. Extrasele din această carte în 
problema examinată in text, precum şi observaţiile lui Marx se 
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pot găsi în manuscrisul economic din 1 857-1858 (vezi K. Marx. 
„Bazele criticii economiei politice" , partea a II-a, Bucureşti, Editura 
politică, 1 974, p. 262-263) . - 507. 

1 1 8  Este vorba de Expoziţia universală de la Londra care s-a deschis 
la 1 mai 1 862 şi la care s-au expus mostre ale producţiei indusriale 
şi ag1icole, opere de artă şi cele mai noi realizări ale ştiinţei. -
507. 

1 1 9  Marx menţionează pentru a doua oară pasajul din „Principles" ale 
lui Ricardo în care cuvîntul „producător" („producer" ) ste între
buinţat în sensul de „muncitor" (prima oară, Marx menţionează 
identificarea de către Ricardo a noţiunilor „producător" şi „mun
citor" mai sus la p. 411) .  În alte locuri din cartea sa Ricardo folo
seşte cuvîntul „producător" în sens de „capitalist-întreprinzător" 
(vezi. bunăoară, citatele din cartea lui Ricardo reproduse la p. 463, 
47 1 ,  602). - 510. 

1 20 Obse1·vaţia lui Ricardo, reprodusă aici, în legătură cu opiniile lui 
Say despre raportul dintre profit şi dobîndă o găsim din nou la 
Marx la p. 736 a manuscrisului său, unde el a pus-o în paranteze 
pătrate ca ceva ce nu are legătură cu problemele tratate la p. 736. 
însoţind cuvintele de încheiere ale lui Ricardo („nici un fel de 
împrejurări nu le poate face să-şi schimbe locm·ile" ) cu replica : 
„Această din urmă afirmaţie «În anumite împrejurări» este absolut 
inexactă·' . 

ln „Capitalul" , volumul III (cap. 22) , Marx antă posibilitatea 
mişcărilor opuse una alteia ale ratei profitului şi nivelului dobînzii 
în diferite faze ale ciclului capialist. Marx scrie : ,,Da, vom exa
mina ciclurile de rotaţie în care se mişcă industria modernă ... vom 
vedea că de cele mai multe ori un nivel scăzut al dobînzii cores
punde perioadelor de prosperitate sau de supraprofit, creşterea 
dobînzii corespunde perioadei de trecere de la prosperitate a re
versul ei, iar maximul dobînzii, care atinge extraordinare proporţii 
de camătă, coespunde crizei" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
val. 25, partea I, Bucureşti, Editura politică. 1969, p. 364-365 ) .  
- 516. 

1 21 Aici Marx revine la problema analizată la p. 11 2-413 . ale volu
mului de faţă, problma influenţei exercitate asupra ratei medii 
a profitului şi respectiv asupra preţmilor de cost de profiturile mai 
ridicate decît în metropolă, obţinute de pe urma comerţului colo
nial şi în general de pe urma comerţului exterior.

· 
Aşa cum arată 

Marx, în �eastă problemă Adam Smith a adoptat un punct de 
vedere mult mai just decît Ricardo. Cf. K. Marx şi F. Engels. 
Opere, val. 25 partea I, Bucureşti, Editura politică, 1 969, p. 239-
241 . - 517. 

1 22 Acest exemplu se bazează pe presupunerea că, în condiţii · în care 
productivitatea muncii creşte, din 20 de cuarteri de griu folosiţi ca 
sămînţă se obţine o recoltă cu 500o mai mare decît înainte. Dacă 
înainte recolta reprezenta, să zicem 1 00 de cuarteri, acum, cheltuin
du-se aceeaşi cantitate de muncă, ea reprezintă 1 50 de cuarteri ; 
totodată, aceşti 150 de cuarteri costă tot atît cit. costau înainte 1 00 
de c uarteri, adică 300 1. st. înainte seminţele reprezentau 20o din 
recoltă (atît ca număr de cuarteri cît şi ca valoare) ; acum ele 
reprezintă 1 3  113o. - 522. 
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123 Cuvintele „Vezi MacCulloch", puse între paranteze, au fost intro
duse ulterior de Marx (cu ceionul). ln scrisoara din 24 august 
1 867 adresată lui Engels, referindu-se la scrisoarea sa din 20 au
gust 1862 în care el a enunţat pentru prima oară ideea folosirii 

· fondului de amortizare în scopul acumuJării, Marx comunică lui 
Engels că ulterior el a găsit la MacCulloch unele aluzii în acastă 
privinţă. Marx are în vedere cartea lud MacCulloch „The Principles 
of Poli tical Economy" ,  dinburgh 1 825, p. 1 81 1 82. Marx revine la 
această problemă la p. 777 şi 781 ale manuscrisului său (vezi şi 
Warx-Engels. Werl:e, Bd. 26. dritter Teil, Dietz Verlag, Berlin, 1 968, 
s. 54-63.) - 529. 

. 

124 se vorba despre prima ediţie a lucrării „Contribuţii la critica 
economiei politice" . Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere. vol. 1 i, 
Bucureşti, Editura politică, 1 962, p. 86-87, 1 30, 1 3-1-135.  - 542. 

1 25 J. B. Say „Trai te d'economie politique" . Seconde edjtion. Tome II ,  
Paris, -1 814, p. 382 : ,.Produsele se cumpără numai pe produse. 
Acastă . formulă a lui Say este reprodusă aproape integral la 
Ricardo în pasajul citat mai departe (la p. 548) din ale sale 
„Principles" (third edition, London, 18.1 ,  p. 341 ) .  Marx o anali
zează critic (volumul de faţă, p.  548-551) ,  precum şi în capitolul 
„Destrămarea şcolii ricardiene" , p. 8 1 1  din manuscrisul lui Marx 
(vezi· Marx-Engels. Werke, Bd. 26, dritter Teil, Dietz Verlag, Berlin, 
1 968, s. 1 1 6.) - 542. 

