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Om dette heftet

Siden sist vi ga ut et Vardøger med verdensøkonomien som tema 
(Vardøger 4> 1971: EEC - EUROPEISK KAPITALISME I EKSPANSJON), 
har tallet på registrerte arbeidsløse i OECD-landene økt med 
ca. 18 millioner, eller blitt omtrent firedoblet. Nå (nov.
1981) er det ca. 25 millioner registrerte arbeidsløse i OECD- 
området og nesten 10 millioner i EF-landene. (Jfr. for øvrig 
tabell 1, s. 152, i dette heftet). Denne utviklingen er ett av 
mange uttrykk for stagnasjonen i verdensøkonomien som satte 
inn i 1973, og som ingen - aller minst økonomene - foreløpig 
kan se verken enden på eller følgene av.

I forrige nummer av Vardøger prøvde vi blant annet å vise hvor
dan etterkrigstidens økonomiske vekst i Norge - i sosialdemokratisk 
politisk regi - var sterkt orientert mot verdensmarkedet. Gjen
nom denne prosessen er den norske økonomien blitt fast innvevd 
i verdensøkonomien*. Det er også viktig å være klar over at 
selve vekstprosessen var betinget av en slik innfletting. Nå 
har riktignok bruken av oljepengene dempet krisetendensene her 
til lands. Men innflettingen i verdensøkonomien gjør at den 
internasjonale krisa vil slå igjennom i den norske økonomien 
også, om enn ikke med samme styrke som den herjer i andre land. 
Det er, kort sagt, en ubrytelig sammenheng mellom kapitalistisk 
vekst og kapitalistisk krise.

Når det gjelder å forstå den internasjonale økonomiske krisa og 
å trekke strategiske slutninger av denne forståelsen, er ikke 
venstresida i Norge særlig godt rustet. Det lille som ble lært 
av politisk økonomi under den mer oppstemte perioden for noen 
år siden, er stort sett glemt eller stilltiende forlatt. Der
for er det nå lett for at folk som er utstyrt bare med den van
lige sosialøkonomiske verktøykista, blir venstresidas rådgivere 
i krisespørsmål. Men hva har borgerlig økonomi å varte opp med 
her? I alle fall helt til ganske nylig har økonomiprofesjonen
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betraktet kriser i kapitalismen som et historisk tilbakelagt 
fenomen. Først og fremst takket være økonomenes "nye" og "mo
derne" verktøysett skulle økonomiske kriser være overvunnet 
for all fremtid. (Jfr. sitatet av Paul Samuelson, s. 4 i dette 
heftet.)

De som ville ha æren for Suksessen, får nå kritikk for fias
koen. Derfor er det de trofaste keynesianerne som er satt i 
størst forlegenhet overfor kapitalismens nye krise. Dette gjør 
at erkemotstanderne deres innenfor profesjonen får boltre seg 
uhemmet igjen uten å møte nevneverdig motmæle. For noen måne
der siden utbredte Milton Friedman sine tanker om den "frie" 
kapitalismens velsignelser til det norske folk. Slike tanker 
gjennomsyrer også forslagene til en borgerlig krisestrategi 
som utarbeides av mer seriøse "grupper" og "utvalg". Vi sikter 
til fenomener som Den trilaterale kommisjon, McCracken-gruppen 
(oppnevnt av OECD) , og her til lands Oslo-gruppen. Forslagene til 
kriseløsning som disse gruppene presenterer, er bare modererte 
utgaver av de anakronistiske hestekur-oppskriftene til Milton 
Friedman, Friedrich von Hayek og andre. Derfor er også for-3. 
slagene deres like til forveksling. Som om de skulle ha drevet 
ren avskrift av hverandre, foreslår de: reduksjon eller i det 
minste innstramning av offentlige utgifter; oppgivelse av full 
sysselsetting-politikken; avvikling av sosialpolitikken; reduk
sjon av offentlige overføringer særlig til private hushold; 
redusert nivå og mindre progresjon i beskatningen; begrensnin- 
ger av fagbevegelsens makt osv.

At disse kriseløsningsforslagene er null verdt for sosialister, 
er åpenbart. Vi tviler til og med sterkt på om borgerskapet på 
litt sikt vil ha særlig glede av dem. Men både mengden av slike 
forslag og publisiteten som de får, viser at det nå er borger
skapet og ikke arbeiderklassen som er på offensiven. I denne 
situasjonen er det viktig for venstresida å forstå grunnlaget 
for borgerskapets krise strategier, slik at vi kan bli i stand 
til å forholde oss til dem. Blant annet en slik forståelse har 
vi prøvd å utvikle i dette nummeret av Vardøger. Riktignok har 
vi ikke, som Oslo-gruppen, hatt et styre på 7 medlemmer, et råd 
på 47 og eget sekretariat. Vi har heller ikke, som Oslo-gruppen, 
holdt 23 styremøter og 7 rådsmøter ved utarbeidelsen av Var
døger 12. Vi disponerer, mildt sagt, over mindre økonomiske 
ressurser. Likevel synes vi ikke det er ubeskjedent å hevde 
at Vardøger 12 har mer å tilføre venstresida enn Oslo-gruppens 
rapport har å tilføre borgerskapet.

Flere av artiklene i dette nummeret bygger mer eller mindre ut
trykkelig på perspektivet om "de lange bølgene" (også kalt "kon- 
dratieff-bølgene") i den kapitalistiske utviklingen. Det er
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neppe noen som har bidratt mer til denne problematikken enn 
Ernest Mandel. Derfor åpner vi nummeret med en artikkel av 
ham om dette temaet. Den neste artikkelen, av Olav Fager- 
lid, utvikler videre den teoretiske rammen for nummeret. Fager- 
lid begrunner at av de forskjellige variantene av marxistisk 
kriseteori er det teorien om sammenhengen mellom akkumulasjon 
og profittratefall som forklarer best den kapitalistiske krisa.
I lys av denne teorien blir det også mulig å forstå de borger
lige kriseløsningsstrategiene, og ikke minst deres begrensnin- 
ger. I den tredje artikkelen analyserer Rune Skarstein struk- 
turforandringene i verdensøkonomien etter 1945. Han viser at 
disse forandringene var nødvendige motstykker til den raske 
økonomiske veksten, samtidig som de la en del av grunnlaget for 
ny stagnasjon. Deretter følger en artikkel av Shaun Hargreaves 
Heap om den internasjonale profittkrisa i 70-årene (basert på 
nytt materiale fra OECD). Heap drøfter også empirisk obser
verbare årsaker til kriseutviklingen. Denne analysen blir 
fulgt opp i den etterfølgende artikkelen av Rune Skarstein, 
som også drøfter hvilke politiske perspektiver og alternativer 
kriseutviklingen åpner for.

De to siste artiklene av Hans Ebbing og Arne Overrein er bidrag 
til en strategidiskusjon som tar utgangspunkt både i Vardøger 11 
og 12. I den nåværende politisk tvetydige og uklare situa
sjonen er det ikke mulig å legge fram avklarte og entydige stra
tegiske perspektiver. De to strategi-innleggene reflekterer 
denne uklare situasjonen. De representerer ikke avslutningen, 
men heller en begynnelse på en nødvendig diskusjon på venstre
sida.

Redaksj onen

Noen må spise grøt - 
mens andre blir rike...
Kontrast nr. 6/81: Boligpolitikk
Hvem subsidieres? Hvem betaler?
• Boligpolitikken fra krigen til idag
• Boligformuens veier og avveier
• Om boutvalgets innstilling
Av innholdet forøvrig:
• Intervju med Bani Sadr
• Kvinnelitteratur og kvinnepolitikk
• «Fra Kanel til Kokain» - Nytelsesmidlenes historie

I SALG NÅ - LØSSALGSPRIS KR. 29-

3



Ernest Mandel:

De lange bølgene i den kapitalistiske utvik
lingen

I 1964, under høydepunktet på etterkrigstidens økonomiske oppgang, 
skrev Ernest Mandel i Socialist Register: "...det ser ut til at 
verdenskapital ismen i 1940 gikk inn i en ny lang bølge med aksel - 
lerert vekst som sannsynligvis vil fortsette inn i siste halvdel 
av 60-årene. Alle viktige tegn peker mot denne slutningen."
På den tid feiret de borgerlige økonomene den "nyklassiske syn- 
tesens" tilsynelatende suksess. Denne "syntesen" ga oppskriften 
på hvordan økonomiske kriser i kapitalismen skulle unngås for all 
fremtid. En av profesjonens fremste guruer, nobelprisvinneren Paul 
Samuelson, formulerte den slik: "Ved riktig bruk av penge- og 
skattepolitikken kan nasjonene i dag bekjempe massearbeidsløshets- 
og inflasjonspesten med suksess. Med rimelig stabil full syssel
setting som et mulig mål, kan den moderne økonomen anvende en 'ny- 
klassisk syntese1 basert på en kombinasjon av de moderne (keynske 
Red.) prinsippene for inntektsbestemmelsen og de klassiske sann
hetene (om "ressursfordelingen". Red.)."
Økonomi-profesjonens tilsynelatende medgang midt i 60-årene var vel 
én grunn til at de verken gad registrere eller latterliggjøre Man- 
dels prognose. Selv de fleste økonomer som kalte seg marxister, 
hadde lite til overs for hans "dogmatiske" fastholdelse på at perio
diske tilbakefall til økonomiske kriser er fast innebygget i kapi
talismen. Men Mandel pekte på nye "viktige tegn" som han mente 
støttet opp under hans forutsigelse. Under den siste intense boomen 
i etterkrigstidens oppgang, i 1972, skrev han: "i dag (skulle vi) 
være kommet inn i en andre fase av den 'lange bølge' som oppsto med 
den annen verdenskrig, en fase kjennetegnet av nedadgående kapital
akkumulasjon." (Seinkccpitalismen, norsk utg. Gyldendal 1976, s. 
105.)

Artikkelen vi trykker her, sto opprinnelig i tidsskriftet Futures> 
august 1981. Copyright by IPC Business Press 1981.

Redaksjonen
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Det er fornøyelig at de lange bølgene i den kapitalistiske ut
viklingen ikke bare produserer lange bølger i troverdigheten 
til teorier om lange bølger, men også ytterligere lange bølger 
i disse teoriene selv.

På midten av 60-tallet var vi nokså alene om å forutsi at den 
langvarige etterkrigsboomen ville ta slutt ved utgangen av dette 
ti-året, og at en ny lang bølge med en depressiv grunntone ville 
bli innledet1. En overveldende majoritet av økonomer var av en 
annen oppfatning. De argumenterte enten for at et slikt skifte 
ikke ville finne sted fordi keynesianske og ny-keynesianske 
teknikker hadde overvunnet systemets tilbøyeligheter til å skape 
langvarige depresjoner; eller, i den utstrekning de var henfalne 
til den klassiske ny-liberale skole, særlig i dens monetaris- 
tiske variant, mente de at den lange oppgangsperioden ville ta 
slutt utelukkende på grunn av inflasjonen. Dette gjorde de uten 
i det hele tatt å prøve å knytte denne prognosen til en analyse 
av hva som hadde foregått i den kapitalistiske økonomien fra 
krigene i forbindelse med den franske revolusjonen og fram til 
den annen verdenskrig.

Siden begynnelsen på 70-tallet har denne situasjonen endret seg 
radikalt. Vi har sett at troverdigheten til teorier om lange 
bølger, som hadde falt nesten til null i løpet av de foregående 
tiårene, steg dramatisk på samme måte som den hadde gjort i 
mellomkrigstiden - og av tilsvarende årsaker. Når virkeligheten 
stirrer deg i ansiktet i stedet for at du er nødt til å grave 
etter den under framtredelsenes overflate, er det vanskelig å 
fortsette å mene at dens eksistens forblir ubevist. Dermed har 
profesjonens presteskap i tur og orden sluttet seg til den 
økende skare av tilhengere av teorien om Lange bølger. Paul 
Samuelson er den siste i en stadig voksende rekke2.

I all denne utvilsomt fruktbare tummel forblir likevel det vir
kelige problemet i det store og hele uløst blant de fleste aka
demiske og profesjonelle økonomer. Ofte blir det så tilslørt 
at det ikke engang blir stilt. Spørsmålet er ikke bare å finne 
alle slags statistiske korrelasjoner mellom de sykliske og anti- 
sykliske fenomener som opererer innenfor en tidshorisont som 
omfatter flere vanlige kunjunktursykler. Slike oppdagelser er 
selvsagt nyttige, og når de er blitt seriøst belagt med empi
riske data, må de integreres i en mer fullstendig utviklet teori 
om de lange bølgene i den kapitalistiske økonomiens historie. 
Men de kan ikke, i seg selv, forklare hvorfor en depressiv lang 
bølge på et gitt tidspunkt slår over i en ekspansiv, og omvendt.

En slik forklaring kan bare bli bygget opp rundt kausale sam
menhenger som må finne sin plass innenfor rammene av en generell
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teori om hvordan kapitalismen fungerer som system (marxister 
ville si: den kapitalistiske produksjonsmåtens allmenne bevegel- 
seslover.) Det synes innlysende at de økonomiske konjunktur- 
syklusene som har gjentatt seg mer enn 20 ganger på verdensmar
kedet for industriprodukter siden 1825, må være knyttet til 
systemets indre motsigelser. Like opplagt er det at det samme 
må være tilfelle for de lange bølgene i den kapitalistiske ut
viklingen, som har gjentatt seg minst syv ganger i løpet av 
samme periode.

Vi vil si oss helt ut enige i det argument at en slik teori 
ikke bare må være empirisk verifiserbar og falsifiserbar for 
å være vitenskapelig. Den må også kontinuerlig prøves og etter
prøves i lys av nye, lange bølger, så vel som i lys av de nye 
data som dukker opp om de tidligere. Men det er en grunnleg
gende forskjell mellom det å etablere statistiske korrelasjoner 
og det å påvise kausale sammenhenger.

ÅRSAKER TIl LANGE BØLGER

La oss ta to eksempler. Gerhard Mensch har gitt argumenter 
som etter vår oppfatning er overbevisende, for at basisinnova- 
sjoner i industrien generelt opptrer antisyklisk, dvs. i mot- 
fase til konjunkturene, under kapitalismen. La oss se på listen 
hans over basisinnovasjoner i første halvdelen av det 20. år
hundret som hadde en forholdsvis lang tidsforsinkelse mellom 
oppdagelse og innovasjon. Vi ser bort fra om denne listen er 
uttømmende eller ikke. Det viser seg da at ikke mindre enn 29 
av 41 slike innovasjoner fant sted under en depressiv lang 
bølge. (For å komme fram til dette tallet, skiller vi for pe
rioden 1940-45 mellom USA, der den langbølgede oppgangen startet 
i 1940, og Europa, der den først startet i 1948). En slik grad 
av korrelasjon er høy nok til at vi kan utlede en generell lov 
av den - en lov som tilfeldigvis stemmer bra med marxistisk 
konjunkturteori. Men den tilbyr ingen forklaring på hvorfor 
og hvordan et slikt vendepunkt mellom en lang depresjon og en 
lang oppgangsperiode kommer i stand.

Faktisk ville den motsi seg selv på en paradoksal måte dersom 
den gjorde krav på å kunne tilby en slik forklaring. For der
som innovasjoner er antisykliske, kan de ihvertfall ikke på 
kort sikt framskynde en grunnleggende vending fra en langvarig 
nedgang til en langvarig oppgang. At en mengde innovasjoner 
ble gjort i 1930 eller 1935 kan ikke forklare hvorfor den lange 
nedgangsperioden tok slutt først i 1948 i Europa og Japan (i 
1940 i Nord-Amerika). Det er tilstrekkelig å legge merke til 
at de samlede investeringer i hovedsak forble konstante i USA 
gjennom hele 30-åra for å forstå at de innovasjonene som Mensch
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nevner, ikke i seg selv fremskyndet den grunnleggende vendin
gen.

Tanken om at innovasjoner mer eller mindre automatisk skaper 
en vekstpreget lang bølge, dersom de bare er tilstrekkelig om
fattende og virkningsfulle, er helt og holdent misvisende. 
Innovasjoner i stor skala skaper bare en lang bølge med stabil 
og tiltakende vekst hvis det samtidig foregår en betydelig ut
videlse av markedet og skapes en vekstrate som fører til et 
høyt sysselsettingsnivå. Men innovasjoner kan føre til økt 
arbeidsløshet og derved til et stagnerende marked for forbruks
varer og en stagnasjon i totale investeringer. Ifølge David 
Foster kan en datamaskin som det tar 350 årsverk å produsere, 
erstatte 4 000 årsverk i tjenesteytende næringer3. Alt annet 
uforandret, vil slike typer innovasjoner åpenbart ikke føre 
til et stabilt høyt nivå i den økonomiske veksten.

PENGEMESSIGE OG PSYKOLOGISKE FAKTORER

Det samme gjelder for alle de varianter av teorier om lange 
bølger som framhever faktorer av pengemessig og psykologisk 
art (,Tdet generelle økonomiske klima"), som for eksempel teo
riene som er knyttet til Cassels gull-hypotese eller til Du- 
priez1 generasjonsbegrep (en generasjon som er for ettergivende 
med hensyn på kredittutvidelse, sies regelmessig å bli etter
fulgt av en generasjon som er for forsiktig med kreditt). Igjen 
synes empirisk bevismateriale å bekrefte en ugjendrivelig sam
variasjon. Synkende priser dominerer så vel i nedgangstida 
1873-93 som i perioden 1913-39. Til tross for at det tilsyne
latende er annerledes, dominerer de synkende prisene også den 
nåværende lange bølge (dette gjelder priser målt i gull, og 
ikke i stadig nedskrevne papirvalutaer). Omvendt dominerer 
stigende priser de vekstpregede lange bølgene i 1848-73, 1893- 
1913 og 1940(48)-1970. Raske forandringer i holdninger hos 
regjeringer og sentralbanker, forårsaket av generelle endringer 
i borgerlig "folkemening", har åpenbart påvirket disse vende
punktene. Det samme har objektive fenomener som plutselige 
stigninger og fall i gullverdien (arbeidsproduktiviteten i 
gullgruvedriften).

Det synes klart at disse endringene mer er følger av enn år
saker til at systemet som helhet beveger seg mot raskere eller 
langsommere vekst. Det er ikke fordi den (borgerlige) offent
ligheten blir preget av pessimisme at veksten blir langsommere. 
Det er fordi symptomene på at veksten synker får kapitalistene 
til å bli mer pessimistiske med henblikk på sine egne mulig
heter, og regjeringene plutselig satser alt for "å bekjempe 
inflasjonen". Slik handlet de ikke så lenge veksten holdt seg 
oppe.
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Enda riktigere: inflasjonen kunne forbli "svak” og se ut til 
å bli "holdt i tømme", nettopp fordi veksten var jevn og så 
ut til å være selv-reproduserende, og slik var det fordi vir
kelig merverdi var drivstoffet for kapitalakkumulasjonen. In
flasjonen kom "ut av kontroll", ble "kumulativ" og ernærte seg 
på "forventninger" nettopp fordi veksten var redusert. Større 
og større deler av storkonsernenes investeringer måtte finan
sieres gjennom en utvidelse av kreditten i stedet for gjennom 
akkumulasjonen av virkelig merverdi. Samtidig ble det også 
nødvendig å finansiere en økende andel av forbruket gjennom 
kreditt, det vil si inflasjon4.

Profitt forventningene som styrer investeringene, er ikke bare 
spekulative. De er framfor alt (men ikke utelukkende) en 
funksjon av tidligere og nåværende realisering av profitt3 og 
av svingninger i den gjennomsnittlige profittraten. "Gene- 
rasjonssyklen" kan således ikke forklare de sentrale vende
punkter i den kapitalistiske økonomis historie, selv om den 
utvilsomt er korrelert med de lange bølgene5.

SVINGNINGER I PROFITTRATEN

Like sterkt som vi generelt avviser enhver "monokausal" for
klaring på konjunkturbølger, like sterkt vil vi avvise enhver 
monokausal forklaring på rekkefølgen av lange bølger i den 
kapitalistiske utviklingen. Det er nødvendig å framheve man
gelen på symmetri mellom vendepunktet der en lang oppgangsbølge 
går over i en langvarig nedgang, og vendepunktet der en lang 
nedgangsperiode går over i en lang vekstpreget bølge6. Dess
uten tror vi at de vekstpregede lange bølgene skyldes et sam
spill mellom mange, delvis uavhengige variable som fører til 
et plutselig, sterkt oppsving i den gjennomsnittlige profitt
raten og en rask ekspansjon på verdensmarkedet.

Fordelen med å oppfatte svingningen i den gjennomsnittlige 
profittraten som den viktigste årsaken bak serien av lange bøl
ger, ligger i det faktum at det tross alt er profitten som får 
systemet til å tikke og gå. Samtidig er profittraten under 
kapitalismen et fremragende syntetisk mål for systemets totale 
prestasjon, basert på dets egen logikk. Å se de langsiktige 
svingningene i den gjennomsnittlige profittraten som hovedår
saken til de lange bølgene i den kapitalistiske utviklingen 
er derfor ikke det samme som å erstatte en monokausal forkla
ring med en annen. Det er snarere en måte å finne fram til en 
årsak som er bestemt av et tilstrekkelig antall faktorer - del
vis innbyrdes avhengige, men delvis uavhengige av hverandre - 
slik at den gjenspeiler systemets virkemåte eller modus operan- 
di. Samtidig er profittraten tilstrekkelig nær systemets
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hjerte til at den kan få en til å forstå hvorfor endringer i 
akkurat åen faktoren kan framskynde en forandring i den måten 
som systemet som helhet vokser eller ikke vokser på,

VENDEPUNKTER I LANGE BØLGER FRA DEPRESJON TIL OPP
GANGSTIDER

Når vi forsøker å demonstrere at langsiktige svingninger i den 
gjennomsnittlige profittraten bestemmer de lange bølgene i den 
kapitalistiske utviklingen, kan vi også løse et parallelt pro
blem som forblir en gåte for mange "modellbyggere". Vi tenker 
her på den i hovedsak avgjørende effekt av ytre faktorer (kri
ger, revolusjoner, kontrarevolusjoner, resultat av skjerpede 
klassekonflikter) på vendepunktet fra en depressiv til en eks- 
pensiv lang bølge.

Det ville virkelig være vanskelig å late som om den annen ver
denskrig og den påfølgende kalde krigen ikke hadde noe som 
helst å gjøre med oppgangsperioden 1948-68 i Vest-Europa og 
Japan. På samme måte ville det være vanskelig å benekte den 
opplagte sammenhengen mellom revolusjonen i 1848 eller imperia
lismens utfoldelse i stor skala etter 1893 på den ene siden, og 
de påfølgende lange oppgangsbølgene som fulgte disse vendepun- 
tene, på den andre.

I bunn og grunn er det to måter hvorved disse ytre faktorene 
lykkes i å framskynde lange bølger med en ekspansiv grunntone 
i den kapitalistiske utviklingen ved sin effekt på svingningene 
i den gjennomsnittlige profittraten.

Den borgerlige revolusjonen i 1848, oppdagelsen av de kjempe
messige gullfeltene i California (1848) og Transvaal (1893), 
innebærer, sett med henblikk på det kapitalistiske systemets 
samlede virkemåte, en plutselig utvidelse av verdensmarkedet 
som ikke stammer direkte fra tidligere sykler med utvidet re
produksjon. Med et moteuttrykk kan vi si at det er som om 
systemet så og si slynges inn i en større ramme som følge av 
et ,fsystem-sjokkn. Dette fører til en økning av tempoet i 
akkumulasjonen av kapital.

På samme måte innebærer fascismen, den annen verdenskrig og 
den kalde krigen en plutselig og skarp økning i merverdiraten 
som bare kan forklares ved at avgjørende episoder i klassekam
pen førte til klimaks i arbeiderklassens historiske nederlag.
En plutselig økning i utbytningsraten var et resultat ikke først 
og fremst av kapitalakkumulasjonens indre logikk i de tidligere 
konjunkturene, men av en radikal forandring i de generelle so- 
siopolitiske omgivelser som systemet opererer i (ødeleggelse
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av fagforeninger, fjerningen av det borgerlige demokratiet, 
atomiseringen av arbeiderklassen, umuligheten av et kollektivt 
salg av arbeidskraft osv.) En slik økning kan, dersom den får 
og kan holde et skikkelig sig, reversere radikalt den gjennom
snittlige profittratens tendens til å falle. Derved kan den 
starte opp en langsiktig oppgang i denne raten, og på samme 
måte skape en langsiktig oppgang i kapitalakkumulasjonen, det 
vil si i den økonomiske veksten.

Radikale forandringer i de omgivelser som kapitalismen opererer 
i, er selvsagt ikke tilstrekkelig til å sette igang en langvarig 
økning i den økonomiske vekstraten (det vil si en langvarig 
nøytralisering av de faktorer som fører til et fall i den gjen
nomsnittlige profittraten). De må opptre i kombinasjon med en 
serie av parallelle tendenser som er interne for systemet, for 
å føre til et slikt resultat. Vi har i andre sammenhenger un
dersøkt hvordan denne kombinasjonen virker i praksis, og vi vil 
ikke vende tilbake til dette problemet her. Vi vil bare under
streke at allé disse interne faktorene likevel ikke ville be
gynne å virke dersom de ikke fikk et begynnende puff fra ytre 
krefter.

Resultatet av betydningsfulle klassekamper - like så mye som 
resultatet av store konkurransekamper på verdensmarkedet, riva
lisering mellom imperialistiske makter og lignende - er på ingen 
måte forutbestemt av det gitte nivået i kapitalakkumulasjonen i 
marxistisk analyse. I motsatt fall ville det være liten vits i 
å involvere seg i arbeiderklassens organisasjoner og arbeider- 
klassepolitikk. Da ville bare en fullstendig fatalistisk deter
minisme kunne forsvares.

OVERGANGEN FRA OPPGANGSPERIODE TIL DEPRESJON OG DEN 
FALLENDE PROFITTRATEN

La oss ta opp bare en innvending. Det er mulig å forsvare på 
en overbevisende måte den posisjon at for Marx er ikke lønns
nivået bestemt av noe fysiologisk minimum som lønningene er for
utsatt å synke til. I stedet er det bestemt av kapitalakkumula
sjonens opp- og nedturer på den ene siden (og dens motsetning - 
opp- og nedturene til den kon j unktur elle reservearmeen), og av 
den strukturelle reservearmeen på den andre (det gitte historiske 
nivå i industrialiseringen). Men dette er bare riktig dersom en 
ser på den kapitalistiske produksjonsmåten som helhet, eller, 
riktignok, som en rent kapitalistisk totalitet.

I virkeligheten framtrer imidlertid kapitalen, (ja, den må frem
tre) som "mange kapitaler" som igjen er strukturert i borgerlige 
(nasjonal)stater. Konkurranse mellom disse "mange kapitalene" 
og de borgerlige statene, fører til en internasjonal oppdeling
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av arbeidsmarkedet, det vil si en relativ internasjonal immo
bilisering av arbeidskrafta. Dette følger også av behovet for 
å skape relativt stabile kapitalistiske klasseforhold (ved å 
holde klassekampen under det nivå som systemet maksimalt kan 
leve med). Dette forklarer hvorfor reallønningene kan stige 
i industrialiserte land under betingelse av stigende akkumula
sjon av kapital, når etterspørselen etter varen arbeidskraft 
overstiger tilbudet på det nasjonale arbeidsmarkedet, mens det 
samtidig finnes enorme ubrukte reserver av arbeidskraft i under
utviklede land.

Internasjonale inn- og utvandringer av arbeidere i stor skala 
følger riktignok de vekstpregede lange bølgene gjennom hele 
kapitalismens historie. Det forklarer hvorfor oppgangsperio
dene kan vare lenge og reprodusere seg selv i 20 - 25 år, uten 
at lønningene går gjennom taket, altså uten at det skjer kata
strofale reduksjoner i merverdiraten. Den "nasjonale" reserve- 
armeen blir jevnlig supplert ved slik innvandring. Denne kan 
imidlertid ikke overskride et visst punkt så lenge arbeidsmar
kedet er oppdelt i nasjonale markeder, og det gjenstår kjempe
messige barrierer mot ubegrenset mobilitet av arbeidskraft over 
landegrensene. Og det er årsaken til at det mot slutten av en 
lang oppgangsperiode ofte inntrer en stagnasjonsfase eller til 
og med en viss nedgang i merverdiraten, eller ihvertfall en 
reduksjon i veksttakten, som ikke tillater denne vekstøkningen 
en fortsatt nøytralisering av de kreftene som tvinger fram et 
fall i den gjennomsnittlige profittraten.

Nettopp denne fasen i de lange bølgene betegnes ofte som en fase 
med "profittklemme" ("profit squeeze"). Mange forfattere har 
dessuten forvekslet den med den synkende profittraten. For 
Marx og marxister er imidlertid dette to helt forskjellige be- 
greper. Bare ricardianere og ny-ricardianere er tilbøyelige 
til å oppfatte disse begrepene som identiske. Det skyldes at 
de totalt fjerner svingningene i kapitalens organiske sammen
setning fra sine regnestykker. Dermed gjør de profittraten til 
en ren funksjon av det gjennomsnittlige lønnsnivået.

For Marx derimot, er profittratefallet ikke forårsaket av noen 
profittklemme, dvs. omtrentlig en hvilken som helst reduksjon 
i profittandelen av nasjonalinntekten. Det skyldes et fall i 
forholdet mellom profittmasse og total investert kapital, noe 
som igjen er en følge av en overproporsjonal økning i den an
delen av kapitalen som brukes på maskineri og råmaterialer, i 
forhold til den delen som brukes på lønninger.

I denne betydningen er Marxf begrep om "profittraten", sammen 
med "merverdi", det mest spesifikt "marxistiske" av alle de
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begreper som Marx bruker. Av nøyaktig samme grunn er det disse 
begrepene som oftest blir misforstått. "Profittraten" er nøye 
knyttet til begrepet om kapitalens organiske sammensetning og 
dennes tendens til å stige over tid. Det betyr at begrepet er 
basert på antakelsen om at den teknologiske utviklingen i his
torisk målestokk er tilbøyelig til å være arbeidskraftbespar- 
ende7. Denne antakelsen henger igjen sammen med den funksjon 
som den teknologiske utviklingen må ha under kapitalismen. Den 
skal ikke bare skjære ned på produksjonskostnadene, men også 
øke profitten ved å gjøre tilgangen på arbeidskraft mer rikelig 
gjennom å gjenskape den industrielle reservearmeen. Denne an
takelsen burde det ikke settes alvorlige spørsmålstegn ved i 
halv-automatiseringens, mikroprosessorens og robotismens tids
alder som har økt den permanente arbeidsløsheten i Vesten fra 
mindre enn 10 millioner til over 30 millioner i løpet av et 
tiår.

De assymetriske trekkene ved de to vendepunktene - det ene fra 
den lange oppgangsperioden til den lange depresjonen, og det 
andre fra den lange depresjonen til den lange oppgangsperioden - 
framtrer klarere i lys av denne bemerkningen. Gitt den orga
niske sammensetningens tendens til å stige over tid, og umulig- 
heten av at merverdiraten kan stige uavbrutt i samme takt som 
kapitalens organiske sammensetning, blant annet på grunn av den 
nasjonale oppdeling av arbeidsmarkedene, så er det som er sant 
for de økonomiske konjunkturene, også riktig for de lange bøl
gene. Den gjennomsnittlige profittraten vit begynne å falle i 
den andre delen av den lange oppgangsperioden. Dette vil i sin 
tid føre til vendepunktet mellom oppgangstiden og en lang ned
gangsperiode, av årsaker som ligger i selve kapitalens akkumu- 
lasjonsprosess.

En lang nedgangsperiode vil derimot ikke av seg selv frigjøre 
krefter som framskynder en ny lang oppgang. Slike krefter kan 
bare dukke opp som følge av systemsjokk som virker på kapitalens 
akkumulasjonsprosess, dvs. ytre krefter som virker på de all
menne omgivelser som kapitalens akkumulasjonsprosess utfolder 
seg innenfor. Dette leder igjen til den konklusjon at vendin
gen fra den lange nedgangsperioden til den lange oppgangstiden 
i bunn og grunn ikke ev forutbestemt. Vendingen er avhengig 
av resultatet av pågående politiske og sosiale konflikter - 
klassekamper, konflikter mellom imperialistiske makter, kriger, 
revolusjoner, kontrarevolusjoner - et resultat som bare kan 
knyttes til kapitalens akkumulasjonsprosess i siste instans, 
og da bare svært indirekte. En slik kopling forutsetter videre 
at ulike tidsrom tas med i betraktningen. I en viss forstand 
er dette resultatet mye mer avhengig av hva som skjedde i de 
foregående lange bølgene enn det som skjer i den bølgen vi stu
derer. Det har sammenheng med at de "subjektive kreftene" som
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virker inn på de aktuelle konfliktene, er blitt formet i tid
ligere historiske perioder*

I en slik forstand synes det unødig å spekulere over hvorvidt 
den nåværende lange nedgangsperioden i kapitalismen kan føre 
til en ny oppgangstid før slutten av dette århundret. Denne 
muligheten kan ikke avvises i teorien. Hvis arbeiderbevegel
sen og de nasjonale frigjøringsbevegelsene lider nederlag (og 
da gjerne brutale nederlag) i alle de viktigste landene og i de 
de viktigste konfliktene i det eller de neste tiår, hvis ar
beiderne lar seg omdanne til droner, hvis enorme mengder av 
kapital og mennesker blir ødelagt av diktaturer og kriger (ka
pitalismens siste '’tilpasning" kostet menneskeheten 100 milli
oner liv - den neste kan gjerne komme til å koste 500 millioner), 
så vil robotisme, solenergi, elektriske biler, Huxleys Vidun
derlige nye Verden og noen få andre "finesser" utvilsomt skape 
kapitalismens "fjerde tidsalder". Men den ville for oss for
tone seg mest som barbari, og omkostningene i form av sivilisa
sjonens tilbakegang og slaveri ville være skremmende. Det ville 
være å foretrekke om den nåværende lange bølge i kapitalismen 
forble den siste i historien - den som fører over til sosialis
me i hele verden.

Oversatt av Knut H. Sørensen

NOTER

1) Se E. Mandel, "The heyday of neo-capitalism and its after- 
math" i Socialist Register, 1964.

2) Paul Samuelson, "The world's economy at century's end", The * 
Japanese Economic Journals 10, March 1980, s. 20.

3) David Foster, Innovation and Employment ^ London, Pergamon 
1980, s. 19-20.

4) Teknisk sett kan en bevise at en utvidelse av kreditten er 
inflasjonsdrivende dersom den øker raskere-enn produksjonen.

5) Om mangelen på symmetri mellom vendepunktene, se Ernest Man
del, Long Waves of Capitalist Development_, Cambridge Univer
sity Press, 1980, s. 51-56.

6) Det er interessant å merke seg at under lange bølger med de
pressiv grunntone er det, selv om innovasjoner gjøres, ikke 
mulig å finansiere store kvmulative innovasjoner (som gjør 
spredning av innovasjoner mulig), ikke på grunn av en "ab
solutt" knapphet på kapital, men fordi kapitalen ikke liker 
å ta så store sjanser under slike depressive lange bølger.
I en nylig utkommet fransk rapport (skrevet av en bankier, 
en framtredende statlig tjenestemann og et parlamentsmedlem) 
tillegges vanskelighetene ved å finansiere innovasjoner til 
"franskmenns tilbøyeligheter til å foretrekke å satse på in-
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vésteringer i fast eiendom, mangelen på vilje til å gi seg 
i kast med ting, mer enn mangelen på ideer, mangelen på prag
matisme hos de nasjonale innovatører" (Le Monde * 4. april 
1981). Men hvorfor dominerte ikke den samme atferden i 50- 
og 60-åra? Argumentasjonen er sirkulær.

7) Eeonomie et Statistique (utgitt av det franske National In
stitute for Statistical and Economic Studies, November 1980, 
vol. 127), analyserer kapital/arbeid-forholdet i Frankrike.
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Olav Fagerlid:

En oversikt over marxistisk kriseteori

INNLEDNING

Det er nærmest blitt en banalitet å hevde at den internasjonele 
økonomiske krisa 1974-75 synes å markere et omskifte i verdens
økonomien. Gjennom massemediene blir vi jevnlig minnet om dette 
økonomiske klimaskiftet som krever at "vi alle" må stramme inn 
på livreima. Denne tilflukten til den meteorologiske språk
bruken er et treffende uttrykk for den rådløshet og forvirring 
som preger oppfatningene av den rådende økonomiske utviklingen. 
Fra å være reformvennlige og tilsynelatende politisk styrbare 
er samfunnsforholdene plutselig blitt naturforhold som "vi alle" 
må underkaste oss.

Massemedienes rådville betraktninger er ikke bare et uttrykk 
for ideologiprodusentenes pragmatiske tilpasning til nye tider 
og nye signaler. Det er også et uttrykk for at de nærmest kro
niske krisesymptomene har satt samfunnets sjefsmeteorologi* den 
økonomiske fagdisiplinen, i stor forlegenhet. De borgerlige øko
nomene har all mulig grunn til å kaste lengtende blikk til de 
gylne 60-åra da de gjerne hevdet at de økonomiske krisene var 
et tilbakelagt fenomen: et dinosaurusfosil fra en svart før- 
krigsepoke.

Dette var tider da ledende økonomer kunne peke på sin keynske 
verktøykiste og hevde at den - ikke minst takket være økono
menes innsats - inneholdt det nødvendige utvalget av verktøy 
for å regulere samfunnsøkonomien i retning av full sysselsetting 
og relativt stabilt prisnivå. Den økonomiske vekstprosessen 
skjulte få eller ingen hemmeligheter. Det var bare snakk om å
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finne de riktige statlige virkemidlene. Forløpet av den økono
miske utviklingen ble et spørsmål om riktig eller feilslått øko
nomisk ipotitikk.

Som vi nå vet gikk det jevnt over meget godt. Det er ikke å 
undres over at denne utviklingen også kastet glans over den 
økonomiske fagprofesjonen: ekspertene i "riktig" økonomisk po
litikk. Profesjonens omdømme og prestisje økte og med den pro
fesjonens bilde av seg selv og troen på egne praktiske og teo
retiske kunnskaper.

Nå er det imidlertid lett å bli svimmel for ikke å si beruset 
av medgang.

Det er symptomatisk for utviklingen at det etter hvert ble viet 
store anstrengelser på utforskningen av abstrakte tankeskjema 
for generell økonomisk likevekt. Til gjengjeld gikk interessen 
for konjunkturteori og ulikevektig økonomisk utvikling fullsten
dig av mote i løpet av femtiårene. Den store depresjonen fra 
tredveårene var jo blitt en historisk episode henvist til de 
økonomiske lærebøkenes skrekkabinett for feilslått økonomisk 
politikk. I denne selvsikre ånd holdt økonomene seminarer om 
de økonomiske krisenes endelige død.

Historiens ironi kan være temmelig ubarmhjertig. Bare noen 
fa ar etter disse feiringene av en gammel tyrrans død 
kaster den igjen levende skygger. Den internasjonale øko
nomiske krisa i 1973-1976 var den til nå dypeste etter krigen. 
Dens varighet, internasjonale omfang, omfanget av arbeidsløs
heten, produksjonstap og tap av produktiv kapital så og si tvang 
fram en engstelig revurdering av depresjonen i 1929-33. Den 
kumle ikke lenger betraktes som velarkivert fortid, og som vel
egnet kontrastbakgrunn for en jevn og krisefri økonomisk utvik
ling etter krigen. Den var derimot i ferd med å bli en måle
stokk på alvoret i kommende økonomiske kriser.

Det er neppe tvil om at krisa i midten av syttiårene kaster så 
lange skygger at den vekker forestillinger om solnedgangstider. 
Men er det spesiell grunn til å se utviklingen fra midten av 
syttiårene som et vendepunkt, som innledningen til en ny kri
tisk utviklingsperiode i det kapitalistiske verdenssystemet? 
Forsøker vi å gi et entydig svar på dette, hevder vi samtidig 
at vi sitter inne med en sikker prognose for den økonomiske, 
sosiale og politiske utviklingen de nærmeste 15-20 årene. En 
slik sikker prognose har vi selvsagt ikke. Så langt synes imid
lertid utviklingen etter 1973-75 å bekrefte mistanken om at den 
kapitalistiske verdensøkonomien er på veg inn i en lengre pe
riode med økende økonomiske, sosiale og politiske motsetninger.
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Var så krisa i 1973-75 noe helt ekstraordinært? Neppe, men den 
inneholdt en del særtrekk som også kunne skimtes i tidligere 
konjunkturnedganger mot slutten av 60-årene1, men som først 
med krisa i 1973-75 synes å ha blitt mer dominerende. For ikke 
å gå i detalj skal vi her trekke fram tre forhold som preget 
krisa i 1973-75, og som neppe blir mindre aktuelle for kommende 
kriser.

Det første er at den økonomiske nedgangen slår inn samtidig i 
de ledende kapitalistiske økonomiene. Denne samtidigheten i 
konjunkturforløpet er slett ikke noe nytt fenomen. Synkroni- 
seringen av kriseforløpet er heller å oppfatte som en tendens 
som har gjort seg gjeldende gjennom hele etterkrigstiden. Denne 
tendensen uttrykker den økende sammenflettingen av metropolenes 
nasjonale økonomier gjennom verdensmarkedet. Sammenflettingen 
av de kapitalistiske økonomiene har vært en nødvendig betingelse 
for den raske økonomiske veksten i hele etterkrigstiden. Men 
samtidig har den redusert de enkelte nasjonalstatenes mulighet 
til å føre en nselvstendigM motkonjunkturpolitikk.

Dette gjelder åpenbart for de mindre nasjonalstatene. Disse 
statenes mulighet for å føre en motkonjunkturpolitikk basert 
på en eksportfremmende økonomisk politikk blir svært begrenset 
når den økonomiske nedgangen slår inn samtidig over hele ver
densmarkedet. Mulighetene for å redde sitt eget skinn ved å 
eksportere den økonomiske krisa er ulikt mye større for de do
minerende kapitalistiske statene. Men når verdenshandelen 
stagnerer, må en slik økonomisk politikk nødvendigvis ytre seg 
som en kamp om markedsandel og omfordeling av verdensmarkedet.

En slik politikk vi.1 ikke bare kunne føres på bekostning av de* 
mindre statenes økonomiske interesser, men vil fort skjerpe mot
setningene mellom <de økonomisk dominerende maktsentraene på 
verdensmarkedet, (USA, Japan og EF). Ikke desto mindre vil ge
nerelle økonomiske kriser (på verdensmarkedet) styrke de sosiale 
fraksjonsinteressene som går inn for en mer a'ggressiv omfordel- 
ingskamp på verdensmarkedet, eller som vil skjerme truede hjem- 
memarkedsbransjer mot konkurranse fra verdensmarkedet. Slike 
generelle økonomiske kriser kan derfor i framtiden lett føre 
over i en maktpolitisk spiral av tiltak og mottiltak som alle 
bidrar til en "nedbygging” av handelen mellom de kapitalistiske 
landene.

