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Rezumat. Populaţia este premisa generală a existenţei, a dinamicii 
şi a structurii factorului muncă. În această lucrare populaţia este 
analizată, pe de o parte, ca suport al factorului de producţie primordial 
şi activ creator – munca şi care reprezintă destinatarul şi consumatorul 
rezultatelor oricărei activităţi economice, iar, pe de altă parte, ca bază a 
relaţiei dintre scopul ultim al producţiei şi mijloacele folosite pentru 
atingerea lui. Sunt prezentate interdependenţele dintre procesele 
demografice şi dezvoltarea social-economică, încă din antichitate, până 
în secolul al XIX-lea. 
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Dintotdeauna, demografia şi activităţile social-economice s-au aflat într-o 
strânsă legătură existenţială. Astfel, niciun specialist în domeniu, nicio şcoală 
de gândire social-economică nu a negat legăturile dintre procesele economice şi 
cele demografice. Mai mult, definind munca, producţia, economia în general ca 
activităţi specifice doar omului, respectivii specialişti au receptat demografia şi 
economia ca două laturi indestructibile. 

Sintagma „populaţie-dezvoltare” este o creaţie relativ recentă, deşi 
preocupările specialiştilor pentru înţelegerea şi aprecierea raportului dintre 
populaţie şi celelalte sisteme din societate – teritoriu, alimentaţie, agricultură, 
regim politic etc. – sunt vechi, după cum atestă istoria gândirii filozofice şi 
sociale.  

Populaţia este premisa generală a existenţei, dinamicii şi structurii 
factorului muncă. Prin rolul pe care îl are munca în ansamblul resurselor şi 
factorilor de producţie, populaţia reprezintă componenta primară a oricărei 
societăţi, deci şi a oricărei economii. Populaţia este condiţia indispensabilă a 
existenţei societăţii însăşi, populaţie al cărei rol economic se concretizează în 
aceea că este suport al factorului de producţie primordial şi activ-creator şi care 
reprezintă destinatarul şi consumatorul virtual al rezultatelor oricărei activităţi 
economice. 

Pe de altă parte, satisfacerea nevoilor umane, deci ale populaţiei, 
constituie scopul general, ultim al activităţilor social-economice, în timp ce 
producerea şi distribuţia bunurilor reprezintă doar mijlocul concret prin care se 
asigură cele necesare atingerii scopului arătat. Populaţia totală, pe de o parte, şi 
populaţia activă şi ocupată, pe de altă parte, se află la baza relaţiei dintre scopul 
ultim al producţiei şi mijloacele folosite pentru atingerea lui.                                                                   

Opticile de abordare şi de analiză a interdependenţelor populaţie-
economie au fost diferite de-a lungul timpului, în unele cazuri chiar opuse, în 
funcţie de epocă, de concepţia analiştilor şi de metoda de cercetare a 
fenomenelor social-economice. 

 
Platon, Aristotel şi Thomas D’Aquino cu privire la rolul populaţiei în 

societate şi economie 
Relaţiile de interdependenţă dintre dezvoltarea economică şi dinamica 

populaţiei – ca două procese distincte ale dezvoltării sociale – au fost cercetate 
şi reflectate ca atare, încă din antichitate. Marele filozof grec Platon (427-347 
î.e.n.) a analizat şi apreciat aceste relaţii, în contextul şi din perspectiva cetăţilor 
greceşti din vremea sa. Evident, explicaţiile pe care filozoful grec le-a lăsat 
posterităţii poartă pecetea epocii sclavagiste în care el a trăit şi a creat. 

Preocupat de găsirea mărimii optime a numărului de locuitori ce trăiau 
într-o cetate, Platon face distincţie între cetatea ideală (statul ideal), cetatea 
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reală (statul real) şi cetatea posibilă (statul posibil), fiecăreia dintre aceste 
modele de cetăţi îi este consacrată de către filozoful grec o lucrare specială. În 
lucrarea cu privire la cetatea perfectă, Platon a surprins relaţia de mărime 
dintre numărul cetăţenilor (mărime constantă – 5.040) şi capacitatea de a 
produce a cetăţii, ceea ce a stat la baza aprecierii acesteia ca fiind ideală. O 
cetate perfectă trebuie, în viziunea lui Platon, să îmbine cele patru mari virtuţi: 
înţelepciunea, curajul, cumpătarea, justiţia (Popescu, 1997, p. 31). 