1 26 Marx are în vedere raţionamentele lui James Mill. cuprinse în 
paragraful III din capitolul al 4Uea al cărţii sale „Elements of Po
litica! Economy" , London, 1 821 , p. 1 86-1 95, cu privire la echilibrul 
permanent şi ncesar dintre producţie şi consum. dintre ofertă şi 
cerere, dintre suma cumpără1ilor şi suma vînzărilor. Mai amănun
ţit, această concepţie a lui James Mill (enunţată de el pentru prima 
oară în broşura sa „Commerce Defend" ,  London, 1 808), este anali
zată de Marx în prima ediţie a lucrării „Contribuţii la critica eco
nomiei politice" , în secţiunea referitoare la metamorfoa mărfurilor 
(vezi K. Marx şi F. Engels, Opere, vol. 13, Bucureşti, Editura politică, 
1 962, p. 85-86). - 542. 

1 27 [S. Bailey] „A Critica! Dissertation on the Nature, Measures, and 
Causes of Value" , London, 1 825, p. 7.-93. - 544. 

1 28 W. Roscher. „System der Volkswirthschaft" . Erster Band : „Die 
Grundlagen der NationalOkonomie" . Dri tte Auflage, Stuttgart, und 
Augsburg, 1 858, S. 368-370. - 547. 

1 29 Vezi adnotarea 1 26. - 553. 

130 In prima parte a „Teoriilor asupra plusvalo1ii",  Marx explică astfel 
expresia .,sub preţul lor" : „sub preţul lor, adică sub suma de bani 
în care este reprezentată valoarea ei (a mărfii) (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, vol. 26, partea I ,  Bucureşti, Editura politică, 1 980, 
p. 301 ) .  - 554. 

131 Marx are în vedere secţiunea „Metamorfoza mărfurilor" : din prima 
ediţie a lucrării .,Contribuţii la critica economiei politice" . Vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 13,  Bucureşti, Editura politică, 
1 962, p. 76-87 şi în special p. 85-87. - 558. 
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132 arx are în vedere acea parte a cercetării sale care a devenit ulte
rior volumul al III-lea al „Capitallui" . - 564. 

133 Scurte observaţii despre formele crizei arx a notat imeiat după 
acasa pe coperţile caietului XIII (pagina 770 a manuscsului) şi 
ale caietului XIV (paginile 77. a şi 861 a). Textul acestor pagini este 
inserat mai sus (în paragraful al 11 -lea : „Despre problema fomelor 
crizei " )  conform menţiunii lui Marx : „La p. 716" . - 568. 

1 34 ai departe în manuscris urmează un ct paragraf cu pivire a 
concepţiile lui Ricardo dspre bani şi valara de schimb. a Marx, 
acest paraaf a fost pus între parantee, cu indicaţia că trebuie 
mutat în alt loc, întrucît afectează ceenţa expunerii. ln volumul 
de faţă această intercalare se află mai sus, la p. 554, sub formă de 
notă de subsol. - 571. 

1 35 D. Ricardo. „On the Principles of Politica! Economy, and Taxation" . 
Third dition. London, 1 821 , p. 339 : „ ... ceera este limiată numai 
de producţie" (acst paaj este reprodus de Marx ai sus, întrun 
context mai larg, la p. 542) şi p. 347 : „ ... cererea nu are nici o limită 
pentru cerere, nu există nici o limită in întrebuinţarea de capital ... " 
(acest pasaj este citat de Marx într-un context mai larg, mai sus, 
la p. 546).  - 571. 

136 Marx se referă la caietele I-V ale nuscrisului său din 1 861-
1 863, care preced nemijlocit în manuscrisul „Teorii asupra plusva
lorii", în special capitolele referitoare la producerea plusvalorii ab
solute şi a plusvalorii relative. - 572. 

137 D. Ricardo. „On the Principles of Poli tical Economy, and Taxation" . 
Thid edition. London, 182 1 ,  p. 42 : .,  ... de nimic altceva nu este 
nevoie deit de mijloace, iar acstea nu se pot prcura .. .  dcît prin 
mărirea producţiei" (acest paOaj este reprodus de Marx într-un con
text mai larg, mai sus la p. 556) şi p. 3�9-340 : „ ... nu e proabil 
că va ontinua să producă o marfă pentru care nu există nici o ce
rere" (acest pasaj este citat într-un context mai larg, la p. 543). 
- 573. 

1 38 ai depare în manuscris urmează un scurt parargaf pus în paran
teze, care cuprinde un exemplu de criză parţială : supraproducţia de 
fire determinată de introducerea maşinilor de filat. ln volumul de 
faţă acest paragraf se află mai sus, la p. 572 sub formă de notă de 
subsol. - 575. 

139 Marx se referă la aserţiunile lui Say (din ale sale „Lettres a Mal
thus" , Paris, 1 820, p. 15), despre faptul că, dacă, de pildă, în Italia 
se observă o saturare a pieţei cu mărfuri englezeşti, aceasta se ex
plică prin producea insuficientă de mărfuri care ar putea să fie 
schimbate pe mărfuri englezeşti. Acste aserţiuni ale lui Say sînt e
produse în tratatul anonim „An Inquiry into those Principles ... " 
(London, J 821, p. 15) şi figurează în ext rasele făcute de Marx din 
„An Inquiry into those Principles ... " în caietul lui de note XII, p. 1 2  
Comp. ş i  teza lui Say c ă  „intîrzierea î n  vînzarea unor p roduse este 
generată de raritatea altoa" , pe care Marx o analizează în partea I 
a „Teoriilor asupra plusvalorii" (vezi K. Marx şi F. Eges. Opere, 
vol. 26, parta I, Bucureşti, Editura politică, 1 980, p. 247). - 583. 
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1 4 0  Th.  Tooke. „A History of Prices, and of the State of the Circula
tion" . Volumes I-VI, London, 1338-1857. Despre influenţa climei 
asupra preţuilor Tooke vorbeşte într-o serie de locuri din aceste 
şase volume, în special la începutul volumului al !V-lea, apărut în 
1848. - 584. 