Et annet særtrekk som i høy grad preger krisa i 1973-75, er den 
såkalte stagflasgonen. Det vil si stigende varepriser, dels 
aksellererende prisstigning, samtidig med økonomisk stagnasjon. 
Vareprisene stiger selv om det er mye overkapasitet innenfor 
produksjonsbedriftene, overfylte varelagre og stigende arbeids
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løshet. Utviklingen av prisnivået får dermed en ,foversykliskn 
trend - dvs.: tendensen i prisstigningen brytes ikke i nedgangs
konjunkturen. I den grad den brytes,synes inflasjonen snarere 
å øke. Under disse omstendighetene vil en ekspansiv statlig 
motkonjunkturpolitikk ytterligere bidra til å øke inflasjons
takten.

Den klassisk keynske motkonjunkturpolitikken synes dermed å 
innebære en oppgivelse av kontrollen med prisutviklingen. Dette 
undergraver i neste omgang denne politikkens fra før indirekte 
og usikre effekt på de "private" investeringene, (kapitalakku
mulasjonen). Det er her verdt å understreke at den statlige 
etterspørselspolitikken eller aktivitetspolitikken normalt bare 
kan fungere som et svinghjul som jevner ut feberkurvene i øko
nomien. Men den kan ikke erstatte kraftmaskineriet i den ka
pitalistiske samfunnsøkonomien. Med andre ord: den statlige 
aktiviteten kan ikke erstatte den "private" investeringsaktivi- 
teten.

Hvorvidt den statlige motkonjunkturpolitikken skal ha en lang
siktig positiv effekt er dermed avhengig av underliggende for
hold som denne politikken ikke har direkte kontroll over. At 
den tradisjonelle keynske motkonjunkturpolitikken i større grad 
er preget av ukontrollert prisstigning, gjør denne politikkens 
langsiktige innflytelse på investeringsaktiviteten enda mer u- 
sikker og indirekte. Denne politikkens langsiktige positive 
effekt på sysselsettingsutviklingen fortoner seg dermed begren
set. Men en alternativ borgerlig kriseløsningsstrategi byr seg 
ikke uten videre fram. En slik strategi må kjempes igjennom på 
bekostning av arbeiderklassens interesser. Denne motsetningen 
fremstilles i den politiske retorikken som et "valg" mellom ar
beidsløshet og høy inflasjonstakt2. Som politisk prosess ytrer 
den seg foreløpig som en vakling mellom innstrammingspolitikk 
og en mer ekspansiv inflasjonsdrivende politikk.

Et annet karaktertrekk ved syttitallets krise er dens tydelige 
preg av "strukturkrise" - det vil si blokkeringer for kapital
akkumulasjonen som ikke overvinnes i løpet av krisesyklusen.
Her er det selvsagt nærliggende å vise til de økonomiske og po
litiske effektene av knappheten på olje som en strategisk energi
bærer. Men i tillegg vokser overkapasiteten i mange tidligere 
sentrale vekstbransjer. I disse bransjene avtar følgelig in
vesteringene rettet mot utvidelse av produksjonskapasiteten.
Til gjengjeld blir den økonomiske krisa utnyttet til rasjonali” 
seringsinvesteringer der dette er mulig. Som en følge av dette 
får arbeidsløsheten en oversyklisk økende tendens. Det vil si 
at produksjonsveksten i konjunkturens oppgangsfase på ingen 
måte er tilstrekkelig til å suge opp de allerede arbeidsløse og
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i tillegg gi nye arbeidsplasser til eventuell vekst i yrkes
befolkningen. Massearbeidsløsheten tilhører plutselig ikke 
lenger en fjern tilbakelagt fortid i de kapitalistiske metro
polene. Den er blitt potensiell framtid.

Det er neppe en overdrivelse å hevde at denne økonomiske ut
viklingen har tatt den rådende økonom-profesjonen på senga.
Den herskende teoridannelsens diagnose av den økonomiske ut
viklingen er motsetningsfylt og preget av forlegenhet. Råd- 
villheten og evneløsheten i terapiforslagene er ikke mindre 
åpenbar. Profeter som tidligere utropte sine ideer med selv
sikker overbevisning på den teoretiske markedsplassen, er blitt 
merkelig tause. Til gjengjeld samler nye profeter med gammel
testamentlige budskap større tilhengerskarer. På nytt maner 
de fram bildet av det kapitalistiske markedssystemet som grunn
leggende harmonisk og spontant selvregulerende. I dette ver
densbildet er det ikke rom for generelle økonomiske kriser.
Når kriser likevel er et uomtvistelig faktum, kan ikke disse 
tilskrives markedssystemets funksjonsmåte som sådan. De må 
skyldes markedseksterne krefter som blander seg inn i markeds- 
prosessene og forhindrer at disse får et "naturlig" forløp. De 
kreftene det her er snakk om, er selvsagt representert ved til
takende statlig innblanding i markedsøkonomien og framveksten 
av sterke fagforeninger med mulighet for å drive såkalte mono- 
polistiske markedsoperasjoner.

Denne enkle diagnosen tillater selvsagt en enkel kriseterapi:
For det første må basisen for fagforeningenes makt brytes ned - 
dels gjennom statlige tvangsmidler - dels gjennom en konsekvent 
saneringspolitikk som gir større spillerom for markedskreftenes 
oppsplittende, demoraliserende og disiplinerende effekt på ar
beiderklassen. For det andre må statens rolle snevres inn i 
retning av en rent ordensbevarende funksjon. For det tredje må 
den såkalte velferdsstaten bygges ned, og de sosiale og økono
miske krisebelastningene må reprivatiseres.

Denne nyorienteringen mot en tradisjonell økonomisk harmonilære 
kan ikke tolkes som en orientering mot en mer realistisk teori 
for en borgerlig kriseløsningsstrategi. Reprivatiseringsideolo- 
giens teoretiske grunnlag er i denne sammenhengen uinteressant. 
Endog som ideologisk overbygning for en statlig kriseløsnings- 
strategi er den nærmest evneløs. Den reflekterer overhodet ikke 
de politisk motsetningsfylte prosessene som dens forslag til 
kriseløsninger vil innebære. Derimot gjenspeiler ideologiens 
bornerte karakter et meget grunnleggende saksforhold: Borger
skapets offensiv mot arbeiderklassens politiske innflytelse i 
staten.
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Det kan nok råde stor uenighet mellom ulike fraksjoner av bor
gerskapet i utformingen av en kriseløsningsstrategi. Men det 
synes å være enighet på et viktig punkt. Den nåværende økono
miske utviklingen gir ikke lenger rom for klassekompromiss av 
typen sosialdemokratisk velferdspolitikk. Den stagnerende øko
nomiske utviklingen har med andre ord tvunget borgerskapet inn 
på en politisk offensiv rettet mot arbeiderklasseps politiske 
innflytelse over statlig politikk og sosiale reformer. Denne 
offensiven tar nødvendigvis utgangspunkt i borgerskapets grunn
leggende eksistensbetingelse og samfunnsmessige maktgrunnlag: 
de annonyme markedskreftenes funksjonsmåte.

Det er dermed ingen tilfeldighet at borgerlige økonomers be
kjennelse til de frie markedskreftenes fortrinnelige funksjons
måte selger godt i den borgerlige offentlighet. Men denne popu
lariteten borger slett ikke for bekjennelsens vitenskapelige 
fundament, I stedet for en vitenskapelig analyse av den øko
nomisk krisepregede utviklingen representerer den snarere en 
direkte fortrengning. Denne fortrengningen kan riktignok fun
gere ideologisk, men den kan ikke fungere som teoretisk funda
ment for utviklingen av en borgerlig kriseløsningsstrategi som 
er alternativ i forhold til en tradisjonell (keynsk), statlig 
økonomisk politikk.

Men heller ikke de gamle keynske anbefalingene synes å gi noe 
helhetlig grunnlag for borgerlig kriseløsningsstrategi i dagens 
situasjon. I den grad de gamle keynske sannhetene taper over
bevisningens tiltrekningskraft, må det nødvendigvis oppstå et 
teoretisk vakuum, Et slikt vakuum skapt ved at den herskende 
teoridannelse mister sin dominerende karakter, gir selvsagt rom 
for oppblomstringen av moteideer med enkle løsninger som grenser 
til det rene sjarlataneri. Men det gir også rom for en mer sy
stematisk nyorienterende diskusjon om funksjonsmekanismene bak 
økonomisk vekst og stagnasjon innenfor de kapitalistiske metro
polene .

Isolert betraktet skulle denne utviklingen også gi grobunn for 
utviklingen av økonomisk kriseteorier som direkte eller indi
rekte baserer seg på et marxistisk inspirert begrepsapparat. 
Umiddelbart kan en slik orientering mot marxistisk teori synes 
fruktbar selv for borgerlige samfunnsvitere som for øvrig ikke 
har store sympatier for den marxistiske "verdensanskuelsen".

Grunnen til dette kan i første omgang synes uproblematisk. I 
den grad det er mulig å snakke om en ubrutt marxistisk teori
tradisjon, har den alltid lagt vekt på å begrunne økonomiske 
kriser som nødvendig element i kapitalens akkumulasjonsforløp, 
(vekstforløp). Den marxistiske teoritradisjonen står derfor i
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klar motsetning til store deler av borgerlig økonomisk teori 
som nærmest tolker økonomiske kriser som et feilprodukt i en 
ellers selvregulerende prosess. Dermed er det ikke sagt at 
marxistisk teori slik vi i dag finner den, danner et entydig, 
uproblematisk utgangspunkt for å diskutere dagens økonomiske 
utvikling. Dette krever en nærmere drøfting.

FINNES DET EN MARXISTISK KRISETEORI?

Ser vi først på Marxf teoretiske framstilling av den kapita
listiske produksjonsprosessen, er det høyst problematisk å snakke 
om en veldefinert kriseteori. Her er det nærliggende å peke på 
at MarxT framstilling er "ufullendt". Når Marx direkte berører 
temaet "økonomiske kriser", kan dette tolkes som enkelte element 
i en "ufullendt" kriseteori. Men en slik tilnærming til pro
blemet fører lett til en meningsløs lemlesting av helheten i 
Marx* framstilling. Rives kriseteorien ut som eget selvstendig 
tema, skjer det lett en perspektivforskyvning der en økonomisk 
krise selvstendiggjøres til et spesialtilfelle uten begrunnet 
forankring i kapitalens kretsløp.

En generell økonomisk krise må derimot betraktes som en nødven
dig del av kapitalens reproduksjonsforløp. Den er en voldelig 
utladning av spenningene, eller motsetningene, mellom produk
sjonsbetingelsene for kapitalens merverdijakt og realiserings- 
betingelsene for de allerede kapitalistisk produserte varene.
I den forstand skiller marxisitisk teori seg ikke bare fra har- 
monilærens likevektstankegang. Den skiller seg også fra ulike- 
vektsteorier som nærmest betrakter kapitalismen som reproduk- 
sjonsudyktig. Ifølge denne tankegangen kreves det en statsmakt 
som oppfattes å stå utenfor det kapitalistiske kretsløpet, og * 
som derfor kan holde systemets tendenser til manglende stabili
tet i sjakk med sitie økonomiske manipulasjoner.

Disse betraktningene om marxistisk kriseteori blir likevel svært 
allmenne. De begrunner bare en prinsipiell tilnærmingsmåte til 
studiet av økonomiske kriser. Men de hjelper oss ikke særlig 
langt i drøftingen av de økonomiske krisenes "viktigste" årsaker. 
Dette saksforholdet gjenspeiles på sin side i mangfoldet av 
marxistisk inspirerte analyser av de økonomiske krisene. Disse 
analysene er ikke bare uenige om tolkningen av spesielle histo
riske forhold som alltid preger forløpet av en krise. De spriker 
også i den prinsipielle vurderingen av krisemekanismene i kapi- 
talkretsløpet. Det vil si at de ulike marxistiske analysene 
ikke enes om hvilke hovedmekanismer som gir opphavet til 
spenningene i kapitalkretsløpet, spenninger som dels utløses i 
de økonomiske krisene. Dette brokete bildet gjør det høyst 
problematisk å snakke om en marxistisk kriseteori.
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Innenfor dagens marxistiske teoridiskusjon synes det å være 
enighet om å skille mellom tre hovedtyper av marxistisk inspi
rert kriseteori3.

1. Underkonsumpsjonsteorier eller nunderforbruks,,-teorier
2. Profitt-klemmeteorier, (teorier om "profit-squeeze”)
3. Overakkumulasjonsteorier som tar utgangspunkt i Marx1 

framstilling av "loven om profittratens fallende tendens"

Underkonsumpsj onsteoriene legger vekten på begrensningene som 
den kjøpekraftige konsumetterspørselen setter for realiseringen 
av den produserte merverdimassen og dermed på kapitalakkumula
sjonen ("investeringsaktiviteten"). Ifølge denne teorien vil 
massenes kjøpekraft ha en tendens til å hinke etter utbyggingen 
av produksjonskapasiteten. Denne utbyggingen er bestemt av 
kapitalistens rastløse merverdijakt, mens massenes kjøpekraft 
i hovedsak er bestemt av lønnsutviklingen som nettopp forsøkes 
begrenset av de samme kapitalistene.

Profittklemmeteoriene søker de økonomiske krisemekanismene in
nenfor inntektsfordelingskampen mellom "kapital" og "arbeid". 
Ifølge disse teoriene vil en økonomisk vekstperiode styrke ar
beiderklassens "forhandlingsposisjon" og etter hvert føre til 
at lønnsinntektene får en større del av kaka. Følgelig vil 
profittinntektene gradvis presses så mye at kapitaleierne mister 
investeringslysten.

Overakkumulasjonsteoriene med utgangspunkt i loven om den fall
ende profittraten lokaliserer også krisemekanismene til en 
"undergraving" av profittinntektene. presist uttrykt fører de
stagnasjonstendensene i økonomien tilbake til en gradvis ero
sjon, undergraving, av betingelsene for kapitalens merverdipro- 
duksjon. Det vil si at kapitalakkumulasjonenes tilbakevirkende 
effekt på strukturen i selve produksjonsprosessen står sentralt 
i denne teoritradisjonen. Her skiller denne teorien seg fra 
både underkonsumpsjonsteoriene og profittklemmeteoriene som har 
en sterk tendens til i hovedsak å ta utgangspunkt i fordelingen 
av det allerede produserte produktet.

UNDERKONSUMPSJONSTEORETIKERNES KRISEPERSPEKTIV

De idéhistoriske røttene5 til disse teoriene er like gamle som 
krisediskusjonen selv. Det sentrale punktet i argumentasjonen 
deres er at kapitalkretsløpet stadig vil skape et etterspørsels- 
gap som nødvendigvis vil bryte sammenhengene i dette kretsløpet 
og dermed skape en generell økonomisk krise.
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La oss først tenke oss at kapitalens markedskretsløp er en pro
sess der årets samfunnsmessige produksjonsresultat fordeles 
mellom lønnsarbeiderne og kapitalistene. En del av produktet 
som tilfaller kapitalistene går med til å erstatte forbrukt 
produksjonsutstyr, mens resten, nettoproduktet3 er disponibelt 
for fordelingen mellom arbeidere og kapitalister.

Vi foretar nå en tilsvarende nedbryting av pengeinntekter lik 
summen av bedriftsinntektene fra årets produktsalg minus kost
nadene til vareinnsats. En porsjon av denne pengeinntekta 
,fsettes til side” for å kjøpe den produktmengden som går med 
til å erstatte forbrukt produksjonsutstyr. Resten, nettoinn
tekta, fordeles på arbeidslønn og nettoprofitt. Det er denne 
nettoinntekta som er kilden til den effektive, (betalingsdyk- 
tige) etterspørselen rettet mot nettoproduktet.

Regnskapet har altså to sider: På den ene siden har vi de pro
duserte varene og tjenestene tilsvarende tilbudet av varer og 
tjenester. På den andre siden har vi pengeinntektene tilsvar
ende lønn og nettoprofitt som i dette enkle bildet6 avkapital- 
kretsløpet vil tilsvare den effektive, (kjøpekraftige) etter
spørselen.

Vi kan nå formulere det problemet som allerede fikk sin klas
siske utforming av Malthus rundt 1820. Normalt vil klassen av 
arbeidere forbruke hele sin pengeinntekt. I den forstand synes 
denne delen av den samlede effektive etterspørselen å være u- 
problematisk. Men arbeiderklassens lønnsinntekt utgjør bare 
en del av hele nettoinntekta. Arbeiderklassens etterspørsel 
etterlater et etterspørselsgap siden de bare kan kjøpe igjen en 
del av nettoproduktet. Hvordan blir så dette gapet fylt? Eller 
blir det under "normale" omstendigheter overhodet fylt?

For å forenkle bildet en hel del har vi allerede antatt 
at den statlige aktiviteten er ubetydelig og at handelen med 
utlandet heller ikke betyr noe. Skal regnestykket gå opp under 
disse betingelsene, må dette etterspørselsgapet fylles av kapi
taleiernes konsum- og investeringsetterspørsel.

Uten å gjøre store feil kan vi anta at kapitaleiernes konsum- 
etterspørsel er direkte avledet av deres profitt-inntekt. Vi 
står nå igjen med investeringsetterspørselen7 som den kritiske 
størrelsen i regnestykket. Investeringene kan ikke bestemmes 
direkte av eller betraktes som direkte avledet av noen inntekts- 
størrelse slik tilfelle er med konsumetterspørselen.

Hva bestemmer så investeringsetterspørselen? På dette spørs
målet finner vi langt fra noen entydig svar hos underkonsump-
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sjonsteoretikerne. Imidlertid får vi inntrykk av at invester- 
ingsaktiviteten i en eller annen forstand er underlagt konsum- 
vareetterspørselen» Klarest finner vi dette formulert av Paul 
Sweezy i et av hans mest sentrale teoretiske verk: The Theory 
of Capitalist Development. Der har han følgende å si om pro
duksjonens egentlige mål overhodet:

"...uansett produksjonsprosessens historiske form, er og 
vil den være en prosess for å produsere goder for det men
neskelige konsum"8.

Siden dette elementære saksforholdet er uavhengig av om produk
sjonsmåten er føydal, kapitalistisk eller sosialistisk, må det 
bety at kapitalakkumulasjonen - dvs. kapitalistenes invester- 
inger i en eller annen forstand er underlagt dette saksforhol
det. Etterspørselen etter konsumvarer kan derfor ikke bare re
gulere produksjonen av konsumvarer. Den må også direkte eller 
indirekte regulere produksjonen av produksjonsmidler.

Denne enveiskoblingen mellom konsumvareetterspørselen og in- 
vesteringsaktiviteten gir grunnlag for følgende betraktninger: 
(Netto-)investeringene betyr en utvidelse av produksjonskapasi
teten. I dette spesielle tilfellet betyr det at investeringene 
direkte eller indirekte øker samfunnets evne (kapasitet) til 
å produsere konsumvarer.

Vi er nå i stand til å formulere underkonsumpsjonsteoretikernes 
kjernespørsmål: Vil normalt denne økte produksjonskapasiteten
motsvares av en økt konsumetterspørsel under kapitalistiske 
produksjonsbetingelser? Dersom svaret er nei, er konsekvensen 
krpnisk overkapasitet som gjør videre kapasitetsøkning - dvs. 
(netto-)investeringer - nærmest meningsløse. En nedgang i in- 
vesteringsetterspørselen vil i sin tur betinge inntektsreduk
sjon for kapitalistene som produserer investeringsvarer. Dette 
igjen vil redusere etterspørselen etter arbeidskraft som igjen 
vil bety reduksjon i konsumvaretterspørselen osv. En slik u- 
likevekt mellom produksjonskapasitet og konsumvareetterspørsel 
vil med andre ord utløse kjedereaksjoner som kaster det kapi
talistiske produksjonssystemet ut i kroniske overproduksjons- 
kriser.

Denne enkle depresjonsmodellen forutsetter imidlertid en system- 
betinget ulikevekt mellom utviklingen av samfunnets produksjons
kapasitet og utviklingen av konsumvareetterspørselen. Den ver
ken begrunner eller sannsynliggjør en slik ulikevektsmekanisme. 
Vi må derfor gå et skritt videre i underkonsumpsjonsteoretiker
nes argumentasjonskjede.
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Ifølge underkonsumpsjonsteoretikerne må samfunnets produksjons
kapasitet vokse i takt med den kjøpekraftige konsumvaretter- 
spørselen dersom økonomiske kriser skal unngås. Dermed er det 
satt grenser for veksten av produksjonsmidler - dvs. omfanget 
av investeringene eller av kapitalakkumulasjonen. Øker for 
eksempel profittinntektene på bekostning av lønnsinntektene, 
blir det potensielle akkumulasjonsfondet større, men samtidig 
reduseres etterspørselen etter konsumvarer. Betraktet samfunns
messig vil da en økning av investeringsaktiviteten lett bli 
hensiktsløs, siden en videre utbygging av produksjonskapasiteten 
kommer i utakt med utviklingen av konsumvareetterspørselen.

Nettopp denne samfunnsmessig gitte koblingen kan ikke ivaretas 
innenfor rammen av inntektsfordelingskampen mellom "kapital" og 
"arbeid”. Den inngår heller ikke i premissene for enkeltkapi- 
talistenes investeringsbetingelser. For det første er kapita
listene som klasse i høy grad interessert i å øke spillerommet 
for vekst i profittinntektene og dermed i å holde lønnsstignin
gen i sjakk. Dette begrenser utviklingen av den effektive etter
spørselen som stammer fra de lønnsavhengige massene. For det 
andre kan ikke de samfunnsmessig betingede forutsetningene for 
en "balansert" utvikling av produksjonskapasiteten - dvs. inves- 
teringsaktiviteten - og konsumvareetterspørselen ivaretas 
gjennom enkeltkapitalistenes investeringsbeslutninger. Den 
enkelte kapitalist kan bare ha tanke for sin egen konkurranse
posisjon når investeringsbeslutningene fattes. For hver enkelt 
kapitalist gjelder det å utnytte markedsmulighetene raskere og 
bedre enn konkurrentene, og om mulig være dyktigere til å redu
sere stykkostnadene - ikke minst lønnskostnadene - for å stå 
bedre rustet i kampen om markedsandelene.

*
Konklusjonen synes dermed å være grei. På den ene siden setter 
kapitalistklasserffc profittjakt sterke begrensninger i utviklin
gen av den kjøpekraftige etterspørselen etter konsumvarer. På 
den andre siden fører den ukoordinerte investeringsaktiviteten 
og enkelkapitalistens jakt på ekstraprofitt '"til en feberaktig 
investeringsadferd som fort skyter over målet hva angår et sam
funnsmessig balansert forløp mellom utvidelse av produksjons
kapasitet og vekst i konsumvareetterspørselen. Disse virknings
mekanismene fører derfor lett over i en tilstand med overproduk
sjon, avsetningsvansker, overfylte lagre og ledig produksjons
kapasitet. Deler av den produserte merverdien forblir "poten
siell" - den lar seg ikke forvandle til penger. Dette erfares 
av den enkelte kapitalisten som et fall i profittraten. I neste 
omgang leder det til reduksjon i investeringene, noe som bare 
reduserer den effektive etterspørselen enda mer og gjør situa
sjonen enda verre.
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Denne kroniske tendensen til overproduksjon “ alternativt: synk
ende kapasitetsutnyttelse, (arbeidsledighet, ledig produksjons
utstyr) - blir enda mer forsterket gjennom dannelsen av store 
konsern som dominerer markedet. Den stigende monopoliseringen 
fører til prismekanismer som gjør prisfall til et sjeldent feno
men selv når produksjonskostnadene reduseres. Profittene har 
dermed en tendens til å øke på bekostning av reallønnene - 
desto mer siden lønnsøkningen stadig søkes veltet over på pri
sene. Monopoliseringen eroderer ifølge dette resonnementet 
reallønnsøkningen slik at denne ikke holder tritt med produk
tivitetsveksten. Følgen blir at konsumetterspørselen ikke hol
der følge med veksten i produksjonskapasiteten og det oppstår 
overkapasitet og arbeidsløshet9.

HVORDAN FORKLARER UNDERKONSUMPSJONSTEORETIKERNE ØKONOMISK 
VEKST?

Ifølge underkonsumpsjonsteoretikerne blir den kapitalistiske 
økonomien stadig presset i retning av stagnasjon og krise.
Den "revolusjonære" eller "radikale" konklusjonen av dette er 
at det kapitalistiske samfunnet ikke bare er ustabilt og krise- 
dominert, men nærmest er ute av stand til å reprodusere seg 
selv. Dette standpunktet forholder seg nærmest polemisk til 
den kapitalistiske produksjonsmåtens relativt lange historie. 
Selv om den har vært preget av periodiske kriser med dels al
vorlig karakter, har den samtidig vært karakterisert av sterk 
økonomisk vekst. Riktignok har veksten på ingen måte vært jevn. 
I enkelte lengre perioder har den vært preget av en "depressiv" 
grunntone. I andre perioder har kapitalakkumulasjonen derimot 
vært preget av relativt stabilt vekstforløp.

Er det overhodet mulig å forklare ekspansiv kapitalakkumulasjon 
innenfor underkonsumpsjonsteoretikernes begrepsrammer? Det er 
lett å se at denne typen teori kan forklare 'permanente kriser. 
Men det er kanskje ikke så interessant siden det som bør for
klares er kapitalakkumulasjon med permanent periodiske kriser. 
Nettopp økonomisk vekst er ikke så enkelt å presse inn i teo
riens begrepsrammer. Siden det kapitalistiske systemet over
latt til seg selv har en kronisk tendens til stagnasjon og 
krise, må den faktisk observerbare veksten over lengre perioder 
tilskrives ytre forhold. Disse motvirkende årsaker må da skyl
des omstendigheter som ikke direkte er underlagt logikken i de 
kapitalistiske markedskreftene. Siden stagnasjonstendensene 
ifølge underkonsumpsjonsteoretikerne skyldes systembetingede 
avsetningsvansker, må videre økonomisk vekst skyldes eksistensen 
av ytre markeder som kan tjene som sluk for overskuddsproduk
sjonen.
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Det er nærliggende å tro at eksportmarkeder kan tjene som sik
kerhetsventil for overkapasitet innenfor det kapitalistiske 
systemet. Det er også nærliggende å se nærmere på statsmaktens 
mulighet til å skape et "indre" eksportmarked. Det er da heller 
ikke tilfeldig at underkonsumpsjonsteoretikerne ofte legger stor 
vekt på statsmaktens tilsynelatende uavhengige posisjon overfor 
kapitalkretsløpet. I dette perspektivet vil statsmakten til
legges store muligheter for å utjevne etterspørselsgapet gjen
nom sitt eget uproduktive forbruk. Militærvesenet er blitt et 
klassisk eksempel. Videre kan staten føre en inntektspolitikk 
til fordel for de lønnsavhengige massene (gjennom skattepoli
tikken, utbyggingen av trygdesystemet og sosialvesenet). Dette 
vil øke konsumetterspørselen og derfor motvirke stagnasjons- 
tendensen. La oss se på de enkelte mulighetene hver for seg.

EKSPORTMARKEDENE SOM MOTVIRKENDE ÅRSAK

Innenfor ulike imperialismeteorier har det vært et kjerneargu- 
ment at det kapitalistiske markedssystemet krever et ytre mar
ked for å overleve. Begrunnelsene for dette ligner svært ofte 
på det vi finner i underkonsumpsjonsteorien. En logisk kon
klusjon som vi kan trekke av denne teorien, er at kapitalistene 
må være på rastløs jakt etter "ytre" avsetningsmarkeder. Men 
siden ulike nasjonale kapitalister nødvendigvis er ute i samme 
ærend, må denne jakten på eksportmarkeder slå om i skjerpet kon
kurranse mellom ulike kapitalistiske stater. Denne konkurransen 
kan i høy grad ta maktpolitiske og militære former.

Denne forklaringen synes å gi en grei og fram for alt enkel for
klaring på det aggressive element i imperialistisk politikk.
Men konkurransen om markedsrom mellom ulike nasjonale kapitaler 
kan nok forbigående løse avsetningsproblemet for den enkelte på 
andres bekostning. Den løser likevel ikke problemet for det 
kapitalistiske systemet som helhet. Dette må jo ifølge under
konsumpsjonsteoretikerne være dominert av stagnasjonstendenser 
dersom det overlates til seg selv. Nødvendigheten av et ytre 
marked må derfor tolkes ekstremt som behovet for et ikke-kapz- 
talistisk marked. Det er selvsagt fristende å tolke koloniser
ingen av ikke-kapitalistiske land og den imperialistiske eks
pansjonismen som et utslag av denne jakten på ytre avsetnings
markeder.

Vi skal ikke utpensle denne formen for imperialismeteori videre 
i detalj. Vi merker oss imidlertid at en del viktige fenomen 
synes å falle godt på plass innenfor de grove rammene som un- 
derkonsumpsjonsteorien spikrer sammen. La oss derfor antyde 
noen problem som ikke uten videre føyer seg innenfor disse ram
mene:
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1. Ifølge teorien krever det kapitalistiske systemet som 
helhet et ikke-kapitalistisk marked. Men et slikt ytre 
marked vil ikke hjelpe på avsetningsvanskelighetene med 
mindre de kapitalistiske landene eksporterer mer til 
dette markedet enn de importerer fra det. Men hvordan 
får det ikke-kapitalistiske markedet kjøpekraft til å 
finansiere et slikt permanent importoverskudd?

2. Det er et banalt faktum at hovedtyngden av verdensmar- 
kedshandelen foregår mellom de kapitalistiske landene. 
Handelen mellom de kapitalistiske og "ikke-kapitalis- 
tiske” landene spiller en forholdsvis mindre rolle. Han
delen med U-landene synes ikke å spille en avgjørende 
rolle som avsetningsmarked. Det er i det hele tatt 
svært problematisk å tolke koloniseringsbestrebelsene
og imperialistisk økonomisk politikk som utslag av jak
ten på og konkurransen om avsetningsmarkeder.

3. De lengre vekstperiodene i kapitalismens historie er 
kjennetegnet ved at verdenshandelen vokser enda raskere 
enn produksjonen. Dette gjelder særlig handelen mellom 
de kapitalistiske landene. Dette kan tolkes som om han
delen mellom disse landene er viktig som formidler av 
produksjonsveksten. En slik tolkning lar seg imidlertid 
ikke føye inn i underkonsumpsjonsteoriens begrepsrammer. 
Når det gjelder veksten i verdensmarkedet og det kapi
talistiske systemet som helhet, kan den ikke med rimelig
het forklares ut fra statsmakten(e)s økonomiske politikk. 
Det eksisterer jo ikke en supernasjonalstat som kan føre 
en ekspansiv etterspørselspolitikk i verdensmålestokk. 
Langt mindre en statsmakt som kan gjennomføre en økono
misk stabiliserende inntektspolitikk i verdensmålestokk.

Konklusjonen på det hele blir at økonomisk vekst innenfor det 
kapitalistiske verdenssystemet forblir et uavklart mysterium 
dersom vi tar underkonsumpsjonsteoretikerne på ordet.

STATSMAKTENS MULIGHET FOR Å PÅVIRKE KAPITALAKKUMULASJONEN

Statsmaktens mulighet til å føre en økonomisk politikk som mot
virker stagnasjonstendensene, ble diskutert av underkonsump- 
sjonsteoretikere lenge før Keynes. Dette temaet finner vi en” 
dog antydningsvis drøftet av Malthus. Etter siste verdenskrig 
har da også underkonsumpsjonsteoretikerne tolket gjennomslaget 
for keynsk økonomisk politikk som en bekreftelse på egne teo
retiske ideer. I tillegg kommer at den generelle økningen i 
statlig uproduktivt konsum, (stjerneeksempel: militæroppbygg- 
ingen, utbyggingen av helse- og sosialvesenet, inntektsover
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føringene via trygdesystemet) dels kan tolkes som dannelsen av 
et ytre marked utenfor det ordinære kapitalkretsløpet. Dels 
kan det tolkes som utslag av en inntektspolitikk til fordel 
for lønnsmottakerne, spesielt de med lav inntekt. Dette er 
alle tiltak som ifølge underkonsumpsjonsteoretikerne reduserer 
realiseringsproblemet og dermed motvirker stagnasjonstendensene.

I denne sammenheng bør det nevnes at statens muligheter for å 
fungere som "ytre" marked ofte overvurderes svært mye fordi man 
bare ser på statens samlede utgifter uten å se på finansierin
gen av de statlige kjøp av varer og tjenester. Dersom utgif
tene til f.eks. opprustning dekkes gjennom skatter på lønnsinn
tekt er realiseringsproblemet like stort. Økningen i "rust- 
ningsmarkedet" motvirkes av reduksjon i lønnsarbeidernes kon
sum10. Bare dersom opprustningen finansieres gjennom statlig 
underskuddsbudsjettering - lån fra kapitalistene som helhet til 
staten - eller gjennom skatt på profittinntekter, øker spille
rommet for å absorbere overskuddskapasitet. Ved første øye
kast synes dette å være en lovende utveg.

Antar vi at økningen i rustningsutgiftene blir finansiert gjen
nom statlige lån, dvs. underskuddsbudsjett, vet vi at dette øker 
profittvolumet (nominelt!). Men denne økningen trenger slett 
ikke bare være en økning av produksjonsvolumet til faste priser. 
Selv om vi forutsetter ledig kapasitet*- kan den økte offentlige 
aktiviteten gi rom for en oppblåsing av profittvolumet gjennom 
økte priser. Jo større innslag av "monopol"-prisdannelse det 
er i de sektorene som direkte eller indirekte nyter godt av øk
ningen i statlig etterspørsel, desto mindre sannsynlig er en 
økning i produksjonsmengden tilsvarende en "prisnøytral" multi- 
plikatorprosess, (ringvirkningsprosess).

Dersom økningen i statsutgiftene utelukkende blir finansiert 
gjennom skatt på profittinntektene, gir ikke den statlige øk
ningen i etterspørselen rom for økning av realisert merverdi10. 
Men profittinntekta kan lett bli mindre av føjgende grunn: Den 
generelle skatten på profittinntektene reduserer profittvolumet 
i de sektorene som ikke drar nytte av den statlige etterspør- 
selsøkningen. Vi står m.a.o. overfor en inntektsoverføring 
mellom ulike kapitalfraksjoner. Dette kan i neste omgang føre 
til en reduksjon av investeringsvolumet i de sektorene som kom
mer negativt ut. Det er ikke uten videre sannsynlig at inves- 
teringsnedgangen i disse sektorene kompenseres av en økning i 
investeringsvolumet i de sektorene som kommer positivt ut. For 
det første har de sistnevnte sektorene pr. forutsetning ledig 
kapasitet i utgangspunktet. For det andre er det trolig at en 
del av den forventede produksjonsøkningen i disse sektorene 
fordamper i prisøkninger, (se avsnitt foran). Dersom resultatet
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alt i alt blir en reduksjon av det samlede investeringsvolumet, 
vil dette redusere spillerommet for en økning av den realiserte 
merverdimassen. Denne formen for finansiering av statlig akti
vitet vil da snarere få en negativ effekt på det generelle ak
tivitetsnivået .

Statsmakten har dermed begrensede muligheter for å skape et eks
panderende "ytre" marked gjennom egne kjøp finansiert av under- 
skuddsbudsjettering og/eller skatt på profittinntekter# Vi be
nekter selvsagt ikke statens muligheter for å føre en aktiv 
motkonjunkturpolitikk* Men det er et langt stykke å gå fra 
dette til å hevde at staten gjennom sin etterspørselspolitikk 
opphever de stagnasjonstendensene som underkonsumpsjonsteoreti- 
kerne postulerer. Selv om statens økonomiske politikk kan på
virke forløpet av kapitalakkumulasjonen, betyr ikke dette at 
staten kan erstatte kapitalakkumulasjonen som sentral vekst- 
mekanisme. Staten er derimot i banal økonomisk forstand bun
det til kapitalakkumulasjonen som sitt elementære inntektsgrunn
lag. Dette fundamentale saksforholdet blir mer åpenbart jo mer 
de oversykliske stagnasjonstendensene i kapitalakkumulasjonen 
gjør seg gjeldende.

OPPSUMMERENDE KRITIKK AV UNDERKONSUMPSJONSTEORETIKERNE

Ulike varianter av krisemodellen innenfor underkonsumpsjons- 
teoriene inneholder to viktige argumentasjonstråder som slett 
ikke bør underkjennes:

1. Underkonsumpsjonsteoretikerne har alltid konsekvent argu
mentert mot alle former for økonomisk harmonilære som 
hevder at tilbudet automatisk skaper sin betalingsdyktige 
etterspørsel. Den produserte merverdimassen lar seg med 
andre ord ikke nødvendigvis realisere i sin helhet. Den 
urealiserte merverdimassen forblir "potensiell”. Den lar 
seg ikke forvandle til penger og fremtrer da heller ikke 
som profitt.

2. Det følger av punkt 1 at det blir interessant å se på hva 
som eventuelt begrenser markedsmagen, eller den effektive 
etterspørselen. Da er det nærliggende å se nærmere på 
den etterspørselen som stammer fra lønnsinntektene. Dette 
er jo den største etterspørselskomponenten. Det vi i 
neste omgang merker oss, er at lønnsinntekten både er en 
kilde til betalingsdyktig etterspørsel og en kostnads
komponent i kapitalistenes regnskap. I den grad de 
stadig søker å skjære ned lønnsutgiftene for å øke spille
rommet for merverditilegnelsen, synes de samtidig å re
dusere muligheten for å realisere den samme merverdi-

30



massen. Realiseringsbetingelsene synes dermed å være 
underlagt de systembetingede motsetningene i inntekts
fordelingen.

Det karakteristiske ved de periodiske økonomiske krisene er 
kronisk tendens til overakkumulasjon av investeringsvarer. Et 
element i denne overakkumulasjonen av investeringsvarer er ofte 
et misforhold mellom akkumulasjonstakten i investeringsvare- 
sektoren og behovet for kapasitetsutvidelse i konsumvaresek- 
toren. Dette misforholdet lar seg lett tolke som utslag av 
mekanismene referert til punkt 2. En slik konklusjon gir like
vel et for enkelt bilde av kapitalkretsløpet.

Problemet med en slik konklusjon er at kapitalakkumulasjonen 
oppfattes som fullstendig underlagt ekspansjonen i konsumetter- 
spørselen. Dette er feil av minst to grunner:

a) Ser vi bort fra statens innvirkning på omfanget av den 
effektive etterspørselen, er denne i utgangspunktet 
generert gjennom kapitalistklassens akkumulasjonsbeslut- 
ning. Kapitalistene kjøper ikke bare investeringsvarer 
og råstoff/halvfabrikata. De kjøper også arbeidskraft.
I og med at mesteparten av konsumetterspørselen stammer 
fra lønn, er det helt forkjært å stille konsumetterspør
selen som en uavhengig faktor overfor kapitalakkumula
sjonen.

b) En betydelig del av investeringene foretas for å produ
sere investeringsvarer. Dette gjør det enda mer tvil
somt å forutsette at investeringsaktiviteten er full
stendig underlagt konsumvareetterspørselen (jfr. Sweezy - 
se side24 ). Investeringene har et primært mål: å garan
tere kapitalens profitt og så langt råd er å sikre en
keltkapitalen ekstra profitt. Det er nærmest en elemen
tær misforståelse å forutsette a priori at den kapitalis
tiske produksjonens grunnleggende motiv er å tilfreds
stille menneskelige behov.

Underkonsumpsjonsteoretikernes problem er etter vår mening at 
de stirrer seg blind på begrensningene i realiseringsbetingel
sene. Dette kommer blant annet til uttrykk ved at de i stor 
grad ignorerer kapitalakkumulasjonen ikke bare som drivkraft bak 
strukturendringene, men også som utgangspunkt for bestemmelsen 
av den effektive etterspørselen.

Denne enøyde oppfatningen av begrensningene i kapitalakkumula
sjonen har gitt underkonsumpsjonsteoretikerne en svært enkel 
kriseteori. Det kan i seg selv borge for teoriens langvarige
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popularitet. Men dens popularitet innenfor venstreorienterte 
og progressive politiske strømninger kan vel i større grad til
skrives dens funksjonsegenskap som ideologisk overbygning for 
økonomistiske og reformistiske strømninger i arbeiderklassen.

Siden begrensningene i massenes betalingsdyktige konsumetter- 
spørsel er grunnlaget for økonomisk stagnasjon og krise, byr 
følgende kriseløsningsresept seg selv: Øk lønnsarbeidernes inn
tektsandel enten gjennom fagforeningenes.egenaktivitet og/eller 
gjennom statens skattepolitikk, sosial- og trygdepolitikk. En 
slik inntektsomfordeling vil også være i kapitalistklassens in
teresse siden den vil bedre realiseringsbetingelsene og derfor 
øke spillerommet for nye investeringer. Men kapitalistene er 
forhindret f ra å følge denne innsikten eller mangler denne helt 
på grunn av markedsprosessens hensynsløse krav. Desto større 
betydning får arbeiderklassens organisasjoner og staten for 
gjennomføringen av den samfunnsmessige fornuft.

Underkonsumpsjonsteorien gir dermed en enkel ideologisk begrunn
else for hvorfor det finnes grunnlag og spillerom for arbeider
klassens interessekamp på det kapitalistiske systemets egne 
premisser. Den antyder endog spillerom for et klassekompromiss 
når det gjelder statens økonomiske politikk. Dette betyr like
vel ikke at underkonsumpsjonsteorien har spilt noen vesentlig 
rolle i sosialdemokratiske partier med statlig maktansvar.

Grunnen til dette er at den resepten teorien gir for økonomisk 
kriseløsning er for naiv. Dette er igjen uttrykk for teoriens 
enøyde perspektiv på kapitalakkumulasjonen. Dersom teoriens 
enkle resept er riktig, blir det for eksempel et mysterium 
hvorfor lønnsarbeidernes inntektsandel som regel er høyest ved 
innledningen til en økonomisk krise eller konjunkturnedgang.

Med teoriens enkle perspektiv ser en lett bort fra det faktum 
at en viktig del av samfunnsproduktet ikke skal og heller ikke 
er ment å skulle kjøpes av lønnsarbeiderne. Økningen i salget 
av konsumvarer sier i seg selv ikke noe om hvordan det går med 
det totale salget av investeringsvarer, halvfabrikata og rå
stoffer. En slik økning fører heller ikke automatisk til stør
re produktive investeringer. Snarere tvert imot: Dersom denne 
økningen er et resultat av en rask omfordeling av nasjonalinn
tekta på bekostning av profittinntektene, vil den heller føre 
til et sammenbrudd i investeringsetterspørselen - dvs. i salget 
av investeringsvarer. Kommer dette på toppen av en lengre pe
riode med fall i profittraten, vil et generelt fall i kapital
akkumulasjonen være følgen. Den økonomiske krisa vil være uunn
gåelig. Underkonsumpsjonsteoretikernes enøyde perspektiv på 
kapitalakkumulasjonen som underlagt utviklingen av konsumetter-
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spørselen, er derfor langt fra tilstrekkelig for å analysere de 
økonomiske krisemekanismene. Siden denne teorien heller ikke 
er i stand til å forklare økonomisk vekst, er det et uttrykk 
for at den egentlig helt mangler en teori for kapitalakkumula- 
sj onen.