În concepţia lui Platon, cele două caste dominante – filozofii şi gardienii – 
trebuiau să coopereze pentru a-şi organiza dominaţia lor asupra agricultorilor, 
meşteşugarilor şi sclavilor.  

Criticând filozofia lui Platon referitoare la rolul oamenilor în cetatea 
perfectă, Aristotel (384-322 î.e.n.) considera că omul este totalmente în lumea 
reală. El se deosebeşte de toate celelalte fiinţe prin aceea că este raţional.  

În concepţia lui Aristotel, munca era incompatibilă cu scopul real al vieţii 
omului. Această contradicţie este rezolvată prin legile naturii însele. În fapt, 
oamenii sunt diferiţi între ei de la natură. Cei cu calităţi intelectuale mai reduse 
sunt sortiţi să devină sclavi. Deci, natura dictează societăţii regula de a 
încredinţa doar sclavilor munca de producere a bunurilor prin cultura plantelor 
şi creşterea animalelor, prin pescuit şi vânătoare, precum şi prin diferite 
activităţi meşteşugăreşti subordonate acestora. Cei dotaţi intelectual erau 
destinaţi, conform aceloraşi legi naturale, să conducă pe cei mai puţin dotaţi. 

Astfel, în concepţia lui Aristotel cetatea sănătoasă se definea printr-o 
anumită relaţie naturală între populaţie şi structurile ei, pe de o parte, şi 
economie şi formele acesteia, pe de alta. Ceea ce „ieşea” din cadrul legilor 
naturale afecta, aducea atingere statutului cetăţii sănătoase. Pentru a delimita 
ceea ce era considerat ca fiind sănătos de ceea ce nu era sănătos, filozoful grec a 
folosit conceptele de justiţie distributivă şi de justiţie comutativă. Legăturile 
acestor două genuri de justiţie cu egalitatea şi legalitatea erau de natură să 
evidenţieze relaţia dintre populaţie şi economie atât la un moment dat, cât şi în 
devenirea lor. 

Importanţa cunoaşterii concepţiilor celor doi titani ai gândirii din Grecia 
Antică constă din faptul că ştiinţele sociale moderne îşi încep discursul lor 
analitic de la ideile acestora. După 13 secole de Ev Mediu Întunecat – remarca 
un specialist în domeniu – problemele referitoare la populaţie şi economie încep 
să facă obiectul unor ample investigaţii, diferiţii autori moderni găsindu-şi 
punctul de plecare în construcţia unei anumite filiaţii de idei fie în concepţia lui 
Platon, fie în concepţia lui Aristotel. 

Perioada îndelungată a declinului civilizaţiilor greco-romane a luat sfârşit 
spre finalul secolului al XIII-lea. Pe fondul relansării dezvoltării economice şi 
sub influenţa redescoperirii operelor gânditorilor antici, se reiau preocupările de 
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studiere a activităţilor economice în legătura lor firească (naturală) cu procesele 
demografice. Începutul acestor preocupări a fost marcat de marele gânditor care 
a fost Thomas D’Aquino (1225 – 1274).  

Făcând o sinteză interesantă între filozofia lui Aristotel şi doctrina 
acestuia, el a reuşit să dea o tentă raţionalistă filozofiei catolice. 

În concepţia lui Th. D’Aquino, asigurarea justiţiei distributive este de 
competenţa şefilor, care fac repartiţia (distribuirea) bunurilor produse între 
subordonaţii lor. Această distribuţie presupune luarea în consideraţie a 
rangurilor sociale, fiecare rang primind o cotă proporţională cu importanţa 
fiecărui rang. 

Al doilea tip de justiţie, cea comutativă, este dependentă de virtutea 
(virtuţile) individului însuşi. Aceasta constă în capacitatea persoanei de a se 
adapta la schimbare, de a gestiona bunurile primite în baza justiţiei distributive. 