141 Sismondi a explicat crizele prin „disproporţia crescîndă dintre pro
ducţie şi consum " .  (J. C. L. Sismonde de Sismondi. „Nouveaux Prin
cipes d'Economie politique" . Seconde edition. Tome I, Paris, 1 827, 
p. 371).  In lucrarea a „Mizeria filozofiei" , Marx arată că, în con
formitate cu această teorie a lui Sismondi, „scăderea venitului este 
proporţională cu creşterea producţiei" (Vezi K. Marx şi F. Engels. 
Oere, vol. 4, Bucureşti, Editura politică, 1 958, p. 74) . In „Anti
Di.ihring",  Engels arăta că „explicarea crizelor prin subconsum por
neşte de la Sismondi, la care ea mai are un oarecare sens" (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 20, Bucureşti, Editura politică, 
1964, p. 283), iar în prefaţa la volumul al II-lea al „Capitalului" 
Engels a reprodus din „Nouveaux Principes" ale lui Sismondi urmă
torul pasaj pentru a ilustra punctua de vedere al acestuia : „Astfel, 
în urma concentrării avuţiilor în mîna unui mic număr de proprie
tari, piaţa intenă se restrînge din ce în ce mai mult, iar industria 
este tot mai mult silită să caute desfacere pe pieţele extene, unde 
o aşteaptă zguduiri şi mai mari" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opee, 
vol. 24, Bucureşti, Editura politică, 1967, p. 24) . La concepţia lui Sis
mondi despre cize Marx revine în partea a III-a a „Teoriilor asu
pra plusvalorii" , relevind atît elementele preţioase ale acestei con
cepţii, cît şi lacunele ei esenţiale (vezi, în special, în capitolul des
pre Malthus pagina 775 a manuscrisului lui Marx) (vezi Marx
Engels, Werke, Bd. 26, dritter TeiL Dietz Verlag, Berlin, 1958, S. 
48-51) .  - 586. 

1 42 Acest pasaj există şi în prima diţie a lucrării lui Ricardo „Prilci
ples ... ", apărută în 1817. - 604. 

1 43 J. Steuart. „An Inquiry into the Principles of Poli tical Oeconomy" ,  
vol. I ,  Dublin, 1770, p .  396. Acest pasaj este reprdus d e  Marx în 
manuscrisul său economic din 1 857"1 858 (vezi K. Marx. „Bazele cri
ticii conomiei politice", partea a II-a, Bucureşti, Editura politică, 
1 974, p. 240), Cf. şi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 26, partea I, 
Bucureşti, Editura politică, 1 980, p. 18 şi vol. 25, partea a II-a, 
Bucureşti, Editura politică, 1 973, p. 326. - 607. 

144 După toate probabilităţile, Ricardo se referă aici la cuvîntarea ros
iă de el in Camera comunelor la 16 dcembrie 1819, în legătură 
cu propunerea lui William De Crespigny de a se cra o comisie 
entru studierea planului lui Robert Owen de lichidare a şomajului 
şi îmbunătăţire a situaţiei claselor muncitoare. 

In cuvînarea sa, Ricardo a afiat că „maşinile nu micşorează 
cererea de braţe de muncă" (The Works and Correspondance of 
David Ricardo. Edited by P. Sraffa, Vol. V., Cambridge, 1 952, p. 30) . 
- 608. 

145 In ce priveşte conceptul de „salariu real" („real wages") la Ricardo,. 
vezi volumul de faţă, p. 465 şi 481. - 611. 
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146 „The Standard" - cotidian conservator englez, fondat la Londra în 
1827. - 631. 

1 47 Este vorba despre articolul „America la expoziţie" , publicat (fără a 
se indica numele autorului) în paginile 5 şi 6 ale ziarului „Standard" 
din 19 septembrie 1 862. In ce priveşte Expoziţia univerală din 
1862, vezi adnotara 118.  - 631. 

148 Scurtele observaţii care se publică sub formă de anexe la partea a 
doua a „Teoriilor asupra plusvalorii" îi aparţin lui Marx şi au fst 
scrise de l pe coperţile caietelor XI, XII şi XIII. Ele cuprind mate
rial suplimentar cu privire la unele probleme analiate în textul 
propriu-zis al părţii a doua a „Toriilor" . - 643. 



Indice bibliografic 
cuprinzînd lucrările menţionate 

de Marx 

759 

La lucrările citate de Marx au fost indicate, în măsura în care 
acest lucru a putut fi stabilit, ediţiile presupuse că r fi fost folosite 
de l. In unele cazuri, în special acolo unde izvoarele bibliografice nu 
sînt prciate, nu se menţionează ediţia. Unele izvoare nu au putut fi 
identificate. 

Anderson James : A calm investigation of the circustances that have 
led to the present scarcity of grain in Britain : Suggesting the 
means of alleviating that evil, and of preventing the recurrence 
of such a calamity in future. 2nt ed. London 1801 . - 123, 149, 150. 

- (anonim) An enquiry into the nature of the corn laws, with a 
view to the new con bill proposed for Scotland. Edinburgh 1777. 
- 124-125, 128, 151, 1 68. 

- Essays. Relating to agriculture and rural affairs. Vols. 13. Edin-
burgh 1775. - 1 15, 1 52. 

- An inquiry into the causes that have hitherto retarded the 
advancement of agriculture in Europe : with hints for removing 
the circumstances that have chiefly ostructed its progress. Edin
bm·gh 1779. - 151. 

- Recreations in agriculture, natural-history, arts, and miscella
neous literature.  Vols. 1-4. London 1779-1802. - 1 15, 151.  

[Arbuthnot, John] : An inquiry into the connection between the pre
sent price of provisions, and the size of farms. With remarks on 
population as effected thereby. To which are added, proposals for 
preventing future scarcity. By a farmer. London 1773. - 583, 584. 

[Bailey, Samuel] : A criticai dissertation on the nature, measurs, and 
causes of value ; chiefly in reference to the writings of Mr. Ri
cardo and his followes. By the author of essays on the formation 
and publication of opinions. London 1825. 