Av minst to grunner må en slik akkumulasjonsteori se på sam
menhengen mellom betingelsene for merverdiproduksjonen, utvik
lingen av profittinntektene og akkumulasjonsforløpet:

1. Kapitalakkumulasjonens sentrale motiv er merverdiyng- 
ling eller sagt på en annen måte: enkeltkapitalens pro
fitt jakt .

2. Rytmen i markedsekspansjonen i form av utvidet etter
spørsel etter råvarer, vareinnsats, investeringsvarer 
og arbeidskraft er nært knyttet til akkumulasjonstakten. 
Vi kan uttrykke dette noe mer presist: Underkonsumpsjons- 
teorektikerne synes å overse at etterspørsel etter kon
sumvarer betalt av lønnsinntekt ikke direkte kan danne 
realiseringsgrunnlaget for den samlede profittmassen.
Ser vi bort fra kapitalistenes konsum, statlig budsjett
underskudd og eksportoverskudd, kan realiseringsrammen 
for den totale profittmassen bare øke gjennom økt in- 
vesteringsvolum. (Dette gjelder selvsagt ikke for rea
liseringen av enkeltkapitalenes profitt) .

For å studere disse spørsmål mer i detalj, må vi se på krise- 
teorier som tillegger kapitalrentabiliteten en sentral plass i 
analysen av det økonomiske vekstforløpet. Det gjelder både 
profittklemme-teoriene og teorien om profittratens fallende 
tendens.

*
PROF ITTKLEMME“TEORI ENES PERSPEKTIV PÅ ØKONOMISK KRISE

Dersom vi ser bort fra årsakene til en profittklemme-situasjon, 
kan denne ganske enkelt beskrives som en tilsjiand der profitt- 
inntektenes andel av nasjonalinntekten presses ned av en økende 
lønnsandel. En slik situasjon kan i neste omgang tolkes som 
årsaken til synkende investeringsaktivitet og generell økono
misk stagnasjon og krise.

Dette enkle kriseperspektivet har av åpenbare grunner hatt en 
stabil tilhengerskare blant kriserammede kapitalister. Følgelig 
er det et perspektiv som nyter en høy alder. Kapitalistenes 
instinktive tilslutning til denne enkle profittklemme-teorien 
for økonomiske kriser, er selvsagt ingen garanti for at den gir 
et "riktig" bilde av årsaksammenhengene. Dette saksforholdet 
gir derimot noe av forklaringen på marxistenes tradisjonelle
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skepsis mot profittklemme-perspektivet. Det er derfor litt 
spesielt når profittklemme~resonnement spiller en vesentlig 
rolle når marxistisk orienterte økonomer forsøker å forklare 
de økonomiske stagnasjonstendensene utover i 70-årene. Hvorfor 
er dette perspektivet blitt mer fremtredende i slike analyser?

Før vi drøfter dette, er det viktig å understreke følgende:

1. Det tradisjonelle anvendelsesområdet for profittklemme- 
tankegangen er modeller for økonomiske konjunktursving
ninger, Det vil si modeller som analyserer variasjo
nene i profitt- og lønnsandelene vurdert i sammenheng 
med svingningene i aktivitetsnivået over en konjunktur- 
bølge.

2. Bruken av profittklemme-resonnementet innenfor nyere 
marxistisk orientert litteratur er normalt ikke knyttet 
til analyser av konjunkturforløpet. Analysenes sikte
mål er først og fremst å forklare hvorfor profittraten 
har vist en fallende trend i de fleste industrilandene 
de siste 15 - 20 årene.

Men for å drøfte en del begrensninger i profittklemme-perspek
tivet, må vi først se på denne teoriens tradisjonelle anven
delsesområde innenfor konjunktursyklus-teori.

ØKONOMISKE KRISER SOM RESULTAT AV AT PROFITTINNTEKTENE STRYPES

Til nå har vi kanskje gitt inntrykk av at tradisjonell marxis
tisk akkumulasjonsteori er kjemisk fri for profittklemme-re- 
sonnement. Men det ville nærmest være å overse et sentralt 
poeng i Marx1 egen framstilling av kapitalens akkumulasjons- 
prosess. En vesentlig motsetning i denne prosessen er ifølge 
Marx at arbeidskraften kan kjøpes og selges som vare, men den 
menneskelige arbeidskraften kan ikke produseres som vare.
Dette betyr at tilgangen på arbeidskraft ikke direkte føyer 
seg etter kapitalens akkumulasjonsbehov. Tilgangen på arbeids
kraft kan derfor ytre seg som en skranke for videre akkumula
sjon.

Det er selvsagt ikke snakk om at tilgangen på arbeidskraft er 
noen absolutt skranke i den forstand at kapitalakkumulasjonen 
rett og slett er underlagt den naturlige veksten i arbeiderbe
folkningen. Spillerommet for kapitalens herredømme både i pro
duksjonsprosessen og i arbeidsmarkedet er imidlertid i høy grad 
avhengig av en mobiliserbar arbeidskraftreserve.

Hvordan denne reservearmeen (Marx) er sammensatt, hvordan 
den er knyttet til kapitalkretsløpet - dvs. hvordan den skapes
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og opprettholdes, eventuelt uttøimnes gjennom kapitalakkumula
sjonen-er et tema som ligger utenfor denne artikkelens ramme. 
Vi skal nøye oss med å antyde de viktigste mekanismene for å 
opprettholde en mobiliserbar arbeidskraftreserve:

- Omstruktureringen av produksjonsprosessen i retning av 
mekanisering og automatisering

- Sanering av eldre bedrifter med relativt arbeids
intensive produksjonsprosesser

- Sanering av relativt arbeidsintensive bransjer i den 
grad produktene fra disse kan erstattes gjennom import, 
(gjennom internasjonal arbeidsdeling).

I tillegg kommer en meget vesentlig historisk omstendighet: 
Ekspansjonen av kapitalistisk produksjon har foregått og fin
ner fortsatt sted i et miljø med innslag av ikke-kapitalistisk 
produksjon. Handverk og i særdeleshet jordbruk har spilt en 
avgjørende rolle som potensielt arbeidskraftreservoar for ka- 
pitalakkumulasj onen.

Poenget for den videre framstillingen er imidlertid at reserve- 
armeens sammensetning og størrelse ikke er føyelig og tøyelig 
etter kapitalakkumulasjonens umiddelbare behov. Dette er slik 
for det første fordi arbeidsmarkedet er splittet opp, (eks.: 
kvalifikasjon, kjønn). Arbeidskraft er med andre ord ikke en 
lettflytende substans som kan strømme dit etterspørselspresset 
er høyest. For det andre er kapitalens omstrukturering og sa
nering av produksjonsprosessen noe som tar tid. For det tredje 
vil borgerskapets spillerom for å utnytte reservearmeen i ulike 
former for utpressingsstrategier, være begrenset av organiserte 
eller mer "spontane” 1 motstrategier fra arbeiderklassen eller 
fraksjoner av denne.

Tilgangen på arbeidskraft kan derfor bli en skranke som ikke 
lett lar seg flytte. Særlig gjelder dette innenfor en så kort 
tidsperiode som varigheten av den ekspansive fasen i en kon- 
j unktursyklus.

Relativ knapphet på arbeidskraft ytrer seg derfor som et peri
odisk fenomen. Dette er samtidig perioder der arbeiderklassen 
eller deler av den står i en særlig sterk "forhandlingsposisjon" 
overfor kapitalen eller enkelte kapitalfraksjoner.

Det er også i slike faser av konjunktursyklusen at lønnsarbei
derne lettest klarer å kjempe gjennom lønnsøkninger samtidig 
som de mest effektivt klarer å motstå disiplineringsstrategier 
i produksjonsprosessen. Under disse omstendighetene blir pro- 
fittinntektene truet fra to kanter: relativt raskt økende
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reallønninger og avtagende produktivitetsvekst. Begge deler 
er tegn som tradisjonelt signaliserer innledningen til en kon- 
j unkturnedgang.

Dette saksforholdet danner vanligvis springbrettet for profitt- 
klemme-teorienes betraktninger om sammenhengen mellom variasjo
ner i inntektsfordelingen og forløpet av de økonomiske konjunk
turene.12 Denne formen for konjunkturteori tar utgangspunktet 
i følgende observasjon: Normalt vil forholdet mellom pro
fitt- og lønnsandel variere systematisk over konjunktursyklu- 
sen.13

Gjennom første del av oppgangskonjunkturen og et stykke fram 
mot konjunkturvendepunktet vil forholdet mellom profittandel 
og lønnsandel øke. Profittinntektene øker med andre ord ras
kere enn lønnsinntektene. Under siste del av oppgangskonjunk
turen og mesteparten av nedgangskonjunkturen vil dette forhol
det utvikle seg i motsatt retning.

Dette forløpet synes umiddelbart å bekrefte nedgangskonjunk
turen som et produkt av en profittklemme-situasjon. Det vil 
si at en relativt rask lønnsøkning går på bekostning av pro- 
fittinntektene. Kapitalakkumulasjonen strypes enten fordi 
"akkumulasjonsfondet" avtar siden profittmassen minker og/eller 
profittraten synker og framtidig avkastning på nye investerin- 
ger synes lav - i alle fall usikker.

Årsaksmekanismene bak variasjonene i inntektsfordelingen mellom 
profitt og lønn og konjunkturforløpet er likevel noe mer inn
viklet enn det profittklemme-teoriene vil ha oss til å tro.
Dét er verdt å merke seg at forholdene som har innflytelse på 
inntektsfordelingen, også varierer gjennom konjunktursyklusen.
La oss belyse dette gjennom en nøyere drøfting av de fasene av 
konjunkturen der lønnsinntektene direkte synes å variere på 
bekostning av profittinntektene. Som nevnt vil dette normalt 
gjelde siste del av konjunkturens oppgangsfase og nesten hele 
nedgangsfasen.

Vi mener at det bare er siste delen av oppgangskonjunkturen 
som med rimelighet kan sies å gi opphav til en profittklemme- 
situasjon. Det vil si en situasjon der en rask økning i lønns
inntektene så og si kan strype profittinntektene. (Vi ser bort 
fra at også andre forhold kan skvise profittinntektene - for 
eksempel raskt økende råstoff-priser). Begrunnelsen for at en 
slik profittklemme-situasjon kan oppstå, har vi gitt foran. Vi 
har også nevnt at en slik situasjon ofte signaliserer et kon
junkturomslag. Men det er i seg selv ikke nok til å gi pro- 
fittklemme-mekanismene eneansvaret for det videre kriseforløpet.
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Disse mekanismene kan like gjerne bare virke kriseutløsende.

La oss gå over til å se på hva som skjer i konjunkturens ned- 
gangsfase. Normalt vil vi fortsatt registrere at forholdet 
mellom profitt- og lønnsandel synker. Det er likevel for lett
vint å avlede en profittklemme-situasjon av denne observasjonen

Riktignok vil en reduksjon i pengelønna være nærmest utenkelig 
på grunn av de voldsomme konfliktene en slik kriseløsnings- 
strategi vil utløse. Til gjengjeld er grunnlaget for offensive 
krav og aksjoner for reallønnsøkninger ikke særlig gode etter 
hvert som økonomien glir ned i bølgedalen. Likevel fortsetter 
profittinntektenes andel å falle. Hvorfor?

For det første må en reduksjon i reallønna eventuelt en demp- 
ning av reallønnsveksten skje gjennom generell prisstigning. 
Dette må formidles gjennom en statlig inflatorisk politikk 
siden grunnlaget for å øke prisene i nedgangskonjunkturen er 
dårligere enn i konjunkturens ekspansive fase. Dette gjelder 
i særlig grad de ikke-monopoliserte sektorene. En slik infla
torisk politikk er motsetningsfylt av mange årsaker - i alle 
tilfelle tar det tid før den eventuelt har noen effekt.

Den andre og kanskje viktigste grunnen til at profittinntektene 
fortsetter å falle relativt raskt i nedgangskonjunkturen, har 
ingenting å gjøre med hvorvidt arbeiderne klarer å opprettholde 
pengelønnsnivået, eventuelt reallønnsnivået. Denne delen av 
fallet i profittinntektene skyldes tvungen lageropphopning og 
lav kapasitetsutnyttelse med tilhørende tilbakegang i produk
tiviteten.

Denne svekkelsen av produktivitetsutviklingen skyldes ikke at 
produksjonsarbeiderne er blitt dovnere. Det motsatte er til
fellet siden arbeidsdisiplinen normalt øker i skyggen av økende 
eller truende arbeidsløshet. Men den økte arbeidsdisiplinen 
og arbeidsintensiteten er ikke tilstrekkelig til å kompensere 
for økende gjennomsnittskostnader på grunn av lavere kapasitets 
utnyttelse. Dette gjør seg særlig gjeldende innenfor invester- 
ingsvaresektoren siden investeringsvareetterspørselen varierer 
mye over konjunktursyklusen og når et lavmål i løpet av ned- 
gangsfasen.

For konsumvaresektoren blir variasjonen i etterspørselen mindre 
nettopp fordi forholdet mellom profitt- og lønnsandel dels svin 
ger motsatt variasjonene i aktivitetsnivået. Stivheten i penge 
lønnsnivået eventuelt reallønnsnivået virker med andre ord sta
biliserende på etterspørselsnivået i konjunkturens nedgangsfase 
Dette er for øvrig et viktig poeng som kan avledes direkte fra
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underkonsumpsjonsteorien.

Hovedpoenget er altså at en systematisk samvariasjon mellom 
et fallende profitt/lønn-forhold og økonomisk nedgang ikke 
uten videre gir grunnlag for å tolke det siste som utslag av 
en profittklemme-situasjon. Dette begrenser relevansen til 
profittklemme-tankegangen som økonomisk kriseteori - i alle 
fall hva angår konjunkturteori.

Denne kritikken mot profittklemme-teorien blir mindre gyldig 
dersom teoriens siktemål avgrenses til å skulle forklare tren
den i profittrate-fallet de siste 15 - 20 årene* Da blir teo
riens ambisjoner ikke å analysere virkningsmekanismene bak en 
økonomisk nedgangskonjunktur, men å sannsynliggjøre de vik
tigste årsaksmekanismene bak en økonomisk utvikling med en 
generelt depressiv grimntone.(Mandel). Det er særlig i denne 
sammenhengen profittklemme-teorien sanker økende popularitet - 
også blant marxistisk orienterte økonomer.

ER KAPITALENS PROFITTKRISE GANSKE ENKELT ET UTTRYKK FOR EN 
STRUKTURELT BETINGET PROFITTKLEMME-SITUASJON?

Et marxistisk profittklemme-perspektiv anvendt i en analyse av 
trenden i profittratefallet er ikke prinsipielt forskjellig 
fra det vi møter i analysen av endringene i profittinntektenes 
andel over en konjunktursyklus* Det karakteristiske er fort
satt den vekt denne teorien tillegger arbeiderklassens relative 
styrke i arbeidsmarkedet i forklaringen av profittandel og ak- 
kumulasjonsforløp. Forskjellen er egentlig at dette utgangs
punktet må tillegges enda mer vekt når det anvendes i analysen 
av profittratetrenden.

Skal en slik analyse holde vann, må profittklemme-mekanismen ha 
en mer selvstendig status i forhold til kapitalakkumulasjonens 
feberkurver: På en eller annen måte må arbeiderklassen klare
å opprettholde sin relative styrkeposisjon på tross av konjunk
turtilbakeslag og stigende arbeidsløshet. En normal nedgangs
konjunktur er altså ikke lenger tilstrekkelig for å tippe vekt
skåla til kapitalistklassens fordel. Det denne klassen økono
misk og styrkemessig taper mot toppen av oppgangskonjunkturen, 
makter den ikke å ta igjen i løpet av neste økonomiske bølge
dal. Resultatet er ikke en periodisk, men "permanent” profitt- 
klemme-situasjon.

Den videre argumentasjonen er i og for seg velkjent. Den ten- 
densielle nedgangen i profittraten og profittinntektene fører 
til en tendensiell nedgang i investeringstakten, (akkumulasjons- 
takten). Siden investeringene i nytt produksjonsutstyr har en

38



avgjørende betydning for produktivitetsveksten, vil nedgangen 
i investeringstakten føre til lavere vekst i produktiviteten.14

Tar vi utgangspunkt i profittinntektenes andel etter skatt i 
perioden etter 1960-65, synes tilbakegangen i hovedsak å kunne 
forklares av følgende forhold:

1. Økning i lønnsinntektenes andel
2. Økning i statens andel av nasjonalproduktet
3. Sterk økning i råstoffprisene. (Dette gjelder særlig 

etter 1972).

Det er ingen grunn til å anta at veksten i statens andel av na
sjonalproduktet og økningen i råstoffprisen automatisk vil gå 
på bekostning av profittinntektene. Dette er forhold som også 
kan tenkes å redusere lønnsinntektenes andel. Men nettopp denne 
andelen øker, mens profittinntektenes andel går ned.

De rent empiriske observasjonene synes dermed å by konklusjonen 
fram på et fat15: Arbeiderklassen har ikke bare maktet å øke 
sin andel av "kaka". Den har også i stor grad lykkes i å mot
stå forsøk på å velte kostnadene ved økte statsutgifter og økte 
råstoff-priser over på lønnsinntektene. Dermed synes profitt
inntektene å ha blitt en reststørrelse i inntektsfordelings- 
kampen.

Dette empiriske materiale har da også overbevist mange marxis
ter. Enkelte synes endog å dra følgende konklusjon på grunnlag 
av disse særegne historiske erfaringene. Klassekampen, slik 
den ytrer seg i det relative styrkeforholdet mellom klassene i 
arbeidsmarkedet, har en avgjørende innflytelse på vilkårene for 
kapitalens merverditilegnelse i produksjonsprosessen. Dersom 
denne konklusjonen er riktig, gir den grunnlag for meget posi
tive prognoser når det gjelder arbeiderklassens muligheter for 
å sette makt også bak fundamentale politiske krav. Takket være 
sin forhandlingsstyrke har den jo allerede maktet å presse ka
pitalistene mot veggen hva angår vilkårene for utbyttingen av 
arbeidskraften.

Ikke uten grunn virker en slik konklusjon urealistisk og naiv 
i forhold til erfaringer fra en lengre historisk periode enn 
det er snakk om her. Den direkte koblingen mellom klassens 
relative styrke i arbeidsmarkedet og arbeiderklassens innflyt
else over utbyttingsforholdene tar da heller ikke hensyn til et 
annet vesentlig forhold: Arbeiderklassens styrkeposisjon i ar
beidsmarkedet og reorganiseringen av produksjonsprosessen er i 
avgjørende grad avhengig av investeringstakten og formen denne 
kapitalakkumulasjonen får (f.eks.: teknologisk). Dette er for

39



hold arbeiderklassen til nå har hatt liten innflytelse over.
Til syvende og sist sitter borgerskapet med jokeren - ikke 
minst på det økonomiske området.

Dette er imidlertid en prinsipiell innvending som overhodet 
ikke forklarer hvorfor forholdet mellom profitt og lønn sank 
betraktelig i perioden etter 1960-65 i de fleste industriland. 
Det er denne observasjonen som trass i alt er profittklemme- 
teoretikernes utgangspunkt. For eksempel mener Glyn og Sut
cliffe at det "dramatiske” profittratefallet i England skyldes 
lønnsinntektenes økende andel av nasjonalproduktet. Denne an
delen tar de for øvrig som en tilnærmet indeks på utbyttings- 
forholdet eller merverdiraten. Fallet i profittraten tilskri
ves med andre ord synkende utbyttingsrate.16

Hvis dette er riktig, er den fallende profittraten et uttrykk 
for en klassisk profittklemme-situasjon. Det som kompliserer 
denne tilsynelatende åpenbare konklusjonen, er at lønnsandelen 
overhodet ikke kan tas som et tilnærmet uttrykk for utbyttings- 
raten slik Glyn og Sutcliffe hevder.

I praksis setter de forholdet mellom profitt og lønn, (før 
skatt), lik merverdiraten. Det vil si at den registrerte pro- 
fittmassen settes lik den produserte merverdimassen, mens lønn 
settes lik arbeidskraftens verdi eller verdien av produktmassen 
som arbeiderklassen faktisk disponerer. Det første er feil.
Det andre er en tilnærmelse. La oss først se på forholdet 
mellom pengelønn og arbeidskraftens verdi.

Tradisjonelt blir arbeidskraftens verdi bestemt som summen av 
verdien på de varene som inngår i arbeidernes konsum. En sne
ver tolkning av denne definisjonen gir selvsagt grunnlag for å 
sette arbeidskraftens verdi lik løpende utbetalt (real-)lønn. 
Poenget er imidlertid at arbeidskraftens verdi ikke bestemmes 
ut fra de løpende reproduksjonskostnadene til den enkelte ar
beider eller arbeiderfamilie, Disse kostnadene er knyttet til 
klassen av lønnsarbeidere og inkluderer kostnader ved reproduk- 
sjonsfunksjoner i offentlig regi. Eksempel på slike funksjoner 
finnes i undervisningssystemet og helsevesenet. I tillegg kom
mer ulike trygde- og pensjonsytelser via sosial- og trygdesys
temet .

Det er selvsagt mulig å føre mange og lange vitenskapelige og 
moralske debatter om hvilke offentlige ytelser som skal trekkes 
med i bestemmelsen av arbeidskraftens verdi. På samme måten 
er det også mulig å føre en vidløftig diskusjon om hvorvidt en 
årlig sydentur hører med i reproduksjonskostnadene for en skan
dinavisk arbeiderfamilie. Hovedpoenget er er likevel at de
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statlige reproduksjonsytelsene må tas med. Det betyr også at 
formen og omfanget på disse ytelsene må inkluderes i det Marx 
kaller det historiske element i arbeidskraftens verdi.

Både prinsipielt og empirisk blir arbeidskraftens verdi van
skeligere å håndtere. Det som prinsipielt er viktig å merke 
seg er at den delen av arbeidskraftens verdi som korresponderer 
med kostnadene for statlige reproduksjonsytelser, ikke er un
derlagt salget av arbeidskraften som vare. Dette skal vi komme 
tilbake til. Empirisk vil arbeidskraftens verdi gjenspeile to 
komponenter: Disponibel reallønn - det vil si bruttoreallønn
korrigert for brutto direkte og indirekte skatter. Dette ele
ment er i sin helhet knyttet til salget av arbeidskraften. I 
tillegg kommer statlige ytelser som i hovedsak ikke er betinget 
av eller knyttet til denne spesielle salgsoperasjonen. Disse 
ytelsene består dels av matsubsidier, trygdeoverføringer, mer 
eller mindre subsidierte "naturalytelser" - særlig innen under
visningssystemet, helse- og sosialsektoren.

For å se sammenhengen mellom arbeidskraftens verdi og produsert 
merverdi, må vi i prinsippet beregne nettokostnadene ved de 
statlige reproduksjonsytelsene. La oss kalle denne verdikompo
nenten: netto lønns overføring. Den er da bestemt som kostnad
ene ved statlige reproduksjonsytelser minus direkte og indirekte 
bruttoskatter betalt av arbeidslønn.

Ser vi bort fra eventuelt eksportoverskudd, kan verdisummen av 
bruttoprofitt pluss bruttolønn settes lik den årlige "nyprodu- 
serte" verdi. Den registrerte bruttoprofitten vil nå være for
skjellig fra merverdimassen av to grunner:

1. Samlete nettolønnsoverføringer er forskjellige fra null. 
Merverdimassen vil øke dersom nettooverføringene er nega
tive. (Arfteiderne betaler mer i skatt enn de får igjen). 
Den vil minke dersom nettooverføringene er positive.

2. Den registrerte bruttolønna vil inkludere arbeidslønn i 
uproduktive sektorer betalt av merverdien produsert i 
produktive sektorer.

Det er særlig punkt 2 som gjør det prinsipielt feilaktig å iden
tifisere forholdet mellom bruttoprofitt og bruttolønn med mer- 
verdiraten. For det første vil merverdiraten være mye større 
enn profitt/lønn-brøken. For det andre vil en variasjon i den 
siste brøken ikke nødvendigvis avspeile en tilsvarende variasjon 
i den første. For eksempel kan profitt/lønn-brøken avta sam
tidig som merverdiraten øker ganske enkelt fordi antallet lønns
arbeidere i de uproduktive sektorene vokser overproporsjonalt. 
Eller sagt med andre ord: Vanlig inntektsfordelingsstatistikk
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vil automatisk overdrive profittklemme-tendensene dersom vek
sten i de uproduktive sektorene er relativt stor.

Hva mener vi så med uproduktive sektorer? Her må vi nøye oss 
med å gi et nærmest leksikalsk svar uten nærmere detaljert 
drøfting:

a) Hele den statlige sektor vil være uproduktiv. Dette 
betyr blant annet at de lønnskostnadene som ikke er 
knyttet til reproduktive ytelser for lønnsarbeidere i 
de produktive sektorene, er “kamuflert" merverdi.17

b) Den produktive sektor vil i hovedsak bestå av industri, 
råstoff-utvinning, bygg og anlegg og transport. Men 
også disse sektorene vil ha et betydelig innslag av 
uproduktivt, (ikke merverdi-produserende) arbeid. Dette 
gjelder stort sett den delen av arbeidsstokken som ka
pitalistene selv klassifiserer som overhead-personate.

c) Den viktigste uproduktive sektoren innenfor kapitalis
tisk virksomhet er den som står for sirkulasjonen av 
eiendomstitler til varer, tjenester, verdipapir og pen
ger. Arbeidet i disse sektorene er ikke verdiproduser- 
ende. Det formidler utelukkende verdiens formskifte 
for eksempel fra vare til penger eller fra penger til 
vare. Eller om man vil: det formidler skiftet av eien- 
domstittel til en vare fra selger til kjøper. Dette 
gjelder i særdeleshet virksomhet innenfor varehandel, 
bank og finans, forsikringsvirksomhet og eiendomsfor- 
midling. Kapitalkretsløpets sirkulasjonskostnader er 
konsentrert i disse sektorene.

Statens "merverdispising" er de marxistisk orienterte profitt- 
klemme-teoretikerne klar over og korrigerer for. Men den delen 
av merverdien som kamufleres i form av arbeidslønn innenfor 
virksomhet nevnt i punkt b og c, blir som oftest glemt. Dette 
er litt merkelig når vi vet at virksomhet av type c har hatt 
en kraftig vekst i hele etterkrigsperioden. Denne veksten må 
forklares ut fra strukturelle trekk i kapitalkretsløpet. Øk
ningen i kapitalens sirkulasjonskostnader kan i alle fall ikke 
tas til inntekt for en profittklemme-argumentasjon.

Har så disse prinsipielle innvendingene noen annen en rent teo
retisk interesse? Svaret på dette krever en empirisk under
søkelse i tråd med den begrepsstrukturen vi har skissert foran. 
En slik analyse innebærer et omfattende omgrupperingsarbeid av 
vanlig økonomisk statistikk. Vi kjenner bare ett eksempel på 
at et slikt arbeid, gjennomført med data for USA i etterkrigs
perioden fram til 1972. Dette gjelder Anwar Shaikh: National 
income accounts and marxian categories.18
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Vi kan kort oppsummere Shaikhs resultat slik: Mens forholdet 
mellom bruttoprofitt og bruttolønn avtar ganske mye fra 1948- 
50 til 1970-72, øker merverdiraten betraktelig i samme peri
oden. Denne konklusjonen står i sterk kontrast til det vi 
finner hos Glyn og Sutcliffe. Det er egentlig ikke så merke
lig. En hovedgrunn til at profitt/lønn-brøken og merverdiraten 
beveger seg i motsatt retning , er veksten i de uproduktive sek
torene - ikke minst innenfor kapitalens sirkulasjonssfære.
Dette er forhold som Glyn og Sutcliffe ikke tar hensyn til.

Konklusjonen ovenfor gjelder med et interessant forbehold: 
Shaikhs undersøkelse viser at merverdiraten når et toppunkt i 
1965 for deretter å falle fram til 1970. (Hans undersøkelse 
rekker ikke lenger enn til 1972). Dette skiftet, (midlerti- 
dig?), kan i høy grad tolkes som utslag av en profittklemme- 
situasjon.19 Men det er viktig å merke seg at Shaikhs under
søkelse ikke bekrefter noen permanent fallende trend i utvik
lingen av merverdiraten slik Glyn og Sutcliffe hevder.

Shaikhs resultat er ikke direkte overraskende, og vi 
våger å anta at noe lignende gjelder for andre industriland. 
Resultatene fra denne undersøkelsen gir da grunnlag for følg
ende presisering: Profittklemme-situasjonen etter 1965 må tol
kes som utslag av spesielle historiske omstendigheter og ikke 
som uttrykk for en generell profittklemme-tendens i hele etter
krigstiden.

At en profittklemme-situasjon kan oppstå i en bestemt fase av 
konjunktursyklusen, har vi allerede drøftet. Dersom vi betrak
ter etterkrigsperioden fram til 1970 som en langvarig akkumula- 
sjonssyklus med ekspansiv grunntone og tidsrommet rundt 1970 
som syklusens vendepunkt, kommer profittklemme-situasjonen på 
slutten av den lange oppgangsfasen. Karakteristisk nok kommer 
den i en fase av akkumulasjonssyklusen der den mobiliserbare 
arbeidskraft-reserven i stor grad er uttømt i de fleste indust
rilandene .

Vi har her bevisst spilt på betraktninger vi har gjort tidli
gere i forbindelse med profittklemme-situasjon og konjunktur
forløp. Dette gjelder i den forstand at den "strukturelle" 
profittklemme-situasjonen kommer på toppen av en lang økonomisk 
ekspansjonsfase og innleder en økonomisk stagnasjonsfase. Men 
det gjelder også i den forstand at vi tviler på om situasjonen 
utover i 1970-årene kan beskrives og analyseres som en ren pro- 
fittklemme-situasjon.

Vi har argumentert for at det ikke er mulig å avlede en profitt 
klemme-situasjon av et observert fallende profitt/lønn-forhold.
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(Med mindre en med profittklemme-situasjonen ganske enkelt vil 
uttrykke at profittinntektene er klemt!) For det første vil 
de realiserte profittinntektene i en situasjon med ledig kapa
sitet, (ledig produksjonsutstyr, arbeidsledighet etc.) være 
avhengig av investeringsvolumet. En nedgang i de realiserte 
profittinntektene er med andre ord ikke nødvendigvis et uttrykk 
for at arbeiderklassen har tilkjempet seg en større del av kaka. 
Det kan rett og slett avspeile sviktende investeringsvilje hos 
kapitalistene. Dette har ikke vært et ukjent fenomen etter 
1974-75. For det andre er det liten grunn til å tro at mer- 
verdiraten har fortsatt å synke etter 1970-74. Her har vi 
ingen data å støtte oss til, men vi vet at de uproduktive sek
torenes andel av nasjonalproduktet har fortsatt å vokse. Sam
tidig stagnerer reallønna, og den begynner å synke i de fleste 
industrialiserte landene i løpet av syttiårene.

Nå er det ikke uvanlig å hevde at profittinntektenes andel re
duseres på grunn av en indirekte profittklemme-situasjon. Det 
vil si at de ikke skvises direkte av økende reallønn, men at 
arbeiderklassen helt eller delvis lykkes i å skjerme reallønna 
mot overveltningstrykket fra stigende råvarepriser og økende 
statsutgifter. Resultatet blir at profittinntektene får svi. 
Men denne observasjonen er slett ikke noen begrunnelse for en 
strukturelt betinget profittklemme-situasjon. Den forteller 
bare at arbeiderklassen yter motstand mot en reduksjon i real
lønna - for ikke å nevne pengelønna. Det vet vi!

I alle tilfelle er den ’’indirekte profittklemme-mekanismen” et 
sekundært fenomen. Det primære er forholdene som betinger øk
ning i råvareprisene og konsekvensene dette får for kapitalens 
organiske sammensetning (se neste avsnitt). Det samme kan til 
en viss grad sies om økningen og sammensetningen i de statlige 
utgiftene. Men her er samtidig denne indirekte profittklemme- 
tankegangen langt mer relevant.

Det vi har i tankene er omfanget og kostnadsutviklingen av de 
statlige reproduksjonsytelsene. Disse vil direkte ha innflyt
else på arbeidskraftens verdi. Følgelig vil de også kunne ha 
betydning for merverdiraten. Bakgrunnen for den "velferdsstat- 
lige” utbyggingen av disse reproduksjonsytelsene blir drøftet 
både i forrige nummer av Vardøger og dessuten et par steder i 
dette nummeret. Vi skal derfor ikke utdype dette noe mer her. 
Vi skal i stedet ta opp et tema som vi har berørt tidligere i 
dette avsnittet.

Utbyggingen av de velferdstatlige reproduksjonsytelsene fører 
til at arbeidskraftens verdi avspeiles i to fundamentalt for
skjellige forhold:
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a) En del av arbeidskraftens reproduksjonskostnader dekkes 
gjennom lønn - det vil si de forutsetter at arbeideren 
først har solgt sin arbeidskraft.

b) En voksende del av reproduksjonskostnadene tilkommer 
arbeiderne som en statsborgerlig rett; de er "verdig" 
trengende ut fra kriterier som ikke forutsetter noe 
lønnsarbeiderforhold.

Denne forskjellen representerer en iboende motsetning i utbyg
gingen av velferdsstaten - en motsetning som ytrer seg som en 
strukturelt betinget profittklemme-mekanisme.

Den pris på arbeidskraften som arbeiderklassen eller fraksjoner 
av den makter å forhandle seg til, er avhengig av deres re
lative styrke i arbeidsmarkedet. Det vil si at den i første 
rekke er avhengig av deres organisatoriske styrke og det kon- 
junkturelt betingede etterspørselspresset. De velferdstatlige 
ytelsene som arbeiderklassen med eller mot borgerskapets vilje 
makter å tilkjempe seg på det politiske plan, gjenspeiles ikke 
nødvendigvis i arbeidsmarkedsbetingelsene. Lønnsforholdet for
utsetter jo at arbeidskraften selges som vare. At bærerne av 
denne "vareegenskapen", lønnsarbeiderne, også er et politisk 
subjekt, er selvsagt en permanent kilde til bekymring og mora- 
lisering for de borgerlige ideologiprodusentene.

Dette er samtidig den prisen borgerskapet har vært villig til 
å betale for den relative borgfreden i etterkrigstida. Legali
seringen av den borgerlige orden forutsatte en samordnet bor
gerlig integreringsstrategi formidlet av en sentralisering og 
utbygging av de statlige apparatene og funksjonene. Konsesjo
nene til arbeiderklassen besto blant annet i utbygging av vel-f 
ferdsstatlige reproduksjonsytelser. Integrasjonsstrategien 
forutsatte videre åt arbeiderklassens organisasjoner fikk med
innflytelse i det borgerlige statsapparatet. Dette betydde 
blant annet gjennomslaget for en økonomisk politikk rettet inn 
mot full sysselsetting. Denne politiske målsettingen ble det 
viktigste legitimasjonsgrunnlaget for de sosialdemokratiske 
partiene i Europa.

Realiseringen av full sysselsettingspolitikken eksponerte mot
setningene i den velferdsstatlige utbyggingen. På den ene si
den var full sysselsettings-politikken en garanti for arbeider
klassens forhandlingsposisjon via å vis kapitalen. Den ga med 
andre ord gunstige markedsbetingelser. Men den ga samtidig et 
offensivt politisk klima for utbygging av de velferdsstatlige 
reproduksjonsytelsene i et slikt omfang at deres andel av na
sjonalproduktet økte. På den andre siden var det ikke mulig å 
velte de økte kostnadene av disse ytelsene over på lønnsinntek
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tene. Ikke bare på grunn av arbeiderklassens "spontane” 
motstand mot en reallønnsnedgang. Men først og fremst fordi 
denne motstanden kunne bygge på en solid styrkeposisjon i ar
beiderklassen.

I den forstand var utviklingen etter 1965 en instruktiv lekse 
for borgerskapet hva angår den strukturelt betingede profitt- 
klemme-mekanismen i utbyggingen av velferdsstaten.

Når reprivatiseringsideologien møter økende forståelse blant 
borgerlige ideologiprodusenter, er ikke dette nødvendigvis en 
forloren, nostalgisk lengting etter en borgerlig-liberal for
tid som aldri har eksistert. Det er heller et uttrykk for at 
markedskreftene bør få et større spillerom - ikke minst i be
stemmelsen av arbeidskraftens verdi. Velferdsstaten har et 
stykke på vei gjort arbeiderklassen uavhengig av lønnsforholdet. 
Dette er selvsagt en meget usunn tendens for den borgerlige 
samfunnsorden. Arbeiderne bør i større grad stå "fritt" når de 
tilbyr sin arbeidskraft som vare. Det vil si fri fra bindinger 
som hindrer dem i eller fritar dem fra å selge sin arbeidskraft 
som vare. Det gjelder i særdeleshet bindinger til andre kilder 
for livsopphold enn lønn. Når president Reagen snakker om å 
frigjøre negrene fra trygdeslaveriet gjennom en drastisk reduk
sjon av trygdeytelsene, har han egentlig truffet den ideologiske 
spikeren på hodet.

Den strukturelt betingede profittklemme-mekanismen i utbyggin
gen av de statlige reproduksjonsytelsene blir særlig eksponert 
i en tradisjonell keynsk motkonjunkturpolitikk. Den er derfor 
et viktig element i forklaringen av denne politikkens manglende 
effektivitet de siste 10-15 årene. I den forstand må den også 
trekkes inn i analysen av de økonomiske stagnasjonstendensene 
i samme perioden. Dette er likevel langt fra tilstrekkelig til 
å forklare årsakene bak stagnasjonen med mindre en forutsetter 
at arbeiderklassens styrkeposisjon nærmest er uavhengig av ka
pitalakkumulasjonen. For eksempel, hvilken rolle spiller øknin- 
gene i kapitalens sirkulasjonskostnader? Hvorfor er det ikke 
mulig for kapitalen gjennom økt produktivitet å kompensere for 
knappheten på arbeidskraft i løpet av en 10-15 års periode. 
Hvorfor er ikke en arbeidsløshet på 8-9% og synkende reallønn 
tilstrekkelig for å motvirke stagnasjonstendensene dersom den 
i sin helhet kan forklares ved en profittklemme-situasjon?

Dette er spørsmål der profittkLemme-teorien egentlig gir få 
holdepunkt for rimelige svar. Til det tar den for mye utgangs
punkt i forhold knyttet til kapitalens sirkulasjonssfære - eller 
forhold knyttet til fordelingen av det produserte produktet.
Som vi alt har gjort greie for, benekter vi ikke lønnskampens
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betydning for et økonomisk kriseforløp. Vår innvending er at 
dette perspektivet ikke kan være tilstrekkelig. Det må i alle 
fall utbygges til også å ta hensyn til samfunnsmessige forhold 
som gjenspeiler relasjonene i den kapitalistiske produksjons
prosessen. Dette er tema for neste hovedavsnitt.

TEORIEN OM PROFITTRATENS FALLENDE TENDENS

Marxf analyse av kapitalakkumulasjonen gir mange byggeklosser 
til forståelse av økonomiske kriser som en nødvendig del av 
kapitalens reproduksjonsforløp. I hovedsak kan vi si at Marx 
lokaliserer mulighetene for økonomiske kriser på to nivå:

1. Spillerommet for merverdiproduksjon sett i forhold til 
innsatsen av konstant kapital og variabel kapital.20

2. Realiseringsbetingelsene for den allerede produserte 
merverdimas sen.

De to nivåene er ikke uavhengige av hverandre. Punkt 1 vedrører 
forhold som først og fremst har innflytelse på akkumulasjons- 
takten. Men denne har samtidig en sterk innflytelse på reali
seringsbetingelsene .

Punkt 1 er særlig knyttet til Marx1 analyse av "loven om pro- 
fittratens fallende tendens". Punkt 2 er i første rekke knyt
tet til kapitalkretsløpets reproduksjonsbetingelser. Dette 
gjelder tema som fordelingen av produksjonskapasiteten på pro
duksjon av investeringsvarer og konsumvarer når vi samtidig tar 
hensyn til inntektsfordelingen og akkumulasjonstakten, (inves
teringstakten) . Det er spørsmål vi tidligere har berørt i av
snittet om underkonsumpsjonsteorien. I tillegg kommer kompli
serende omstendigheter knyttet til kredittforholdene. Det 
siste blir ikke diskutert i denne artikkelen.

Loven om profittratens fallende tendens tilhører de mest om
stridte temaene i Marx* teoretiske system. Det er slett ikke 
bare borgerlige økonomer som har dratt denne lovmessigheten i 
tvil og avvist den som irrelevant. Også marxister har signa
lisert skepsis til dens relevans.

Det sentrale poenget i Marx1 framstilling av loven om profitt- 
ratens fallende tendens er å vise at "den avgjørende skranken 
for kapitalistisk produksjon, er kapitalen selv" (Marx). Det 
vil si at kapitalakkumulasjonen inneholder mekanismer som selv 
setter grenser for utvikling av samfunnets produksjonsgrunnlag. 
Den kapitalistiske produksjonsmåten er med andre ord ikke den 
historisk endelige og eneste naturlige form for utvikling av 
samfunnets produksjonspotensial. Den kapitalistiske produk
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sjonsmåten spiller en vesentlig historisk rolle i utviklingen 
av dette potensialet. Men denne utviklingen skjer innenfor en 
meget snever form eller ramme: det er utvikling av og for kapi
talens merverdiyngling. Nettopp denne snevre rammen kan ifølge 
Marx også bli en skranke for videre kapitalakkumulasjon - der
med også for utviklingen av samfunnets produksjonsgrunnlag på 
kapitalens premisser. Det er nettopp denne muligheten som 
kommer til uttrykk gjennom profittratens fallende tendens.

Dette perspektivet er i og for seg tilstrekkelig til at borger
lig orienterte teoretikere instinktivt føler at det er noe 
"galt" med hypotesen. Men dette forklarer ikke hvorfor mange 
erklærte marxister stiller seg kritisk til den samme hypotesen. 
La oss foreløpig nøye oss med å si at hypotesen om profitt- 
ratens fallende tendens ikke hviler på teoretisk og empirisk 
åpenbare sannheter som borgerlige teoretikere overser av ren 
angst, eller som enkelte marxistisk orienterte teoretikere er 
for dumme til å godta. Vi må med andre ord gå den nøyere etter 
i sømmene.