Pe ansamblu, doctrina thomistă a fost de o mare semnificaţie. Unii dintre 
exegeţii lui Thomas D’Aquino consideră doctrina acestuia de o măreţie 
deosebită. În fond, prin această operă se urmărea realizarea idealului creştin 
într-o societate în care economia începe să se impună ca un domeniu social 
esenţial, care începuse să facă obiectul unor preocupări speciale. Împiedicarea 
comercianţilor de a abuza de raritatea mărfurilor (raritate apărută pe seama 
creşterii mai puternice a nevoilor umane) şi prevenirea consecinţelor rarităţii 
capitalurilor formau setul de principii menite să susţină expansiunea comercială 
şi o certă acumulare de capital. 

 
Clasicii economiei politice despre relaţia populaţie-muncă-dezvoltare 

în capitalismul secolului al XVIII-lea şi al XIX-lea 
Odată cu revoluţia industrială, abordarea şi rezolvarea problemelor 

referitoare la interdependenţele dintre populaţie şi economie au suferit 
modificări substanţiale. Totuşi, în contextul constituirii ştiinţei economice a 
predominat mult timp optica conform căreia cele două componente ale vieţii 
sociale sunt autonome, fiecare dintre acestea constituindu-se în variabilă 
exogenă faţă de cealaltă. 

Adam Smith (1723-1790) pune producţia pe primul plan, dar nu numai 
într-o anumită formă particulară: producţia agricolă, producţia de metale 
preţioase, ci în toate formele ei, aşezând însă în centrul atenţiei industria, aspect 
explicabil dacă ţinem seama de perioada în care a trăit. 

Adam Smith concepe uneori munca nu ca pe o activitate normală a vieţii, 
ca pe o activitate pozitiv creatoare, ci ca pe o jertfă pe care o face omul din 
odihna, din libertatea şi fericirea sa. Oamenii se angajează în truda şi osteneala 
aferente muncii pentru a se bucura de cele necesare, utile şi plăcute traiului 
omenesc. Autorul considera ca de la sine înţeleasă încercarea oamenilor de a 
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reduce cantitatea de timp şi efort aferentă muncii, astfel încât lucrătorii vor 
încerca, în mod firesc, să găsească metode mai simple şi mai facile de a 
desfăşura munca. Aceasta conduce la inventarea şi perfecţionarea maşinilor şi a 
diviziunii muncii, ca proces firesc şi necesar.  

Ca efect al diviziunii muncii, oamenii devin şi mai dependenţi unii de alţii 
în vederea asigurării celor necesare şi utile vieţii. Munca lor devine mai 
specializată şi mai calificată, mai puţin consumatoare de timp şi, deci, mai 
eficientă. Beneficiile introducerii maşinilor pentru îndeplinirea unor munci cu 
caracter fizic intensiv care anterior erau efectuate de om stimulează investiţiile 
şi, implicit, creşterea productivităţii. Aceasta este considerată un câştig pentru 
ansamblul societăţii, dar rezultă din efortul cumulat al performanţelor 
individuale ale muncitorilor. 

Mai trebuie să ţinem seama, bineînţeles, şi de diferitele grade de osteneală 
şi de îndemânare. Poate fi mai mult efort într-o oră de muncă grea decât în două 
ore de activitate uşoară sau într-o oră de activitate într-o meserie ce cere zece 
ani de muncă pentru a o învăţa, decât într-o lună de activitate într-o ocupaţie 
obişnuită şi lesne de învăţat (Smith, 1962, p.25). 

Pornind de la ideile lui Smith, David Ricardo (1772–1823) continuă să 
aprofundeze teoria valorii bazate pe muncă, aducând în discuţie aspecte noi, 
mult mai complexe. În concepţia sa, valoarea se deosebeşte în mod esenţial de 
bogăţie, deoarece valoarea nu depinde de abundenţă, ci de dificultatea sau 
uşurinţa producţiei. Munca unui milion de oameni în fabrici va produce 
întotdeauna aceeaşi valoare, dar nu va produce întotdeauna aceeaşi bogăţie. 
Prin inventarea de maşini, prin perfecţionarea îndemânării, printr-o mai bună 
diviziune a muncii sau prin descoperirea de noi pieţe unde schimburile pot fi 
făcute în condiţii avantajoase, un milion de oameni pot produce dublu sau 
triplu sumei bogăţiilor... iar prin aceasta nu vor adăuga nimic la valoare, 
deoarece valoarea fiecărui lucru creşte sau scade în raport de uşurinţa sau 
dificultatea de a-l produce sau, cu alte cuvinte, în raport de cantitatea de 
muncă întrebuinţată pentru producţia sa (Ricardo, 1962, p. 112). Rezultă din 
expunerea sa că valoarea este privită ca produs al muncii, în timp ce bogăţia 
este rezultatul conlucrării omului cu natura şi cu mijloacele de producţie pe care 
le utilizează.  