- (anonim) A letter to a politial conomist ; occasioned by an 
article in the Westminster Review on the subjct of value. By the 
author of the critica! dissertation on value therein reviewd. Lon
don 1826. - 179. 



760 Indice bibliografic 

Banfield, T[homas] C[harles] : The organiation of industry, explaind 
in a course of lectures, deliverd in the University of Cambridge 
in easter term 1844. 2nt ed. London 1843. - 16-19. 

Barton, John : Obsevations on the circusinces which influence the 
condition of the labouring classes of society. London 1817. - 615, 
632-633, 638-639, 640-641. 

Bastian, Adolf : Der Mensch in der Geschichte. Zur Begrindung einer 
psychologischen Weltanschauung. Bd. 1.  Leipzig 1860. - 125. 

Blake, W. : Observations on the effcts podued by the expenditure 
of govnment during the restriction of ash payments. London 
1823. - 506-507. 

Carey, H[enry] C[harles] : The past, the prsent, and the future. Phila
delphia 1848. - 173, 649. 

Corbet, Thomas : An inquiry into the causes and modes of the wealth 
of individuals ; or the principles of trade and speculation explai
ned. In 2 parts. London 1841. - 217. 

Darwin, Charles : On the origin of species by means of natural selec
tion, or the preservation of ravoured races in the struggle for life. 
Fifth thausand. London 1860. - 122. 

[D'Avenant, Charles] : Discourss on the public revenues, and on the 
trade of England. Which more immediately treat of the foreign 
traffick of this kingdom. Viz. I. That foreign trade is beneficia! to 
England. II. On the protection and are of trade. III.  On the plan
tation trade. IV. On the East-India trade. By the author of the 
essay on ways and means. Part II. To which is added, the late 
essay on the East-India trade. By the same hand. London 1698. 
- 113. 

Dombasle, C[hristophe]-J[oseph]-A[lexandre] Mathieu de : Annales 
agricols de Roville, ou melanges d'agriculture, d'economie rurale, 
et de legislation agriole. 4e livraison. Paris 1828. - 18. 

{Forster, Nathaniel] : An enquiry into the causes of the present high 
price of provisions. In two parts : I. Of the general causes of this 
evil. II.  Of the cases of it some particular instances. ondon 
1767. - 647. 

[Hodgskin, Thomas] : The natual and artificial right of property con
trasted. A series of letes, addrsed without permission, o 
H. Brougham ... ondon 1832. - 651. 

Hopkins, Thomas : Economioal enqmns relative to the laws which r
gulate rent, profit wages, and the value of money. ondon 1822. 
- 51, 129, 141-144, 648. 

- On rent of land, and is influence on subsistnce and popu-
lation : with obsevations on the operating causes of the condition 
of Iabouring classes în various countries. ondon 1828. - 139-142. 



Indice bibliografic 761  

Hillmann, Karl Dietrich : Stadtewsen d s  Mittelalters. Th. 14. Bonn 
1826-1829. - 249. 

Hume, J[ames] D[eacon] : Thoughts on the corn-laws, s onncted 
with agic-ultue, commerce, and finance. London 1815. - 441, 650. 

An inquiry into those pincipls, respcting the nature of demand 
and the necessity of consumption, lately advocatd by Mr. Malthus, 
from which it is concluded, that taxation and the maintenance of 
unproductive consumers can be conducive o the progress of 
walth. London 1821.  - 533. 

[Malths, Thomas Robert] : n say on the pinciple of population, 
s it affcts the future improvement of society, with remarks on 
the speculations of Mr. Godwin, M. Condorcet, and other writers. 
London 1 798. - 116, 120, 121. 

- The grounds of n opinion
' 

on the policy of restricting the im
portation of foriegn corn ; intended as an appendix to „Observa
tions on the con laws". London 1815. - 121. 

- An inquiry into the nature and progress of rent, and the prin
cipls by which it is regulated. London 1815. - 116, 121, 650. 

- Principles of political economy considered with a view to their 
practical application. London 1 820. - 121. 

- Principles of political economy considered with a view to their 
pracial application. 2nt ed. with considerable additions from the 
author's own manuscript and an original memoir. London 1836. 
- 66. 

Marx, Karl : Misere de la philosophie. Rponse a la philosophie de 
la misere de M. Proudhon. Paris, Buxells 1847. - 11, 165. 

- Zr Kitik der Politischen Oekonomie. 1. Heft. Berlin 1 859. 

McCulloch, J[ohn] R[amsay] : The litrature of poliical economy ; a 
classified catalogue of selct publications in the different depart
mens of that science, with historical, criical, and biographical 
notics. London 1845. - 281, 542. 

- The principles of political conomy ; with a scetch of the rise 
and progrss of the science. Edinbugh 1 825. - 202. 

Mill, James : Commerce defended : an answer to the arguments by 
which Mr. Spence, Mr. Cobbet, and others have attempted to prove 
that commerce is not a source of national welth. London 1808. 
- 542. 

- Elements of politial conomy. London 1821. - 542. 

Mill, John Stuart : Essays on soe unsettled qustions of political eco
nomy. London 1 844. - 124. 

The Moning Star. London, 15 iulie 1826. - 353. 

Newman, Francis William : Lectures on political conomy. London 
1851. - 17, 32. 



762 Indice bibliografic 

pdyke, GeTge : A treatise on political conomy. New York 1B51.  
- 345. 

Petty, William : Politial arithmetick. In William Petty : Severa! essays 
in political arithmetick : The titles of which follow in the ensuing 
pages. Politica! Arithmetick, or a discourse concerning the extent 
and value of lands, pople, buildings ; husbandry, manufacturs, 
commerce, fishry, artians, seainen, soldiers, public revenues, inte
rest, taxes, superlucration, registries, banks ; valuation of men, jn
creasing of seamen, of militia's, harbours, situation, shipping, power 
at sea etc. As the same relates to every country in general, but 
more particularly to the territories of His Maj esty of Great Bri
tain, and his neighbours of Holland, Zealand, and France. London 
1699. - 113. 