DE VIKTIGSTE ARGUMENTASJONSTRINNENE I FRAMSTILLINGEN AV LOVEN 
OM PROFITTRATENS FALLENDE TENDENS

Som alle andre varer i det kapitalistiske samfunnet kjøpes og 
selges arbeidskraften i et marked. Som for andre varer gjen
speiler dens pris samfunnsmessig nødvendig arbeidstid som. di
rekte og indirekte går med i produksjonen, (heller: reproduk
sjonen), av varen. Arbeidskraft er likevel en meget spesiell 
vare. Kapitalistene kjøper den som andre varer til "det den er 
verdt". Men denne varen har likevel en helt særegen bruksegen
skap for kapitalen: Den arbeidsmengden som kapitalen tilegner 
seg gjennom produksjonsprosessen, har ingenting å gjøre med den 
arbeidsmengden som direkte eller indirekte medgår i reproduk
sjonen av arbeidskraften, og som gjenspeiles i dens pris.

Arbeideren selger sin arbeidskraft, og som enhver annen vare- 
selger avhender han disposisjonsretten til hva som måtte komme 
ut av forbruket av den solgte varen. Arbeidsresultatet tilhører 
kapitalisten. Han kan trygt gå i markedet og selge varene, det 
vil si: realisere verdien av de produserte varene. Den verdi- 
summen han realiserer i penger, vil for det første inkludere 
verdien på den delen av den konstante kapitalen som er forbrukt 
i produksjonen. Men dessuten vil den inneholde ny-produsert 
verdi, og den korresponderer med den samfunnsmessig gjennomsnit- 
lige arbeidsmengden direkte nedfelt i produksjonen av de solgte 
varene. Pengestørrelsen som korresponderer med den nyproduserte 
verdien, har følgelig heller ingenting å gjøre med hvor mye ka
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pitalisten betalte for arbeidskraften i første omgang. Det som 
interesserer han er at det kommer mer penger ut av produksjonen 
enn det som puttes inn. Grunnlaget for denne forskjellen, for 
merverdien, er da rett og slett at kapitalistene kan kjøpe en 
vare (arbeidskraft) hvis forbruk (vareproduserende arbeid) ska
per mer verdi enn det den selv er verdt.

I den videre diskusjonen vil vi gjøre følgende forenklinger.
Vi antar at sirkulasjonstiden både for konstant og variabel 
kapital er den samme - for eksempel "ett år". Pengene kapi
talisten forskutterer for å kjøpe produksjonsutstyr, råmateri
aler og arbeidskraft får han igjen etter "ett år" når han sel
ger de produserte varene. (I tillegg får han selvsagt en penge
sum tilsvarende merverdien).

Den totale pengesummen som han får gjennom varesalget kan vi 
kalle w. Verdien på den konstante kapitalen forbrukt i produk
sjonen betegner vi c, mens vi for ny-produsert verdi bruker 
bokstavsymbolet y. Vi kan da sette:

w = c + y
Samtidig vet vi at nyprodusert verdi y er lik summen av variabel 
kapital (v) og merverdi (m). Vi har med andre ord:

y = v + m; følgelig w = c + v + m
Som vi allerede har nevnt, korresponderer ny-produsert verdi, 
(y), med arbeidsmengden, (n), for eksempel uttrykt i timeverk 
som er nedfelt i vareproduksjonen i løpet av "ett år". Denne 
korrespondansen uttrykker vi på følgende direkte (!) måte:

y = n
Vi kan nå foreta en tilsynelatende kunstig omskriving av ut
trykket for merverdien:

m m— *n n
m——n m+v 1 + 1

m/v
Siden vi forutsetter at den variable kapitalen skal være lik 
arbeidskraftens verdi, symboliserer m/v merverdiraten eller ut- 
byttingsraten.

Av merverdiformelen ovenfor ser vi at merverdimassen kan økes 
på to ulike måter:

1. Gitt merverdiraten kan merverdimassen økes gjennom å øke 
antall arbeidere, eller holde antall arbeidere konstant, 
men øke arbeidsdagens lengde (f.eks. gjennom overtid.) 
Dette er eksempel på det Marx kaller absolutt merverdi- 

;produksjon.
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2. Gitt størrelsen på n, kan merverdimassen øke gjennom å 
øke merverdiraten. Denne formen for å øke merverdimas
sen kaller Marx relativ merverdiproduksjon.

Relativ merverdiproduksjon kan foregå på ulike måter - for ek
sempel gjennom ulike former for utsvettingssystem. Men den hi
storisk mest betydningsfulle er effekten av kapitalens tekniske 
omdanning og revolusjonering av produksjonsprosessen. Dersom 
denne teknologiske omformingen slår ut i økt produktivitet i 
bransjer som produserer lønnsvaregoder eller som direkte eller 
indirekte leverer varer til de lønnsvareproduserende sektorene, 
vil arbeidskraftens reproduksjonskostnader minke for et gitt 
konsumnivå. Dermed vil også merverdiraten øke.

Nå vil alle former for teknologisk framskritt som øker produk
tiviteten i disse bransjene, ha denne effekten. Det er også 
slik at Marx knytter loven om profittratens fallende tendens 
til kapitalens rastløse omvandling av produksjonsprosessens 
teknologiske struktur. Men ikke enhver produktivitetsfremmende 
teknisk omdanning slår ut i en fallende profittrate. Ifølge 
Marx gjelder dette bare for en spesiell form for teknisk fram
skritt som vi best kan beskrive med samlebetegnelsen mekani
sering. Det vil si en form for teknisk framskritt der maskiner 
erstatter levende arbeid. Til gjengjeld betrakter Marx denne 
formen for teknisk framskritt som en dominerende side ved kapi
talens omdanning av produksjonsprosessen. Vi skal diskutere 
dette noe mer utførlig senere, men først må vi se på de fakto
rene som bestemmer profittraten.

Med de forutsetningene vi har gjort kan vi ganske enkelt skrive 
profittraten, r, på følgende måte:

m _ m/v 
c+v c/v+1

Som vi ser, er profittraten rett og slett forholdet mellom det 
"overskuddet", merverdien, kapitalisten får ut av produksjons
prosessen og den kapitalmengden, (c+v), som han har forskuttert. 
Av uttrykket til høyre ser vi at profittraten også er avhengig 
av følgende forhold: For en gitt størrelse på kapitalens verdi- 
sammensetning, c/v, stiger (avtar) profittraten for økende 
(minkende) merverdirate. Vi ser også direkte at profittraten 
øker (minker) dersom kapitalens verdisammensetning minker (øker) 
gitt nivået på merverdiraten.

Det som er viktig å merke seg, er at kapitalens verdisammenset
ning og merverdiraten kan variere av grunner som overhodet ikke 
kan tilbakeføres til teknologiske endringer - enn si en spe
siell form for teknologisk endring. For eksempel kan en pro-
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fittklemme-situasjon redusere merverdiraten og dermed redusere 
profittraten. For å si det på en annen måte: profittraten kan 
falle eller øke av grunner som ikke er knyttet til de forhol
dene som ifølge Marx betinger en tendens til profittratefall 
innebygd i selve kapitalakkumulasjonen. For å komme disse for
holdene nærmere, må vi omforme uttrykket for profittraten slik 
at formelen inneholder størrelser som vi direkte kan knytte 
til den teknologiske omformingen av produksjonsprosessen.

For at den videre argumentasjonen skal bli mest mulig gjennom
siktig, vil vi her gjøre noen svært kunstige antagelser. Vi 
forutsetter at det totale antallet produksjonsmidler kan måles 
fysisk som om vi kunne summere sammen de kvalitativt forskjel
lige produksjonsmidlene på en eller annen måte. Denne "pro- 
duksjonsmiddelbestanden" symboliserer vi med størrelsen k. Vi 
antar videre at det i gjennomsnitt brukes p arbeidstimer for å 
produsere en enhet produksjonsmidler. Eller: verdien av en 
produksjonsmiddelenhet er p. Verdien av den konstante kapita
len kan da alternativt skrives:

c = p * k
Uttrykket for den variable kapitalen, v, vil vi også omformu
lere :

v v v 1v = —• n = — n = —■—• n = ———• nn y m+v m/v+1
(Se for øvrig hvordan vi uttrykte merverdimassen på en alter
nativ måte s . 49.)

Setter vi det nye uttrykket for den variable kapitalen inn i 
formelen for kapitalens verdisammensetning, kan den skrives på 
følgende form:

c/v = (1+m/v)•(c/n) = (1+m/v)*p•(k/n)
Uttrykket (k/n) forteller hvor mange produksjonsmiddelenheter 
hver arbeider nå turnere i gjennomsnitt. Dette uttrykket korre
sponderer med det Marx kaller kapitalens tekniske sammensetning. 
Denne størrelsen kan i høy grad sies å være knyttet til produk
sjonsprosessens tekniske struktur. Den synes dessuten ideell 
for å uttrykke "mekanisering” av produksjonsprosessen. Ifølge 
Marx er den kjennetegnet ved at hver enkelt arbeider må turnere 
en stadig større masse av produksjonsmidler. Selve mekanise- 
ringsprosessen kommer med andre ord til uttrykk gjennom en øk
ende teknisk sammensetning.

Nå er kapitalens tekniske sammensetning, (k/n), en konstruksjon 
som kan ha en nyttig funksjon i den teoretiske diskusjonen. Men 
det er ikke et forhold vi kan registrere empirisk eller fatte
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kvantitativt av den enkle grunn at de kvalitativt ulike pro
duksjonsmidlene og de ulike typene arbeidskraft ikke lar seg 
summere til henholdsvis teller og nevner i en brøk. Vi må i 
stedet forsøke å finne en prinsipielt observerbar størrelse 
som kan "representere" kapitalens tekniske sammensetning.

Marx velger her kapitalens verdisammensetning, (c/v), under 
forutsetning av at endringer i dette verdiforholdet bestemmes 
av eller gjenspeiler variasjoner kapitalens tekniske sammen
setning. Er disse betingelsene oppfylt kaller han verdifor
holdet (c/v) kapitalens organiske sammensetning.

Går vi tilbake til uttrykket som viser sammenhengen mellom ka
pitalens verdisammensetning, (c/v), og dens tekniske sammen
setning, (k/n), ser vi at (c/v) kan variere av helt andre år
saker enn endringer i (k/n). Eller for å si det på en annen 
måte: En rekke betingelser må være oppfylt før vi kan sette 
kapitalens verdisammensetning identisk med dens organiske sam
mensetning.

For å redusere dette problemet noe er det etter hvert blitt 
vanlig å ta utgangspunkt i forholdet c/n = c/y = c/(v+m) = 
p.(k/n). Verdiforholdet c/(v+m) er det Marx kaller forholdet 
mellom "dødt og levende arbeid". Vi ser at denne brøken også 
kan uttrykkes som forholdet mellom konstant kapital og mengden 
ny-produsert verdi. Det kan med andre ord prinsipielt obser
veres som forholdet mellom kapitalbeholdning og netto-nasjonal- 
produkt. Dersom vi kaller dette forholdet kapitalens organiske 
sammensetning, ser vi at koblingen til kapitalens tekniske sam
mensetning blir mer direkte. Eller: betingelsene for at ver
diforholdet c/(v+m) skal være bestemt av eller gjenspeile end
ringer i kapitalens tekniske sammensetninger er mindre strenge enn 
for verdiforholdet (c/v).

Denne lange omveien har gitt oss to nye uttrykk: kapitalens tek
niske sammensetning og dens "vikarierende" størrelse: kapitalens 
organiske sammensetning. Formålet med denne omveien er å finne 
et uttrykk for profittraten slik at dens utvikling kan diskute
res i lys av kapitalens tekniske omforming av produksjonsproses
sen. La oss nå sette inn det nye uttrykket for kapitalens ver
disammensetning, (s.51) i formelen for profittraten, (s.50 ).
Vi får da:

________m/v ____  _ m/v
r 1+(1+m/v)•p*(k/n) l+(l+m/v)*Q

Bokstaven Q symboliserer verdiforholdet p*(k/n) = (c/y) = 
c/(m+v). Det vil si det vi tidligere har valgt å kalle kapita
lens organiske sammensetning.
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Hvorvidt Q faktisk øker eller med nødvendighet må øke er et 
spørsmål som stadig går igjen i debatten om profittratens fal
lende tendens. Av formelen for profittraten ser vi lett hvor
for dette er et sentralt spørsmål. For det første må denne 
"lovmessigheten1 11 avledes av kapitalens tekniske omforming av 
produksjonsprosessen. For det andre ser vi av formelen at en 
tendensielt stigende organisk sammensetning er en nødvendig be
tingelse for at profittraten skal synke. Men vi ser også at 
dette ikke er en tilstrekkelig betingelse. Denne formen for 
profittratefall kan motvirkes av reduksjonen i arbeidskraftens 
reproduksjonskostander fordi kapitalens tekniske omforming av 
produksjonsprosessen direkte eller indirekte øker produktivi
teten i sektorer som produserer lønnsvaregoder» Med andre ord; 
for et gitt konsumnivå vil merverdiraten øke og dette vil igjen 
ha en positiv innvirkning på profittraten.

Siden merverdiraten kan vokse av forskjellige grunner, vil vi 
presisere at vi her har i tankene bare den økning av merverdi
raten som kan føres tilbake til samme årsak som en eventuell 
økning i kapitalens organiske sammensetning. Hvorvidt denne 
formen for økning av merverdiraten overdøver den negative effek
ten på profittraten fra en stigende organisk sammensetning, er 
et spørsmål som neppe kan besvares teoretisk. Det spørsmålet 
som da gjenstår av prinsipiell teoretisk karaktei; er hvorvidt 
kapitalakkumulasjonen nødvendigvis betinger en stigende orga
nisk sammensetning. Er svaret ja, kan vi også si at kapital
akkumulasjonen inneholder et tungt tildriv i retning av en 
fallende profittrate: en tendens som før eller senere kan slå 
ut. Men før vi drøfter dette mer konkret, skal vi skissere de 
viktigste punktene i marxistiske kriseteorier som bygger på 
teorien om profittratens fallende tendens:21 !

1. Kapitalakkumulasjonen innebærer en form for teknisk ut
vikling som betinger en tendens til økning av kapitalens 
organiske sammensetning.

2. Når den organiske sammensetningen øker, vil profittraten 
falle med mindre utbyttingsraten, (merverdiraten), sam
tidig øker nok til å kompensere dette fallet. Men mer- 
verdiratens kompenserende effekt må før eller senere gi 
tapt for den negative virkningen som økningen i kapita
lens organiske sammensetning har på profittraten.

3. Når profittratefallet er tilstrekkelig alvorlig, vil ka
pitalakkumulasjonen få en gjennomgående stagnerende 
grunntone. Veksten i den samlede etterspørselen avtar 
siden denne i fundamental forstand er knyttet til ak- 
kumulasjonstakten. Kapitalistenes investeringsvillighet 
blir preget av forsiktighet, nærmest "motvillighet".
Dette leder fort over i situasjoner der profittmassen
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ikke er begrenset av hvor mye merarbeid som kan tileg- 
nes i produksjonsprosessen, men av profittens realiser- 
ingsbetingelser: dvs. det samlede investeringsvolumet.22 
Dette får dramatiske utslag i økonomiske kriser: Mar
keds sammenbrudd, lageropphopning, ledig produksjonska
pasitet og arbeidsløshet er typiske tegn på overproduk- 
sjonskrise. Men mens underkonsumpsjonsteoretikerne 
tolker overproduksjonskrisen som utslag av overproduk
sjon av merverdi, argumenterer teorien om profittratens 
fallene tendens stikk motsatt: Den grunnleggende krise- 
årsaken er at tilegnelsen av merverdi ikke holder tritt 
med økningen i kapitalens organiske sammensetning. Dette 
er i neste omgang opprinnelsen til en "negativ” akkumu- 
lasjonsspiral som nødvendigvis ytrer seg som overproduk- 
sjonskrise.

4. Overproduksjonskrisene tar form av periodisk tilbake
vendende kriser, men dette skjer på basis av en underlig
gende, stagnerende akkumulasjonstrend. Av den grunn blir 
det stadig vanskeligere å vende en økonomisk nedgang til 
økonomisk oppgang. De økonomiske krisene blir mer alvor
lige og langvarige, og de øker de sosiale og politiske mot
setningene tilsvarende. På den andre siden spiller de 
økonomiske krisene en viktig rolle når det gjelder å mot
virke profittratefallet. Gjennom krisen øker saneringen 
av eldre produksjonsutstyr. Den gjenværende kapitalen 
produserer på et høyere produktivitetsnivå. Dessuten 
skyter verdiforringelsen av eksisterende kapital fart i 
den økonomiske bølgedalen. Et uttrykk for dette er øk
ningen i antallet konkurser. I tillegg øker arbeidsløs
heten. Trykket fra reservearmeen virker disiplinerende 
på dem som fortsatt har arbeid, og det bidrar til å 
stanse veksten i reallønnen, eventuelt redusere reallønns- 
nivået. Grunnlaget er lagt for å øke merverdiraten i 
løpet av krisen.

Punktene 3 og 4 er i stor grad avledninger av premissene for 
argumentasjonen formulert i punktene 1 og 2. Når det gjelder 
innholdet i punkt 2, kan dette begrunnes teoretisk et stykke på 
vei. Den største verdi profittraten kan få er når vi forutset
ter at arbeiderne lever på luft, (v=0), og hele den nyproduserte 
verdien, y, tilfaller kapitalistene som merverdi. Den tilsvar
ende "maksimale profittraten" kan vi skrive som:

rmax ^ C c p.(k/n) Q

Av formelen for rmax ser vi at den vil avta når kapitalens or
ganiske sammensetning øker. Siden den reelle profittraten nød
vendigvis er mindre enn den maksimale, må også den avta før 
eller senere. Men som vi alt har antydet, er det vanskelig å
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formulere en teori for når og under hvilke betingelser den 
stigende organiske sammensetningen vil dominere over den øk
ende merverdiraten slik at profittratens fallende tendens slår 
igjennom.

Det vi nå har sagt, forutsetter at vi uten videre antar en øk
ende tendens i kapitalens organiske sammensetning. Men det som 
hevdes i punkt 1, har vi ikke gitt noen nærmere prinsipiell be
grunnelse. La oss se på dette problemet spesielt.

SAMMENHENGEN MELLOM ULIKE FORMER FOR TEKNOLOGISK ENDRING OG 
KAPITALENS ORGANISKE SAMMENSETNING

Den organiske sammensetningen kan øke på grunn av forhold som 
ikke direkte kan tilskrives teknologiske endringer av produk
sjonsprosessen. Et eksempel på dette er at kapital bindes upro
duktivt i sirkulas jonssfæren, (vareomsetning, bank/f inans etc.) 
Dersom økt kapitalbinding innenfor ikke-merverdiproduserende 
aktivitet ikke motsvares av økt produktivitet og/eller redusert 
sirkulasjonstid for den produktivt fungerende kapitalen, vil 
den organiske sammensetningen øke.

Andre forhold som har innflytelse på kapitalens organiske sam
mensetning, er lettere å knytte sammen med teknologiske end
ringsprosesser. Men dette kan likevel være forhold som er 
preget av spesielle produksjonsbetingelser, og som derfor ikke 
bare kan reduseres til former for teknologisk endring. Dette 
gjelder i særlig grad produksjonsprosesser der naturbetingel
sene spiller en viktig og direkte rolle: produksjon av råvarer 
innenfor jordbruk og i ekstraktiv virksomhet. Rent bortsett 
fra at en sektor som jordbruk tradisjonelt inneholder sterke 
element av ikke-kapitalistiske produksjonsmåter, yter de natur- 
gitte produksjonsbetingelsene spesielt mye friksjon mot kapi
talens omveltning av disse produksjonsprosessene. Dette kan 
tidvis få stor betydning for utviklingen av kapitalens orga
niske sammensetning. La oss derfor se litt spesielt på dette 
tilfellet.

Råvareproduksjon og kapitalens organiske sammensetning

Den organiske sammensetningen har vi tidligere uttrykt som pro
duktet av verdien for en produksjonsmiddelenhet og kapitalens 
tekniske sammensetning eller:

Q = p- (k/n)

Verdistørrelsen, p, har vi forutsatt gjenspeiler den samfunns
messig gjennomsnittlige arbeidsmengden som direkte og indirekte
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er gått med for å produsere en produksjonsmiddelenhet. Denne 
verdistørrelsen gjenspeiler med andre ord den gjennomsnittlige 
produktiviteten i sektoren som produserer primære råstoffer, 
halvfabrikata og investeringsvarer.

En relativt raskt økende teknisk sammensetning kan derfor mot- 
virkes av en tilsvarende produktivitetsvekst i produksjonsmid- 
delsektorene slik at den organiske sammensetningen ikke øker 
eller øker svært moderat. Imidlertid er det ikke automatisk 
gitt at produktivitetsutviklingen løper tilstrekkelig raskt i 
alle disse sektorene. Den potensielle flaskehalsen er nettopp 
produksjonen av primære råstoffer der de naturgitte produksjons
betingelsene spiller en avgjørende rolle.

Åpningen av nye primære råstoffkilder, revolusjonering av dyr- 
kingsmetoder og utvinningsmetoder bidrar vesentlig til å holde 
kapitalens organiske sammensetning nede. Men en langvarig og 
relativt rask akkumulasjonsperiode kombinert med stigende tek
nisk sammensetning forutsetter en nærmest overproporsjonal 
vekst i de primære råstoffproduserende sektorenes produksjons
kapasitet. Dette kan riktignok motvirkes ved at disse råstoff
ene erstattes av alternative råmaterialer produsert på synte
tisk basis. Likevel vil det før eller senere bli vanskelig å 
kompensere avtagende utbytte i jordbruk og ekstraktive næringer 
med kjent teknologi. En "ny" vitenskapelig/teknologisk basis 
for å revolusjonere produksjonsmetodene i disse sektorene kre
ver store ressurser, og det tar tid.

På kapitalistiske forrentningsprinsipp blir disse ressursene 
aldri satt inn i tide. I løpet av en langvarig akkumulasjons- 
syklus er det derfor ikke uventet at disse sektorene før eller 
senere viser seg som flaskehalser med relativt langsom produk
tivitetsvekst. Det siste ytrer seg blant annet ved at prisene 
på de primære råstoffene øker relativt til prisene på industri
varer.

En slik relativ forskyvning i bytteforholdet mellom primære rå
stoff og industrivarer slo igjennom på verdensmarkedet rundt 
1970. I løpet av syttiårene steg bytteforholdet mellom råstoff 
og industrivarer med ca. 60%. (Dette skyldes ikke bare øknin
gen i råoljeprisene). Denne utviklingen av bytteforholdet står 
i sterk kontrast til det som skjedde i 20-årsperioden før. I 
femtiårene sank dette bytteforholdet, mens det var stabilt i 
sekstiårene.

Ut fra resonnementet foran er det ikke nødvendigvis oppsikts
vekkende at dette bytteforholdet begynner å stige i løpet av en 
lang og ekspansiv økonomisk vekstperiode. Vurdert historisk er
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det mer bemerkelsesverdig at dette bytteforholdet dels synker 
og dels er stabilt over en stor del av denne vekstperioden.
Det har nok bidratt til å holde kapitalens organiske sammen
setning nede. Det er følgelig også et element som forklarer 
noe av denne vekstperiodens langvarig ekspansive karakter.

At avtagende utbytte eller langsomt voksende produktivitet i 
råvaresektorene før eller senere vil slå ut i en fallende pro
fittrate, lyder nærmest som et ekko fra en teori formulert av 
Marx1 betydelige teoretiske "forgjenger”: David Ricardo. Marx 
er i høy grad klar over denne muligheten for stigende organisk 
sammensetning, men han har åpenbart liten tro på at det er de 
naturgitte produksjonsbetingelsene som er den avgjørende skran
ken for kapitalens akkumulasjonsprosess. Tendensen til stig
ende organisk sammensetning må med andre ord gis en mer gene
rell begrunnelse ut fra kapitalens teknologiske omdanning av 
produksjonsprosessen uavhengig av hva den produserer.

Denne omdanningsprosessen kan ta ulike former. Deres eneste 
fellestrekk er at de øker produktiviteten, og at de er et ledd 
i det Marx kaller relativ merverdiproduksjon. For oversiktens 
skyld vil vi sortere de ulike formene i fire grupper og antyde 
hvilken konsekvens hver av dem har for kapitalens organiske 
sammensetning.24

Type i. Ren arbeids sparing: økning av arbeidsproduktiviteten 
uten å endre produksjonens tekniske spesifikasjoner

(Bruk av produksjonsmidler, råstoff etc. pr. produsert enhet, er 
uendret). Dette kan foregå ved å øke arbeidsintensiteten og/ 
eller utnytte rasjonaliseringsgevinsten ved å utnytte økende 
arbeidsdeling. Denne typen omforming av produksjonsprosessen 
er karakteristisk *¥or scientific management-strategier (Taylo- 
risme).

Dersom vi for enkelhets skyld forutsetter at denne formen for 
arbeidssparing slår likt ut i alle sektorene i økonomien, vi.l 
kapitalens organiske sammensetning være uendret. Profittraten 
vil altså øke som følge av at merverdiraten stiger. (Her og i 
det følgende forutsetter vi at arbeidernes konsumnivå er kon
stant) .

Type 2. Ren sparing av råmaterialer pr. produsert enhet

Denne formen for teknisk endring er ikke uten betydning siden 
den særlig er knyttet til økende produksjonsskala. Videre kan 
standardisering av råmaterialbruken gi grunnlag for råmaterial- 
sparing gjennom mer økonomisk organisering av underleverandør-
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systemet slik at behovet for beredskapslager reduseres betrak
telig.

Denne formen for tekniske endringer sparer ikke nødvendigvis 
arbeid direkte, men de fører til en indirekte sparing av arbeid. 
Den innebærer dessuten at kapitalens organiske sammensetning 
synker. Profittraten vil da selvsagt øke både fordi den orga
niske sammensetningen synker og fordi merverdiraten øker.

Type 3. Mekanisering

Et karakteristisk eksempel på denne formen for teknisk endring, 
er at enkle rutiniserte manuelle og intellektuelle operasjoner 
erstattes av en maskins virkemåte der disse funksjonene er byg
get inn. Varen som produseres er den samme. Det er de samme 
råmaterialene som inngår i produksjonen og i samme forhold som 
tidligere. Men transformasjonen av råmaterialene skjer ved 
hjelp av en maskin eller et maskinsystem med ulik grad av selv
kontroll. I det ekstreme tilfellet er alle transformasjons- 
funksjonene automatisert og arbeidet består i å fore maskinen 
eller maskinsysternet med råmaterialer og foreta vedlikehold.

Historisk er mekaniseringsprosessen knyttet til erstatning av 
handverkernes verktøy med verktøyførende maskiner. Senere er 
det mer vanlig at maskiner erstatter maskiner samtidig som en 
del arbeidsoperasjoner gjøres overflødige. Effekten av denne 
økte mekaniseringen er at den tekniske sammensetningen stiger: 
en arbeider må operere, direkte og indirekte, en stadig større 
mengde materielle innsatselementer. Men som for all annen tek
nisk framgang synker også her verdien av de produserte varene. 
Det vil si at både verdien av en gitt mengde lønnsvaregoder og 
en bestemt mengde produksjonsmidler synker. Men hva med kapi
talens organiske sammensetning?

Dersom mekanisering fører til økt bruk av maskiner pr. produ
sert enhet kombinert med det samme eller økende råmaterialbruk 
og redusert arbeidsmengde pr. produsert enhet, vil den organ
iske sammensetningen stige. Grunnen til dette er at mekaniser
ing under disse forutsetningene direkte og indirekte fører til 
økende bruk av råmaterialer pr. produsert enhet.

Type 4. BasisinnovasQoner

Denne gruppen av teknologisk omforming av produksjonsprosessen 
er av forskjellige grunner vanskelig å definere annet enn i ne
gativ forstand: Det gjelder en gruppe tekniske endringer som 
ikke kan klassifiseres som mekanisering, ren sparing av råstoff, 
(type 2), eller ren sparing av arbeid, (type 1). Denne negative
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definisjonen gir likevel et utgangspunkt*

Teknologiske endringer av type 1 til 3 er knyttet til eksi
sterende produksjonsprosesser og endringer av etablerte pro
duksjonsmetoder. Det betyr at basisinnovasjonen særlig vil 
omfatte introduksjonen av nye råmaterialer eller maskineri som 
gir en ny teknologisk basis for å utnytte nye eller tradisjo
nelle råmaterialer. I praksis innebærer en slik introduksjon 
kvalitative endringer av etablerte produksjonsmetoder eller 
innføring av helt nye. Det betyr også at de produserte pro
duktene innenfor tradisjonelle områder gjennomgår store end
ringer. Alternativt kan basisinnovasjonene være knyttet til 
introduksjonen av kvalitativt nye konsumgoder. Dette betinger 
i seg selv endringer av råmaterialbruk og etablering av nye 
produksj onsprosesser.

For denne typen tekniske endringer kan vi egentlig si svært 
lite om hvilken effekt de har på kapitalens organiske sammen
setning. Vi vet imidlertid at introduksjonen av kvalitativt 
nye produkter og produksjonsprosesser er forbundet med stor 
grad av usikkerhet og risiko for feilinvesteringer. Dette be
tyr at slike ,fprosjekter'1 ikke uten videre finner risikovillige 
finansieringskilder. Det er altså ikke en type teknologiske 
endringer som hører til dagens orden* Denne tråden skal vi 
spinne videre på i neste avsnitt.

Når det gjelder introduksjonen av nye råstoffer og produksjons
metoder, betyr dette at prosjekter som ikke medfører vesentlige 
produktivitetsgevinster, filtreres vekk i innovasjonsfasen. 
Dette peker i retning av at slike innovasjoner bidrar til å 
senke kapitalens organiske sammensetning.

For å gjøre diskusjonen om profittratens fallende tendens så 
gjennomsiktig som mulig, innførte vi i forrige avsnitt en del 
"kunstige", teoretiske forutsetninger. For ordens skyld vil 
vi understreke at det vi nå har sagt angående sammenhengen 
mellom ulike former for teknologiske endringer og kapitalens 
organiske sammensetning, ikke bygger på disse forenklede for
utsetningene. Konklusjonene bygger på teoretiske analyser med 
en langt mer generell karakter.24 Disse analysene bekrefter 
med andre ord Marx* teori på et viktig punkt: Den organiske 
sammensetningen vil øke i en produksjonsprosess der maskiner 
gradvis erstatter arbeidsoperasjoner - forutsatt at bruken av 
råmaterialer pr. produsert enhet ikke synker. Det siste for
beholdet er bare relevant i det tilfelle en ny maskin erstatter 
en eldre maskin. Er den nye maskinen så mye mer effektiv at 
det direkte og indirekte forbruket av råmaterial pr, produsert 
enhet minker, vil ikke konklusjonen være riktig.
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Dette forbeholdet er likevel ikke så sterkt at det rokker ved 
den vesentlige konklusjonen: Teknisk omforming som kan klassi
fiseres som ren mekanisering, ("type 3"), vil innebære et 
sterkt tildriv i retning økende organisk sammensetning. Rent 
teknologihistorisk er dette en interessant konklusjon siden 
overgangen fra manufakturmessig organisert produksjon til in
dustriell produksjon basert på maskiner og maskinsysterner nett
opp domineres av ren mekanisering.

Den klassiske epoken for denne mekaniseringsprosessen var i 
England fra den industrielle revolusjon og utover første halv
del av attenhundretallet. På bakgrunn av dette historiske er
faringsmaterialet hadde Marx svært gode grunner til å utpeke 
mekanisering som en dominerende form for teknologisk endring 
av den kapitalistiske produksjonsprosessen. Han var samtidig 
den første som påpekte at dette er en strukturelt betinget 
kilde til profittratefall. Dermed kunne han også med full rett 
hevde at den avgjørende skranken for kapitalistisk produksjon 
er kapitalen selv.

Det har rent mye vann i havet siden kapitalens første Sturm imd 
Drang~V&riode. Har Marx* konklusjon fortsatt samme overbevis
ende gyldighet? Vi kan dessverre ikke gi noe enkelt ja/nei- 
svar. Vi kan bare antyde noe vi mener er et fruktbart utgangs
punkt for videre drøfting.

VEKTFORDELINGEN MELLOM ULIKE FORMER FOR TEKNOLOGISK ENDRING 
INNENFOR VEKSTPERIODEN I EN KONDRATIEFF-SYKLUS

De tekniske omdanningene av produksjonsprosessen som kan komme 
på tale innenfor rammen av relativ merverdiproduksjon, klassi
fiserte vi i forrige avsnitt i 4 typer. Bare en av dem, ren 
mekanisering, gir grunnlag for stigende organisk sammensetning. 
Styrken i Marxf argumentasjon er altså avhengig av at denne 
typen teknisk endring av "kapitallogiske" grunner er den domi
nerende form for teknisk omvandling av produksjonsprosessen.
Det historiske erfaringsmaterialet etter industrikapitalens 
første Sturm und Drang-periode bekrefter ikke uten videre en 
slik hypotese.

En ting er at de tekniske endringene ikke nødvendigvis ytrer 
seg i ren form som kan sorteres etter type 1, 2 osv. Det er 
likevel viktigere at mekanisering ikke til enhver tid kan opp
fattes som den dominerende og mest betydningsfulle formen for 
teknisk endring. Hva blir det så igjen av loven om profitt- 
ratens fallende tendens? Etter vår mening en hel del.

For å begrunne dette må vi føst kvitte oss med bildet av ten
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densen til stigende organisk sammensetning som en gravitasjons
kraft som med usvikelig sikkerhet fanger profittraten inn i en 
fallende bevegelse. I stedet vil vi hevde at denne tendensen 
er knyttet til bestemte avsnitt i en lengre akkumulasjonsperi- 
ode. I særdeleshet vil vektfordelingen mellom tekniske end- 
ringer av type 3: mekanisering og type 4: basisinnovasjoner 
forskyve seg i løpet av en slik akkumulasjonsperiode. Hva mener 
vi så med en lengre akkumulasjonsperiode?

Grunnleggende forutsetninger for vekstperioden i en kondratieff- 
syklus

Selv om empirien er noe omstridt, våger vi å hevde at den kapita
listiske akkumulasjonshistorien kan grupperes i lengre perioder. 
Disse periodene blir kalt "lange bølger" (Mandel) eller "kon- 
dratieff-sykluser", og de viser en bemerkelsesverdig regular!tet 
med en periodelengde som varierer rundt 50 år.25 Vi ser ingen 
grunn til å ta denne regulariteten som uttrykk for noen under
liggende periodisk bølgemekanisme. Vi skal nøye oss med å for
utsette at hver enkelt periode lar seg dele i to: en vekstperi
ode med ekspansiv grunntone og en stagnasj onsperiode med de
pressiv grunntone.

Etter vår mening er det bare vekstperioden som gir grunnlag for 
å gi en "rent" akkumulasjonsteoretisk begrunnelse for sammen
hengen mellom de ulike formene for teknologisk omvandling av 
produksjonsprosessen. En slik generell teori er det ikke uten 
videre mulig å anvende for stagnasjonsperioden. Historisk vet 
vi at denne perioden gir opphav til store sosiale motsetninger 
som atlades i politiske prosesser med en slik styrke at de kan 
dominere forløpet av kapitalakkumulasjonen.

Krisenes fundamentale karakter kommer blant annet til uttrykk 
ved at de påskynder opplesningen av sosiale og økonomiske struk
turer som dannet den vesentlige stabile rammen om kapitalakku
mulasjonen i vekstperioden. Men dessuten innebærer de sterke 
krefter i retning av historisk brudd eller diskontinuitet. (His
toriske eksempler: omfattende revolusjonære bevegelser, fascis
me, imperialistiske kriger som første og andre verdenskrig).
Med andre ord har stagnasjonsperioden munnet ut i prosesser som 
i høy grad har utfordret borgerskapets klasseherredømme, eller 
i prosesser der konsolideringen av dette klasseherredømmet har 
omfattet destruktive, sosiale katastrofer.

De sosiale og politiske prosessene i stagnasjonsperioden topper 
seg med andre ord i dyptgripende kriser, og vinner en viss selv
stendighet i forhold til kapitalens akkumulasjonslogikk. For
løpet og utfallet av disse krisene lar seg derfor ikke nødven
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digvis fange innenfor rammen av en borgerlig konsoliderings- 
prosess. I den grad utfallet av krisene i stagnasjonsperioden 
gir grunnlag for en slik konsolideringsprosess, framtrer nett
opp disse omstendighetene som spesifikke historiske betingelser 
for akkumulasjonsprosessen i den etterfølgende vekstperioden.

En ny vekstperiode forutsetter derfor ikke bare at kapitalren- 
tabiliteten gjenopprettes i løpet av stagnasjonsperioden. En 
langvarig og rask kapitalakkumulasjon fordrer et minstemål av 
sosial, politisk og økonomisk stabilitet. I utgangspunktet er 
derfor den nye vekstperioden avhengig av mulighetene for å 
skape sosiale, politiske og økonomiske strukturer som kan fange 
opp interessemotsetningene og gi konfliktenergien utløp i for
mer som ikke truer den grunnleggende stabiliteten.

I en slik konsolideringsprosess spiller statsmakten en sentral 
rolle. Den sentraliserte utviklingen av statsapparatene er en 
betingelse for å formulere og gjennomføre enhetlige borgerlige 
strategier. Dessuten er statens rolle avgjørende når de sosi
ale konfliktene, da i særdeleshet arbeiderklassens motstand, 
skal påtvinges former eller splittes opp og gis utløpskanaler 
som er forenlige med kapitalakkumulasjonens strategiske beting
elser.

Mulighetene for å bygge opp slike sosiale strukturer er avhen
gig av at arbeiderklassens motstand lar seg underordne akkumu- 
lasjonslogikken i utgangspunktet. Det er ikke noen historisk 
selvfølgelighet, men et vesentlig resultat av kriseprosessene 
i stagnasjonsfasen. Det samme kan sies om "gjenreisingen” av 
kapitalrentabiliteten dels gjennom omfattende verdiforringelse 
av eksisterende kapitalinstallasjoner, dels hevning av merverdi- 
raten gjennom drastiske reduksjoner av reallønna,og endelig økt 
arbeidsdisiplin på kapitalens premisser.

Andre forutsetninger for vekstfasen er mulighetene for å bygge 
opp en stabil internasjonal økonomisk orden som kan danne bin
dingsverket for en ekspansjon i verdenshandelen. Forutsetnin
gen for en slik orden innenfor valutasystemet, det internasjo
nale kredittsystemet, utvikling og oppfyllelse av rettsregler 
for internasjonal handel, er at maktforholdene mellom de ulike 
akkumulasjonsmetropolene ikke gir grunnlag for økonomisk riva
lisering. En slik økonomisk og maktpolitisk avklaring må igjen 
forutsettes å være et produkt av kriseforløpet i stagnasjons- 
perioden.

Disse forholdene gjør det nærmest meningsløst å avbilde kapi
talens akkumulasjonshistorie som en sammenhengende kjede av 
lange konjunkturbølger. I den forstand er både betegnelsen
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"lange bølger" og "sykluser" misvisende siden de vekker fore
stillingen om en underliggende klokkemekanisme som regulerer 
tidevannsbølgene i kapitalens akkumulasjonsprosess*

Fasene i vekstperioden og rytmen i de teknologiske endringene 
av produksjonsprosessen

Det er karakteristisk for vekstperioden at kapitalakkumulasjo
nen skyter fart innenfor et mindre antall bransjer. Disse 
bransjene får en strategisk betydning ikke bare for produksjons
veksten som sådan, men også for omstruktureringen av all nær
ingsaktivitet i løpet av vekstperioden. Grunnlaget for disse 
sektorene er i utgangspunktet fundamentale innovasjoner, basis- 
innovasjonersom gir et nytt teknologisk grunnlag for å endre 
produksjonsprosessen innenfor ulike typer virksomhet (eks.: 
utviklingen av forbrenningsmotoren). I tillegg kan det være 
snakk om basisinnovasjoner som gir opphav til nye typer virk
somhet, (eks.: DC-3s betydning for utvikling av sivil flyin- 
dustri/sivil luftfart). Dessuten omfatter basisinnovasjonen 
nye produkter med stort markedspotensial innenfor privat kon
sum, (eks.: varige forbruksgoder som radio, TV, kjøkkenmaskiner, 
etc.). Den siste typen har selvsagt fått økt betydning på 
grunn av raskt økende reallønnsnivå i løpet av vekstperioden 
etter krigen. Men fortsatt er det slik at hovedtyngden av ba- 
sisinnovasjoner er rettet inn mot produksjonsprosessene og ikke 
konsumet.25

Begrepet basisinnovasjoner er blitt introdusert via noen vik
tige studier gjennomført av Gerhard Mensch.27 Disse studiene 
byr på to empiriske observasjoner som er sentrale i denne sam
menhengen.

1. Basisinnovasjonene dukker ikke opp med jevne mellomrom.
De har en tendens til å klumpe seg sammen innenfor et 
relativt kort tidsrom. Mensch identifiserer 3 slike 
perioder som vi med rimelighet kan knytte til ulike pe
rioder i en kondratieff-syklus: mellom 1814 og 1828, 
mellom 1870 og 1886, mellom 1925 og 1939. Det er viktig 
å merke seg at denne klumpingen av basisinnovasjonene 
faller sammen med stagnasjonsperioden.

2. Basisinnovasjonene danner det direkte grunnlaget for en 
rekke nye produksjonsaktiviteter og gir i den forbind
else opphav til nye strategiske vekstbransjer. Men de 
berører også "eldre" næringsvirksomhet - gjennom økt 
etterspørsel, og ikke minst ved å endre produksjonspro
sessenes tekniske grunnlag, råstoff- og råmaterialbasis. 
Gjennom dette gir basisinnovasjonene opphav til nye pro
duksjonsprosesser og nye produkter/tjenester også innen-
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9 # # o gfor tradisjonell virksomhet.

Hvorfor basisinnovasjonene klumper seg innenfor en stagnasjons- 
periode, skal vi forsøke å komme tilbake til. Det vi i første 
omgang merker oss, er at basisinnovasjonene som spesifikk form 
for teknologisk endring spiller en dominerende og strategisk 
rolle for aksellerasjonen av kapitalakkumulasjonen i vekst
periodens første del. Dette har stor betydning for rytmen i 
de tekniske endringsprosessene som følger. For å gi en kort 
og relativt oversiktlig framstilling, vil vi knytte denne ryt
men til karakteristiske faser i vekstbransjenes utviklingsfor
løp.29

Introduksjonsfasen eller innovasjons fasen

Basisinnovasjonene er selvsagt ikke produkter av en alchemis- 
tisk virksomhet som gjennom sammenfall av heldige omstendig
heter av og til frambringer ett og annet teknologisk under. 
Innovasjonens bakgrunn kan i og for seg være triviell nok. De 
kan ha røtter i prinsipielle naturvitenskapelige kunnskaper ut
viklet lenge før innovasjonen finner sted. I tillegg vil de 
gjenspeile teknologisk erfaringsmateriale som kan stamme fra 
ulike virksomhetsområder. Dette er også en grunn til at tek
nologiske basisinnovasjoner er kjedet sammen. Nye erfaringer 
på et område bidrar til utviklingen på et annet beslektet om
råde.