Spre deosebire de Smith, care reduce valoarea mărfii doar la munca 
directă cheltuită (munca vie) pentru producerea ei, Ricardo precizează că 
instrumentele, uneltele de muncă nu creează valoare, ci, pe măsură ce sunt 
consumate, şi-o transferă asupra produsului. 

În concepţia lui Robert Thomas Maltus (1776-1834), crearea avuţiei 
presupune efort uman, dar nu orice muncă este creatoare de avuţie. Avuţia este 
creată de munca productivă. Această muncă productivă poate fi estimată prin 
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cantitatea şi valoarea obiectului produs (Colectivul Catedrei de Comunicare şi 
Doctrine Economice, 2001, p. 65). Malthus recunoaşte meritul lui Ricardo de a 
fi arătat că valoarea, ca substanţă socială, este creată de muncă, în timp ce 
avuţia este rezultatul conlucrării omului cu natura, ajutat de capital. El aderă la 
teoria ricardiană a considerării muncii ca izvor al valorii mărfii. Pornind de la 
ipoteza potrivit căreia capitalul este considerat muncă acumulată, Malthus face 
distincţie între capitalul constant, numit capital care comandă şi capitalul 
variabil, în accepţiunea sa, „capitalul care este comandat”. 

Studiind realităţile din ţările dezvoltate economic de la sfârşitul secolului 
al XVIII-lea şi începutul celui de-al XIX-lea, Thomas Malthus a formulat o lege 
a populaţiei a cărei esenţă este următoarea: „sporirea veniturilor pe baza 
dezvoltării economice determină creşterea natalităţii, iar când această creştere 
devansează intensitatea dezvoltării economice are loc scăderea veniturilor” 
(Malthus, 1992, p. 124). 

Prin formularea acestei legi a fost concretizată calitatea de variabilă 
exogenă, atât a economiei faţă de populaţie, cât şi a populaţiei faţă de 
economie. Mai întâi, natalitatea este privită ca fiind determinată direct şi 
unilateral de mărimea şi dinamica veniturilor. Apoi, sporirea mai intensă a 
natalităţii, comparativ cu cea a rezultatelor economice, conduce automat la 
scăderea veniturilor familiale (a salariilor). Altfel spus, Th. Malthus estima că 
producţia bunurilor de consum creşte în progresie aritmetică, pe când populaţia 
creşte în progresie geometrică. Concluzia generală pe care Malthus a formulat-o 
a fost aceea că se poate ajunge la o mare criză dacă nu se iau măsuri de stopare 
a creşterii populaţiei (Malthus,1992, p. 256). 

În optica lui Th. Malthus, creşterea populaţiei cu o rată relativ ridicată 
este un obstacol în calea creşterii economice. Un spor pozitiv al populaţiei 
înseamnă solicitări suplimentare la adresa tuturor sistemelor din societate: 
sanitar, educaţional, economic, ecologic, habitat. Economia, la rândul ei, trebuie 
să răspundă acestor noi solicitări, de regulă prin creşterea producţiei (pentru a 
nu reduce nivelul de trai al populaţiei).  

Însă, un critic contemporan al lui Malthus spunea: „Dumnezeu trimite nu 
numai o gură în plus care trebuie hrănită, ci şi o pereche de braţe care vor 
lucra.” Desigur, forţa de muncă suplimentară are nevoie de pregătire, calificare, 
înzestrare cu mijloace de muncă. Deci, trebuie să se facă investiţii demografice, 
aşa cum spunea Sauvy, investiţii care vor fi recuperate într-un timp mai scurt 
sau mai lung, în funcţie de nivelul productivităţii muncii. 