Quesnay, Fran;ois : Analyse du Tableau Economique (1766) .  In : Phy
siocrates. Quesnay, Dupont de Nemours, Mercier de la Riviere, 

Baudeau, Le Trosne, avec une inrod. sur la doctrine des physio
crates, des commentaires et des notices historiques par Eugene 
Daire. t e partie. Paris 1 846. - 41. 

[Quincey, Thomas de] : Dialogus of three templars m politica! eco
nomy, chiefly in relation to the principles of Mr. Ricardo. In : The 
London Magazine. Vol. IX. April, May 1824. - 465. 

The logic of political conomy. Edinburgh, London 1844. - 166, 505. 

Ricardo, David : An essay on the influence of a low pice of con on 
the profits of stock ; shewing the inexpediency of restrictions on 
importation : with remarks on Mr. Malthus' two last publications. 
An inquiry into the nature and progress of rent ; and the grounds 
of an opinion on the policy of restricting the importation of for
eign con. 2nt ed. London 1 81 5 . - 128. 

- On protction to agriculture, 4th �d. London 1 822. - 128. 

- On the principls of political conomy, and taxation. 3rt ed. 
London 1821 . - 1 15, 128, 129, 160, 169, 174-223, 259-261, 318, 328-
371, 400, 41�, 481, 507-517, 521, 543, 546-557, 576-578, 582, 586-
610, 620-634, 637. 

- Des principes de !'economie politique et de l'impât. Trad. de 
l'anglais par F. S. Constancio, avec des notes explicatives et cri
tiques, par Jean-Baptiste Say. T. 1-2. Pais 1 819. - 439. 

- Des principes de l'econoiie politique et de l'impât. Trad. de 
l'anglais par F. S. Constancio, avec des notes explicatives et cri
tiques par J.-B. Say. 2nte d., revue, corigee et augmente d'une 
notice sur la vie et les ecrits de Ricardo, publiee par sa famille. 
T. 1-2. Paris 1835. - 439. 

Rodbertus[-Jagetzow, Karl] : Sociale Brieîe an von Kirchmann. Ditter 
Brief : Widerlegung der Rîcardo'schen Lehre von der Grundrente 
und Begrilndung einer neuen Rententhorie. Berlin 1851.  - 51-
55, 62, 66-71, 77, 79, 83-88, 90, 1 07, 1 55-156, 159-167, 255. 

Roscher, Wilhelm : Die Grundlagen der Nationalăkonomie. Ein Hand
und esebuch fiir Geschăftsmănner und Studierende. 3, verm. und 
verb. Aufl. Stuttgart, Augsburg 1858. - 123. 



Indice bibliografic 763 

Say, J.-B. : Lettr�s a M. Malthus, SU" differens sujets d'economie poli
tique, nottament. sur les causs de la stagnation generale du com
merce. Paris, Londres 1820. - 583. 

- Traite d'economie politique, ou simple exposition de la maniere 
dont se forment, se distribuent, et se consomment les richsses. 
2nde �d. T. 2. Paris 1814. - 543. 

- Traite d'economie politique, ou simple exposition de la maniere 
dont se forment, se distribuent, et se consomment les richesses. 
5e ed. T. 1. Paris 1826. - 17 3. 
- Traite d'economie politique, ou simple exposition de la aniere 
dont se forment, se distribuent, et se consomment ls richesses. 
6e ed. T. 1. Paris 1841. - 1 73. 

Sismondi, J[ean]-Ch[arles]-L[eonard] Simonde de : Nouveaux principes 
d'economie politique, ou de la richsse dans ses rapports avec la 
population. 2nde o. T. 1-2. Paris 1827 - 585, 586. 

Smith, Adam : An inquiry into the nature and causes of the wealth 
ot nations. In 2 vols. London 1776. - 1 1 5, 128, 225. 
- An inquiry into the nature and auses of the wealth of nations. 
With notes, and an add. vol., by David Buchanan. In 3 vols., Edin
burgh 1814. - 169. 

- An inquiry into the nature and auses of the wealth of nations. 
With a commenary, by the author of " England and America" 
[d. i. Edward Gibbon Wakefield] . In 6 vols., London 1835-1839. 
- 438. 
- Recherches sur la nature t les causes de la richesse des na-
tions. Trad. nouv., avec de nots et observations, par Germain 
Ganier. T. 1-5. Paris 1802. - 230-250, 732-408. 

The Standard. London, 19 septembrie 1826. - 631. 

Steuart, James : An inquiry into the principles of political oeconomy : 
being an essay on the science of domestic policy in free nations. 
In which are particularly considero population, agriculture, trade, 
industry, money, coin, interest, circulation, banks, exchange, public 
credit, and taxes. In 3 vols. Vol. 1. Dublin 1770. - 274. 

Stirling, Patrick James : The philosophy of trade ; or, outlines of a 
thorie of profits and prices, including an examination of the prin
ciples which determine the relative value of corn, labour, and 
currency. Edinburgh, London 1846. - 506. 

Storch, Henri : Cours d'economie politique, ou exposition des princips 
qui determinent la prosperite des nations. T. 1-6. St.-Pe!ersboµrg 
1815. - 98-99. 

Tooke, Thomas : A history of prices, and of the state of the circula
tion. Vols. 1-6. London 1838-1857. - 584. 

[Townsend. Joseph] : A dissertation on the poor laws. By a wellwisher 
to mankind. London, 1786. - 116. 

Wade, John : History of the moddle and working classes ; with a popu
lar exposition cf the economical and political principles which have 
influenced the past and present condition of the industrious orders. 
Also an appendix of prices, rates of wages, population, porrates, 



764 Indice bibliografic 

mortality, mariages, c rimes, educations, occupaions, and other sta
tisical informaion, illustrative of the former and present state of 
the agricultural, commercial, and manufacturing classes. London 
1833. - 12. 

[Wakefield, Edward Gibbon] : A commentary to Smith's wealth of 
nations - vezi Smith, A. An inquiry into the nature and causes of 
the wealth of nations. Wi th a commentary, by the author of 
„En@and and America" .  - 437. 