Introduksjonsfasen er normalt dominert av en produktinnovasjon. 
Det vil si at tyngdepunktet i produksjonsprosessen er forskjø
vet i retning av å framstille en vare med "nye” bruksverdiegen- 
skaper. Produksjonsprosessen er med andre ord produktytelses- 
orientert - ofte er det snakk om å skreddersy produktet etter 
kundens behov. Typisk nok spiller brukererfaringene en stor 
rolle i den videre utformingen av produktet.

Det er altså ikke slik at den nye produksjonsprosessen ganske 
enkelt skal tilpasses produksjonen av et produkt med spesifi
serte egenskaper. Produktspesifikasjonene er svært flytende 
av minst to grunner:

1. Brukerne skal lære å anvende produktet best mulig.
2. Hva som er "best mulig” er ikke kjent i utgangspunktet. 

Det vil si at kunnskapen om det nye produktets tekniske 
og økonomiske egenskaper og potensiale i høy grad er av
hengig av brukererfaring.

Disse forholdene betinger introduksjonsfasens flytende tilstand. 
Den fungerer som filter. Det er mange innovasjoner som i løpet

64



av den fasen går sin død i møte og begraves i arkivene på et 
eller annet patentkontor.

Denne flytende tilstanden gjenspeiles også i organiseringen 
av arbeidsprosessen. Produksjonen foregår i en rekke mindre 
bedrifter som yter spesialservice. Produksjonsseriene er små 
og er gjennomført med raskt skiftende teknologisk oppsetting 
basert på universalutstyr. Dette krever selvsagt en stor andel 
av høyt kvalifisert arbeidskraft - i stor grad organisert i av
delinger etter fagarbeidets art. Den organiske sammensetningen 
i disse bransjene er lav.

I hovedsak utelukker introduksjonsfasen tekniske endringer som 
ren arbeidssparing ("type 1") og ren råmaterialsparing ("type2"). 
"Type 1" er utelukket siden produksjonsprosessen innebærer et 
lite standardisert produksjonsforløp basert på fleksibel ar
beidsorganisering og relativt høyt kvalifikasjonsnivå. "Type 2" 
er utelukket fordi raskt skiftende teknologioppsetting, endring 
av produktspesifikasjoner og begrenset markedsvolum gjør det 
umulig å utnytte kostnadsfordelene ved økt produksjonsskala og 
standardisering av råmaterialbruken.

Heller ikke mekanisering, ("type 3"), får noen betydelig plass 
i denne fasen. Mekanisering forutsetter per definisjon en 
standardisering av både produkter og produksjonsprosess. Men 
i denne fasen er produksjonsprosessene preget av stadige end
ringer i produktspesifikasjonene og eksperimentering med tek- 
nologioppsetting og råmaterialbruk. Dessuten er det heller 
ikke noe særlig konkurransepress i retning kostnadsreduksjon. 
Etterspørselen er lite prisfølsom og skranken for å endre "bran
sjen" er i hovedsak knyttet til teknisk/organisatorisk kunnskap 
og spesiell lokalisering.

Disse forholdene gir grunn til å tro at den organiske sammen
setningen i vekstbransjene er relativt lav i introduksjonsfasen, 
og at den heller ikke viser noen systematisk .tendens til å øke.

Enkelte av disse blokkeringene for tekniske endringer av type 
1, 2 og 3 varer ved et langt stykke inn i neste utviklingsfase.

Vekstfasen

Vekstfasens første del er karakterisert ved at kunnskapen om 
organisatoriske og teknologiske forhold i tilknytning til pro
duksjonen av de nye produktene sprer seg. Dette gjelder også 
brukersiden (etterspørselsiden). Det tar med andre ord tid 
før kunnskapen om de nye produktenes teknologiske og økonomiske 
potensiale sprer seg og enda lengre tid før etterspørselen øker.
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Denne tosidig strukturerte prosessen gir grunnlag for at en 
rekke enkeltkapitaler entrer bransjen. Det er likevel snakk 
om relativt små produksjonsenheter. Dette er samtidig en tur
bulent periode forbundet med høy risiko for de enkeltkapitalene 
som entrer bransjen. Følgen er relativt rask verdiforringelse 
av investert kapital enten gjennom hyppige konkurser eller 
gjennom mer administrerte bedriftsovertagelser. Vi er med 
andre ord inne i en akkumulasjonsfase som i særlig grad er 
kjennetegnet ved at de små fiskene spises av de større. Denne 
tendensen til sentralisering av kapitalen varer ved hele vekst
fasen.

Den turbulente perioden i vekstfasen kan sees på som en omfat
tende eksperimentfase - dels når det gjelder den teknologiske - 
og arbeidsorganisatoriske omformingen av produksjonsprosessen, 
men særlig vil denne eksperimenteringen ha konsekvenser for 
produktutformingen. Gradvis utvikles ulike produktstandard- 
former, noe som ikke utelukker detaljmessige variasjoner over 
hovedtemaet. Standardformene bygger på samme sett av basis- 
innovasjoner, men er rettet inn mot ulike anvendelsesområder.

Den gradvise produktstandardiseringen er en nødvendig betingelse 
for å binde produksjonsprosessen til en fastere teknologisk 
struktur. I løpet av vekstfåsens første del vil da også tyngde
punktet i innovasjonsanstrengelsene flytte seg fra produkt til 
produksjonsprosess. Etter hvert vil det økende behovet for nye 
typer produksjonsutstyr gi grunnlag for spesialisert vareproduk
sjon, og spesialutstyr vil bli kjøpt fra andre produsenter. Disse 
produsentene blir på sin side en viktig kilde til produktinno- 
vasjon rettet inn mot å utvikle og forbedre dette produksjons
utstyret.

Denne forskyvningen av innovasjonstyngdepunktet fra de nye pro
duktene til produksjonsprosessen, er i seg selv et uttrykk for 
at den tekniske endring forskyver seg fra basisinnovasjon til 
mekanisering, ("type 3"), ren sparing av råmateriale ("type 2") 
og ren sparing av arbeid ("type 1"). Utgangspunktet for denne 
forskyvningen er utviklingen av produktstandardformer. Dette 
gir bedre grunnlag for å standardisere råmaterialsammensetnin
gen. Dermed er to viktige forutsetninger for en standardiser
ing av produksjonsprosessen til stede.

Innenfor stykkbearbeidende produksjon tar denne standardiserings
prosessen ofte et karakteristisk forløp: Arbeidsoperasjonene 
splittes opp og rutiniseres innenfor enkelte avsnitt av produk
sjonsprosessen. Etter hvert som produksjonsskalaen øker, blir 
arbeidsoperasjonene erstattet av spesialmaskineri som i utgangs
punktet fungerer som en mekanisk analogi til de manuelle opera
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sjonene. Grunnlaget er med andre ord lagt for den videre me- 
kaniseringsprosessen.

På råmaterialsiden gir standardiseringen grunnlag for bedre 
kvalitetsstyring, utprøving av råmaterialkombinasjoner som 
innebærer en innsparing på råstoffkostnadene. Dette gir spille
rom for tekniske endringer av type 2: ren sparing av råmateri
ale. Dessuten gir standardiseringen av råmaterialbehovet grunn
lag for en bedre organisering og sikring av underleverandørsys- 
temet. Behovet for beredskapslager vil derfor minke. Dette 
betyr også en innsparing av råmaterialforbruk. Sikringen av 
underleverandørsystemet kommer ofte til uttrykk ved at et fore
tak skaffer seg kontroll over flere ledd i underleveransekjeden. 
Denne tendensen til vertikal integrasjon øker - særlig mot 
slutten av vekstfasen etter at den teknologiske og markedsmes
sige utviklingen er i ferd med å stabilisere seg.

Vekstfasen er på mange måter en overgangsfase. Antallet be- 
drifter innenfor en bransje er relativt stort, men samtidig av
tagende idet markedskonkurransen intensiveres og bedrifter dri
ves ut. Tyngdepunktet i innovasjonsaktiviteten glir i retning 
av tekniske og organisatoriske endringer i selve produksjons
prosessen. Dette betyr samtidig at de tekniske endringene 
gradvis knyttes til rutinisering, rasjonalisering av arbeids
operasjonene, mekanisering av enkelte produksjonsavsnitt, inn
sparing og standardisering av råmaterialbruk. Vi kan ikke uten 
videre si at en form for teknisk endring dominerer over en annen. 
Tendensen er der likefullt, og den slår ut med full tyngde i 
neste fase av vekstbransj ens livssyklus.

Modnings fasen

Vekstfasen resulterte i en standardiseringsprosess av produkt 
og produksjonsmetoder. Organiseringen av produksjonsprosessen, 
produksjonsteknologien og etterspørselsreaksjonene i markedet 
inneholder etter hvert få hemmeligheter. Det vil si at enkelt
kapitalens muligheter for å gå inn i bransjen og å bli der i 
første rekke er avhengig av å reise en tilstrekkelig kapital- 
mengde?og av hvor kostnadseffektivt den klarer å produsere. De 
produsentene som klarer å oppnå størst profittmargin pr. pro
dusert enhet har størst evne til å overleve priskonkurransen, 
eventuelt øke sin markedsandel gjennom å bygge ut salgs- og 
serviceapparatet. Kampen om ekstraprofitt tvinges inn i former 
karakterisert ved kostnadssparende produksjonsmetoder.

De tre typene tekniske endringer som er aktuelle, er selvsagt 
alle kostnadssparende. På dette grunnlaget er det ingen grunn 
til å tro at enkeltkapitalens jakt på ekstraprofitt favoriserer
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valget av mekanisering fram for ren arbeidssparing (type 1) 
eller ren råmaterialsparing (type 2).

Det er likevel mye som taler for at spillerommet for råmaterial
sparing er begrenset straks råmaterialbruken er standardisert. 
Dette skjer i løpet av vekstfasen og første del av modnings- 
fasen. Råmaterialsparingen i modningsfasen synes begrenset og 
i hovedsak knyttet til økende produksjonsskala og bedre organi
sering av underleveransesystemet - for eksempel gjennom økt 
vertikal integrasjon.

Er spillerommet for råmaterialsparing begrenset, blir de tekno
logiske endringene med større tyngde kanalisert i retning ar
beidssparing og mekanisering. Rutinisering av arbeidsoperasjo
nene innenfor avsnitt av produksjonsprosessen er i utgangspunk
tet spesielt interessant av to grunner: en slik rutinisering 
kan bygge direkte på den gradvise standardiseringen av produkt 
og produksjonsprosess, og den er mye godt uavhengig av produk
sjonsskala. I tillegg vil tilgangen på kvalifisert arbeids
kraft lett bli en kronisk flaskehals. Økende akkumulasjonstakt 
vil med andre ord forutsette en organisering av arbeidsprosessen 
som stiller mindre krav til kvalifikasjonsnivå.

Denne formen for rutinisering av arbeidet er ikke problemfri.
Den møter bevisste og ubevisste motreaksjoner fra arbeiderne, 
og den utløser organiserte motstrategier. Den menneskelige 
arbeidskraften yter av ulike grunner motstand mot å bli redusert 
til et aggregat av mekaniske bevegelser og elementære intellek
tuelle funksjoner. Eller for å se det i lys av kapitalens ver- 
diøkningslogikk: Arbeiderne kan i beste fall reduseres til en 
ufullkommen maskin, men maskinen er den ideelle arbeider.

På den ene siden gjør standardiseringen av arbeidsoperasjonene 
til en samling mekaniske og intellektuelle funksjoner det mu
lig å bygge disse funksjonene inn i spesialmaskiner. På den 
andre siden vil økningen av produksjonsskalaene over et kritisk 
nivå gjøre det lønnsomt å erstatte de standardiserte arbeids
operasjonene med spesialmaskiner som kan utføre disse operasjo
nene hurtigere, sikrere og uten å vise oppsetsighet.

Økende produksjonsskala og økende vekt på kostnadskonkurranse 
innebærer i seg selv at tyngdepunktet i den tekniske endrings
prosessen forskyves i retning mekanisering i løpet av siste del 
av vekstfasen og første del av modningsfasen. Dette mekaniser- 
ingstrykket øker ytterligere dersom tilgangen på selv relativt 
ufaglært arbeidskraft blir for liten. Dette kan lett skje siden 
modningsfasen kommer et godt stykke ut i kondratieffsyklusens 
vekstperiode. Tilløp til profittklemme-situasjon vil altså for
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sterke mekaniseringstendensen. Dette vil være slik for det 
første fordi mekanisering bidrar til å skyve skranken for ar- 
beidskrafttilgangen ut i tid, og for det andre fordi omfanget 
og utformingen av produksjonsprosessens tekniske struktur er 
avgjørende for omorganiseringen og styringen av arbeidsproses
sen på kapitalens premisser.

Omfanget av den teknologiske strukturen er fundamental for å 
skille intellektuelt og manuelt arbeid i selve produksjonspro
sessen og dermed redusere behovet for kvalifisert arbeidskraft.
I neste omgang er utformingen av den teknologiske strukturen 
et viktig utgangspunkt for ytterligere standardisering og in
tensivering av arbeidet. Kapitalens herredømme over produk
sjonsprosessen bygges nærmest inn i de tekniske produksjons
betingelsene og kamufleres som teknologisk betinget tvangslo- 
gikk, 1

Det er med andre ord en rekke forhold som betinger at den tek
nologiske endringen domineres av mekanisering i modningsfasen. 
Prosessteknologien vil gradvis tendere i retning av spesiali
serte, mekanisk integrerte maskinsystemer med vekt på produk
sjonsflyt. Arbeidet tar etter hvert preg av systemovervåking 
og vedlikehold. Produksjonsenhetene blir tilsvarende spesiali
sert med høyt automatiseringsnivå og veldefinert teknisk kapa
sitet. Skifte av produkt og endring av produksjonsprosess blir 
bort imot ett og det samme.

Dette forløpet av kapitalakkumulasjonen gir en systematisk kilde 
til stigende organisk sammensetning. Riktignok kan tekniske 
endringer av "type 1": ren arbeidssparing og "type 2”: ren rå- 
materialsparing fungere som motvirkende årsaker. Derimot er 
det lite trolig at basisinnovasjoner kan spille en vesentlig 
rolle som motvirkende årsak. Hvorfor kan ikke basisinnovas j oner 
til enhver tid mobiliseres for å motvirke denne krypende tendensen 
til økende organisk sammensetning innenfor vekstbransjene? 
Svaret er at basisinnovasjonene krever stor leapitalinnsats. Men 
denne kapitalinnsatsen er ikke mobiliserbar så lenge det finnes 
andre og langt sikrere akkumulasjonsstrategier. Dette gjelder 
selv om en stor del av forskningsutgiftene etter krigen er "so
sialisert" gjennom statlige forskningsprogram. Selv om denne 
forskningsaktiviteten har åpnet nye teknologiske muligheter, 
slår ikke dette nødvendigvis ut i en tilsvarende oppblomstring av 
basisinnovasjoner i vekstperioden. Det er flere grunner til dette.

1. Det nytter ikke for enkeltkapitalisten å satse systema
tisk på å utvikle basisinnovasjoner gjennom egenfinan
siert forsknings- og utviklingsarbeid (FoU). En rask 
gjennomgang av teknologihistorien vil vise at det normalt
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ligger minst 20 - 30 år mellom en prinsipiell "oppdag
else” og selve basisinnovasjonen. FoU-innsatsen er da 
heller ikke rettet inn mot basisinnovasjoner, men mot 
såkalte forbedringsinnovasjoner som bygger på det tek
niske og økonomiske potensiale i basisinnovasjonen.

2. Vi har argumentert for at det å satse kapital på utvikling 
og markedsføring av en basisinnovasjon er en høyst usik
ker affære. Det er lite trolig at slike prosjekter 
trekker til seg kapital så lenge det teknologiske og 
økonomiske potensialet i det "foregående" settet av ba
sisinnovas joner ikke er uttømt. Dette gjelder selv om 
den teknologiske endringsprosessen i hovedsak tar form 
av mekanisering. Selv om mekaniseringsstrategien fører 
til økende organisk sammensetning og truende profitt- 
ratefall, ligger dette utenfor enkeltkapitalens herre
dømme. Så lenge de andre typene tekniske endringer gir 
spillerom for økt profittmargin, (ekstraprofitt), er 
dette en langt sikrere strategi enn det å satse på basis
innovas j on.

3. Mekaniseringsprosessen vil i seg selv danne en økende 
motstand mot radikale produktinnovasjoner. Som nevnt 
innebærer mekanisering en sterk tendens til spesiali
sering av produksjonsutstyr. En omstilling til et kva
litativt nytt produkt gjør at kapitalen som er bundet 
til det spesialiserte utstyret, blir verdiløs. I til
legg kommer at et kvalitativt nytt produkt ville kreve 
ny råmaterialsammensetning. Dette ville rive opp orga
niseringen av underleverandørsysternet. Spesielt ville 
det redusere fordelene som et foretak har opparbeidet i 
form av vertikal integrasjon.

Det er derfor grunn til å anta at basisinnovasjoner ikke kan 
motvirke tendensen til økende organisk sammensetning etter 
hvert som mekaniseringen får en dominerende rolle. Det er sna
rere tvert imot slik at standardiseringen av råmaterialbruk og 
spesialiseringen av produksjonsprosessens teknologiske struktur 
yter økende motstand mot basisinnovasjon som spesifikk form for 
teknisk endring.

OPPSUMMERING

Begrunnelsen for profittratens fallende tendens må ta utgangs
punkt i kapitalens tekniske omdanning av produksjonsprosessen.
I særdeleshet blir det avgjørende å klarlegge hvilke konsekven
ser ulike former for teknologisk endring har på kapitalens or
ganiske sammensetning. Klassifiserer vi de ulike formene for 
teknisk endring i fire typer, viser det seg at det bare er me
kanisering ("type 3") som kan føre til økende organisk sammen
setning.
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Økende organisk sammensetning er en nødvendig betingelse for 
en fallende profittratetrend. Dersom en slik trend skal kunne 
forklares som en nødvendig side ved kapitalens akkumulasjons- 
prosess, må mekanisering på en eller annen måte begrunnes som 
en dominerende form for teknisk endring innenfor denne proses
sen. Dette kan ikke begrunnes abstrakt ut fra kapitalens rast
løse merverdijakt. Denne jakten tar karakteristisk nok form 
av relativ merverdiproduksjon. Men derav følger det ikke med 
nkapitallogiskn nødvendighet at mekanisering er dens særegne 
teknologiske ytringsform. Kapitalens akkumulasjonshistorie gir 
da heller ikke et slikt entydig bilde.

Vi mener likevel at mekanisering av ulike grunner blir den do
minerende formen for teknisk endring innenfor bestemte faser 
av en lengre akkumulasjonsperiode. Mer konkret vil dette gjel
de siste delen av vekstperioden i en kondratieffsyklus. Be
grunnelsen for dette er at forløpet av denne vekstperioden av
speiler utviklingen i en rekke strategiske vekstbransjer som 
har sitt utgangspunkt i et sett av basisinnovasjoner.

Basisinnovasjonene har altså en sentral plass i de første fa
sene av vekstperioden. Men de mister sin dominerende stilling 
etter hvert som den teknologiske endringsprosessen tvinges i 
retning av de andre formene for teknisk endring - i særdeleshet 
mekanisering. Ut fra vektfordelingen mellom de ulike formene 
for teknisk endring er det liten grunn til å anta at tendensene 
til økende organisk sammensetning slår igjennom før mekaniser- 
ingen dominerer den tekniske endringsprosessen innenfor disse 
vekstbransjene. Dette skjer i modningsfasen - i praksis be
tyr dette i siste halvdelen av vekstperioden i en kondratieff- 
syklus.

Vektfordelingen mellom de ulike formene for teknisk endring be
grunnet vi ut fra det vi mener er en typisk livssyklusrytme for 
en vekstindustri som skyter ut fra en basisinnovasjon, eller et 
sett av basisinnovasjoner.32 Men gjelder dette generelt? Hva 
skjer i allerede etablert virksomhet utenfor vekstbransjene?

Svaret er avhengig av i hvor stor grad aktiviteten i vekstbran- 
sjene berører produksjonsbetingelsene og markedsbetingelsene 
for den etablerte virksomheten. Dersom denne aktiviteten end
rer fullstendig produksjonens råmaterialbasis og/eller tekniske 
produksjonsbetingelser, vil også tradisjonell virksomhet gjen- 
nomløpe en teknisk endringsrytme som ligner vekstbransjenes.
Det samme gjelder når aktiviteten i vekstbransjen gir grunnlag 
for produksjon av kvalitativt nye produkt i allerede etablert 
virksomhet.
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Det andre ytterpunktet er tradisjonell virksomhet som overhodet 
ikke berøres på denne måten. Her vil den tekniske endringspro
sessen gå langs tradisjonelle baner beskrevet ved vekselvirk
ningen mellom mekanisering og rutinisering/intensivering av ar
beidet. Basisinnovasjonen og aktiviteten i vekstbransjen kan 
likevel ha stor indirekte betydning for å holde stigningen i 
den organiske sammensetningen i sjakk også innenfor denne de
len av tradisjonell virksomhet. Dette er i særlig grad til
felle dersom aktiviteten innenfor vekstbransjen gir det tekno
logiske grunnlaget for å øke produktiviteten i primær-råstoff- 
produksjon.

På bakgrunn av dette vil vi anta at kapitalens organiske sam
mensetning ikke vil vise noen særlig tendens til å øke i be
gynnelsen av vekstperioden i en kondratieffsyklus. Dette er 
likevel bortimot en gjetning. På et annet vesentlig punkt gir 
imidlertid vår argumentasjon et bedre grunnlag for å trekke en 
sikrere konklusjon: Etter at tendensen til økende organisk 
sammensetning slår inn i vekstbransjene, er det god grunn til 
å tro at dette også vil skje innenfor annen tradisjonell in
dustriproduksjon. Det som eventuelt kan forkludre denne kon
klusjonen er usikkerhet knyttet til når avtagende produktivi
tetsvekst slår inn i produksjonen av strategiske primære rå
stoffer .

Vi kan gå ut fra at en vekstbransje glir inn i modningsfasen 
i løpet av en 15 - 20 års periode. Ut fra vår argumentasjon 
bør derfor tendensen til stigende organisk sammensetning gjøre 
seg generelt gjeldende i den siste halvparten av vekstperioden 
i en "vanlig" kondratieff-syklus.33 Dette betyr samtidig at 
denne tendensen slår ut i en fase av vekstperioden der den mo- 
biliserbare arbeidskraftreserven er i ferd med å uttømmes. Mu
lighetene for å kompensere dens effekt på profittraten gjennom 
å senke reallønningene, eventuelt hindre reallønnsvekst, og å 
øke arbeidsintensiteten osv., er derfor begrenset. Det er mer 
sannsynlig at det lett oppstår profittklemme-situasjoner. Dette 
vil igjen bare styrke mekaniseringstendensen som i neste omgang 
slår ut i økende organisk sammensetning og økende tildriv i 
retning av fallende profittrate.

Vi mener derfor at denne utviklingen gir sentrale holdepunkter 
for å forklare overgangen fra en vekstperiode til en stagna- 
sjonsperiode i en kondratieff-syklus. Rent abstrakt er et slikt 
forløp skissert s.53 . Det er selvsagt mulig å si noe mer kon
kret om hvordan det faktisk forløper - for eksempel hvordan 
stagnasjonstendensene forsterkes via overproduksjonsmekanismer 
i sentrale investeringsvaresektorer. Vi skal nøye oss med å 
understreke at disse overproduksjonstendensene ikke kan vur
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deres selvstendig, men må sees i sammenheng med underliggende 
strukturelt betingede årsaker til stagnasjon.

AVSLUTNING

Vår prinsipielle konklusjon er at en teori basert på hypotesen 
om tendensielt stigende organisk sammensetning gir det beste 
utgangspunktet for å analysere de strukturelle årsakene til de 
økonomiske stagnasjonstendensene, Dette betyr ikke at perspek
tivene i profittklemme-teorien og underkonsumpsjonsteorien er 
verdiløse. De understreker særegne forhold som har betydning 
for hvordan stagnasjonstendensen slår inn i økonomien og even
tuelt forsterker en "vanlig” konjunkturell krise. Men nettopp 
teoriens partielle karakter er deres svakhet.

Underkonsumpsjonsteoriens kjerneargument er at lønnsarbeider
nes begrensede kjøpekraft bringer kapitalakkumulasjonen inn i 
en blindgate kjennetegnet ved kroniske overproduksjonstenden- 
ser. Men teoriens spesialiserte depresjonsmode.il gjør det 
nærmest umulig å begrunne kapitalakkumulasjon overhodet. Dette 
står i sterk kontrast til "profittratefall-teorien" som tar 
utgangspunkt i betingelsene for kapitalakkumulasjon og avleder 
stagnasjonstilbøyelighetene ut fra denne. Dermed begrunnes 
stagnasjonsperiodens hang til overproduksjonskriser ut fra 
endringer i de grunnleggende betingelsene for kapitalakkkumula- 
sjonen. Disse endringene er ikke gitt utenfra, men er et ekte
født barn av akkumulasjonsforløpet.

I motsetning til underkonsumpsjonsteorien er profittklemme- 
teorien opptatt av utviklingen i kapitalrentabiliteten som en 
sentral akkumulasjonsbetingelse. Denne utviklingen knyttes 
uten videre til arbeiderklassens forhandlingsstyrke - særlig 
i arbeidsmarkedet. Men samtidig får grunnlaget for denne for
handlingsstyrken en nærmest selvstendig status i forhold til 
fasen i kapitalakkumulasjonen. Dette betyr ikke at "profitt
ratef all-teorien" avviser muligheten for en profittklemmesitua
sjon. Det er nettopp en sentral konklusjon at tendensen til 
økende organisk sammensetning kommer i en fase av kondratieff- 
syklusen der reservearmeen er i ferd med å uttømmes. Men dette 
fører ikke bare til profittklemmetendenser. Tilløpene til pro- 
fittklemmene vil virke tilbake på og aksellerere omformingen 
av produksjonsprosessen i retning av mekanisering og automati
sering. Dermed aksellereres også tendensen til økende organisk 
sammensetning. Men tendensen til økende organisk sammenset
ning skyldes særegne forhold i denne akkumulasjonsfasen. De 
forsvinner ikke selv om grunnlaget for profittklemme-situasjo- 
nen svekkes gjennom økende arbeidsløshet, fallende reallønn, og
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ulike former for disiplineringsstrategier overfor arbeiderklas
sen.

Denne lange veien gjennom marxistisk kriseteori har ikke bare 
interesse som en akademisk kappestrid om hvilket kriseperspek- 
tiv som gir det beste bildet av kapitalens akkumulasjonspro- 
sess. Den bør i høy grad ha konkret interesse for sosialis
tisk politisk tenkning og strategiutforming. De neste 10-15 
årene kommer til å bli dominert av utprøving og modifisering 
av ulike former for borgerlige kriseløsningsstrategier. Det 
er langt fra likegyldig hvilke kriseperspektiver som legges 
til grunn når disse strategienes støtretning, utforming og be
grensning skal analyseres.

Det er åpenbart at de "tunge" økonomiske stagnasjonsmekanismene 
i utgangspunktet strukturerer det underliggende landskapet som 
de politisk mer konjunkturelt betingede konfliktprosessene ut
spilles i. Alle tre teoriene har ambisjoner om å forklare 
hovedtrekkene i dette landskapet. Dermed definerer de også 
vesentlige rammebetingelser for borgerlige kriseløsningsstrate
gier. Både underkonsumpsjonsteorien og profittklemme-teorien 
angir relativt vide rammer for en vellykket borgerlig krise- 
løsningsstrategi, men på helt ulike premiss selv om begge teo
rier knytter krisemekanismene til inntektsfordelingsprosessen.

Underkonsumpsjonsteoriens kriseperspektiv innebærer at en inn- 
tektsomfordeling til lønnsarbeidernes fordel, vil ha en positiv 
innflyttelse på akkumulasjonstakten. En tradisjonell ekspansiv 
statlig etterspørselsstrategi og fortsatt utbygging av velferds
staten kan altså bringe kapitalakkumulasjonen ut av dødvannet. 
Problemet med denne strategien er at den fullstendig overser 
kapitalrentabilitetens betydning for akkumulasjonstakten. En 
konsekvent satsing på denne strategien vil snarere forsterke 
stagnasjonstendensene siden den særlig vil åpne for en indi
rekte profittklemme-situasjon gjennom fortsatt velferdsstatlig 
utbygging. Denne effekten kombinert med strukturelt betinget 
profittratefall gjennom stigende organisk sammensetning vil 
sette kapitalrentabiliteten under dobbelt ild.

Umiddelbart synes strategien likevel å ha en fordel fordi den 
bidrar til å konsolidere de sosiale og politiske strukturene, 
(jfr. "klassekompromiss" av sosialdemokratisk type), som har 
dannet de stabile rammene om kapitalakkumulasjonen i etter
krigsperioden. Men selv det er problematisk dersom den ikke 
fjerner de strukturelle årsakene til stagnasjon i kapitalakku
mulasjonen. En ekspansiv statlig utbyggings- og etterspørsels- 
politikk kombinert med tendensielt avtagende investeringstakt 
vil ikke bare virke økonomisk ineffektiv. Den vil raskt øke
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statens andel av nasjonalproduktet og føre til stigende skatte
trykk kombinert med tilløp til ukontrollert inflasjon* En slik 
utvikling vil undergrave strategiens reformistiske velgerbasis» 
Det gjør denne formen for rendyrket reformistisk politikk uak
tuell som langsiktig borgerlig strategi for å oppheve stagna
sjons tendensene gjennom statlige virkemidler. Det gjør der
imot ikke en ekspansiv statlig økonomisk politikk uaktuell som 
økonomisk og politisk konjunkturelt betinget motmedisin mot en 
annen form for kriseløsningsstrategi: innstramningspolitikken.

Profittklemmeteorien åpner en diamentralt motsatt mulighet for 
en tilsynelatende vellykket borgerlig kriseløsningsstrategi.
Den går ganske enkelt ut på å fjerne grunnlaget for direkte og 
indirekte profittklemme-situasjoner. Dette kan oppnås gjennom 
en systematisk innstramningspolitikk. En slik politikk vil 
skjerpe tendensen til økt arbeidsløshet. Dette er i hovedsak 
en tendens som allerede er der på grunn av stagnerende akkumu
lasjons takt og akkumulasjonsprosessens dominerende teknologiske 
form: mekanisering og automatisering. Dessuten vil en slik 
innstrammingspolitikk bestå i å redusere utgiftene til statlige 
reproduksjonsytelser. Truende massearbeidsløshet vil rive grunnen 
under arbeiderklassens forhandlingsstyrke i arbeidsmarkedet, 
og reduksjon og dels reprivatisering av statlige reproduk- 
sjonsytelser vil minske de indirekte profittklemme-tendensene.

Av flere grunner synes dette å være minste motstands vei for 
en konsekvent borgerlig kriseløsningsstrategi. En viktig grunn 
til det er dens maktpolitiske effekt. Akkumulasjonskrisen tvin
ger fram en borgerlig offensiv koordinert gjennom statlig-øko- 
nomisk politikk. Slik situasjonen er i dag, vil en slik offen
siv innstramningspolitikk umiddelbart tvinge arbeiderklassen 
til politisk retrett. Av ulike årsaker er den i utgangspunktet 
ikke i stand til å føre en organisert, konsekvent defensiv kamp 
mot en aggressiv innstramningspolitikk kombinert med truende 
massearbeidsløshet. Mulighetene for å sjalte arbeiderklassens 
interesser ut av statens prioriteringer synes derfor lovende.
Det siste er avgjørende dersom en aggressiv innstramningspoli
tikk skal kunne gjennomføres konsekvent.

Men en slik politikk a la Thatcher inneholder en del alvorlige 
motsetninger. Innvendingene mot tradisjonell keynsk motkonjunk
turpolitikk er at den av strukturelle årsaker er blitt ineffek
tiv når det gjelder å holde oppe den økonomiske aktiviteten.
Men derav følger det ikke at det økonomiske aktivitetsnivået er 
uavhengig av det statlige etterspørselsnivået. Denne avhengig
heten kommer ekstremt til uttrykk når statens aktivitetsnivå 
reduseres drastisk samtidig som investeringsvolumet er på vei 
nedover. Dette åpner for en nærmest ukontrollert økonomisk ned-
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gangsspiral uten noen som helst garanti for at denne økonomiske 
nedturen vil ha noen positiv effekt på investeringsaktiviteten. 
Det er mye som taler for at det stikk motsatte er tilfellet.

Det eneste positive resultatet som en slik borgerlig strategi 
kan vise til da, er at den politiske og økonomiske maktbalan
sen er forskjøvet i borgerskapets favør. Men denne konklusjo
nen er igjen noe lettvint. I skyggen av massearbeidsløshet og 
tvunget opp i hjørnet av en aggressiv innstramningspolitikk er 
det ikke overraskende at store deler av arbeiderklassen for
holder seg relativt passive til en slik økonomisk hestekur.
Deres håp er at den hjelper, for hva er alternativet? Men enn 
om den i løpet av en 2 - 3 års tid ikke viser positive resul
tater - snarere tvert i mot? Da har denne kriseløsningsstra- 
tegien bidratt effektivt til å undergrave de sosiale og poli
tiske strukturene som dannet de relativt stabile rammene for 
kapitalakkumulasjonen i vekstperioden. I løpet av ganske kort 
tid vil en slik konsekvent innstramningspolitikk åpne opp for 
sosiale og politiske prosesser som ikke uten videre lar seg 
kontrollere eller fange inn i en borgerlig konsolideringsstra- 
tegi. Mulighetene for å føre en slik konsekvent aggressiv inn
stramningspolitikk er derfor begrenset - i alle fall så lenge 
den bygger på parlamentariske, politiske former.

Dessuten vil en slik innstramningspolitikk ramme betydelige 
kapitalfraksjoner - særlig dem som blir direkte berørt gjennom 
statlige nedskjæringer og reduksjoner i lønnsarbeidernes konsum
nivå. Den vil i tillegg ramme småborgerlige sjikt innenfor 
Mgamle,! og "nye" former for tjenesteyting. Det er begrenset 
hvor mye disse fraksjonene vil ofre av umiddelbare næringsin
teresser for en økonomisk hestekur i borgerlig politisk regi. 
Dersom en innstramningspolitikk blir for konsekvent, for agg
ressiv, vil den med andre ord ha store problemer med å mobili
sere en borgerlig velgerbasis som er tilstrekkelig enhetlig.

Men til tross for disse motsetningene i en konsekvent gjennom
ført innstramningspolitikk, er ikke en ekspansiv økonomisk po
litikk noe strategisk alternativ. Forholdet de to i mellom blir 
snarere slik at innstramningspolitikken blir den dominerende 
tendensen, mens den ekspansive politikken i hovedsak vil bli 
et politisk-økonomisk konjunkturelt fenomen. Dermed er det ikke 
sagt at en slik dosert innstramningspolitikk vil kurere stagna- 
sjonstendensen i kapitalakkumulasjonen.

Teorien om profittratens fallende tendens konkluderer med at 
disse stagnasjonstendensene i vesentlig grad er strukturelt be
tinget. Hvis dette er riktig, er det samtidig klart at inn
stramningspolitikken ikke kurerer de grunnleggende årsakene til
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profittratefall og stagnasjon. Innstramningspolitikken inne
holder bare det klassiske arsenalet av tiltak for å motvirke 
profittratefallet. Dermed blir det også klart at de to krise- 
løsningsstrategiene vi har drøftet hittil, har innebygd blok
keringer som stammer fra en og samme kilde: De forutsetter 
at staten ikke griper direkte inn i akkumulasjonsprosessen. 
Investeringsbeslutningene er i prinsippet fullstendig overlatt 
enkeltkapitalistene.

Dette er i utgangspunktet en naturlig forutsetning all den tid 
vi drøfter borgerlige kriseløsningsstrategier. En omfattende 
statlig kontroll med investeringene - i det minste i nøkkel- 
sektorer - vil ikke bare true borgerskapets politiske herre
dømme, men også det elementære, økonomiske fundamentet for dette 
herredømmet. Dette er en annen viktig grunn til at innstram
ningspolitikken umiddelbart fungerer som minste motstands vei 
for en borgerlig kriseløsningsstrategi.

Hvilke strukturelle problemer står så en statlig koordinert 
borgerlig kriseløsningsstrategi overfor:

1. Generelt stigende organisk sammensetning.
*2. Stadig flere nøkkelsektorer - tidligere vekstbransjer - 

glir inn i modningsfasen. Deres produkter møter stag
nerende markeder. Produktendringene glir i retning 
skinninnovasjoner som ikke har annen funksjon enn å e,tab- 
lere og utnytte spesielle markedsnisjer.

3. Under stagnerende markedsbetingelser skal kvalitativt 
nye produkt ikke bare forrente kapitalen investert i nye 
produksjonsprosesser. Dersom de blant annet fungerer 
alternativt til tradisjonelle produkt, skal de også for
trenge gammel produksjonskapasitet. Det siste er 
slett ikke så lett. Gjennom mekaniseringsprosessen 
er produksjonsenhetene blitt teknisk og organisatorisk 
spesialiserte. Opphører salget av tradisjonelle produkt, 
vil dette innebære en nærmest fullstendig verdiforring
else av kapital bundet i produksjonsutstyret og av res
sursene lagt ned i den organisatoriske utformingen av 
produksjonsprosessen. Dette betyr i praksis at produk
sjonskapasitet knyttet til eldre produksjonsenheter både 
av økonomiske og organisatoriske årsaker virker blokker- 
ende på tekniske endringer av typen basisinnovasjoner. 
Innledningen til stagnasjonsperioden åpner derfor ikke 
automatisk for nye teknologiske og økonomiske vekstmulig
heter .

Et stykke på vei kan en borgerlig kriseløsningsstrategi ta hen
syn til disse strukturellle forholdene uten at staten griper
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direkte inn i akkumulasjonsprosessen. Den kan for eksempel 
stimulere utnyttelsen av det økonomiske og teknologiske poten
sialet som fortsatt ligger i allerede introduserte basisinno- 
vasjoner. I praksis betyr dette stimulering av mekaniserings- 
og automatiseringsprosessen gjennom økt bruk av datateknologi. 
Her ligger åpenbart det største potensiale innenfor arbeids
prosesser der informasjonsbehandling og informasjonsforsend- 
else og lagring er et sentralt aspekt. Det vil i hovedsak si 
kontorarbeidsplasser og bestemte former for tjenesteyting in
nenfor uproduktive, ikke-merverdiproduserende sektorer. Data
teknologien gir rett og slett grunnlaget for å mekanisere disse 
arbeidsprosessene.

Produktivitetsgevinstene ved økt bruk av datateknologien vil 
trolig frigjøre kapital bundet innenfor de uproduktive sektor
ene og derfor motvirke den generelle tendensen til økende or
ganisk sammensetning. Ulempen er at denne utviklingen åpner 
for en reduksjon i antall arbeidsplasser innenfor sektorer 
hvis vekst er svært avhengig av den generelle økonomiske vek
sten. Produktivitetsveksten innenfor disse sektorene kan der
for slå kraftig ut i økt arbeidsløshet når den kombineres med 
generelt stagnerende økonomisk utvikling. Riktignok kan de 
politiske motsetningene som oppstår, dempes ned fordi denne 
strategien i første rekke vil ramme kvinnelige arbeidsplasser.
Av velkjente årsaker gir dette stor mulighet til splitt og 
herskrtaktikk under forhold preget av økonomiske kriser.

Staten kan dessuten gjennom sin etterspørselspolitikk bevisst 
forsøke å bidra til å skape nye vekstbransjer. I praksis betyr 
dette at staten gjennom militærbudsjettene gir markedsgrunnlag 
for høyteknologiprodukter. Dette kan delvis tolkes som et for
søk på å omgå problemene nevnt særlig under punkt 3, s, 77.
Men vel så ofte synes ekspansjonen i militærbudsjettene å være 
et forsøk på å løse problemene med stagnerende markeder for 
enkelte nøkkelsektorer. Denne formen for partiell ekspansiv 
politikk må imidlertid kompenseres med innstramningspolitikk.
Her ligger strategiens politiske begrensninger samtidig som 
dens økonomisk strukturelle effekt er tvilsom. En omfattende 
"kanoner-for-brød" politikk forutsetter nærmest en krigspsyko- 
tisk ideologisk oppbygging.

Vi tror at disse formene for indirekte statlige omstrukturerings- 
strategier gir for usikre resultater og inneholder for store 
politiske og økonomiske begrensninger. På en eller annen måte 
må derfor en statlig koordinert kriseløsningsstrategi etter 
hvert inneholde sterke element av administrert sanering og om
strukturering av den kapitalistiske akkumulasjonsprosessen. Det 
betyr at den i større grad må gå direkte på kontrollen over in-
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vesteringsaktiviteten - i alle fall innenfor viktige deler av 
økonomien. Men da blir det samtidig problematisk med den bor
gerlige velgerbasisen for en slik strategi.

Utviklingen av en slik strategi forutsetter derfor den parla
mentariske velgerstøtten fra arbeiderklassen - selvsagt inklu
dert lønnsarbeidere innenfor de såkalte mellomlaga. Det som 
umiddelbart ligger innenfor rammen av en slik saneringspolitikk 
er statsovertakelse av sterkt kriserammede bedrifter innenfor 
nøkkelsektorer. En slik politikk kan brukes som ledd i den 
internasjonale konkurransekampen. Dessuten inngår ikke kapi
talen overtatt av staten, i utjevningen av profittraten. Siden 
det her er snakk om kapital med høy organisk sammensetning, 
vil dette bidra til å lette trykket på kapitalrentabiliteten.

Men en passiv statliggjøring av de økonomiske tapene i nøkkel- 
bedrifter fører inn i en politisk og økonomisk blindgate med 
mindre den også omfatter hardhendte rasjonaliseringstiltak og 
styrt sanering av ulønnsom virksomhet. Dermed rammes frak
sjoner av arbeiderklassen. Dette trenger ikke nødvendigvis 
blokkere en slik politikk siden den generelle økonomiske situa
sjonen gir grunnlag for splitt og hersk-taktikk. Sanerings- 
politikken kan porsjoneres slik at den hele tiden rammer mindre 
fraksjoner av arbeiderklassen. Samtidig vil truselen om masse
arbeidsløshet, ’'dosert’' innstramningspolitikk, koblet til inn
skrenking av forhandlings- og streikerett o.l., holde ar
beiderklassen på defensiven så lenge det ikke finnes en alter
nativ strategi som samler støtte i arbeiderklassen.