După părerea demografului român Vladimir Trebici, documentarea 
statistică a lui Th. Malthus era destul de modestă, având în vedere faptul că 
primul recensământ al populaţiei a avut loc în Anglia în anul 1801. În opinia sa, 
pentru a răspunde la întrebarea dacă este pozitivă sau negativă creşterea 
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populaţiei în raport cu obiectivele social-economice, analiza este obligată să 
ţină seama de perioada de timp, caracteristicile ţării respective, modelele 
culturale.  

Observaţiile statistice generale arată că perioadele de prosperitate 
economică au fost însoţite de scăderea natalităţii. Istoria economică şi evoluţia 
demografică au cunoscut situaţii mult mai variate decât cea surprinsă de 
Thomas Malthus în legea capitalistă care-i poartă numele. Sensurile şi 
dimensiunile dinamicilor demografice şi ale celor economice au fost diferite nu 
numai de la o ţară la alta, de la o grupă de ţări la alta. Dacă se iau în analiză şi 
ţările rămase în urmă din punct de vedere economic, tabloul modificărilor 
demoeconomice ne apare în toată complexitatea lui. Mai mult, chiar în una şi 
aceeaşi ţară aceste relaţii au cunoscut evoluţii variate de la o perioadă la alta.  

John Stuart Mill (1806-1873) considera munca ca factor de producţie 
important, creator de utilităţi fixate şi încorporate în obiectele materiale. Numai 
dacă munca participă la crearea utilităţilor este muncă productivă. Celelalte 
munci, deşi utile, intră în categoria celor neproductive. Condiţiile producţiei 
sunt sociale şi naturale, concretizate prin intermediul acţiunii conjugate a celor 
trei factori de producţie: munca, natura şi capitalul. 

Stocul acumulat al produsului muncii se numeşte capital; astfel capitalul 
este definit ca parte a avuţiei acumulată prin intermediul muncii şi utilizată în 
producerea şi reproducerea avuţiei. Mărimea şi modul de utilizare a capitalului 
poate lărgi sau diminua crearea avuţiei, iar menirea lui este să fie utilizat, şi nu 
conservat. Funcţia capitalului în procesul productiv este  funcţia muncii sub o 
formă indirectă, prin mijloacele şi obiectivele în care ea s-a materializat 
(Ivanciuc, 1990, pp. 37-38). 

 
Karl Marx: munca productivă şi plusvaloarea; legea capitalistă a 

populaţiei 
Karl Marx (1818-1883) analizează capitalismul ca producţie de mărfuri 

generalizată, în care însăşi forţa de muncă a omului a devenit marfă. În 
concepţia lui Marx, munca nu înseamnă neapărat muncă fizică directă; ea poate 
fi muncă vie cu caracter general, ce se distribuie asupra mai multor mărfuri, sau 
muncă încorporată în fabricarea unei maşini, pe care maşina o transmite treptat 
asupra produselor.  

Marx îl urmează pe Ricardo în concepţia sa privind valoarea unei mărfi. 
Aşadar, el susţine că toate mărfurile sunt evaluate în raport cu cantitatea de 
muncă directă sau indirectă pe care o înglobează, în raport cu cantitatea de 
muncă socialmente necesară încorporată în marfă. 

În concepţia marxistă, forţa de muncă, cel ce munceşte productiv, 
reprezintă principala forţă de producţie a societăţii. Această apreciere are în 
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vedere faptul că absolut toate mijlocele de muncă, oricât de perfecţionate ar fi, 
rămân lucruri moarte atât timp cât asupra lor nu acţionează şi nu le însufleţeşte 
munca vie a omului productiv. 

Evident, între dezvoltarea şi folosirea factorilor materiali de producţie şi 
utilizarea factorului muncă există multiple legături necesare, rezultate din 
nevoia de progres general. Cu toate aceste legături de interdependenţă multiple, 
fiecare din procesele arătate are determinări şi manifestări specifice. În acest 
sens Karl Marx postula: „Reproducţia forţei de muncă – forţă care trebuie să 
intre neîncetat în compoziţia capitalului ca mijloc de valorificare (de producere 
a plusvalorii) şi nu se poate elibera de el – a cărei subordonare faţă de capital 
este doar camuflată prin schimbarea capitaliştilor individuali cărora ea li se 
vinde constituie de fapt un moment al reproducţiei capitalului însuşi” (Marx, 
1966, pp. 623-624). 