[West, Edward] : Essay on the applicaion of capital to land, with 
obsrvations shewing the impolicy of any great restriction of the 
importaion of corn, and that the bounty of 1688 did not lower the 
price of it. By a fellow of University Ollege, Oxford. London 
1 815. - 116, 125. 
- Price of con and wages of labour, with observations upon 
Dr. Smith's, M. Ricardo's, and Mr. Malthus's doctrines upon those 
subjects ; and an attempt at an exposition of the causes of the 
fluctuation of the p1ice of con during the last thirty yeas. Lon
don 1 826. - 138. . 



765 

Indice de lucrări citate, apărute şi în limba română 

Ricardo, D. : Opere alse, Bucurşti, Editura Academiei R.P.R., 1959, 
vol. I-II. 

Smith, A. : Avuţia naţiunilor. Cercetare asupra naturii şi cauzelor i, 
Bucureşti, Editua Academiei R.P.R., 1962, vol. I-II. 



766 

Indice: de nume 

A 

Abraham a Santa Clara (pseudo
nimul lui Magerle, Hans UlriChf 
(1 644-1709) - predicator caia. · 
lic şi scriitor austriac. - 122. 

Anderson, James (1 739-1808) -
economist scoţian, precursor al 
lui Ricardo în teoria rentei. -
28, 88, 1 15-1 1 8, 122-128, 131 ,  
133, 149-154, 165, 166, 168, 169, 
251-253, 257, 259, 291, 345, 651. 

Arbuthnot, John - fermier englez ; 
autorul unei lucră1i despre core
laţia dintre preţurile mijloace
lor de subzistenţă şi mărimea 
fermelor, care a apărut anonim 
în 1 773 la Londra. - 645. 

B 

Bailey, Samuel (1791 -1870) - fi
lozof şi economist englez ; a 
combătut de pe poziţiile econo
miştilor vulgari teoria valorii ba
zată pe muncă a lui Ricardo ; 
totodată el a atras atenţia asu
pra unor contadicţii în concep
ţiile economice ale lui Ricardo. 
- 126, 171 ,  1 77, 1 79, 437, 439, 544. 

Banfield, Thomas Charles (1795-
1880) - economist englez. - 17.  

Barton, John (sfîrşitul secolului l 
XVIII-lea-începutul secolului al 
XIX-lea) - conomist englez, 
reprezentant al economiei poli
tice clasice burgheze. - 599, 615, 
616. 632-642. 

· Bastian, Adolf (1826-1905) - et
nolog german. - 126. : 

Blake, William - economişt 
'
en

glez din pria jumătate a seco
lului al XIX-lea, autor l unor 
luc1·ări despre circulaţia banilor. 
- 506, 507. 

Buchanan, David (1779-1 848) -
economist şi publicist englez, 
discipol şi comentator al lui 
Adam Smith. - 28, 168, 425, 
429. 

c 

Carey, Henry Charles (1793-1879) 
- economist vulgar american, 
protecţionist, a propovăduit ar
monia între clase în societatea 
burgheză. - 28, 164, 173, 334, 
649. 

Chalmers, Thomas (1780-1847) -
teolog şi economist scoţian, adept 
fervent al lui Malthus. - 254, 
506. 

Cobbett, William (1762-1835) -
om politic şi publicist englez de 
origine ţărănească ; reprezentant 
de seamă al radicalismului mic 
burghez ; a luptat pentru demo
cratizarea regimului politic din 
Anglia. - 122, 1 25. 

Constancio, Francisco Solano (1772 
-1846) - mdic, diplomat şi 
scriitor portughez ; a tradus în 
limba franceză lucrări ale unor 
economişti englezi. - 439. 



Indice de nume 767 

Corbet, Thomas (secolul al XIX
lea) - economist englez, adept 
al lui Ricardo. - 216, 255, 547. 

D 

Darwin, Charles Robert (1809-
1882) - mare natualist englez ; 
întemeietorul biologiei ştiinţifice 
şi  al concepţiei despre evoluţia 
ist01ică a speciilor de plante şi 
animale pe calea selcţiei natu
rale, concepţie cunoscută sub 
numele de darvinism. - 1 19, 122.  

D'Avenant (Davenant), Charles 
(1 656---1714) - economist şi  sta
tistician . englez, mercantilist. -
114. 1:n. 

De Quincey, Thomas (1785-1859) 
- scriitor şi economist englez, 
comentator al . lui Ricardo ; lu
crările sale reflectă decăderea şi 
destrămarea şcolii lui Ricardo. 
- 465, 466, 505. 

Dombasle, Christophe-Joseph-Ale
xandre Mathieu de (1777-1843) 
- agronom francez. - 18. 

Emery, 
1838) 
631.  

E 

Charles Edward (născut 
inventator american. -

F 

Forster, Nathaniel (aprox. 1726-
1790) - pastor englez, autorul 
unor lucrări tratînd probleme 
economice ; a apărat interesele 
muncitorilor. - 647. 

Fourier, Fran;ois-Marie-Charles 
(1772-1837) mare socialist 
utopist francez. - 244. 

Fullarton, John (1780.1849) - eco
nomist englez, autorul unor lu
crări despre circulaţia banilor şi 
despre credit, adversar al teo
riei cantitative a banilor. - 547. 

H 

HaHet, Frederic Francis (secolul 
al XIX-lea) - agronom englez. 
- 507. 

Hansbrow (secolul al XIX-lea) -
inventator american. - 632. 

Hawes (secolul al XIX-lea) - in
ventator american. - 632. 

Henric al VII-lea (1457-1 509) 
rege al Angliei (1485-1509). 
252. 

Herbert, Claude-Jacques (1700-
1758) - economist francez, pre
cursor al lui Malthus. - 122. 

Hodgskin, Thomas (1787-1869) -
economist şi publicist englez ; a 
apărat interesele proletariatului 
şi a criticat capitalismul de pe 
poziţiile socialismului utopic, fo
losind în acest scop teoria lui 
RicaTdo. - 651. 

Hopkins, Thomas (începutul seco
lului al XIX-lea) - economist 
englez. - 28, 51 ,  129, 139,  142, 
144, 648. 