En slik statlig koordinert omstruktureringsprosess vil ikke 
kunne gå så langt at den direkte forsøker å overta eller skape 
nye vekstbransjer. Det ville i praksis innebære at den stat
lige sektoren ble utvidet til å produsere nye produkt for å ut
konkurrere tradisjonell kapitalistisk produksjon. En slik po
litikk vil ikke være mulig før store deler av kapitalistisk 
virksomhet er overtatt av staten. Den vil med andre ord spren
ge rammene for en borgerlig kriseløsningsstrategi.

Men lenge før en kommer så langt må en strategi for statsover
takelse som ikke skal strande på aktiv motstand fra borgerska
pets side, vise seg effektiv på kapitalens premisser. Det vil 
si at den selvsagt må bidra til å øke potensialet for kapital
rentabiliteten. Men hovedsaken er at den lykkes i å gi den 
nødvendige sanerings- og omstruktureringsprosessen en organi
sert og kontrollert form sammenlignet med markedsprosessens 
mer kaotiske forløp. Dette er vesentlig for å holde de sosiale 
konfliktene generelt, og arbeiderklassens motstand i særdeles
het, innenfor former som kan fanges opp av en borgerlig konso-
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lideringsprosess. Det kan i høy grad være problematisk siden 
en slik omstruktureringsprosess samtidig må kombineres med 
statlig innstramningspolitikk.og disiplineringstiltak overfor 
arbeiderklassen. Det er derfor god grunn til å regne med at 
en slik statlig koordinert sanerings- og omstruktureringspro
sess vil forutsette og befordre utviklingen en korporativ- 
statlig praksis kombinert med autoritære tendenser, særlig 
rettet inn mot politisk kontroll og overvåking, først og 
fremst over arbeiderklassens organisasjoner.

Støtretningen i borgerlige kriseløsningsstrategier vil derfor 
etter hvert ta farge av "dosert" innstramningspolitikk og en 
administrert sanerings- og omstruktureringspolitikk med kor
porative og autoritære tendenser. Hvilke læreprosesser dette 
vil utløse i arbeiderklassen, og hvilke politiske motstrategier 
slike læreprosesser vil gi grunnlag for, vet vi lite om. Men 
det er ikke vanskelig å se at kampen om innflytelse over stat
lig kriseløsningspolitikk vil danne klassekampens fokus.

NOTER

1) Jfr. antydningen i 0. Fagerlid: Grunntrekk ved den europe
iske kapitalismens ekspansjon, Vardøger nr. 4, 1971, s.
45-49.

2) Dette "valget" mellom arbeidsløshet og høy inflasjonstakt 
blir åpenbart absurd når høy arbeidsløshet, for ikke å si 
massearbeidsløshet, er kombinert med nærmest gallopperende 
inflasjon. (Jfr. England). I slike tilfelle blir det tyde
lig at det ikke er snakk om noe subjektivt valg som "vi"

,tar, men i hvilken form og i hvor stor grad de lønnsavhen- 
gige massene generelt og de politisk/organisatorisk svake 
fraksjonene spesielt skal bære byrdene av ulik kriseløsnings
strategier .

3) Denne tredelingen er noe firkantet. Antallet marxistiske 
"kriseteorier" kan forfleres, og framstillingen kan nyan
seres en hel del - særlig dersom vi tar i betraktning de 
teoretiske kontroversene om dette temaet før 1. og 2. ver
denskrig.

4) Innenfor rammen av denne artikkelen blir det ikke høve til å 
berøre grunnleggende begrep innenfor marxistisk teori. Vi 
har i stedet valgt en mellomvei. Dels forutsetter vi disse 
begrepene kjent. Dels forsøker vi å unngå en for komplisert 
og "presis" marxistisk begrepsbruk. Som generelt bakgrunns
materiale anbefaler vi D. Seierstad: Når jobbene forsvinner. 
Pax forlag, Oslo 1980.

5) For en historisk oversikt og utførlig diskusjon av underkon- 
sumpsjonsteoriene viser vi til M. Bleany: Underconsumption 
Theoriesj London 1976.
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6) Denne enkle todelingen av kapitalens kretsløp i en produkt- 
og pengeinntektsside er langtfra et realistisk bilde av ka- 
pitalkretsløpet. Vi ser helt bort fra at de enkelte kapi
talenes kretsløp er vevd sammen. Vårt enkle bilde ignorerer 
f.eks. det elementære faktum at en selger normalt må ha 
solgt før han kan opptre som pengesterk kjøper. (Vi ser 
her bort fra modifiserende kredittforhold). Dersom en rekke 
vareprodusenter eller en viktig vareprodusent møter svikt
ende etterspørsel, vil deres betalingsevne for å etterspørre 
andre varer, (også arbeidskraft?), svikte. Vi kan da få en 
kjedeprosess, en nedadgående spiral betinget av en omseg
gripende svikt i pengeinntekt og dermed avledet betalings
dyktig etterspørsel - eller såkalt effektiv etterspørsel. 
Bestemmelsen av effektiv etterspørsel er dermed noe langt 
mer komplisert enn det vi gir uttrykk for i teksten.

7) Det er her bare snakk om etterspørselen som skyldes netto
investeringene - det vil si den totale investeringsetter- 
spørselen, (bruttoinvesteringene), minus den delen av in
vesteringene som brukes til å erstatte foreldet produksjons
utstyr. Skillet mellom "erstatningsinvestering" og netto
investering er ikke alltid fornuftig - særlig mår vi disku
terer investeringenes betydning for den effektive etterspør
selen. For kapitalistenes investeringsbeslutninger er det 
ikke særlig relevant å vurdere nettoinvesteringene atskilt 
fra "erstatningsinvesteringene". I denne spesielle sammen
hengen er vi imidlertid opptatt av forholdet mellom effektiv 
etterspørsel og veksten i produksjonskapasiteten. Siden 
det er nettoinvesteringene som har betydning for veksten i 
produksjonskapasiteten, forenkler vi framstillingen ved å 
foreta dette skillet mellom brutto- og nettoinvestering.

8) P.M. Sweezy: The Theory of Capitalist Development. M.R. 
Press. New York, 1964 s. 172.

9) Dette finnes eksplisitt uttrykt av en sentral keynsk økonom, 
se Joan Robinson: The Accumulation of Capital^ MacMillan, 
London 1969 (3. utgave) særlig s. 92-94. Lignende resonne
ment står senralt hos P.A. Baran og P.M. Sw£ezy: Monopoly 
Capital3 London, Penguin 1966. Det bør her understrekes at 
Baran/Sweezy ikke opererer med noen direkte kobling mellom 
behovet for produksjonsutstyr og konsumvareproduksjonen 
(jfr. s.24)e Det de legger vekt på er at monopoliseringen 
har en tendens til å øke gapet mellom massenes kjøpekraftige 
etterspørsel og samlet produksjonskapasitet. Dette gapet 
lar seg ikke uten videre fylle av investeringsetterspørselen 
og kapitalistenes luksuskonsum. Resultatet blir da kronisk 
tendens til overproduksjon, sløsing, ledig produksjonskapa
sitet og arbeidsledighet. Denne varianten av underkonsump- 
sjonsteorien ligger meget nær opp til lignende argumenta
sjons tråder i J.M. Keynes klassiske verk: The genera,1 theory
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of Employment Interest and Money3 Macmillan, London 1967, 
se kapittel 8-10 særlig s. 104-106. Keynes er imidlertid 
langt fra noen konsekvent underkonsumpsjonsteoretiker. Se 
for eksempel hans drøfting av hva som bestemmer invester- 
ingsetterspørselen.

10) I de følgende resonnementene gjør vi disse antagelsene:
a) Vi forutsetter ledig produksjonskapasitet - spesielt 

betyr dette at potensiell merverdi er større enn reali
sert merverdi. Dette er en naturlig forutsetning siden 
vi her drøfter statsmaktens mulighet for å motvirke de 
spontane krisetendensene.

b) Vi antar videre at arbeiderklassen som helhet konsumerer 
hele nettolønnsinntekten. (Eventuell sparing motvirkes 
av lån). Dessuten forutsetter vi at kapitalistklassen 
lever av luft. Idealkapitalisten konsumerer m.a.o. in
genting.

c) Vi ser bort fra kompliserende forhold som skyldes uten- 
riksøkonomien.

Forutsetningene i pkt. b og c er utelukkende gjort for å 
holde argumentasjonen konsentrert om det vesentlige uten 
for mange kompliserende og distraherende forhold.

11) Spontaniteten er ofte i høy grad tilsynelatende. Både de 
spontane og de organiserte motstrategiene vil gjenspeile 
forutgående bevisshetsdannende læreprosesser.

12) Dette perspektivet finner vi særlig innenfor varianter av 
de såkalte Marx-Goodwin modellene. Se f.eks. R.M. Goodwin: 
"A growth Cycle" i; E.K. Hunt og J.G. Swartz: A Critique of 
Economic Theory. Penguin Books, Harmondsworth, 1972.

13) Når vi i det følgende snakker om profittandel, eventuelt 
lønnsandel uten nærmere presisering, mener vi andel av na
sjonalinntekten. Eksempel på en empirisk dokumentasjon av 
disse observasjonene, (USA), finnes i Th. Hultgren: Cost3 
prices and profits: their cyclical relations3 New York 
and London 1965.

14) Her burde vi kanskje legge til at en slik utvikling vil 
undergrave landets konkurranseevne på verdensmarkedet.
Dette er en vesentlig tilføyelse når det gjelder England. 
Det er på ingen måte tilfeldig at bruken av profittklemme- 
perspektivet i denne sammenheng først ble lansert der. Det 
best kjente bidraget er: A. Glynn og B. Sutcliffe: "British 
capitalism,, workers and profit-squeeze3 London, Penguin 
Books, 1972.

15) For nærmere drøfting og dokumentasjon viser vi til Shaun 
Hargreaves Heaps artikkel gjengitt i dette nummeret av 
Vardøger3 s.128.NB! I det følgende kommenterer vi ikke 
forholdene i et bestemt land - f.eks. Norge. I stedet tar 
vi utgangspunkt i en generell om enn unyansert konklusjon
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som kan dras på bakgrunn av økonomiske data fra en rekke 
sentrale industriland. Jfr. T.P. Hill: Profits and rates 
of return. OECD, Paris 1979.

16) Jfr. A. Glyn og B. Sutcliffe, op.cit s. 231.
17) Dette representerer en presisering i forhold til det som 

er sagt tidligere under punkt 1, s. 41. Bare nettolønns- 
overføringene til de produktive arbeiderne modifiserer be- 
regningene av merverdimassen. De uproduktive arbeidernes 
direkte og "indirekte" lønn er betalt av merverdien uan
sett.

18) Anwar Shaikh: National income accounts and marxian cate-
gories3 New School for Social Research, des. 1978. Dette 
arbeidet er for øvrig svært interessant av flere grunner 
enn de resultatene vi refererer her. Det virker nærmest 
som et pionerarbeid i å omgruppere tradisjonelle nasjonal- 
regnskapsdata slik at de korresponderer med den marxistiske 
begrepsrammen.

19) Vi skylder å gjøre oppmerksom på at Shaikh ikke er enig i 
dette. Så vidt vi kan se gir ikke han noen overbevisende 
begrunnelse, jfr, Ae Shikh op.cit. s, 45, (note).

20) Konstant kapital er den delen av kapitalen som forskutteres 
for kjøp av produksjonsutstyr, (produksjonslokaler, maski
ner etc.) og dessuten råvarer, drivstoff og råmaterialer 
for øvrig. Variabel kapital går med til kjøp av arbeids
kraft. I det følgende lar vi denne delen av kapitalen kor
respondere med arbeidskraftens verdi.

21) Jfr. Erik Olin Wright: "Alternative perspektives in marxist 
theory of accumulation and crisis" i J. Swartz (ed.): The 
subtle anatomy of capitalism, Santa Monica, California. 
1977.

22) Dette er en forenkling. Størrelsen på profittinntektene 
(etter skatt) er dessuten avhengig av. eksportoverskuddet 
og statlige budsjettunderskudd. Vi ser i denne sammenhen
gen bort fra kapitalistenes konsum og arbeiderklassens 
nettosparing.

23) Jfr. K. Marx: Theorien uber den Mehrwert3 MEW 26.3, s. 356- 
360.

24) Denne klassifiseringen bygger på en rekke teoretiske arbei
der av Bertram Schefold. Det gjelder også det vi sier om 
konsekvensene de ulike formene har for kapitalens organiske 
sammensetning. Se f.eks. B. Schefold: "Fixed capital as a 
joint product and the analysis of accumulation with diffe
rent form of technical progress" i L.L. Pasinetti (ed.): 
Essays on the theory of joint production. Macmillan, London 
1977.

25) Se f.eks. J.J. van Duijn: "The long wave in econimic life". 
De Economist 125, Nr. 4, 1977. van Duijn tidfester kondra- 
tieff-syklusene på følgende måte:
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1st Kondratieff 2nd KondratiefF 3rd Kondratieff 4th Kondratieff

prosperity 1783-1793 prosperity 1847-1857 prosperity 1893-1904 prosperity 1949-1958 
prosperity 1793-1803 prosperity 1857-1866 prosperity 1904-1913 prosperity 1958 -1967 

(war 1803-1815) (war 1913-1921)
recession 1815-1826 recession 1866-1875 recession 1921 1929 recession 1967-1975 
depression 1826-1837 depression 1875-1884 depression 1929-1938 
recovery 1837-1847 recovery 1884-1893 recovery 1938-1949

I denne artikkelen er det ikke rom for en utførlig drøfting 
av teorier om temaet: "lange bølger". I stedet viser vi til 
E. Mandels artikkel i dette nr. av Vardøger. Samtidig vil 
vi anbefale E. Mandel: Long waves of capitalist development: 
The marxist intepretation. Cambridge Univ. Press 1980. Se 
også E. Mandel: Seinkapitalismen^ Gyldendals Fakkelbøker, 
1976, særlig kapittel 4.

26) Jfr. G. Mensch: "Zur Dynamik des technischen Fortschnitts";
Zeitschrift fur Betriebswirtschaft. Vol. 41 1971 nr. 5, s. 
295-314.

27) Se note 26. Han er blitt mest berømt for boken Das techno- 
logische Latt^ Umschau Verlag. Frankfurt aM 1975. Boken
er omsatt til engelsk under tittelen: Stalemate in techno- 
logy; Ballinger, Cambridge Mass. 1979. Forsøk på en pre
sisering av begrepet basisinnovasjoner gir Mensch i: nBasis- 
innovationen und Verbesserungsinnovationen - Eine Erwide- 
rung" i Zeitschrift fur Betriebswirtschaft3 1972 nr. 4, 
s. 291-297.

28) Om sammenhengen mellom basisinnovasjoner og berørte nærin- 
ger, se A. Kleinkencht: "Basisinnovation und Wachstumsin- 
dustrien das Beispiel des Westdeutschen Wirtschaft". IIM/ 
dp 79-22, International Institute of Management, Mars 1979. 
Se også samme forfatter: "Innovation, Akkumulation und 
Krise", Prokla^ 35, 1979 nr. 2, Rotbuch Verlag, Berlin.

29) Inspirasjonen til denne inndelingen er hentet fra den så
kalte varefaseteorien. For å unngå misforståelse dreier 
det seg om en "teori" for en industris livssyklus og ikke 
om en teori for levetiden til et produkt eller varetype. 
Varefaseteorien har først og fremst røtter i Simon Kuznets1 
økonomiske-empiriske studier og Joseph A. Schumpeters klas
siske teorier om sammenhengen mellom teknologisk endring
og økonomisk vekst.

30. Dette forklarer hvorfor det nærmest er umulig å gi en pre
sis definisjon av basisinnovasjon. En presis definisjon 
forutsetter egentlig at denne typen innovasjon kan plukkes 
ut på forhånd. Det kan de ikke. De er det vellykkede re
sultatet av en spesiell teknisk/økonomisk prøve- og feile- 
prosess. Som sådan kan de selvsagt plukkes ut i ettertid 
og sorteres fra såkalte forbedringsinnovasjoner. De siste 
er særlig knyttet til tekniske forbedringer av type 2 og
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3, (jfr. s. 58). Bas is innovasjonene skiller seg da ut på 
grunnlag av deres tekniske og økonomiske potensiale som vi 
selvsagt bare kan si noe om i ettertid.

31) Innenfor marxistisk tradisjon er det særlig de siste årene 
utviklet en hel del teoretisk/empirisk materiale om denne 
siden ved kapitalens tekniske omforming av produksjonspro
sessen. Se f.eks. H. Braverman: Labour and Monopoly Capi
tal. M.R. Press, New York/London 1974.

32) Egentlig har vi brukt stykkbearbeidende industri som typisk 
eksempel. Dette kan virke litt spesielt - ikke minst når 
vi vet at prosessindustri har spilt en vesentlig rolle i 
forløpet av vekstperiodene. Vi tror likevel ikke at dette 
endrer mye av argumentasjonen, I prosessindustri spiller 
utformingen av produksjonsprosessens tekniske struktur en 
vesentlig rolle fra starten av. Det er derfor god grunn 
til å tro at forskyvningen fra basisinnovasjon til "meka
nisering" går raskere her enn innenfor stykkbearbeidende 
virksomhet.

33) Å gi en skikkelig empirisk test på denne hypotesen er 
egentlig en omstendelig affære. Vi kan da heller ikke 
vise til empiriske undersøkelser. Ifølge hypotesen burde 
tendensen til stigende organiske sammensetning slå igjennom 
rundt 1965-70. Bruker vi kapital/outputforholdet som in
deks for stigende organisk sammensetning synes hypotesen
å bli bekreftet. Eller mer presis: denne grove empiriske' 
testen gir ikke grunn til å forkaste hypotesen. Se for 
øvrig dette nr. av Vardøger s. 153.
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Rune Skarstein:

Strukturforandringer i verdensøkonomien etter 
1945

NORGE I DEN KAPITALISTISKE VERDENSØKONOMIEN

De siste årene har regjeringen, Arbeidsgiverforeningen og LO- 
ledelsen ustanselig - men særlig foran og under lønnsoppgjørene 
minnet oss om at den norske økonomien er en integrert del av 
verdensøkonomien. Med god grunn framholder de at Norge med sin 
særegne økonomiske struktur er avhengig av å holde et høyt ek
sportnivå. Både eksporten og importen utgjør jo vel 40% av 
bruttonasjonalproduktet. Dette er på den ene siden et uttrykk 
for at en rekke bedrifter og/eller bransjer ikke (under noen 
omstendighet) kan finne avsetning for hele produksjonen sin på 
det norske markedet, men er avhengige av å eksportere en be
tydelig del av sin totale produksjon. Jo større bedriftene er, 
desto større er som regel denne avhengigheten. Dette har del
vis sammenheng med den norske økonomiens beskjedne størrelse. 
For å oppnå vesentlige stordriftsfordeler er mange bedrifter 
nødt til å ekspandere på verdensmarkedet.1

Den relativt høye importen og eksporten er på den andre siden 
et uttrykk for at produksjonsapparatet i Norge er avhengig av 
å importere en lang rekke innsats- og investeringsvarer som i 
stor grad ikke produseres innenlands. Rundt 80% av importen 
består av slike varer.2 Dette gjenspeiler den norske økono
miens særegne produksjonsstruktur og den tilsvarende spesiali
seringen på verdensmarkedet som har dannet seg over lang tid. 
Den var opprinnelig dominert av produksjon av fisk og trelast 
for eksport, deretter produksjon fra kraftkrevende industri, 
blant annet aluminium, og senest produksjon av minaralolje og
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gass. I 1978 utgjorde fisk og fiskevarer, papirmasse, papir 
og papp, rå mineralolje, (Nordsjø-)gass, Kunstgjødsel og me
taller ca.52% av Norges samlede eksport.3 Norge er med andre 
ord en typisk eksportør av råvarer og halvfabrikata, en "rå
vareprodusent” i verdensmålestokk. Produksjonen og eksporten 
av avanserte investeringsvarer, særlig maskiner, står tilsvar
ende langt tilbake. I 1978 utgjorde f.eks. maskiner (SITC 71- 
74) bare 5,1% av Norges samlede eksport, mens de samme varene 
utgjorde 17,5% av Vest-Tysklands eksport.4 Overvekten av halv
fabrikata og råvarer i eksporten har altså sitt speilbilde i 
en overvekt av investeringsvarer og produksjonsinnsatsvarer i 
importen. Samtidig er importen av konsumgoder i stor grad be
stemt av at Norge ikke er selvforsynt med matvarer.

Her er det også verdt å merke seg at 62% av Norges samlede ek
sport i 1978 gikk til EF-landene, samtidig som 45% av den sam
lede importen kom fra disse landene. Legger vi til EFTA-lan
dene , blir den norske utenrikshandelens sterke orientering mot 
Vest-Europa enda tydeligere: I 1978 gikk vel 76% av Norges sam
lede eksport til EF- og EFTA-landene, mens 71% av den samlede 
importen kom fra disse områdene.5

Et annet tegn på den norske økonomiens innfletting i den kapi
talistiske verdensøkonomien er omfanget av utenlandsk aksjeeie. 
I 1977 sto utenlandskeidde bedrifter (dvs. minst 50% av aksje
kapitalen utenlandsk) for 6,6% av sysselsettingen, 8% av be
arbeidingsverdien og 17,7% av samlet eksport i norsk industri 
og bergverk.6 Mange av de utenlandskeidde bedriftene er ledd 
i multinasjonale selskapers vertikalt integrerte produksjons
kjeder. Både bedriftenes råstofftilgang og "markedsføringen" 
av produktene deres blir fullstendig ivaretatt og kontrollert 
av det multinasjonale "moderselskapet". Mange slike bedrifter 
kan rett og slett ikke fungere annet enn som integrerte ledd i 
multinasjonale selskapers vertikale produksjonskjeder. Deres 
økonomiske "sunnhet" er derfor også i stor grad bestemt av hele 
"moderselskapets" situasjon, særlig dets evne til å hevde seg 
på verdensmarkedet.

Norges innfletting i den kapitalistiske verdensøkonomien er 
ikke bare et uavvendelig resultat av anonyme økonomiske meka
nismer eller "markedskrefter". Både graden og typen av inn
fletting skyldes i stor utstrekning sosialdemokratiets økono
miske politikk etter krigen. (Jfr. artikkelen av Lars Mjøset 
i forrige nummer av Vardøger. ) De samme politikerne som er an
svarlige for den norske økonomiens sterke avhengighet av ver
densmarkedet, skyver nå ansvaret for de økonomiske problemene
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i Norge over på krisa i verdensøkonomien. Samtidig hevder de 
at arbeiderklassen må stramme inn livreima for at den norske 
økonomien skal kunne "forbedre sin konkurranseevne" og dermed 
ekspandere ytterligere på det nå kriserammede verdensmarkedet. 
Innstramningspolitikken er imidlertid ikke noe norsk påfunn. 
Regjeringene i alle kapitalistiske industriland praktiserer nå 
denne politikken med det uttalte siktemålet å "forbedre" de 
nasjonale økonomienes "konkurranseevne på verdensmarkedet". I 
tillegg til den rent kapitalistiske konkurransen på verdens
markedet har det kommet en konkurranse i innstramningspolitikk. 
De enkelte statene prøver å "overby" hverandre med innstram- 
ningstiltak for at deres respektive nasjonale kapitaler skal 
beholde en størst mulig andel av verdensmarkedet. Men samti
dig er dette verdensmarkedet i ferd med å skrumpe inn. Denne 
kjensgjerningen nevner ikke politikerne når de forespeiler inn- 
stramningspolitikkens positive virkninger på sysselsetting og 
økonomisk vekst. Her blir innstramningspolitikkens selvmotsi
gelse ppenbar: Den er et resultat av verdensmarkedets tendens 
til sammentrekning, og samtidig vil den - i alle fall på kort 
sikt - styrke denne tendensen og gjøre enda hardere innstram- 
ningstiltak "nødvendige".

Det er altså ikke bare enkelte lands konkurranseevne som er ute 
av lage, men den kapitalistiske verdensøkonomien som helhet.
For å skissere bakgrunnen for denne tilstanden, skal vi i denne 
artikkelen drøfte noen strukturforandringer i verdensøkonomien 
etter 1945. Men først skal vi se litt på årsakene til den lang
varige kapitalistiske ekspansjonen'i etterkrigstiden.

NOEN ÅRSAKER TIL DEN LANGVARIGE EKSPANSJONSFASEN 
ETTER 1945

I 1950 var kapitalens akkumulasjonsbetingelser i industrilan
dene gunstigere enn noen gang tidligere i dette århundret. 
Fascismen og krigsøkonomien hadde medført en disiplinering 
og fysisk og organisatorisk svekkelse av arbeiderklassen i 
alle kapitalistiske land. Arbeiderbevegelsen var enten blitt 
knust av fascismen, eller den hadde sluttet allianse med store 
deler av borgerskapet i kampen mot fascismen, en allianse som 
fortsatte som borgfredspolitikk under gjenreisningen etter 
krigen. Dette, sammen med arbeiderklassens erfaringer med 
stalinismen som "sosialistisk eksperiment", gjorde at arbei
derne særlig i Vest-Europa og Japan avfant seg med høy arbeids
intensitet og lave lønninger til langt ut i 60-årene.
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I samme retning virket eksistensen av en relativt stor reserve- 
arme i de første etterkrigsårene. (I USA besto reservearmeen 
for det meste av krigsveteraner.) For eksempel i Vest-Tyskland 
var det over en million arbeidsløse fram til midten av 50-årene. 
Dette var utvilsomt en viktig grunn til at reallønningene kunne 
holdes nede. Ifølge Kuczynski var nettoreallønningene i Vest- 
Tyskland i 1950 bare 80% av nivået i 1938, som for øvrig var 
et bunnivå. Først i 1956 nådde’de 1938-nivået.8

En viktig faktor i opprettholdelsen av den vest-tyske reserve
armeen i 1950-årene var flyktningestrømmen fra øst. Mellom 
1945 og 1961 strømmet over 10 millioner flyktninger inn i For
bundsrepublikken. 9 Utover i 60-årene overtok fremmedarbeiderne 
noe av flyktningenes rolle. Antallet fremmedarbeidere i Vest- 
Tyskland økte fra 80 000 i 1955 til 1,81 millioner i 1970, og 
kulminerte med 2,49 millioner i 1973. 10

I Frankrike ble reservearmeen opprettholdt både gjennom inn- 
strømming av fremmedarbeidere - først og fremst fra Algerie - 
og gjennom en rask avfolkning av jordbruket. Også i Italia ble 
reservearmeen opprettholdt gjennom migrasjon fra jordbruksom
rådene (særlig i sør) til industribyene (i nord).

I Japan spilte arbeiderklassens svake organisering en helt av
gjørende rolle når det gjaldt å holde nede reallønningene o*g 
sikre disiplin på arbeidsplassene gjennom hele etterkrigstiden. 
Samtidig ble store menneskemasser presset ut av jordbruket og 
over i industrisektoren. Mellom 1950 og 1965 forlot 7 milli
oner mennesker jordbruket, mens antallet lønnsarbeidere i in
dustrien ble fordoblet fra 4,5 til 9 mill. i samme tidsrommet. 11 
Det er for øvrig et fellestrekk ved de kapitalistiske industrr- 
landene i 50- og ^0-årene at det fortsatt var rikelig tilgang 
på arbeidskraft fra jordbrukssektoren til resten av økonomien. 
(Jfr. tabell 1.)

Tabell b. Sysselsatte i jordbruket som prosentandel av samlet 
antall sysselsatte 12

Land 1950 1960 1970 Reduksjon
1950-1970

USA 13,5% 8,3% 4,4% 9,1
Vest-Tyskland 24,7 14,0 8,6 16,1
Frankrike 31,7 22,4 14,0 17,7
Italia 41,7 32,8 19,5 22,2
Storbritannia 5,6 4,1 2,8 2,8
Japan 41,3 30,2 17,4 23,9
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Storbritannia er det mest slående unntaket i tabell 1, men vi 
ser at heller ikke i USA var det mye å ta av arbeidskraft fra 
jordbrukssektoren. Storbritannia danner for øvrig et viktig 
unntak på flere måter. Der hadde ikke krigen fremmet noen for
nyelse av den allerede foreldete kapitalstrukturen, og i 1945 
var hele produksjonsapparatet avlegs og nedslitt. Dessuten ble 
Storbritannias økonomi svekket av landets store krigsgjeld 3, 
av det endelige tapet av koloniområdene, og ved at pundet mis
tet sin rolle som internasjonalt betalingsmiddel og reserve- 
valuta.

En annen betingelse for en høy profittrate i de første etter
krigsårene var ødeleggelsen og verdiforringelsen av veldige 
kapitalmasser under depresjonen i 30-årene og under selve kri
gen. I 1945 fremsto Vest-Europa og Japan i så måte nærmest som 
en tabula rasa for kapitalakkumulasjonen.

Krigsherjingene medførte nærmest et totalt sammenbrudd i kapi- 
talkretsløpet både i Vest-Europa og Japan. To viktige forut
setninger for at det kunne komme i gang igjen var "gull-dollar- 
systemet" (vedtatt i Bretton Woods i 1944) og den amerikanske 
Marshall-"hjelpen". Gjennom "gull-dollar-systemet" ble dolla
ren instituert som internasjonalt betalingsmiddel, interven
sjons- og reservevaluta: Alle nasjonale valutaer i den kapi
talistiske verden kunne konverteres bare med dollar; og bare 
dollaren kunne konverteres med gull.

Gjennom Marshall-nhjelpen” sluset USA ca. 13 milliarder dollar 
inn i Vest-Europa mellom april 1948 og februar 1952. Marshall- 
"hjelpen" bidro først og fremst til å gjenopprette både kapital 
kretsløpet innad i Vest-Europa og den internasjonale kapitalis
tiske sirkulasjonen. Gjennom denne "hjelpen” kunne dessuten 
den europeiske kapitalen starte på ny frisk ved å anskaffe mo
derne produksjonsutstyr fra USA.

Enda en viktig betingelse for den sterke ekspansjonen etter 
krigen var de gunstige råvareprisene som over lang tid medførte 
en relativt lav verdi på en viktig komponent av den konstante 
kapitalen. For eksempel råvareprisene i USA målt med Labor 
Department’s "spot market"-indeks, som dekker 22 forskjellige 
råvarer, var faktisk lavere i 1970 enn i 1950.14 Også FN’s 
indeks for eksportpriser på råvarer viser at råvareprisene var 
omtrent uforandret mellom 1950 og 1970 (bare avbrutt av en kort 
varig boom under Koreakrigen.15 En grunn til at råvarene kun
ne holde konstant pris over et så langt tidsrom, var at arbeids 
produktiviteten økte raskere både i jordbruket og i resten av 
den råvareproduserende sektoren enn i industrien. Paul Bai- 
roch peker på at dette representerer "et fullstendig brudd på
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en hundreårig trend.(..) Faktum er at produktiviteten (både 
til arbeid og andre faktorer) økte mye raskere i industrien 
enn i jordbruket i USA fram til 1940 og i Europa fram til 50- 
årene. Men siden har det motsatte vært tilfelle.” Han legger 
til at "det er mulig, til og med sannsynlig” at et lignende 
trendskifte gjorde seg gjeldende for eksportavlinger fra u- 
landene.16 En tilsvarende rask økning av arbeidsproduktiviteten 
som i jordbruket har det også vært i "den ekstraktive indust
rien", både i de industrialiserte landene og i u-landene.

Den "overproporsjonale" veksten i arbeidsproduktiviteten i 
jordbruk og gruvedrift var et resultat av den "teknologiske 
revolusjonen" i disse sektorene etter 1950. Utover i 50- og 
60-årene ble jordbruket "traktorisert" og mekanisert til det 
ytterste. Den ekstraktive sektoren gjennomgikk likedan en om
fattende "teknologisk revolusjon" i denne perioden, slik at 
for eksempel kopper-gruvene i Chile og Zaire nå bruker det 
samme utstyret som i Arizona i USA, og jernmalmgruvene i Bra
sil, India og Liberia har en like avansert teknologi som i 
Kiruna. Mekaniseringen og automatiseringen både av jordbruket 
og gruvesektoren hadde avgjørende fordeler for industrisektoren. 
For det første innebar denne teknologiske revolusjonen en vold
som økning i etterspørselen etter investeringsvarer og andre 
innsatsvarer produsert i industrisektoren. For det andre inne
bar den at både den sirkulerende komponenten i den konstante 
kapitalen (råvarer) og en viktig komponent i arbeidskraftens 
verdi (matvarer) sank i verdi i forhold til industrivarer. Den 
"teknologiske revolusjonen" i råvaresektoren var således en 
viktig årsak til den gjennomgående høye profittraten og den 
tilsvarende høye kapitalakkumulasjonen etter krigen.

USA'S PR0DUKTIVITETSF0RSPRANG ETTER 1945

Selv om akkumulasjonsbetingelsene var allment gode etter krigen, 
så var de slett ikke like i de forskjellige landene. I USA 
hadde kapitalakkumulasjonen tatt seg raskt opp igjen etter 
krisa i 30-årene, kraftig stimulert av krigsaktivitetene. På 
det europeiske kontinentet og i Japan hadde derimot krigen med
ført omfattende kapitalødeleggelser og fullstendig oppløsning 
av kapitalkretsløpet, slik at akkumulasjonsprosessen stanset 
helt i de første etterkrigsårene. I USA var det tendenser til 
"knapphet" på arbeidskraft allerede tidlig i 50-årene, mens det 
i Vest-Europa og Japan var hærer av arbeidsløse, faglærte ar
beidere. Rett etter krigen fremsto USA som den økonomiske 
og dermed politiske stormakten, med over halvparten av indust
riproduksjonen og tredjedelen av den samlede eksportverdien i 
den kapitalistiske verden. I 1950 var arbeidsproduktiviteten 
i amerikansk industri ca. 170% høyere enn i den britiske, og
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vel 190% høyere enn i japansk industri.18 Siden det amerikanske 
jordbruket hadde et enda større produktivitetsforsprang, blir 
forskjellene tilsvarende større når en betrakter økonomiene 
som helhet. (Jfr. tabell 2).

Tabell 2. Relative produktivitetsnivå i 1950 og 1977> uttrykt 
i bruttonasjonalprodukt pr. arbeidstime\ USA^IOO19

Land 1950 1977

USA 100 100
Vest-Tyskland 35 84
Frankrike 41 79
Italia 31 68
Storbritannia 55 61
Japan 14 52
Sverige 57 79
Norge 49 86

Årsaken til USAfs betydelige produktivitetsforsprang i de før
ste etterkrigsårene kan sammenfattes i den høyere konsentra
sjonen og sentraliseringen av kapitalen (som på sin side delvis 
var historisk forårsaket av mangelen på arbeidskraft i USA sær
lig i det 19. hundreåret), det relativt store innenlandsmar
kedet og omstruktureringen av den kapitalistiske produksjonen 
som var blitt drevet fram av knappheten på arbeidskraft og de 
statlige militæroppdragene til industrien under krigen.

Akkumulasjonsbetingelsene var altså svært ulike i USA og Vest- 
Europa rett etter krigen. I USA var det allerede en svak ten
dens til overakkumulasjon av kapital, mangel på (faglært) ar
beidskraft og "metning” av markedene. I Vest-Europa var det 
"kapitalmangel", rikelig tilgang på (faglært) arbeidskraft og 
potensielt store "umettede" markeder. Disse forskjellene gir 
en god del av forklaringen på det særegne mønsteret i kapital
akkumulasjonen i verdensmålestokk gjennom 50- og 60-årene.

AKKUMULASJON, INTEGRASJON, UJEVN UTVIKLING

Det er et karakteristisk trekk ved de kapitalistiske økonomi
ene at i perioder med rask vekst, dvs. høy kapitalakkumulasjon, 
har eksportvolumet (EXP) økt raskere enn bruttonasjonalproduk
tet (BNP). Ved rask vekst har det med andre ord vært en rela
tiv økning av handelssamkvemmet mellom de kapitalistiske lan
dene, slik at utenrikshandelens andel av BNP gjennomgående har 
økt. Denne prosessen reflekterer en økt internasjonal arbeids
deling og spesialisering, og dermed en økt innfletting av hver
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enkelt nasjonal økonomi i verdensmarkedet.

I perioder med stagnasjon eller krise har derimot EXP stort 
sett økt langsommere (evt. sunket mer) enn BNP, slik at uten- 
rikshandelens andel av BNP har sunket. De kapitalistiske øko- 
nomiene har altså vist tendenser til økt "nasjonal sjølberging", 
og avskjæring fra verdensmarkedet bare i perioder med stagna
sjon eller krise. Disse sammenhengene kommer til uttrykk i 
tabell 3, der 1870-1913 og 1950-1970 er perioder med rask vekst, 
og 1913-1950 er en periode med stagnasjon og krise.

Tabell 3* Årlig vekstrater for bruttonasjonalprodukt (BNP) og 
eksportvolumet (EXP) 20

Land 1870-
BNP

1913
EXP

1913-
BNP

■1950
EXP

1950-
BNP

-1970
EXP

USA 4,3 4,9 2,9 2,2 3,7 5,7
(Vest-)Tyskiand 2,9 4,1 1,2 "2,8 6,4 12,8
Frankrike 1,6 2,8 0,7 1,1 5,1 7,9
Italia 1,4 2,2 1,3 0,6 5,8 12,2
Storbritannia 2,2 2,8 1,7 0,0 2,8 3,3
Japan - 8,5 - 2,0 10,0 16,2

Av tabell 3 ser vi at for de fleste land har vekstratene både 
for EXP og BNP nådd nye høyder i perioden mellom 1950 og 1970. 
Dette tidsrommet representerer kanskje den mest ekspansive fase 
i kapitalismens historie. Men tabellen viser også at mens Ja
pan og Vest-Tyskland har ekspandert raskt på verdensmarkedet, 
har særlig Storbritannia og USA blitt hengende etter. Denne 
ujevne utviklingen har resultert i en drastisk omfordeling av 
verdenshandelen de*siste 30 årene, jfr. tabell 4.

Tabell 4, Andeler av samlet eksport i den kapitalistiske . 
verden3 %

1947 1953 1960 1972 1978

USA 33,0% 21,3% 18,1% 13,1% 12,1%
Storbritannia 10,0 9,8 8,8 6,5 6,1
Vest-Tyskland - 6,0 10,1 12,4 12,2
Frankrike - 5,2 6,1 7,0 6,6
Italia - 2,1 3,2 5,0 4,8
Japan - - 3,6 7,7 8,4
OPEC-landene - - . . — 7,4 12,5
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I 1947 var USA den overlegent største handelsmakten i den kapi
talistiske verden, med 33% av samlet eksport; i 1978 var Sam
bandsstatenes andel redusert til bare vel 12%. Fra 1953 til 
1972 ble derimot Vest-Tysklands andel av samlet eksport i den 
kapitalistiske verden fordoblet, og i 1978 hadde landet passert 
USA og fremsto som verdens største handelsmakt. Også Japan har 
ekspandert raskt på verdensmarkedet, og fordoblet sin andel av 
verdenshandelen på bare 12 år, mellom 1960 og 1972. Ellers har 
70-årene vært preget av at OPEC-landene har tatt en betydelig 
andel av verdenseksporten, noe som hadde sin grunn i de store 
prisstigningene på olje etter 1973. (Jfr. tabell 4.)

De kapitalistiske økonomienes ulike ekspansjon på verdensmar
kedet har først og fremst vært betinget av den ujevne utvik
lingen av produktivkreftene. Landene med den raskeste produk- 
tivkraftutviklingen, og dermed størst vekst i arbeidsprodukti
viteten, har også hatt de største eksportøkningene. Den ulike 
utviklingen av produktivkreftene var på sin side et resultat av 
de ulike akkumulasjonsbetingelsene. Mens USA allerede var pre
get av en relativ overakkumulasjon av kapital, var det rett og 
slett et hav som skulle fylles i Vest-Europa og Japan. Derfor 
var akkumulasjonen - uttrykt i veksten i bruttoinvesteringene - 
betraktelig høyere i Vest-Europa og Japan enn i USA. Og siden 
kapitalakkumulasjonen i Vest-Europa og Japan begynte så å si 
fra grunnen igjen, ble industriene i disse landene utstyrt med 
den mest høyproduktive teknologi, som i stor grad var innført 
fra eller imitert etter USA. Mens den amerikanske kapitalen 
dessuten ble hemmet av relativt høye reallønninger i hjemlandet, 
kunne den europeiske og japanske industrikapitalen nyte lave 
reallønninger og rikelig tilgang på (faglært) arbeidskraft i 
nye industrier med et produktivitetsnivå temmelig nær det ame
rikanske. Utbyttingsraten (eller merverdiraten) var følgelig 
høyere i Vest-Europa og Japan enn i USA. Ett tegn på dette er 
at det gjennomsnittlige forholdet mellom bruttoprofitt og brut
to bearbeidingsverdi i industrien i perioden 1950-1960 var 
40,1% i Vest-Tyskland, mot 23,5% i USA.22

En annen faktor som fremskyndet sterkt den vest-europeiske ka
pitalens innhenting av det amerikanske produktivitetsforspran- 
get, var dannelsen av EF. Selvsagt ga EF de amerikanske sel
skapene større alburom i Vest-Europa. Men det er langt vikti
gere at Fellesmarkedet sikret den europeiske storkapitalen et 
stort og stabilt indre basismarked. Dermed kunne stadig flere 
europeiske konserner utnytte stordrifts for deler og hevde seg 
bedre i konkurransen på verdensmarkedet. Dessuten kunne sen
traliseringen og konsentrasjonen av kapitalen foregå fritt på 
tvers av de nasjonalstatlige grensene. Å styrke den europe
iske kapitalens globale konkurranseposisjon ved å sikre den et
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større basismarked, var da også den egentlige hensikten med 
dannelsen av EF. Eller som EF-arkitekten Walter Hallstein ut
trykte det:

"Fellesmarkedet tjener den europeiske industrien som basis 
og eksersisplass for dens internasjonale konkurranse- 
kraft."23

USA's selwalgte rolle som "Den frie verdens politimann"24 re- 
sulterte i en ytterligere fordel for den vest-europeiske og 
japanske kapitalen i forhold til den amerikanske. Mellom 1960 
og 1970 utgjorde rustningsutgiftene bare ca 1% av bruttonasjo
nalproduktet i Japan, fra 2 til 5% i de vest-europeiske landene 
og hele 9% i USA.25 Fra og med 1949 til og med 1967 var de 
samlede rustningsutgiftene i USA på 873,8 milliarder dollar, 
mot bare 86,7 milliarder i Storbritannia, 68,6 milliarder i 
Frankrike og 48,4 milliarder dollar i Vest-Tyskland.26 Det har 
vært vanlig å hevde at høye militærutgifter har en positiv ef
fekt på den økonomiske veksten ved at militærsektoren/militær- 
industrien produserer teknologiske nyvinninger som spres til 
resten av økonomien. Men høye militærutgifter betyr også et 
høyt uproduktivt konsum. Og under ellers like forhold inne
bærer et høyere uproduktivt konsum en tilsvarende reduksjon av 
akkumulasjonsfondet og dermed en lavere akkumulasjonsrate. 
(Denne siste effekten ser ut til å veie mye tyngre enn de på
ståtte teknologiske "spredningseffektene" fra militær produk
sjon). Dette forholdet kommer til uttrykk i en sterk negativ 
korrelasjon (negativ samvariasjon) mellom militærutgiftene som 
prosentandel av bruttonasjonalproduktet og bruttonasjonalpro- 
duktets vekstrate.