 În viziunea marxistă există o deosebire esenţială între reproducţia 
normală a forţei de muncă sub raport social şi reproducţia normală în sens 
capitalist. Reproducţia normală a forţei de muncă, ca proces general, ar 
presupune asemenea modificări cantitative, structurale şi calitative care să fie 
concordante cu progresul social-economic şi tehnic, cu coordonatele naturale 
ale fenomenului demografic, respectiv cu condiţiile social-culturale şi naţionale 
din ţara de referinţă, existente, deci, în fiecare ţară în parte. 

Dar relaţia de capital – arătau marxiştii – a impus un „alt normal” în 
reproducţia forţei de muncă. Cele mai semnificative manifestări ale abaterii 
„normalului capitalist” al formării şi folosirii forţei de muncă de la „normalul 
general” au fost considerate şi apreciate de marxişti prin următoarele: şomajul 
cronic şi de masă; marile asimetrii între structurile necesar-istorice şi cele 
susţinute, promovate egoistic de către capital; inexistenţa unor programe 
naţionale de pregătire a forţei de muncă; inexistenţa căilor şi mijloacelor de 
îmbinare a individualului şi socialului în procesul de ansamblu al formării şi 
folosirii forţei de muncă. 

Aceste dezechilibre demoeconomice în desfăşurarea reproducţiei forţei de 
muncă prin importanţa lor social-politică – susţine marxismul – depăşesc cu 
mult cadrul pieţei muncii, din moment ce guvernanţii burghezi le numesc, cu 
toată gravitatea, „inamici publici” ai capitalismului însuşi. 

Legea capitalistă a populaţiei este generalizarea teoretică de largă 
rezonanţă cu care marxismul abordează şi analizează esenţa şomajului, 
determinarea sa obiectivă. 

Karl Marx formula legea populaţiei astfel: „odată cu lărgirea 
dimensiunilor producţiei şi a numărului de muncitori în funcţiune, odată cu 
dezvoltarea forţei productive a muncii lor, cu extinderea şi creşterea tuturor 
resurselor avuţiei, cresc şi proporţiile în care atragerea mai mare a muncitorilor 
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de către capital este legată de o respingere mai mare a lor. Aceasta este o lege a 
populaţiei caracteristică modelului de producţie capitalist.” „Dacă însă o 
suprapopulaţie muncitorească – subliniază Marx – este produsul necesar al 
acumulării sau al dezvoltării avuţiei pe bază de capital, această suprapopulaţie 
devine, la rândul ei, o pârghie a acumulării capitaliste, chiar o condiţie de 
existenţă a modului de producţie capitalist” (Marx, 1966, p. 641). Se remarcă şi 
în acest caz faptul că componenta economică este autonomă şi reprezintă o 
variabilă exogenă faţă de populaţie. 

Elementele pregătitoare pentru definirea legii capitaliste a populaţiei 
constau în mişcările absolute în acumularea capitalului, în ansamblul cărora 
mărimea şi structura acumulării apar ca variabile independente, în timp ce 
mişcările proprii ale forţei de muncă, mişcările capitalului variabil (cu care se 
cumpără marfa forţă de muncă) sunt o variabilă dependentă. Mai concret, Marx 
preciza: „Nu este deci nicidecum vorba de un raport între două mărimi 
independente una de alta, adică mărimea capitalului de o parte, numărul 
populaţiei muncitoare de cealaltă parte. În ultimă instanţă, este vorba doar de 
relaţia dintre munca neplătită şi cea plătită a aceleiaşi populaţii muncitoare.” 

În continuarea acestei teze, în gândirea marxistă se acordă o atenţie 
esenţială raportului dintre valoarea nou creată doar de munca productivă, 
valoarea forţei de muncă şi plusvaloare. 

Forţa de muncă se prezintă, în primul rând, ca o structură biofiziologică 
definitorie a omului, ca sursă primară de energie fizică şi intelectuală. 
Dintotdeauna însă folosirea forţei de muncă a presupus şi o latură socială, 
moral-istorică, a cărei pondere a crescut continuu, apariţia forţei de muncă 
marfă fiind un corolar al procesului respectiv. Ca oricare altă marfă, forţa de 
muncă are doi factori: valoarea şi valoarea de întrebuinţare. 