Hiillmann, Karl Dietrich (1765-
1846) - istoric german, autor al 
unor lucrări de istorie a evului 
mediu. - 249. 

Hume, David (1711-1776) - filo
zof englez, idealist subiectiv. 
agnostic, economist şi istoric bur
ghez, adversar al mercantilismu
lui, unul dintre primii reprezen
tanţi ai teoriei cantitative a ba
nilor. - 128. 

Hume, James Deacon (1774-1842) 
economist burghez englez, 

adept al liberului schimb. - 441 .  
649, 650. 

K 

King, Gregory (1 648-1 7 1 2) - sta
tistician englez. - 642. 

Kirchmann, Julius Hermann von 
(1802-1884) - jurist, publicist şi 
filozof, liberal consecvent ; în 
1848 a fost deputat în Adunaea 
naţională prusiană (centrul de 
stînga) Şi în 1849 deputat în 
cea de-a doua Cameră ; mai tîT
ziu progresist. - 7, 52, 156, 166, 
255. 



768 Indice de nume 

L 
Ludovic al XIV-Zea (1638-1 715) 

rege al Franţei (1643-1 715). 
141. 

Ludovic al XV-lea (1710-1774) 
rege al Franţi (1715-1 774). 
141.  

Ludovic al XVI-lea (1 754-1793) -
rege al Fanţei (1774-1792), a 
fost executat în timpul revolu
ţiei burgheze franceze de la sfîr
şitul scolului al XVIII-iea. -
141.  

M 

Malths, Thomas Robert (1766-
1834) - preot englez, economist, 
idelog al aristocraţiei funciare 
îmburghezite, apologet al capita
lismului, promotor al teoriei e
acţionare a suprapapulaţiei, prin 
care căuta să justifice mizeria 
amenilor muncii în capitalism. 
- 25, 28, 66, 115-125, 141, 149, 
169, 1 74, 200, 237, 370, 431, 435, 
465, 592, 634, 642, 645, 649, 650. 

MacCttlloch, John Ramsay (1789-
1864) - economist burghez en
glez. vulgarizator al teoriei eco
nomice a li Ricardo ; apologet 
al capitalismului. - 115, 1 24, 
1 26, 151, 200, 202, 529. 

MacCormick, Cyrus Hall (1809-
1 884) - inventator american. -
631. 

Mill, James (1773-1836) - eco
nomist şi filozof burghez englez, 
vulgarizator al teoriei lui Ri
cardo ; în filozofie - continua
tor al lui Bentham. - 158, 200, 
542, 55:l, 5i·l. 

Mill, John Stuart (1806-1873) -
conomist burghez şi filozof po
zitivist englez ; epigon al eco
nomiei politice clasice burgheze ; 
fiul lui James Mill. - 45, 1 25,  
551.  

N 

Newman. Francis William (1 805-
1897) - filolog şi publicist en-

glez, radical-burghez, autorul 
unor lucrări cu privire la pro
bleme religioase, politice şi 
economie. - 17, 32, 345. 

o 
Opdyke, George (1805-1880) - în

tpinzător şi economist urghez 
american. - 28. 

Ovidiu, Publius, Naso (43 î.e.n.
c. 17 e.n.) - poet latin. - 1 26. 

p 
Petty, Sir William (1623-1 687) -

conomist şi satistician englez, 
părintele economiei politice cla
sice burgheze engleze. - 113, 
114, 131. 

Proudhon, Pierre-Joseph (1809-
165) - publiist, sciolog şi 
economist fancez, i deolog al mi
cii burghezii, unul dintre înte
meietorii anarhismului. - 11,  
165. 

Q 

Q uesnay, Fran;ois (1694-1 774) -
economist francez de seamă, în
temeietoul şcolii fiziocraţilor, de 
profesie medic. - 40. 

R 

Ramsay, Sir George (1800-1871) -
economist englez, unul dintre ul
timii reprezentanţi ai economiei 
politice clasice burgheze. - 636. 

Ricardo, David (1772-1823) 
economist englez, unul dintre cei 
m.i de seamă reprezentanţi ai 
economiei politice clasice bur
gheze. - 10-13, 1, 2--28, 39, 
53, 62, 68, n. 85, 88, 93, 96, 1 02 
-103, 1 0-10, 115, 116,  1 1 8-
1 29, 131 ,  1 >4, 1 35, 149, 1 54�165, 
168-211 5, 21 7-226, 234, 235, 242, 
251-267, 269, 286, 28-292, 309, 
3 1 8, 325-341 , 343-348, 352-360, 
383, 384, 391, 395-397, 01, 409 
-41 7. 421-426, 49-437. 449, 
451. 453-484. 485. 488. 492, 494 
-495. 496-497, 503--504. 506-
�l 7, 521 , 534. 540-543, 546-556, 
568, 571-581, 585-616, 618-638. 



Indice de nume 769 

Rodbs [-Jagetzow], Johann 
Karl (1805-1875) - mare pro
prietar funciar prusian, cono
mist, idolog l iuncherimii îm
burgheite ; teoretician al „so
cialismului de sat" pusia n .  -
7, 8, 15,  19, 21, 40-42, 47, 51-
63, 65,  6, 68-72, 75, 77-81, 83-
92, 95. 101, 105-108, 1 14, 126. 
1 30„ 1 31 ,  155-1 67, 184-185, 251-
255, 259, 372,  645 . 

Roscher, Wilhelm Georg Friedrich 
(181 7-1894) - conomist vulgar 
german, întemeietorul aşa-numi
tei şcoli istorice în conomia po
litică din Gerania ; a combătut 
scialismul utopic şi economia 
politică clasică burgheză ; a în
l ocuit analiza toretică printr-un 
empiism plat ; a negat existena 
leilor economice. 1 22-126, 135,  
1 36 ,  222, 547.  

s 
Say, Jean Baptiste (1 767-1832) -

onomist vular francez, a sis
teatiat şi  vulgariat opera lui 
Adam Smith ; a fundat teoria 
vulgar-conomică cu privire Ia 
factorii producţiei, consideind 
păîntul. capialul şi munca 
drept izvare de-sine-stătătoare 
ale rentei, profitului  şi alariului 
(fomula triniară). - 134, 172, 
1 73, 229, 413, 437, 439, 515, 516,  
542, 543, 550, 552, 583, 605, 607. 