Særlig de faktorene vi nå har nevnt, forklarer den følgende 
sammenhengen: relativt høy kapitalakkumulasjon (uttrykt i høy 
vekst i investeringene), følgelig relativt rask produktivkraft- 
utvikling (uttrykt i rask vekst i arbeidsproduktiviteten), føl
gelig relativt stor ekspansjon på verdensmarkedet (uttrykt i 
høy eksportvekst). Denne sammenhengen er søkt fremstilt i ta
bell 5.

Den ujevne ekspansjonen på verdensmarkedet som vi nå har skis
sert, innebar at amerikansk industri stadig tapte markedsan
deler, mens særlig japansk og vest-tysk industri gjorde til
svarende store innhugg i verdensmarkedet. (Jfr. tabell 6), 
Samtidig tapte amerikansk industri andeler til og med på sitt 
hjemmemarked, Dens andel av hjemmemarkedet for forbrukerelek- 
tronikk sank for eksempel fra 94,4% i 1960 til 49,4% i 1979.
I samme tidsrommet sank dens andel av hjemmemarkedet for me- 
tallskjærende verktøymaskiner fra 96,7 til 73,6%, for metall-
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Tabell 5. A: Gjennomsnittlig årlig vekst i investeringene eks
klusive boligery 1950-70. B: Gjennomsnittlig årlig 
vekst i arbeidsproduktiviteten i industrien3 1960-69. 
C: Gjennomsnittlig årlig vekstrate for eksportvolumet3 
1960-70. D: Koeffisient for korrelasjonen mellom B 
og C 28

Land A B c D

USA 3,8% 3,2% 6,6% 31
Vest-Tyskland 6,2 4,9 8,9
Frankrike 5,4 5,6 9,1 i ! 0,97Italia 5,1 5,7 11,7
Storbritannia 3,9 2,8 5,1
Japan 8,8 9,0 15,2 „

Tabell 6. USArs eksport som prosentabel av den samlede ver- 
denseksporten av noen industrivarer29

1962 1970 1979

Motorkjøretøyer 22,6% 17,5% 13, 9%
Fly 70,9 66,5 58, 0
Telekommunikasj onsuts tyr 28,5 15,2 14, 5
Plastmaterialer 27,8 17,3 13, 0
Farmasøytiske produkter 27,6 17,5 16, 9
Maskiner for metallbearbeiding 32,5 16,8 21, 7
Landbruksmaskiner 40,2 29,6 23, 2
Hånd- og maskinredskaper 20,5 19,1 14, 0
Jernbanevogner 34,8 18,4 11, 6
Husinventar 22,8 12,0 8, 1

formende verktøymaskiner fra 96,8 til 75,4%^for tekstilmaskiner 
fra 93,4 til 54,5%, for biler fra 95,9 til 79,0%,for fottøy fra 
97,7 til 62,7%, og for elektriske komponenter fra 99,5 til 
79,9%. Mange industribransjer har tapt hjemmemarkedsandeler 
trass i at de er blitt bolstret opp med forskjellige former 
for importrestriksjoner. Det gjelder særlig stålindustrien 
som fikk redusert sin hjemmemarkedsandel fra 95,8% i 1960 til 
86,0% i 1979. Denne industrien er i dag helt akterutseilt av 
den japanske og vest-tyske. I 1976 ble det produsert 460 tonn 
stål pr. sysselsatt i den japanske stålindustrien mot 370 tonn 
i Vest-Tyskland og bare 275 tonn i USA. Arbeidskostnadene pr. 
tonn stål var 65 dollar lavere i Japan enn i USA.30
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Men det er ikke bare USA som bar tapt andeler av verdensmar
kedet til Japan og Vest-Europa. Det har også vært en ujevn 
utvikling ved at Japan har ekspandert langt raskere på ver
densmarkedet enn de vest-europeiske industrimaktene (jfr. ta
bell 3 og 4). Dette har for eksempel gitt seg utslag i at EF- 
landene har hatt permanente og økende underskudd i handelen 
med Japan helt siden 1968, For. årene 1968-1979 var det akku
mulerte underskuddet på vel 30 milliarder dollar (2,57 milli
arder $ pr, år), og bare i 1980 regner EF-byråkratene med at 
handelsunderskuddet med Japan blir på godt og vel 10 milliarder 
dollar.31 Det er særlig biler, stål og forbrukerelektronikk 
japanerne oversvømmer de vest-europeiske markedene med. Over 
hele Vest-Europa er disse bransjene nå i en så prekær situasjon 
at både EF-landene hver for seg og EF sentralt bruker stadig 
kraftigere proteksjonistiske tiltak for å få redusert importen 
fra Japan.

PRODUKTDIFFERENSIERING/ INTERNASJONAL SPESIALISERING 
OG BRANSJEINTERN HANDEL

Veksten i verdenshandelen, de forskjellige landenes ulike eks
pansjon på verdensmarkedet og den økte internasjonale arbeids
delingen og spesialiseringen i etterkrigstiden kan ikke for
klares ut fra den gjengse borgerlige handelsteorien om "kom- 
parative kostnadsfordeler" grunnet i ulike "faktorpriser". 
Arbeidsdelingen og spesialiseringen har slett ikke fulgt de 
grove kategoriene "kapitalintensive11 eller "arbeidsintensive" 
produkter. Det har tvert imot foregått en annen type oppdeling 
innen hver varekategori. Ekspansjonen av verdensmarkedet har 
skjedd gjennom tiltakende differensiering av produksjonen og * 
varetilbudet. Innen nesten alle industribransjer har det f.eks.
vært en sterk tendens til å erstatte universalmaskiner med spe- 
sialmaskiner som sikrer høyere arbeidsproduktivitet og større 
presisjon. Dermed har det skjedd en sterk differensiering og 
spesialisering i produksjonen av investeringsvarer, dvs. mas
kiner og annet produksjonsutstyr. Vest-Tyskland er for eksempel 
blitt en av verdens største produsenter av investeringsvarer, 
som nå utgjør mer enn halvparten av landets samlede eksport.32 
Likevel har investeringsvarenes andel av Vest-Tysklands sam
lede import vært raskt økende. Investorene har selv forklart 
dette med at tilsvarende produkter ikke fremstilles innen
lands , 3 3

Det har med andre ord vært en tiltakende differensiering av 
produksjonen og internasjonal arbeidsdeling grunnet i spesia
lisering innen selve investeringsvaresektoren (sektor I). For 
eksempel de vesttyske foretakene innen denne sektoren har blant 
annet spesialisert seg på spesialmaskiner for treforedlings-
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industrien, grafisk industri og verkstedindustrien. Men på 
den andre siden er Vest-Tyskland blitt storimportør av andre 
spesialmaskiner, av elektroniske regnemaskiner (innbefattet 
maskiner for numerisk styring i industrien) og fly. Ved at 
produktdifferensieringen er koblet til internasjonal spesiali
sering/arbeidsdeling, oppnår industriforetakene betydelige 
stordriftsfordeler: Hvert foretak får hele verdensmarkedet
som avsetningsområde for sine spesialprodukter. Blant annet 
på grunn av den sterke produktdifferensieringen og den inter
nasjonale spesialiseringen/arbeidsdelingen i investeringsvare- 
sektoren, har varer fra denne sektoren tatt en økende andel av 
verdenshandelen. I 1955 utgjorde for eksempel ikke-elektriske 
og elektriske maskiner og transportmidler 38,4% av den samlede 
verdenshandelen. I 1970 hadde disse varekategorienes andel økt 
til 48,2%, med størst økning for ikke-elektriske maskiner.34

Men produktdifferensiering og internasjonal spesialisering/ar
beidsdeling har også funnet sted i konsumvaresektoren (sektor 
II). De kapitalistiske industrilandene utveksler biler, kjøle
skap, vaskemasiner, TV-apparater og annen forbrukerelektronikk, 
sportsutstyr osv., i stadig større omfang, Den internasjonale 
arbeidsdelingen/spesialiseringen er her som regel orientert 
etter inntektsklasser. På de vest-europeiske markedene for 
husholdningsmaskiner har for eksempel vest-tyske og svenske 
fabrikanter spesialisert seg på produkter med kostbar utfor
ming og høy kvalitet/pris. Italienske foretak har derimot spe
sialisert seg på produkter med mindre luksuriøs design og la
vere pris, orientert mot konsumenter med lavere inntekter.

Den typen internasjonal handel jeg nå har beskrevet, har fått 
betegnelsen bransjeinterm, handel i faglitteraturen. Det er 
blitt beregnet at hele 80% av økningen i OECD-landenes handel 
mellom 1959 og 1967 besto av slik bransjeintern handel.3o Og 
den bransjeinterne handelen mellom EF-landene økte fra 54,4% 
av deres totale samhandel i 1959 til 66,7% i 1967.36 Særlig 
på grunn av investeringsvaresektorens viktige rolle i denne 
prosessen, er de enkelte nasjonale kapitalene - og deres repro- 
duksjonsprosess - blitt vevd sammen som erteris. Derfor har 
økningen i verdenshandelen mellom 1950 og 1970 medført en til
takende synkronisering av akkumulasjonsprosessen i de kapita
listiske industrilandene: Økonomiske oppsving eller tilbakeslag 
kan ikke lenger lokaliseres innen enkeltstående land. Sammen
flettingen av de kapitalistiske økonomiene som sikret en ene
stående vekst i 50- og 60-årene, fungerer nå som en effektiv 
overføringsmekanisme av stagnasjons- og krisetendensene som 
ikke noe kapitalistisk land kan isolere seg fra.
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MULTINASJONALE SELSKAPER OG "INTERNASJONAL PRODUKSJON"

Sammenflettingen av de kapitalistiske økonomiene ble ytterli
gere forsterket av de multinasjonale selskapenes raske vekst 
etter 1950.37 På dette feltet var det den amerikanske kapi
talen som førte an. Dens lederrolle i "internasjonaliseringen" 
av den kapitalistiske produksjonen var blant annet betinget av 
USA’s betraktelige produktivitetsforsprang de første årene 
etter krigen, jfr. tabell 4, s. 93. Trass i sitt teknologiske 
forsprang fikk ikke den amerikanske kapitalen noe overtak på 
eksportmarkedene. Grunnen til dette var først og fremst at 
lønnskostnadene var langt høyere i USA enn i Vest-Tyskland og 
andre kapitalistiske industriland. Rentabiliteten på ameri
kanske investeringer, med amerikansk teknologi, i Vest-Europa 
ble dermed mye større enn i hjemlandet, Det kombinerte tek
nologi- og lønnsgapet mellom USA og Vest-Europa var derfor en 
viktig grunn til den raskt økende amerikanske kapitaleksporten 
og den tilsvarende raske veksten av amerikanske multinasjonale 
selskaper etter 1945. En annen grunn lå i det internasjonale 
pengesystemet som ble vedtatt i Bretton Woods i 1944, ofte kalt 
"gull-dollar-systemet". Fordi arbeidsproduktiviteten i USA 
økte langsommere enn i Vest-Europa samtidig som de vest-euro- 
peiske valutaenes dollarkurs forble uforandret over lange tids
rom, ble dollaren mer og mer "overvurdert". Dermed ble det 
stadig billigere for den amerikanske kapitalen å etablere seg 
i Vest-Europa og kjøpe opp vest-europeiske industrier. En 
tredje grunn var forskjellige slags handelsrestriksjoner og 
dannelsen av handelsblokker eller frihandelssoner, som EF og 
EFTA. For å unngå tollmurer og andre typer handelshindringer, 
etablerte amerikanske konsern filialer innen disse sonene. I 
1971 var de amerikanske multinasjonale selskapenes "internasjo
nale produksjon", dvs. produksjon utenfor USA, 3,6 ganger større 
enn USA’s totale eksport. Jfr. tabell 7.

Tabell 7. A: Estimert "internasjonal produksjon" > mill. dollar.
B: Eksportmill, dollars C: A som %-andel av B.
Tallene er for 197138

ABC
Hele den kapitalistiske verden 
Derav: USA

Storbritannia 
Frankrike 
Vest-Tyskland 
Sveits 
Japan

330 000 311 900 105,8%
172 000 43 492 359,5%
48 000 22 367 214,6%
19 100 20 420 93,5%
14 600 39 040 37,4%
13 500 5 728 235,7%
9 000 24 019 37,5%
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INTERNASJONALE UNDERLEVERANSER OG FIRMA-INTERN 
HANDEL

På grunn av sin størrelse og kapitalstyrke har multinasjonale 
selskaper i stor grad vært i stand til å foreta en vertikal 
integrering av produksjonen, slik at de har hånd om alle ledd 
i produksjonskjeden fra råvareutvinningen til markedsføringen 
av det ferdige produktet, Samtidig har internasjonaliseringen 
av produksjonen resultert i en rask vekst av vertikal inter
nasjonal arbeidsdeling: De forskjellige leddene i foretakenes 
vertikale produksjonskjeder legges til forskjellige land eller 
verdensdeler ut fra profitabilitetsvurderinger med hensyn på 
råvaretilgang, råvarekostnader, transportkostnader, energikost
nader, arbeidskraftens kvalifikasjoner, lønnsnivå, arbeidslov- 
givning, valutalovgivning, markedsnærhet osv. En forutsetning 
for den raske veksten av denne typen internasjonal arbeidsdel
ing er den tiltakende fragmenteringen av de kapitalistiske ar
beidsprosessene i stadig mer spesialiserte og isolerte delpro
sesser. En annen forutsetning er utviklingen av avanserte lo- 
gistiske systemer som setter storforetakene i stand til å kon
trollere og koordinere virksomhetene til produksjonsanlegg 
spredt rundt om i forskjellige land. En tredje forutsetning 
er utviklingen av nye transportteknologier, der økt tilbud av 
billige og effektive luftfraktinnretninger og den tiltakende 
bruken av containere er blant de viktigste fornyelsene.

Den firma-interne vertikale internasjonale arbeidsdelingen har 
fått mange nye navn: "internasjonale underleveranser" ("inter
national subcontracting"), "verdensomspennende ressursutnytt
else" ("worldwide sourcing"), "produksjons-deling" ("production 
sharing") osv. Det er likevel ikke selve fenomenet som er nytt 
men dets omfang.39 For eksempel eksporten av industrivarer fra 
amerikanske multinasjonale foretak til deres majoritets-eidde 
(dvs. mer enn 50% av aksjekapitalen) utenlandske filialer ut
gjorde i 1970 ca 35% av disse foretakenes samlede eksport og 
24% av USAfs totale eksport av industrivarer. Samme året var 
hele 66% av amerikanske foretaks majoritets-eidde utenlands- 
filialers industrivareeksport firmaintern.40 Den firma-interne 
handelen mellom amerikanske foretak og deres majoritets-eidde 
utenlandsfilialer økte fra 25% av USAfs samlede import i 1970 
til 32% i 1975.41

UNCTAD har nylig beregnet at ca. 30% av den samlede verdenshan
delen er firma-intern handel mellom multinasjonale selskaper 
og/eller deres majoritets-eidde filialer.,42 Disse tallene ty
der på at den vertikale internasjonale arbeidsdelingen innen 
rammen av multinasjonale foretak har nådd et betydelig omfang.
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"dollar-krisene"

I et verdenshandelssystem med fleksible valutakurser (f.eks. 
det gamle "gullstandard-systemet"), ville ekstraprofittene til 
nasjonale kapitaler med overgjennomsnittlig produktivkraftut- 
vikling stadig bli "eliminert" gjennom en justering av valuta
kursene. Men dette var ikke tilfelle under "gull-dollar-sys- 
temet" etter 1945 (vedtatt i Bretton Woods i 1944). Dette sys
temet var opprinnelig basert på at hvert enkelt lands valuta 
hadde en fast kurs i forhold til dollaren som igjen hadde en 
fast kurs i forhold til gull ("gullpris"). Videre kunne hvert 
lands valuta konverteres bare med dollar, mens bare dollaren 
var innløselig i gull.

Den relativt langsomme veksten i arbeidsproduktiviteten i USA 
kombinert med de faste dollarkursene til andre lands valutaer 
medførte en stadig svekkelse av den amerikanske økonomiens 
eksportevne. Etter 1963 sank overskuddet på handelsbalansen 
fra år til år. (Jfr. tabell 8).

Tabell 8. USA's handelsbalanse for en del år. Milliarder 
dollar. + betyr overskudd; - betyr underskudd.
(Både import og eksport er regnet f.o.b.)

År 1964 1966 1968 1969 1970 1971 1972 ,

Balanse + 7,08 +3,87 +0,84 + 1,29 +2,71 -2,01 00coso

USA’s utenriksbalanse ble ytterligere belastet av andre tran
saksjoner med utlandet. Den viktigste posten i disse transak
sjonene var militærutgiftene. Fra 1949 til 1967 var det akku-* 
mulerte overskuddet på USA’s handelsbalanse 71,4 milliarder 
dollar. For det samme tidsrommet utgjorde de samlede militær
utgiftene i utlandet 51,2 milliarder dollar, eller 71,7% av 
det akkumulerte overskuddet på handelsbalansen.45 Disse store 
uttellingene sammen med den amerikanske regjeringens halvmili
tære og sivile støtte til forskjellige - ofte falleferdige - 
regimer i den kapitalistiske verden, resulterte i underskudd 
på den amerikanske betalingsbalansen i nesten alle år etter 
1945. Fra og med 1958 til og med 1967 var det akkumulerte 
underskuddet på 20,5 milliarder dollar, eller gjennomsnittlig 
litt over 2 milliarder dollar pr. år. At et land kunne holde 
det gående med slike underskudd gjennom så lang tid, er - som 
Milton Gilbert påpeker - "enestående i pengehistorien". Han 
har utvilsomt rett i at en viktig grunn til dette var dollarens 
reservestyrke i 1950 som også var et "enestående tilfelle i 
pengehistorien". Underskuddet på den amerikanske betalings
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balansen fortsatte imidlertid bare å vokse også lenge etter at 
USA’s nettoreserver av gull og fremmed valuta forlengst var ut
tømt. Derfor må det finnes langt viktigere grunner enn den 
Gilbert anfører, noe vi skal komme tilbake til nedenfor. Men 
la oss først se litt på den amerikanske kapitaleksportens virk
ning på betalingsbalansen. Det som er viktig å merke seg her, 
er at hvilke grunner det enn fantes for den økende amerikanske 
kapitaleksporten, så utgjorde den ikke noen belastning på be
talingsbalansen. Kapitaleksporten ble tvert imot mer enn opp- 
veidd av innstrømningen av profitter, aksjeutbytte osv. Fra 
1949 til 1967 var således den samlede private kapitaleksporr 
ten fra USA på 42,4 milliarder dollar, mens samlede hjemførte 
inntekter på investeringer i utlandet i samme periode utgjorde 
55,4 milliarder dollar.48 Det er ingen tvil om at først, og 
fremst Latin-Amerika og andre land i den kapitalistiske peri
ferien var en lukrativ kilde for tilbakeføring av profitter.49

Men som vi alt har sett, kunne ikke overskuddene på handels
balansen og tilbakeførte profitter forhindre vedvarende under
skudd på den amerikanske betalingsbalansen etter krigen. Denne 
situasjonen prøvde regjeringen å møte med forskjellige lover og 
andre tiltak, som det ble stadig flere av utover i 60-årene. I 
februar 1961 ble for eksempel verdien av varer som amerikanske 
turister kunne bringe med seg tollfritt fra utlandet, redusert 
fra 500 til 100 dollar pr. turist. Våren 1962 vedtok kongres
sen den såkalte "Trade Expansion Act of 1962". I februar 1965 
ble vareverdien som amerikanske turister kunne ta med tollfritt 
fra utlandet, redusert fra 100 til 50 dollar. Den 1. januar 
1968 presenterte president Johnson et "program" med sikte på å 
bremse den amerikanske turismen til Europa, skjære ned regjer
ingens utgifter i utlandet og stimulere eksport fra USA. Trass 
i Kennedy-runde og GATT-avtaler økte faktisk "antalet indust- 
riella importvaror (til USA R.S.) som underkastats kvantitativa 
restriktioner, inklusive ’frivilliga inskrånkninger’ av utlånd- 
ska leverantorer, ... från 7 till 67" i tidsrommet 1962-1971.5 
Men heller ikke disse tiltakene kunne forhindre en stadig for
verring av den amerikanske betalingsbalansen, som ikke minst 
var forårsaket av synkende overskudd på handelsbalansen, (Jfr. 
tabell 8).

Så tidlig som i oktober 1960 kunngjorde regjeringen i Washing
ton at potensielle fordringer på amerikansk gull fra dollar- 
besittere i utlandet, overskred gullbeholdningen i Fort Knox. 
Denne meldingen medførte en bølge av spekulative oppkjøp på 
gullmarkedet i London, i forventning om en økning av (dollar-) 
"prisen" på gull. Dessuten begynte sentralbankene i Vest- 
Europa og Japan å veksle inn en stadig større andel av sine 
dollar-reserver mot gull fra Fort Knox, Dette resulterte i en
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rask drenering av USATs "valuta"-reserver, som med nødvendig
het først og fremst måtte bestå av gull hvis "gull-dollar- 
systemet" skulle fungere. 52 (Jfr. tabell 9 og 10). Disse 
gulloppkjøpene fra sentralbankenes side var selvsagt først og 
fremst et uttrykk for voksende mistillit til dollarens inn- 
løselighet i gull*

Tabell 9. Fordelingen av gull holdt av sentralbankene (basert
på 42922 dollar pr. unse gull). Milliarder dol
lar 5 3

Land 31.12
Dato

.1952 31.12.1972
Differanse
1952-1972

USA 28,0 mi a $ 11,7 mi a $ -16,3 mia $
Vest-Tyskland 0,2 5,0 + 4,8
Frankrike 0,7 4,3 + 3,6
Italia 0,4 3,5 + 3,1
Storbritannia 2,2 0,9 - 1,3
Sveits 1,7 3,5 + 1,8
.Japan - 0,8 -

Tabell 10. Samlede valut are server ^ inkludert gull til offi
sielle priser ved utgangen av året. Milliarder 
dollar

Land 1950 1960 1965 1972

USA 30,84 19,36 15,45 13,15
Vest-Tyskland 0,27 7,03 7,43 23,79
Frankrike 0,79 2,27 6,34 10,02
Storbritannia 3,30 3,72 3,00 5,65
Japan - 1,95 2,15 18,37

Så lenge det var betydelige overskudd på den amerikanske han
delsbalansen^ ble likevel dollaren betraktet som i alle fall 
nesten "like god som gull". Disse overskuddene ble oppfattet 
som et uttrykk for den amerikanske økonomiens produksjonskraft 
og konkurransestyrke, og som en forsikring om at en nedskriv
ning av dollaren/økning av "gullprisen" ikke var nær forestå
ende. Men etter midten av 60-årene begynte som sagt handels- 
overskuddene å synke drastisk. I 1968 var overskuddet på bare 
840 millioner dollar, det laveste siden den store depresjonen 
i 30-årene. (Jfr. tabell 8.) Dessuten ble "gull-dollar-sys- 
temet" stadig mer truet av den ujevne utviklingen innen indust
rilandene for øvrig. Veksten i arbeidsproduktiviteten i in-
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dustrien og økningen i industriproduksjonen i Storbritannia lå 
langt under gjennomsnittet i de kapitalistiske industrilandene 
både i 50- og 60-årene. Dette resulterte i stadig større under
skudd på den britiske handelsbalansen. I november 1967 var 
situasjonen blitt så prekær at regjeringen måtte devaluere pun
det med vel 14% i forhold til dollaren.

Som en følge av den franske økonomiens problemer etter general
streiken i 1968, ble dessuten den franske franc nedskrevet med 
12,5% i forhold til dollaren i august 1969. Bare vel en måned 
senere skrev den vest-tyske regjeringen opp marken med 9,3% i 
forhold til dollaren, for å dempe de veldige spekulative opp
kjøpene av vest-tyske mark, dvs. "flukten fra dollar til mark". 
Men pågangen av uønskede dollar til de vest-europeiske sentral
bankene, særlig den vest-tyske, sveitsiske og franske bare økte. 
I mai 1967 gikk fire vest-europeiske stater, ledet av Vest- 
Tyskland, til det skritt å skrive opp valutaene sine i forhold 
til dollaren. Den vest-tyske marken ble dessuten tillatt å 
flyte innen grenser som ikke ble gjort offentlig kjent. Disse 
hendelsene viser at ngull-dollar-systernet" som forutsatte faste 
valutakurser^ faktisk hadde brutt sammen lenge før den alvor
ligste "dollarkrisa" og Nixons "Nye økonomiske politikk" i 
august 1971.

I 1971 ble imidlertid "gull-dollar-systernet" begravd for alltid. 
For første gang siden 1893 ble det underskudd på den amerikanske 
handelsbalansen.. (Jfr. tabell 8;)* Denne utgangen var lett å 
se allerede tidlig på året. Trass i at den vest-tyske mark var 
blitt tillatt å flyte, fortsatte flukten fra dollaren, over i 
vest-tyske mark, franske franc, sveitserfrane og delvis japanske 
yen. Den 4. august annonserte den franske sentralbanken tiltak 

t for å stoppe spekulasjonsflommen av dollar til Frankrike. Denne 
kunngjøringen utløste panikksalg av dollar i Zurich, Frankfurt 
og London. Sentralbankene i Sveits, Vest-Tyskland og Stor
britannia ble oversvømmet av dollar som de krevde å få (delvis) 
innvekslet i gull eller fremmed valuta hos sentralbanken i 
Washington. USATs valutareserver sank til under 13 milliarder 
dollar, det laveste nivået siden 1938. Midt i august hadde 
USA's gullreserver skrumpet inn til mindre enn en tredjedel av 
landets gull-konvertible forpliktelser overfor utenlandske 
sentralbanker, og mindre enn en femtedel av samlet kortsiktig 
gjeld overfor utlandet.55 Flukten fra dollaren ble stadig mer 
hektisk. Hele det internasjonale pengesystemet truet med å 
bryte sammen; og valutabørsene i Vest-Europa måtte stenge.

Den 15. august 1971 kunngjorde Nixon sin "Nye økonomiske Poli
tikk", Det ble formelt bekreftet at dollaren ikke lenger var 
innløselig i gull. Dollaren ble devaluert. Regjeringen i
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Washington innførte lønnsstopp for å bedre den amerikanske 
kapitalens konkurranseposisjon. Det ble lagt en ekstraavgift 
på import til USA, osv. Den 25. august åpnet valutabørsene i 
Vest-Europa igjen, med et eneste sammensurium av faste og fly
tende valutakurser. I mars 1973 ble så industrilandene enige 
om et "generelt system" av flytende valutakurser, og det ble 
bekreftet at dollaren ikke ville bli innløselig i gull igjen 
(det såkalte "Smithsonian Agreement").

Ved første øyekast kan dollarkrisene og andre valutakriser i 
etterkrigstiden virke som kaotiske tilfeldigheter eller rene 
"pengefenomener". Men ved nærmere granskning viser det seg at 
de var et nødvendig og systematisk uttrykk for den ujevne ut
viklingen av produktivkreftene og akkumulasjonsbetingelsene 
innen metropolene. Denne ujevne utviklingen var en utlignings- 
prosess som medførte at dollaren stadig ble "overvurdert", noe 
som resulterte i mer og mer hyppige "dollarkriser". Selve 
"gull-dollar-systemet" var uforenlig med denne prosessen. Der
for var det den ujevne utviklingen og den samtidige synkroni- 
seringen av akkumulasjonsprosessen innen metropolene som resul
terte i "gull-dollar-systemets" endelige sammenbrudd i 1971.

EUROMARKEDET

Nå kan en spørre hvor dollarmengdene som forårsaket de eruptive 
"dollarkrisene", egentlig kom fra. Opprinnelig skrev de seg- 
selvsagt fra underskuddene på den amerikanske betalingsbalansen 
Når det oppsto forventning om nedskrivning av dollaren og/eller 
økning av "gullprisen", prøvde noen sentralbanker å veksle en 
del av sine dollarreserver mot annen fremmed valuta56 eller 
gull i den amerikanske sentralbanken for å unngå kurstap. Det 
vesentlige trekket ved dollarkrisene var imidlertid pågangen 
av dollar til sentralbankene i Vest-Europa. Disse dollarmeng
dene. stammet først og fremst fra det såkalte Eurodollarmar- 
kedety senere oftest kalt Euromarkedet (eller Eurovalutamar- 
kedet). Dette er et marked for bankinnskudd i (alle) andre 
valutaer enn den nasjonale valuta i landet der banken(e) ope
rerer.

Allerede tidlig i 60-årene begynte amerikanske selskaper i 
Europa og delvis vest-europeiske multinasjonale selskaper å 
plassere dollar-inntektene sine på dollarkontoer i vest-euro
peiske banker. Tendensen til slike dollar-plasseringer ble 
forsterket i 1965 da den amerikanske regjeringen innførte kre- 
dittrestriksjoner for selskaper som opererte utenlands. Hen
sikten med disse restriksjonene var å redusere underskuddene 
på den amerikanske betalingsbalansen. Men de virket snarere 
motsatt: Både dollarplasseringene i vest-europeiske banker og

105



amerikanske selskapers dollarlån i disse bankene økte kraftig. 
,fEuro-dollar-markedet er således ikke noe annet enn en inter
nasjonal avlegger av det amerikanske kapitalmarkedet. Denne 
avleggeren fulgte etter de amerikanske investeringene - først 
og fremst til Vest-Europa - og den blir brukt til å finansiere 
disse investeringene".5 Uten dannelsen av Euromarkedet ville 
ikke dollarmengdene som havnet utenlands gjennom underskuddene 
på USAfs betalingsbalanse, blitt "absorbert" i utlandet. De 
vest-europeiske sentralbankene ville ikke hatt bruk for disse 
veldige dollarmengdene som reservevaluta. Ved å framskynde 
veksten av Euromarkedet, har derfor USATs kredittrestriksjoner 
på amerikanske selskaper i utlandet faktisk muliggjort et raskt 
økende underskudd på den amerikanske betalingsbalansen. For 
øvrig er selvsagt Euromarkedet, som Elmar Altvater uttrykker 
det, "et felles barn av underskuddet på den amerikanske betal
ingsbalansen og overskuddene på betalingsbalansene til vest
europeiske land".

Da Euromarkedet ble dannet i begynnelsen av 60-årene, utgjorde 
dollaren mer enn 90% av dette markedet. I desember 1978 hadde 
denne andelen sunket til under 70%. Den nest største valutaen 
i Euromarkedet var da vest-tyske mark som utgjorde ca 18%. 
Resten besto av britiske pund, franske franc, sveitserfrane og 
forskjellige andre valutaer, blant annet fra OPEC-land.60 Til 
og med banker i land med den strengeste kredittkontroll - deri
blant Norge - har nå etablert seg med datterselskaper på Euro
markedet, særlig konsentrert om London, Luxembourg, Brussel og 
New York.6 1

Euromarkedet er et nødvendig motstykke til internasjonaliser
ingen av den produktive kapitalen i form av multinasjonale sel
skaper: nemlig internasjonaliseringen av kredittvesenet. Eller 
som Business Week uttrykker det: "Fra sin beskjedne begynnelse 
i London har det nye finanssystemet spredt seg over hele ver
den. Det opererer nå i slike sentra som New York, Bahrain,
Hong Kong, Singapore, Nassau og Panama. (...) og de 450 største 
amerikanske, europeiske og japanske multinasjonale selskapene - 
den vestlige kapitalismens byggeblokker - er nå fullstendig av
hengige av dette nye private banksystemet for å kunne utføre 
sine globale operasjoner".62 Den avgjørende fordelen med Euro
markedet er selvsagt at bankene fungerer hinsides enhver form 
for statlig regulering eller kontroll uten reservekrav, plas
seringsplikt osv. Dessuten er markedets størrelse ikke bare 
en avgjort fordel, men en nødvendighet for de multinasjonale 
selskapene. Dette er noe som Business Week later til å sette 
pris på: "Det fins ingen sentralbank i Euromarkedene; og 
finansinstitusjoner som kan være stramt regulert i hjemlandet, 
har ingen myndighet å stå til ansvar for når de drar utenlands.
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(...) Eksistensen av en uregulert oppsamling ("pool") av låne
kapital som i størrelse kan måle seg med den totale bankkre
ditten i USA, er for mange en elegant ting å skue på".63

Bankene som opererer på Euromarkedet, har i stor grad spesiali
sert seg på såkalt roll-over-kreditt3 dvs. langsiktige utlån 
med variabel rente finansiert gjennom kortsiktige innskudd.
De langsiktige utlånene må dermed stadig refinansieres gjennom 
nye kortsiktige innskudd. For å finansiere et "endelig" lang
siktig utlån (f.eks. til et multinasjonalt selskap eller en 
regjering), må dessuten en bank i Euromarkedet som regel ta 
kortsiktige lån fra andre banker i Euromarkedet. Størstedelen 
av lånetransaksjonene i Euromarkedet består derfor av en lang 
kjede av transaksjoner mellom bankene innenfor dette markedet. 
Denne finanspraksisen gjør Euromarkedet temmelig ustabilt. Ved 
at en langsiktig "ytre" låntaker blir insolvent, eller ved 
heftige spekulasjonsbølger, kan det oppstå kjedereaksjoner som 
fører til at hele markedet bryter sammen. Blant annet av denne 
grunn er en pengeteoretiker som Robert Triffin tydelig betenkt 
over "tingen" som Business Week synes er "elegant å skue på".64

Tabell 11. Antatt volum av ,reurovalutan og samlede offisielle 
valutare server, innbefattet gull3 i den kapitalis
tiske verden. Milliarder dollar

1970 1972 1974 1975 1976 1977 1978

"Eurovaluta" 75 130 220 250 310 380 510
Valutareserver 92 159 216 236 256 310 328

Spekulantene som det har vært så mye snakk om under "dollar- 
krisene", er først og fremst de (stort sett amerikanske) multi
nasjonale selskapene. Etter 1974 har de fått følge av en 
del OPEC-land som har plassert sine dollar-inntekter i vest
europeiske banker. Hver gang en valuta har kommet i fare for 
å måtte oppskrives eller dollaren sto i fare for å bli ned- 
skrevet, har eurodollar-innehaverne skiftet innskuddene sine 
fra dollar-konti til konti i andre lands valutaer, først og 
fremst vest-tyske mark, sveitsiske og franske franc, britiske 
pund og japanske yen. I dag er Euromarkedet betydelig større 
enn den kapitalistiske verdens samlede offisielle valutareser- 
ver (Jfr. tabell 11). Dermed sier det seg selv at de vest
europeiske sentralbankene har lite å stille opp mot slike spe
kulas jonsbølger.

Økningen i underskuddene på USA’s betalingsbalanse har betinget 
både veksten i den kapitalistiske verdens valutareserver og
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oppblåsingen av "eurodollar"-volumet. I 60-årene økte valuta- 
reservene i den kapitalistiske verden ganske jevnt med gjennom
snittlig 0,6 milliarder dollar pr. år. 7 Men fra 1970 til 1978 
var den gjennomsnittlige årlige økningen på nesten 30 milliar-t 
der dollar pr. år, eller nesten 50 ganger større enn i 60- 
årene. En tilsvarende tendens har gjort seg gjeldende med 
"eurovaluta"-volumet. Det ble mer enn fordoblet fra ca.220 
milliarder dollar i 1974 til ca.510 milliarder i 1978. (Jfr. 
tabell 11). I den internasjonale business-pressa hevdes det 
nå stadig oftere at Euromarkedet er "overlikvid". Et uttrykk 
for dette er at den private sektoren - med Euromarkedet som 
viktigste komponent - suger opp en raskt synkende andel av de 
amerikanske betalingsbalanseunderskuddene: "Mens 44% av disse 
dollar-forpliktelsene ble absorbert av det private markedet i 
1976, ble bare 16% absorbert av dette markedet i 1977, og bare 
3% i første kvartal av 1978."68 Resten av dollarmengdene fra 
underskuddene på USA’s betalingsbalanse måtte kjøpes av sen
tralbankene i den kapitalistiske verden. Størstedelen ble 
kjøpt opp av Storbritannia, Vest-Tyskland, Sveits og Japan, 
men "med voksende uro og protest", som Robert Triffin uttrykker 
det. 9

Dollarflommen til vest-europeiske sentralbanker i 1978 resul
terte i den foreløpig siste store spekulasjonsbølgen ("bort 
fra dollaren") høsten samme året. Dollarkursen rutsjet nedover 
(bunnivå: 1,7285 DM pr. $ den 30.10.78), og de amerikanske 
valutareservene skrumpet inn enda en gang, For å unngå en ny 
kaotisk situasjon, måtte den amerikanske regjeringen gripe til 
en rekke tiltak, blant annet opplåning for 30 milliarder dollar 
i utenlandsk valuta for "støtteoppkjøp" av dollar, og økt salg 
åv gull fra Fort Knox for å bremse "flukten fra dollar til 
gull". (Med den nye maksimale salgshastigheten ville gullbe
holdningen i Fort Knox vare bare i 15 år!)

Med dannelsen og veksten av Euromarkedet er kredittvesenet i 
den kapitalistiske verden langt på vei blitt internasjonali
sert - eller rettere sagt: ovemasjonalisert. En betydelig 
andel av det samlede kredittvolumet er nå løsrevet fra enhver 
statlig kontroll. Det internasjonaliserte bankvesenet utstyrt 
med "en teknologi som ikke bare har løpt fra nasjonens evne til 
å hanskes med den, men også regjeringenes evne til å oppfatte 
at et nytt banksystem er skapt ..., kan sende milliarder av 
euro-dollar, euro-mark og andre "statsløse" valutaer rundt ver
den med rasende fart 24 timer i døgnet". 70 Den nasjonale 
kredittkontrollen blir dermed stadig mer en fiksjon. Det fin
nes ikke lenger nasjonale kreditt sykluser, men en eneste inter
nasjonal syklus som er knyttet til akkumulasjonsprosessen i åen 
kapitalistiske verdensøkonomien som helhet. Framveksten av
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Euromarkedet representerer dermed et viktig element i synkro- 
niseringen av akkumulasjonsprosessen i metropolene*

FORANDRINGER i mønsteret av utenlandsinvesteringer 
ETTER 1970

I det foregående så vi at USA’s rolle som netto kapital ekspor
tør i 50- og 60-årene var betinget av de ulike akkumulasjons- 
betingelsene innen metropolene* På grunn av USA’s teknolo
giske forsprang og de lavere reallønningene i Vest-Europa høs
tet den amerikanske kapitalen ekstraprofitter på direkte in- 
vesteringer i utlandet* Denne prosessen pågikk helt til slut
ten av 60-årene* Men siden den gang er forskjellene i lønns
nivå og arbeidsproduktivitet mellom de store kapitalistiske 
industrilandene blitt sterkt redusert, ja delvis helt utlignet. 
At det generelle produktivitetsnivået fortsatt er høyere i USA 
enn i Vest-Europa og Japan (jfr. tabell 2, s.92), skyldes først 
og fremst den mye større arbeidsproduktiviteten i amerikansk 
jordbruk. De gjentatte nedskrivningene av dollaren har dess
uten medført at den ikke lenger er "overvurdert" i forhold til 
andre valutaer. Disse utligningsprosessene har for en stor 
del eliminert ekstraprofittene på amerikanske investeringer i 
utlandet, og dermed virket som en bremse på den amerikanske 
kapitaleksporten* På den andre siden er det blitt mer profi
tabelt for andre nasjonale kapitaler, særlig den vest-tyske, 
å investere i USA. Dette skyldes ikke minst at det amerikanske 
lønnsnivået nå er blitt passert av mange vest-europeiske land.72

USA’s relative tilbakegang som netto kapitaleksportør begynte 
i slutten av 60-årene,73 og senere er den blitt stadig mer ty
delig. I 1970 var samlede utenlandske investeringer i USA, 
innbefattet porteføljeinvesteringer, ca.107 milliarder dollar; 
i 1977 hadde de økt til 311 milliarder dollar. Dette tilsvarer 
en gjennomsnittlig vekst på 16,5% pr. år.74 Akkumulerte vest
tyske direkte investeringer i USA økte fra 2,6 milliarder DM i 
1973 til 7,4 milliarder i 1978, med andre ord en gjennomsnitt
lig økning på 23,2% pr. år.75 I 1974/75 utgjorde vest-tyske 
direkte investeringer i USA 1,4 milliarder DM. For første gang 
var de dermed større enn de amerikanske direkte investeringene 
i Vest-Tyskland.76 I 1976 var de akkumulerte vest-tyske direk
te investeringene i utlandet større enn de akkumulerte direkte 
utenlandske investeringene i Vest-Tyskland, slik at Vest-Tysk
land for første gang etter 1945 var blitt netto (akkumulert) 
kapitaleksportør igjen* (Jfr. tabell 12).

I 1975 sysselsatte vest-tysk industri vel 1,5 millioner arbei
dere i produksjonsanlegg i utlandet. "Utenlandssysselsettin- 
gen" utgjorde følgelig vel 20% av den innenlandske industri-
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Tabell 12. Akkumulerte utenlandske direkte investeringer i 
Vest-Tyskland og akkumulerte vest-tyske direkte 
investeringer i utlandet 1973-1978. Milliarder 
DM' 77

Akk. uti. dir. invest, 
i Vest-Tyskland

Akk. vest-tyske dir. in
vest. i utlandet

1973 35,3 milliarder DM 32,2 milliarder DM
1974 39,9 36,8
1975 42,5 42,0
1976 45,5 47,1
1977 49,3 52,1
1978 50,6 54,9

sysselsettingen. Den vest-tyske industriens etableringer i ut
landet hadde dermed nådd det samme relative omfanget som den 
amerikanske industriens utenlandsetableringer.

Etter 1967 har japanske direkte investeringer utenlands økt 
raskere enn for noe annet land. Mellom 1968 og 1975 økte de 
med 35,4% pr. år, og de nådde en akkumulert verdi på ca 16 
milliarder dollar i mars 1976. I 1973 var 25% av Japans akku
mulerte direkte investeringer i utlandet plassert i Nord- 
Amerika.