Valoarea forţei de muncă este determinată de timpul de muncă necesar 
pentru producerea, deci şi pentru reproducerea acestui articol specific şi esenţial 
al capitalismului. Limita inferioară sau limita minimă a valorii forţei de muncă 
o constituie valoarea mijloacelor de subzistenţă, fiziceşte indispensabile. Dacă 
preţul forţei de muncă (salariul) scade până la acest nivel minim, el scade sub 
valoarea acestuia, deoarece este exclus elementul moral-istoric al acesteia. 

Pornind de la teza lor fundamentală cu privire la valoare şi la singura 
sursă a acesteia – munca productivă – marxiştii ajung la concluzia că valoarea 
de întrebuinţare a forţei de muncă constă în aceea că forţa de muncă salariată 
creează atât valoarea sa proprie (din care face parte şi elementul moral-istoric), 
cât şi un surplus de valoare – plusvaloarea pentru capitalişti. Forţa de muncă 
salariată este subiectul activ al procesului de producere a plusvalorii, de 
valorificare a capitalului. 
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În baza acestui mod de tratare a mecanismelor producerii valorii şi 
plusvalorii, Karl Marx formulează concluzia sa politică generală: capitalismul 
trebuie înlocuit pe cale revoluţionară, prin declanşarea revoluţiei proletare în 
ţările cu capitalism avansat (maturizat în ceea ce priveşte formele de exploatare 
a proletariatului, dar şi în privinţa organizării celor exploataţi). 

Istoria ultimului secol şi jumătate, în mod special, experienţa ţărilor care 
au optat pentru lichidarea capitalismului şi construirea socialismului a scos în 
evidenţă exagerările marxiste în ceea ce priveşte concluziile şi recomandările 
lor politico-ideologice. Capitalismul s-a transformat şi dezvoltat în alt mod 
decât cel preconizat de Marx-Engels-Lenin şi chiar de marxiştii secolului al 
XX-lea. 

Totuşi, unele teze şi idei fundamentate şi propagate de gândirea marxistă 
cu privire la formarea şi folosirea forţei de muncă au fost integrate în ceea ce 
specialiştii numesc teoria eterodoxă a creşterii şi dezvoltării economice la 
cumpăna actuală de secole şi de milenii. 

                                           
* * 

* 
 

Începând cu cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, cu apariţia 
celor două noi ştiinţe sociale – sociologia şi demografia – viaţa socială apare 
ca rezultat al voinţei umane, capabilă să acţioneze asupra societăţii, să o 
transforme radical şi să o schimbe. Aceasta nu mai este considerată un rezultat 
al unei ordini naturale sau al voinţei divine.  

Pe acest fundal metodologico-filozofic, de-a lungul ultimelor secole s-a 
conturat şi s-a consolidat o nouă optică cu privire la procesele sociale şi la 
relaţiile dintre ele. În prezent, se consideră că procesele sociale, demografice, 
economice nu sunt dependente unele faţă de altele, ci dimpotrivă, relaţiile dintre 
aceste procese sunt de reciprocitate, de interdependenţă. De aceea, analiza lor 
presupune trecerea succesivă a fiecărei grupe de procese fie în postură de 
variabilă dependentă, fie în cea de variabilă independentă faţă de fiecare dintre 
celelalte. Astfel, populaţia este un factor al economiei, ca mijloc pentru 
atingerea scopului final al oricărei activităţi (în calitatea ei de producător), dar 
şi un efect al acesteia (în calitatea ei de consumator). 

În secolul al XX-lea, îndeosebi în cea de-a doua jumătate a acestuia, 
opticile de abordare a relaţiei dintre populaţie şi economie (ambele privite în 
dinamică) s-au multiplicat, punctele de vedere cu privire la aceasta devenind nu 
numai mult mai diverse, dar şi opuse. Ceea ce le caracterizează pe toate acestea 
este transformarea populaţiei în factor endogen (în latură internă, intrinsecă) al 
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dezvoltării economice (al creşterii economice), factor care, la rândul lui, este 
determinat de procesele economice. 

Dubla poziţie a populaţiei în sistemul de relaţii demoeconomice – ca 
principal factor de producţie şi ca destinatar virtual al bunurilor produse – 
constituie un argument puternic în favoarea aprecierii factorului demografic ca 
variabilă endogenă a creşterii şi dezvoltării economice. 
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