Sismodi, Jean Charles. Lward 
Simonde de (1773-1842) - co
nomist şi istoric elveţian ; a cri
ticat apialismul „de pe poiţii 
mic-burgheze" (enin) şi a idea
lizat mica prlucţie ; repeen
tant de eamă al roantismului  
conomic. - ,119, 414, 586. 

Smith, Adam (1723-1790) - eco
nomist englez, unul dintre repre
zentanţii de seamă ai conomiei 
olitice clasice burgheze. - 2 1 ,  
107, 127, 1 56, 157, 160, 168, 171-
174, 176, 177, 210, 222, 223, 224, 
228-250, 253, 254, 256, 259-262, 
265, 328, 329, 334, 340, 343, 344, 
357, 361 -408, 410, 426, 433-438, 

440-443, 445, 453, 454, 458, 460, 
465, 468, 478-48 1,  508, 514-51 7,  
535,  540, 546-548, 576-579, 593, 
605, 607, 624, 634-635, 645. 

Steuart (Ste wart) Sir James (cu
noscut şi  sub numele Denham) 
(1712-1780) - conomist bur
ghez englez, unul di ntre ultimii 
reprezentanţi ai mercantilismu
lui, e care el, ca teoretician, l-a 
sistematiat ; adversar l teoriei 
cantitative a banilor. - 115,  116, 
1 22, 126, 246, 607 . 

Stirling, Patrick James (1809-1891) 
- economist vulgar englez. -
27, 505. 

Storch, Andrei Karlovici (Hein
rich) (1766-1835) - conomist, 
statician şi istoric rus, membru 
al Academiei de Ştii nţe din Pe
tersburg ; epigon al conomiei 
politice clasice burgheze. - 98, 
31 0-31 1. 

T 

Tarello da Lonato, Camillo (seco
lul al XVI-iea) - agrobiolog ita
lian. - 1 50.  

Tooke, Thomas (1774-1858) - co
nomist englez, a aderat la şcoala 
clasică a conomiei politice ; a 
criticat teoria banilor a lui Ri
cardo : „ultimul conomist englez 
of any value de oarcare va
loare·' (Marx ) .  - 1 1 6, 584. 

Torrens, Robet (1780-1864) 
economist englez adept al lui  
„currency principie" . - 200. 

Townsend, Joseph (1739-1816) 
cleric,  golog şi sociolog englez ; 
a propagat teoria antiştiinţifică 
a opulaţiei peluată ulterior de 
Malthus. - 116, 1 22. 

u 
Ure, Andrew (1778-1857) - chi

mist englez, conomist vulgar, 
autor al ai multor lucrări de 
conomie industrială. - 547. 



770 Indice de nume 

w 
Wade, John (1 778-1875) - publi

cist, conomist şi isoric englez. 
- 12. 

Wakefield, Edward Gibbon (1796-
1862) - om de stat englez, co
nomist, a elaborat toria bur
gheză a colonizării.  - 255 319 
438. 

' ' 

Wallace, Robert (1697-1771) -
tolog şi statistician englez, adept 
ş1 propagator l teoriei antiştiin
ţifice a populaţiei preluată ul
erior de Malthus. - 122. 

Ward, W. H. (secolul al XIX-la) 
- inventaor american. - 631. 

West, Sir Edward (1782-1828) -
economist englez, unul dintre re-

prezentanţii conomiei olitice 
clasice burghee ; a formulat o 
torie a ren tei funciare. - 28, 
1 16, 1�3. 138, 149, .. 

Whitney, Eli (1765-1825) - in
ventator merican. - 631. 

Wilson, James (1805-1860) - om 
politic şi economist englez fon
dator şi redactor al �isei 
" Economist" ; ministru e fi
nanţe (1853-1858), adept l li
beului-chimb, advear al o
riei cantitative a bailor. - 6. 

y 
Young, Arthur (1741-1820) 

agronom şi conomist engl, e
prezenant al toriei niaive 
a banilor. - 141. 



771 

Tablou de greutăţi, măsuri şi monede 

Greutăţi 

Tonă (ton) = 20 hundredweights ..... „„ ........ „.„ .. „ ............ „ ........... „ •......•.... 1 016,05 kg 

lb�a - vche măsură de greuate 
oană (cica 3/4 pfunzi) ,  ulterior 
pfundul spaniol i portughez .................................................................... 460 rsp. 459 g 

Măsuri 

Acru (acre) ........... . ........................... ....................... = 4 rds ............................ 4 046,7 m2 

ct ............................. „ ................................................................ „ ............ „..... .... .... ... .... ............. 66,69 m 
cuarter (gr) (măsură de volum engleză) ...... „ ........•.••..•.... ..••..•.••..•••.•.•.. a 291 l 

bshel .......................... „ ...... „ ........................................ = 8 gallons .......•...... „ ....... 36,3491 

Pinte (pint) .... .................................................... = 1/8 galion ...................... 0,568 

Monede * 

Liră sterlină (pound sterling, 1.) 
Şiling (shiling, şh.) 
Penny (pence, d.) 
Farthing (f.) 
Guinee (guinea) (monedă de aur 

= 20 şilingi .................. „ .... 20,43 M. 
= 12 pence ....... „ ..............• 1,02 M. 
= 4 farthing ..................... 8,51 pfeningi 
= 114 enny ...................... 2,12 pfeningi 

engleză) = 21 şilingi ............. „ .•.....• 21,45 M. 
Livra ............................. „ ......... .............. „ ...................................... „ .....•••..........•••..•.. „ .•...... „. 20,43 M. 

Franc (fr„ fs.) = l I  centime ................ 80,0 pfeningi 

* Calculul în maei şi pfeningi se aortează la anul 1871 
(1 marcă = 11279 aur pur). 
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