UTFLYTTING AV INDUSTRIER TIL LAVTLØNNSLAND

Mer "gjensidighet" i kapitaleksporten mellom de store industri- 
maktene er ikke det eneste nye trekket i mønsteret av uten- 
landsinvesteringer. I hele etterkrigstiden har multinasjonale 
selskaper, særlig de amerikanske, opprettet filialer i u-land 
for å produsere for beskyttede innenlandske markeder. (Dette 
var den såkalte industrialiseringen gjennom importsubétftusjon.) 
Men siden slutten av 60-årene har internasjonaliseringen av 
den kapitalistiske produksjonen fått enda en ny dimensjon ved 
at stadig flere industriforetak i metropolene etablerer anlegg 
i u-land ("lavtlønnsland") med sikte på produksjon for eksport 
til metropolene. En rekke u-landsregjeringer har forlengst 
tilpasset seg til denne nye utviklingen og lansert en "strategi" 
for såkalt "eksportorientert industrialisering", som skal av
løse eller supplere den tradisjonelle industrialiseringen ved 
importsubstitusjonen.

En banebrytende tysk studie påpeker med rette at denne nye in- 
dustrialiseringsformen er en "innovasjon fra kapitalens side,
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fremtvunget gjennom nye randbetingelser, og ikke et resultat 
av forandrede utviklingsstrategier i enkelte land eller vil
kårlige beslutninger i såkalte multinasjonale selskaper".80 
"Nye randbetingelser" for kapitalakkumulasjonen oppsto både i 
metropolene og periferilandene utover i 60-årene. I metropo
lene var reservearmeen (i videste forstand) redusert til et 
minimum rundt 1970: Den registrerte arbeidsløsheten hadde nådd 
et lavmål; det ble vanskeligere å øke kvinnenes (allerede høye) 
"deltakelse i arbeidslivet"; avfolkningen av jordbruket og 
proletariseringen av selvstendige yrkesutøvere var på det nær
meste fullbyrdet. Kort sagt: Veksten i arbeidsbefolkningen ble 
en skranke for kapitalakkumulasjonen. Samtidig, og blant annet 
som en følge av dette, ble klassemotsetningene skjerpet. Fag
bevegelsen i metropolene ble mer militant, foruten at det kom 
til en rekke "ville streiker". Arbeiderklassen kom i det hele 
tatt mer på offensiven igjen. Den såkalte "lønnseksplos^onen" 
i metropolene etter 1967 må sees i sammenheng med dette.

I denne situasjonen søkte kapitalen å "befri" seg fra veksten 
arbeiderbefolkningen som en skranke for akkumulasjonen ved å 
gå over i en mer intensiv fase med tiltakende automasjon, og 
dermed tiltakende produksjon av relativ merverdi. Men de for
skjellige kapitalfraksjonene har svært ulike muligheter for å 
"erstatte" (økt) sysselsetting med automasjon. Dessuten ble 
kapitalfraksjoner med relativt "arbeidskrevende" produksjon 
forholdsvis hardest rammet. Disse kapitalfraksjonene begynte 
derfor å seg seg om etter nye markeder for arbeidskraft, der 
produksjonsanleggene kunne plasseres.

Viktige forandringer i u-landene selv bidro også til fremveks
ten av utenlandsk eidde eksportindustrier i disse landene. Ut
over i 60-årene kunne stadig flere u-landsregjeringer tilby 
utenlandske investorer billige og gode industritomter, med 
billig vann- og energiforsyning, gode kommunikasjoner (veier, 
havner, flyplasser, telekommunikasjoner) og fremfor alt billig 
og disiplinert arbeidskraft.

Også kapitalens "indre" utvikling har betinget den raskt økende 
utflyttingen av prosesser og/eller hele industrier til den ka
pitalistiske periferien. Det viktigste momentet her er selve 
framveksten av multinasjonale selskaper, som ifølge sin karak
ter har "et globalt perspektiv", og er opptatt av verdensom
spennende produksjons- og markedsføringsmuligheter. Dessuten 
har det foregått grunnleggende forandringer av de industrielle 
arbeidsprosessene de siste 10-20 årene. Av størst betydning 
her er kanskje den tiltakende fragmenteringen av arbeidsproses
sene, som vi alt har vært inne på. Denne oppsplittingen gjør 
at hver delprosess trenger svært lave arbeidskvalifikasjoner,
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og dessuten gjør den det mulig å flytte ut de mest arbeidskre
vende del-prosessene til såkalte lavtlønnsland*82

Graden av utflytting av prosesser eller industrier til den ka
pitalistiske periferien varierer selvsagt fra bransje til bran
sje. I noen tilfeller blir hele industrier flyttet ut, i andre 
tilfeller bare enkelte spesielt "arbeidsintensive"' prosesser.
Men som regel ligger hovedkvarteret i metropolene. Hovedkvar
teret sørger for å forsyne de utflyttede ^nleggene/industri- 
ene med råvarer/komponenter. Dessuten står hovedkvarteret for 
markedsføringen av de utflyttede industrienes produkter. Den 
eksport-orienterte industrialiseringen basert på utenlandsk 
kapital i u-landene er derfor et fremtredende eksempel på "in
ternasjonale underleveranser".

I sin "verdensomspennende optimalisering av produksjonskost
nadene"83 vurderer de multinasjonale selskapene den samlede 
effekten av en rekke faktorer. På "sjekklistene" deres ved 
valg av beliggenhet for produksjonsanlegg finner vi blant an- 
net: lønnsnivå, arbeidsproduktivitet, skattesystem og -nivå, 
subsidieordninger, tollsystem, markedsnærhet, transportkost
nader, den aktuelle valutaens kursstabilitet, fagbevegelsens 
styrke, arbeidslovgivning, "politisk klima", kostnader for "in
frastruktur "-elementer som energi, vann og kloakk osv. Det 
relativt lave reallønnsnivået kombinert med en "normal" arbeids
produktivitet, ser imidlertid ut til å være trekkplasteret som 
veier tyngst når multinasjonale selskap plasserer anlegg for 
eksportproduksjon i u-land. Lønnsnivået der eksport-orientert 
industrialisering har fått nevneverdig omfang, ligger stort 
sett på mellom 10 og 20% av nivået i USA. Fordi arbeidsgiver- 
avgiftene i periferien utgjør bare 20-30% av bruttolønningene - 
mot' ca 80% i metropolene - er forskjellen i lønnskostnader enda 
større.84 Samtidig ligger arbeidsproduktiviteten i u-landenes 
"verdensmarkedsfabrikker" på mellom 70 og 130% av nivået i 
metropolene .85

I de fleste u-land som har slått inn på en "eksport-orientert 
industrialisering", har regjeringene opprettet "soner for eks
portproduksjon" (også kalt "frie industrisoner", "utviklings- 
soner", "frie eksportsoner" osv.) I 1975 var det 79 slike so
ner med nærmere 600 000 arbeidere i 25 forskjellige u-land.
Samme året var ytterligere 39 soner under bygging i 21 for
skjellige land.86 Disse sonene har sin egen administrative 
myndighet, egen lovgivning (vedtatt av den nasjonale statsmak
ten) og svært ofte sitt eget "sone-politi". Sonenes totale 
isolasjon fra landene de tilhører, kommer kanskje klarest til 
syne i det faktum at sonemyndighetene utsteder spesielle pass 
som arbeiderne må vise fram for å komme inn eller ut av sonen.
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Disse sonene utgjør således enklaver både i politisk og øko
nomisk henseende.

"Sonene for eksportproduksjon" bruker en rekke "incentiver" 
for å trekke til seg investorer. Fullstendig frihandel både 
med varer, tjenester og valuta er selvsagt et standardtilbud. 
Dessuten tilbys som regel skattefritak (tax holidays) for de 
første 5-10 årene, billige kreditter, subsidiert transport 
mellom sonen og flyplassen/havnen, gratis industritomter, fer
dige fabrikkbygninger til en billig leieavgift, subsidiert 
vann- og energiforsyning, garanti mot streiker, unntak fra 
minstelønnssatsene i landet for øvrig, garanterte maksimums- 
lønninger, fri hjemføring av profitter osv.87

Det er utvilsomt riktig at "soner for eksportproduksjon" opp
rettes fordi tiltak for å fremme "eksportorientert industriali
sering" (f.eks. fjerning av toll, fri valutaomsetning osv.) 
kommer i konflikt med de tradisjonelle importsubstitusjonsin
dustriene, som dermed trues med å bli ødelagt.88 Dessuten er 
disse sonene, og "incentivene" de varter opp med, uttrykk for 
en nådeløs konkurranse mellom u-landene når det gjelder å trek
ke til seg kapital fra metropolene.

Den eksport-orienterte industrialiseringen i u-land i regi av 
multinasjonale selskaper har økt svært raskt de siste 10 årene. 
Denne økningen kommer til uttrykk i en tilsvarende omorienter- 
ing av utenlands investeringene til de store industrimaktene i 
metropolene. I 1974 gikk for eksempel 25% av de vest-tyske 
direkte utenlandsinvesteringene til u-land, i 1976 hadde disse 
landenes andel økt til 38%. 9 Samtidig har metropolenes import 
av industrivarer fra land i periferien økt raskt. 1 1963 kom 
bare vel 1% av OECD-landenes samlede import av industrivarer 
fra "De nye industrilandene" ("NIC-landene") Hong Kong, Sør 
Korea, Singapore, Taiwan, Brasil og Mexico. I 1977 hadde denne 
andelen økt til 6,5%. Likevel økte overskuddet i OECD’s indu- 
strivarehandel med de samme "NIC-landene", fordi den voksende 
industrivareimporten ble kompensert gjennom økt eksport av in
vesterings vare r . 9 0

Det er imidlertid viktig å holde klart at den eksport-orienter
te industrialiseringen i u-land er et ytterst begrenset feno
men, i alle fall foreløpig. For det første omfatter den svært 
få land med bare en brøkdel av den totale befolkningen i den 
kapitalistiske periferien. I 1973 hadde således Hong Kong, 
Taiwan, Sør Korea, Singapore, Malaysia, Mexico og Brasil bare 
12% av u-landenes samlede befolkning. Men disse syv "NIC-lan
dene" sto for hele 52% av u-landenes samlede eksport av indu
strivarer.91 Og disse landene er stort sett spesialtilfeller
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blant u-landene: Hong Kong og Singapore kan tilby en velutvik
let infrastruktur og gunstige betingelser for en eksportorien- 
tert kapitalistisk industrialisering på grunn av sin spesielle 
rolle som handels- og finanssentre i Asia i kolonitiden. Tai
wan og Sør Korea har spilt en nøkkelrolle i USAfs politiske og 
militære strategi i Asia, Av denne grunn er de blitt oversvøm
met med dollars og eksperter som muliggjorde utviklingen av en 
moderne infrastruktur. Også Mexico er et spesialtilfelle på 
grunn av sin lange grense mot USA, Det er bare langs denne 
grensen den eksport-orienterte industrialiseringen har funnet 
sted (jfr, "The Border Industrialization Program”),

For det andre er den eksport-orienterte industrialiseringen i 
periferien begrenset til noen få relativt "arbeidskrevende” 
bransjer. Det er for eksempel blitt beregnet at ca 26% av den 
samlede sysselsettingen i soner for eksportproduksjon i u-lan
dene, er i tekstil- og bekledningsindustrien, mens ca 48% er 
innen elektronisk industri. Tilsammen tar altså disse bran
sjene over 70% av den samlede sysselsettingen. Det er all 
grunn til å regne med at sysselsettingen er omtrent likedan 
fordelt i "verdensmarkedsfabrikker" utenfor sonene.92

Den viktigste begrensning for den eksportorienterte industri
aliseringen - som for enhver form for industrialisering i u- 
landene - er imidlertid etter min mening jordbrukets tilbake- 
liggenhet, Flere studier har påvist en sterk samvariasjon mel
lom industrialisering og jordbruksutvikling i disse landene. En 
slik studie er utført av Paul Bairoch. I en sammenligning av 
veksten i henholdsvis jordbruks- og industriproduksjonen i 24 
u-land som teller 80% av befolkningen i Den tredje verden, fant 
han en korrelasjonskoeffisient mellom disse to rekkene på 0,99 
for Latin-Amerika og 0,97 for Asia. I tillegg undersøkte han 
korrelasjonskoeffisienten mellom veksten i henholdsvis jord
bruks- og industriproduksjonen i 40 individuelle u-land mellom 
1950 og 1970. Konklusjon:

"Korrelasjonen er klar for nesten alle land med en relativt 
betydelig industrisektor. Hver synkning eller økning av 
jordbruksproduksjonen blir fulgt av en lignende bevegelse 
i industriproduksjonen; og likedan leder hver aksellerasjon 
av jordbruksproduksjonen til en aksellerasjon av industri
veksten",93

Dette resultatet gjelder selvsagt hovedsakelig u-landenes in
dustrialisering gjennom importsubstitusjonen. Den sterke kor
relasjonen har, noe forenklet, sin forklaring i at jordbrukssek 
toren både representerer den viktigste etterspørselskilden for
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industriens produkter og forsyner industrisektoren med matvarer 
til arbeiderne og med råvarer. Ved en eksportorientert indu
strialisering er ikke den innenlandske jordbrukssektorens etter
spørsel etter industrivarer "nødvendig" lenger. Verdensmarkedet 
har overtatt denne rollen. Også råvarene ved eksport-orientert 
industrialisering slik vi kjenner den i u-land i dag, blir im
portert. Den nødvendige mengden matvarer til den økende armeen 
av industriarbeidere kan derimot ikke importeres uten at det 
skaper store problemer med betalingsbalansen. Bindingen mellom 
jordbruks- og industriutvikling ser derfor ikke ut til å ha 
blitt "brutt" ved overgangen til en eksportorientert industri
alisering i u-landene. Utviklingen i Sør-Koreas jordbruk, ba
sert på en kapitalistisk preget modernisering, ser således ut 
til å forklare mye av dette landets relative "suksess" både når 
det gjelder industrialiseringen gjennom importsubstitusjon og 
den senere eksportorienterte industrialiseringen.94 Hvis dette 
er riktig, betyr det at det tilbakeliggende jordbruket i u-lan- 
dene også er en hindring for en omfattende eksportorientert 
industrialisering. En løsning av u-landenes "jordbruksproblem" 
er med andre ord en nødvendig forutsetning for enhver form for 
industrialisering.

De åpenbare begrensningene ved den eksport-orienterte industri
aliseringen tilsier at det er forhastet å snakke om en ny glo
bal arbeidsdeling. Derimot kan vi fastslå at de eksportorien- 
terte industriene i periferien praktiserer de mest barbariske 
kapitalistiske utbyttingsmetoder. Og det er først og fremst 
multinasjonale selskaper og reaksjonære regimer i u-landene som 
høster merverdien av denne utbyttingen. Men dette gir ikke 
noen grunn til at fagorganisasjonene i industrilandene skal 
kreve generelle begrensninger på import fra "lavtlønnsland".
De burde heller kreve en nsosialklavLSuln på denne importen, 
slik at det blir innført varer bare fra land som oppfyller vis
se minstekrav med hensyn til rettsstatlighet, organisasjons
frihet, streikerett, minimumslønninger osv.95 En slik klausul 
ville tilsvare boikottene av Sør-Afrika og Det internasjonale 
sjømannsforbundets boikottpraksis. Samtidig ville den fremme 
en mer "normal" kapitalistisk industrialisering i de aktuelle 
u-landene og bremse nedleggelsen av arbeidsplasser i metropo
lene .

OPPSUMMERING

La oss nå oppsummere noen av de viktigste punktene så langt: 
Forandringene i internasjonale kapitalbevegelser de siste årene 
har vist at USA's "monopol" på direkte investeringer i utlandet -
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og på multinasjonale selskaper var like lite varig som det ame,' 
rikanske produktivitetsforspranget. Elimineringen av disse 
monopolene gikk hand i hand med utligningen av akkumulasjons' 

betingelsene innen metropolene. Denne utligningen var knyttet
til en "overproporsjonal" økning av verdenshandelen, en vold
som vekst i internasjonale kapitalbevegelser (og følgelig in
ternasjonalisering av produksjonen i multinasjonale selskaper) 
og dannelsen av et overnasjonalt kredittsystem (Euromarkedet). 
Gjennom disse prosessene skjedde det en sterk sammenfletting 
av de nasjonale kapitalene. Resultatet var derfor en tidli
gere uovertruffen synkvoniseving av akkumulasjonsprosessen i 
metropolene, slik at det i dag mer enn noen gang før dreier 
seg om en kapitalistisk verdensøkonomi. Når det allerede i 
20- og 30-årene fantes sterke nok mekanismer til å formidle en 
krise i verdensøkonomien, så finnes slike mekanismer til over
mål i dag. Det er også viktig å holde klart at fenomenene vi 
nå har diskutert, ikke var tilfeldige i forhold til den lang
varige perioden med økonomisk vekst etter krigen. Tvert imot 
var ujevn utvikling, noverproporsjonal,f økning av verdenshan
delen og internasjonalisering av produksjonen og kredittvese
net helt nødvendige motstykker til utviklingen av produktiv- 
kreftene og den langvarige kapitalistiske ekspansjonen. Disse 
fenomenene var med andre ord produktivkraftutviklingens og 
kapitalakkumulasjonens "organisatoriske” former.

NOEN SLUTNINGER

Norges innfletting i verdensøkonomien er et faktum som en 
realistisk og troverdig sosialistisk strategi ikke kan 
overse eller bagatellisere. Bade i et kapitalistisk og et so
sialistisk Norge vil en drastisk avskjæring fra verdensmarkedet 
innebære en tilbakegangsprosess i produktivkraftutviklingen og 
representere et direkte angrep på arbeiderklassens eksisténs- 
interesser. I lys av dette er det verdt a ha i mente at kampei 
for sosialisme ikke vil være en kamp mot utenrikshandel, men ei 
kamp mellom sosiale klasser, både i Norge og andre land. Fra 
et sosialistisk synspunkt er det ikke Norges innfletting i 
verdensøkonomien som særlig er problematisk. Typen av innflet- 
ting med ensidig vekt på eksport fra kraftkrevende industri og 
oljeeksport, i det hele tatt en udifferensiert og råvarepreget 
eksportsektor, reiser derimot problemer som en sosialistisk 
strategi må kunne antyde langsiktige løsninger pa.

Her må vi huske at bare fascismen var i stand til a iverksette
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en nesten fullstendig ’’nasjonal sjølberging" (autarki), ved å 
kombinere den med imperialistisk ekspansjon. Det er også verdt 
å ha i mente at oppløsningen av den kapitalistiske verdensøko
nomien var særlig omfattende under den verste krisa i 30-årene.

Jeg vil påstå at internasjonaliseringen av den kapitalistiske 
produksjonen og sammenflettingen.av de nasjonale økonomiene i 
dag er kommet så langt at en tilbaketrekking til nasjonalt 
autarki (sjølberging) på linje med det som skjedde i 30-årene 
er blitt umulig for alle høyt industrialiserte land. Denne 
umuligheten gjør at den nåværende stagnasjonen vil resultere i 
skjerpet internasjonal kapitalistisk konkurranse, som på sin 
side vil medføre en sterkere internasjonal arbeidsdeling. Sam
tidig er de enkelte statenes evne til å finne "nasjonale" 
veier ut av krisa blitt drastisk redusert. Fra et sosialis
tisk synspunkt er ikke det nødvendigvis et negativt moment: Det 
nasjonale autarkiets umulighet reduserer samtidig muligheten 
for fascistiske "kriseløsninger" i de enkelte land. Men den 
utelukker også muligheten for "sosialisme i ett land", for ek
sempel en "sosialisme på norsk" i denne forstand. En overgang 
mot sosialisme i Norge, må nødvendigvis bli ledd i en sosialis
tisk utvikling i hele Europa. Sosialistene i Norge og de fleste 
andre europeiske land er ikke på høyde med dette saksforholdet.
Mens kapitalen forlengst er blitt internasjonal, arbeider vi i 
nasjonal avskjerming og isolasjon.

Klassekonstellasjonene, klassekampene, fagbevegelsens problemer, 
hele den sosiale, økonomiske og politiske utviklingen i de 
store industrilandene i Europa skaper ufravikelige randbeting
elser for en overgang mot sosialisme i Norge. Før vi har under-f 
søkt disse randbetingelsene skikkelig, har vi heller ikke utvik
let noen realistisk Og mulig sosialistisk strategi.
(Avsluttet nov. 1980, med noen statistiske oppdateringer, nov. 1981.)

NOTER

1) Norges største industri- og bergverksbedrifter i 1975 ran
gert etter omsetning, hadde følgende gjennomsnittlige eks
portkvoter, dvs. eksport som andel av samlet omsetning:

Bedrift nr 1 - 10: 50,3%
” " 11 - 20: 21,3%
" " 21 - 30: 30,6%
" " 31 - 40: 38,0%
” " 41 - 50: 20,3%
" " 51 - 60: 21,6%

Alle bedriftene i gruppe 1-10, unntatt Esso og Shell, er 
typiske eksportbedrifter. I gruppe 11 - 20 er det derimot 
noen tungtveiende bedrifter som produserer (nesten) uteluk-
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kende for hjemmemarkedet, nemlig: entreprenørbedriftene Fu
ruholmen og Selmer, foruten A/S Denofa og Lilleborg Fabrik
ker. I gruppene 21 - 30 og 31 - 40 er det igjen en viss 
overvekt av typiske eksportbedrifter, som f.eks. Kongsberg 
Våpenfabrikk og Raufoss Ammunisjonsfabrikker (gr. 21 - 30), 
og Saugbruksforeningen og Horten Verft (gr. 31 - 40). Men 
trass i disse variasjonene ser vi at det er en klar forskjell 
i eksportkvoter mellom de største bedriftene og de etterføl
gende .
De største konsernene i Norge i 1975 hadde følgende eksport
kvoter:

Norsk Hydro: 72,9% 
Elkem-Spigerverket: 70,3% 
Årdal & Sunndal Verk: 69,0% 
Norske Skogindustrier: 65,0% 
Kværner Industrier 47,9% 
Borregaard 46,3% 
Akergruppen 43,1%

(Beregnet etter data i Norges 1000 største bedrifter 19763 
utgitt av A/S Økonomisk Litteratur, Oslo 1976, s. 40-42).

2) Jfr. f.eks. Statistisk Årbok 1979, tabell 208, s, 182.
3) Beregnet etter Statistisk Årbok 19793 tabell 204, s. 159-163.
4) Ibid,, s. 162; og Der Fischer Weltalmanach 19803 s. 708.
5) Jfr. Statistisk Årbok 19803 tabell 212, s. 172.
6) Stat. Sentralbyrå: Industristatistikk 19773 tabell 42, s.

128 - 129.
7) "Produksjonen av aluminium, sink, nikkel, kopper og til dels 

ferrolegeringer er såkalt entrepot-produksjon, dvs. Norge
er tildelt et eller to ledd i en produksjonskjede hvor både 
tidligere og seinere ledd befinner seg i utlandet. Grunnen 
til at det lønner seg å legge en del av produksjonskjeden 
til Norge er at vi har hatt billig vannkraft å tilby til 
kraftkrevende ledd i produksjonskjeden." (Ståle Seierstad:
"De utenlandske kapitalinteressenes virksomhet i de enkelte 
næringsgreiner", i samme forf. m.fl.: Norge og den interna
sjonale storkapitalen, Pax Forlag uten årsang. (1970) , s. 91.

8) Jfr. E. Altvater/W. Hoffmann/W. Semmler: Vom Wirtschafts- 
wunder zur Wirtschaftskrise3 Berlin 1979, s. 100 og s. 83.

9) Ibid., s. 98/99.
10) Ibid., s. 100. Fremmedarbeiderne i Vest-Tyskland har selv

sagt også bidratt til å "dempe" arbeidsløshetstallene der. 
Under det økonomiske tilbakeslaget 1973-76 ble antallet 
fremmedarbeidere redusert med 500 000, som altså bare måtte 
forlate Vest-Tyskland. (Jfr. ibid., s. 100.)

11) Jfr. J. Halliday og G. McCormack: Japanese Imperialism To
day3 Penguin 1973, s. 178-186; og E. Mandel: Seinkapitalis- 
men3 Oslo 1976, s. 144.

12) Paul McCracken m.fl.: Towards Full Employment and Frice 
Stability. OECD, Paris 1977, s. 290.
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) I 1938 hadde utlandet en nettogjeld til Storbritannia på 
17 mill. £. I 1945 hadde derimot Storbritannia en netto
gjeld til utlandet (først og fremst USA) på hele 2 957 mill. 
£. (Jfr. M. Gilbert: The Gold-Dollar-System, Essays in In
ternational Finance, No. 70, International Finance Section, 
Princeton University, Oktober 1968, s. 32.)

) Jfr. Business Week, 22.5.1978, s. 126.
) Jfr. N. Kaldor: "Inflation and Recession in The World 
Economy", Economic Journal, des. 1976, særlig f.n. 3, 
s. 703.

) Paul Bairoch: The Economic Development of the Third World 
since 1900, London 1975, s. 42 og s. 134.

) Jfr. ibid., s. 49-62
)I.B. Kravis: "A Survey of International Comparisons of 
Productivity", Economic Journal, mars 1976, s. 32.

) Etter Angus Maddison: "Long-Run Dynamics of Productivity 
Growth", Banca Nazionale del L av or o Quarterly Review, No.
128, mars 1979, tabell 2, s. 4. Å beregne relative pro
duktivitetsnivåer mellom forskjellige land er vanskelig, 
bl.a. fordi forandringer av valutakurser og priser for
styrrer bildet. De fleste forfattere kommer derfor fram 
til ulike resultater. Når det gjelder tall som avviker 
fra de jeg gjengir i tabellen, jfr. f.eks. I.B. Kravis:
"A Survey of International Comparisons of Productivity", 
Economic Journal, mars 1976, tabell 1, s. 19.

)) Kilder: Angus Maddison: Economic Growth in the West. Com
parative Experience in Europe and North America, London/
New York 1964, s, 28 (BNP fram til 1950); Angus Maddison: 
"Long Run Dynamics of Productivity Growth", Banca Nazio
nale del Lavoro Quarterly Review, mars 1979, s. 26 (samt
lige vekstrater for eksportvolum); og World Bank: World 
Tables 1976, s. 398 (BNP 1950-1970).

L) Jfr. Klaus Busch: Die Krise der Europaischen Gemeinschaft, 
Koln 1978, s. 18; M. Barrat Brown: "Struktur der Weltwirt- 
schaft", i: E. Krippendorf (ed.): Probleme der intematio- 
nalen Beziehungen, Frankfurt M. 1972, s. 38; H. Hasenpflug/ 
M. Lefeldt: "Structural Changes in World Trade since the 
Oil Crisis", Intereconomics, Nr. 7/8, 1977, s. 190; og:
Der Fischer Weltalmanach 1980, s, 701/702.

2) Jfr. A. Maddison: Economic Growth in the West. Comparative 
Experience of Europe and North America, New York/London 
1964, s. 53. Med "bruttoprofitt" mener Maddison profitter 
før skatt.

3) Walter Hallstein: "Was soll aus Europa werden?", Die Zeit, 
Nr. 11, 1967, s. 9.

4) Ennå ved utgangen av 1978 hadde USA nesten 500 000 sol
dater stasjonert utenlands. De fordelte seg slik:
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Europa 330 000
Stillehavet/Det fjerne Østen 138 300
Latin-Amerika 
Andre områder

15 500 
10 000

(Jfr. U.S. News & World Report, 25.12., 1978, s. 41.
25) Jfr. Ulrich Rodel: "Die Vertschårfung der internationalen 

Kapitalkonkurrenz", Handbueh 1: Perspektiven des Kapita- 
lismus, Frankfurt a.M./Koln, 1974, s. 202. Jfr. også A. 
Glyn and B. Sutcliffe: British Capitalism,, Workers and 
the Profits Squeeze, Harmondsworth 1972, s. 270.

26) Elmar Altvater: Die Weltwahrungskrise, Frankfurt a.M.
1969, tabell 4, s. 24.

27) Med data for USA, Vest-Tyskland, Frankrike, Italia og 
Storbritannia for perioden 1957-1961 fant jeg en korrela- 
sjonskoeffisient på -0,92. (Militærutgifter som %-andel 
av BNP tatt fra A. Glyn and B. Sutcliffe: British Capita- 
lism, Workers and the Profits Squeeze, Harmondsworth 1970e 
Vekstrater for BNP beregnet etter OECD: National Accounts 
of OECD-countries 1953-1969). For denne korrelasjonen er 
t = 4,07 > tg q25 = 3,18. Korrelasjonen er altså statis
tisk signifikant på 2,5%-nivået.
I enøkonometrisk undersøkelse som omfatter 15 kapitalistiske 
industriland og dekker perioden 1960-1970, fant R.P. Smith 
en korrelasjonskoeffisient på -0,54 mellom militærutgif
tene som andel av BNP og BNPfs vekstrate (statistisk sig
nifikant på 5%-nivået). At den negative korrelasjonen 
blir mindre sterk når flere små land tas med, er ganske 
rimelig. Det er utvilsomt først og fremst i de store 
økonomiene at militærutgiftene påvirker den økonomiske 
veksten. (Jfr. for øvrig: R.P. Smith: "Military Expendi
ture and Capitalism", Cambridge Journal og Economics,
Vol. 1, No. 1, 1977, s. 71).

28) For korrelasjonen mellom tallene i kolonne B og C er
t = 7,98 > tg = 7,173. Korrelasjonen er altså statis
tisk signifikant på 0,1%-nivået. Mellom tallene i kolonne 
A og B er det en korrelasjonskoeffisient på 0,94. Her er 
t = 5,51 > tg QQt- = 4,604, slik at korrelasjonen er sta
tistisk signifikant på 0,5%-nivået. Nå kan det innvendes 
at siden investeringene også er tatt over 50-årene, er 
ikke denne siste samvariasjonen særlig relevant. Mot 
dette synet kan det med god grunn hevdes at veksten i in
vesteringene i 50-årene påvirket veksten i arbeidsproduk
tiviteten også i 60-årene. Jeg heller til dette synet. 
Kilder: Tallene i kolonne A: Angus Maddison: "Long-Run 
Dynamics of Productivity Growth", op.cit., tabell 4, s.
19. Tallene i kolonne B. OECD: Main Economic Indicators.
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Historical Statistics 1959-19683 Paris 1970. Tallene i 
kolonne C er beregnet etter data fra United Nations: In
ternational Trade and Development Statistics 19723 New 
York 1972, s. 22; og World Bank: World Tables 19763 Bal
timore/London 1976, s, 398 og 406. Ikke alle tallene fra 
Verdensbanken og FN stemmer overens. Der det er uoverens
stemmelser, har jeg brukt tallene fra Verdensbanken, siden 
de stammer fra den ferskeste publikasjonen.

29) Etter Business Week3 30.6., 1980, s. 60.
30) Ibid., s. 60 (hjemmemarkedsandeler) og s. 59 (om beskytt

else av stålindustrien mot importkonkurranse). Når det 
gjelder arbeidsproduktiviteten i stålindustrien, jfr. Der 
Spiegel3 Nr. 36, 1977, s. 115.

31) Jfr. Der Spiegel3 Nr. 44, 27.10.80, s. 174 og s. 171-176.
32) I 1978 så varesammensetningen i Vest-Tysklands eksport 

slik ut, regnet i prosentandeler av samlet eksport:
Maskiner: 17,5%
Transportmidler for vei & jernb.: 15,4 
Elektrotekniske produkter: 10,5
Jern og stål: 5,5
Jern-, blikk- og metallvarer: 3,0
Disse produktene utgjorde altså nesten 52% av samlet eks
port. Når vi legger til kjemiske produkter, økes andelen 
til nærmere 65%.
I 1978 hadde Vest-Tyskland følgende verdensmarkedsandeler 
(inklusive markedene i "sosialistiske” land):
Trebearbeidende maskiner: 47%
Trykkerimaskiner: 42
Verktøymaskiner: 38
Tekstilmaskiner: 31
(Kilde: Der Fischer Weltalmanach 19803 s. 708).

33) Ves t-Tysklands import av investeringsvarer økte særlig 
raskt i 60-årene, fra bare 7,6% av samlet import i 1958 
til 17,2% i 1967. Tilsvarende økninger av investerings- 
varenes importandel finner en for alle kapitalistiske in
dustriland, innbefattet USA. Jfr. Elmar Altvater: Die 
Weltwahrungskrise3 Frankfurt M., 1969, s. 34.

34) Jfr. John Cornwall: Modem Capitalism: Its Growth and 
Trans formations New York 1977, tabell 10.1., s. 177.

35) H.G. Grubel & P.J. Lloyd: Intra-Industry Trade. The Theory 
and Measurement of International Trade in Differentiated 
Products3 London 1975, s. 47.

36) Ibid., s. 136
37) Den etter mitt skjønn hittil beste beskrivelsen av de mul

tinasjonale selskapene og deres virksomhet er: Richard J. 
Barnet & Ronald E. Muller: Global Reach: The Power of the 
Multinational Corporations3 New York 1974.

38) Kilde: FN : Multinational Corporations in World develop- 
ment3 New York 1973, s. 159.
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39) En del av litteraturen begrenser termen nunderleveranserM 
til å gjelde bare leveransekontrakter der de to selskapene
i avtalen er eiendomsmessig uavhengige av hverandre. Denne 
definisjonen er svært problematisk. Med underleveranser 
mener jeg leveranser på grunnlag av langsiktige kontrakter 
også der selskapene er eiendomsmessig sammenknyttet. Svært 
mange utenlandsk eidde bedrifter i Norge har tradisjonelt 
vært ledd i denne typen internasjonal arbeidsdeling, som 
før ofte ble kalt entrepot-produksjon. Jfr, teksten under 
note 7.

40) Jfr. Sanjaya Lall: "The Pattern of Intra-Firm Exports by 
U.S. Multinationals", Oxford Bulletin of Economics and 
Statistics, August 1978, s. 210.

41) Jfr. G.K. Helleiner: "Intrafirm Trade and the Developing 
Countries: An Assessment of the Data", Journal of Develop
ment Economics 3 sept. 1979, s. 396.

42) Jfr. Lars Leastadius: Den intemationella arbetsfordelnin- 
gen och frizonema, Stockholm 1979, s. 35 og s. 95.

43) Jfr. Milton Gilbert: The Gold-Dollar-System: Conditions 
of Equilibrium and the Brice of Gold., op.cit. s. 1-10.
Jfr. også Preben Munthe: Denger, kreditt og valuta, 2. utg., 
Oslo (Universitetsforlaget) 1980, s. 339ff. Hovedregelen 
var at valutakursene skulle være faste. Men hvis det opp
sto en "fundamental ulikevekt" (sic!) i et lands utenriks- 
regnskap, skulle valutakursen kunne forandres etter god
kjennelse av Det internasjonale valutafond (IMF). Denne 
tilleggsklausulen representerte sannsynligvis en ekstra 
tilskyndelse til spekulasjonsbølgene mot dollaren fram 
til 1971.

44) Kilde: IMF: International financial Statistics des. 1969, 
des. 1972 og okt. 1978. Hvis importen hadde vært regnet 
c.i.f., ville selvsagt overskuddene på handelsbalansen 
blitt tilsvarende mindre og underskuddene større.

45) Beregnet etter talloppgaver i Gilbert: The Gold-Dollar- 
System, op.cit. tabell 4 i Appendiks.

46) Beregnet etter Gilbert, samme sted.
47) Gilbert: The Gold~Dollar-System, ibid, s. 37.
43) Disse tallene er beregnet fra talloppgavene i Gilbert: The 

Gold-Dollar-System, op.cit. tabell 4. De omfatter både 
"langsiktig" og "kortsiktig" kapitalutførsel.

49) Jfr. Harry Magdoff: The Age of Imperialism, New York/Lon
don 1969, s. 198.

50) Dagens Nyheter, 27.7., 1971, s. 11.
51) Jfr. Ernest Mandel: The Decline of the Dollar, New York 

1972, s. 13.
52) Jfr. Gilbert: The Gold-Dollar-System, op.cit., s. 4/5.
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53) Etter U.S. News & World Report3 12.3.1973, s. 96. Tallet 
for Japan er fra IMF: International Financial Statistics3 
des. 1960, s. 22 og des. 1974, s, 20.

54) Kilde: IMF: International Financial Statistics3 flere ut
gaver .

55) Robert Triffin: "The international role and fate of the 
dollar”, Foreign Affairsvol. 57, nr. 2, 1978, s. 272.

56) Ved dannelsen av EF i 1958 ble de vest-europeiske valutaene 
gjort konvertible seg imellom, slik at de kunne brukes som 
reservevaluta innen EF-landene.

57) Ifølge EFfs banksammenslutning lånte amerikanske selskaper 
307 millioner dollar på Euro-dollarmarkedet i 1965, 631 
millioner i 1966 og 1357 millioner dollar bare i første 
halvår 1968. Jfr. Elmar Altvater: Die Weltwahrungskrlse,,
op.cit. , s. 68.

58) Altvater, samme sted.
59) Altvater, samme sted.
60) Jfr. Business Week21.8.1978; og Munthe: Penger3 kreditt 

og valuta3 op.cit., s. 363.
61) Datterselskaper til fire norske banker opererer nå på Euro- 

markedet. Det gjelder Christiania Bank og Kreditkasse, 
Andresens Bank, Den norske Creditbank og Bergen Bank. Direk 
tøren for Christiania Bank og Kreditkasse International
S.A., i Luxembourg, Kaare Dyvik forklarer uten omsvøp hvor
for de har etablert seg på Euromarkedet: "Bakgrunnen for 
Kreditkassens etablering i Luxembourg ligger i innføringen 
av kredittregulerende tiltak i form av utlånstak og rammer 
for opplåning i valutasektoren samt reservekrav og plas
seringsplikt. Dette gjorde at norske banker ikke kunne 
konkurrere på like fot med utenlandske på det europeiske 
marked..” (Jfr. Norges Industrie nr. 13, 1978, s. 17).

62) Business Week3 21.8.1978, s. 11 og 80
63) ibid., s. 76 og 79.
64) Triffin sier bl.a. at Euromarkedet muliggjør "åpenbart mis

bruk som er i strid med den offentlige interesse", (op.cit. 
s. 285).

65) Tallene for innskudd i "eurovaluta" er tatt fra Preben 
Munthe: Penger3 kreditt og valuta3 op.cit., s. 365. Busi
ness Week3 21.8.1978, oppgir omtrent tilsvarende tall.
Mc Cracken-rapporten derimot, opererer med langt lavere 
estimater. For eksempel for 1975 antar de at innskuddene 
i "eurovaluta" er på 205 milliarder dollar. (Jfr. Paul 
McCracken m.fl.: Towards Full Employment and Price Stabi
lity 3 OECD, Paris 1977, s. 272). Oppgavene over offisielle 
valutareserver i den kapitalistiske verden er fra IMF: In
ternational Financial Statistics3 diverse utgaver. Tallene 
er for utgangen av hvert år. For 1978 er tallet for juni.
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66) "Dollarens erosjon og instabilitet trass i sterk interven
sjon fra sentralbankene, er en attest både for den enorme 
styrken til de statsløse pengene i Euromarkedene og for 
disse pengenes bevegelsesfrihet. (...) Når de statsløse 
pengene beveger seg mot sentralbankenes valutaer, er ut
gangen åpenbar. Det siste året brukte europeiske og ja
panske sentralbanker 35 milliarder dollar for å stoppe en 
kursoppgang på valutaene sine i forhold til dollaren; og 
de mislyktes totalt. (...) Dollarens fall og svingningen 
i valutamarkedene er nå faktisk dominert først og fremst 
av kapitalskifter - skifter av statsløse penger i Euro
markedene. Disse bevegelsene tvinger valutakursene opp
og ned hinsides hva som på noen måte kan rettferdiggjøres 
med økonomiske kriterier". Business Week3 21.8.1978, s. 80.

67) Jfr. Robert Triffin: "The international Role and the Fate 
of the dollar", Foreign Affairs > vol. 57, nr. 2, 1978, s. 
272.

68) Triffin, ibid,, s. 274.
69) Ibid., s. 275
70) Business Weeky 21.8.1978, s. 77 og 76.
71) Ifølge Kravis var det følgende forskjeller i jordbrukspro

duksjon pr. mannlig sysselsatt i 1957-62 (USA=100):
USA 100
Storbritannia 44
Vest-Tyskland 39
Frankrike 36
Norge 31
Italia 16
Japan 11

(Jfr. I.B. Kravis: "A Survey of International Comparisons 
of Productivity", Economic Journal3 mars 1976, tabell 4, 
s. 28.)
For perioden 1968/72 har Paul Bairoch beregnet at arbeids
produktiviteten i amerikansk jordbruk var 3,3 ganger stør
re enn i det franske. Altså en enda større forskjell enn 
den Kravis beregnet for årene rundt 1960. (Jfr. Paul Bai
roch: The Economic Development of the Third World since 19003 
London 1975, tabell 13, s. 40).
En fersk studie konkluderer med at det teknologiske nivået 
i japansk industri passerte det amerikanske nivået mellom 
1968 og 1973. (Jfr. D.W. Jorgensen & M. Nishimizu: "U.S. 
and Japanese Economic Growth, 1952-1974: An International 
Comparison", Economic Journal3 desember 1978, særlig s.
723) .
I sin nyeste studie trekker Angus Maddison en forsiktigere 
slutning. Han mener at amerikansk industri fortsatt har 
et teknologisk forsprang på Japan for de fleste bransjers
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vedkommende. Men ”... på noen få områder har Japan over
tatt ledertrøya i teknologisk utvikling fra USA.” (A. 
Maddison: "Long Run Dynamics of Productivity Growth”, 
op.cit., s. 11.) Et av disse nfå områdene” må være en så 
viktig bransje som stålindustrien, I 1976 ble det produ
sert 460 tonn stål pr. sysselsatt i den japanske stålin
dustrien, mot 370 tonn i Vest-Tyskland og bare 275 tonn i 
USA. Arbeidskostnadene pr, tonn stål var 65$ lavere i 
Japan enn i USA. (Jfr. Der Spiegely Nr„ 36, 1977? s. 115).

72) Lønnskostnader pr. arbeidstime i industrien, innbefattet 
arbeidsgiveravgifter; gjennomsnitt for januar-september 
1978. USA=100:

Vest-Tyskland 115
Sverige 114
Nederland 114
USA 100
Italia 79
Frankrike 75
Japan 73
England 53

(Kilde: Die Zeit, nr,. 4, 1979, s. 21).
Ifølge OECD var ”USA det eneste landet (innen OECD.R.S.)
der reallønningene økte langsommere enn nasjonalinntekten
gjennom hele perioden 1972-1977. Dette hadde sammenheng 
med at real-lønningene, særlig i den ikke-organiserte sek
toren (sic!) viste en høy grad av fleksibilitet.” (OECD: 
Economic Outlook^ desember 1978, f.n. 18, s. 41.)

73) I perioden 1967-1974 hadde landene nedenfor følgende gjen
nomsnittlige åjrlige vekstrater for direkte investeringer 
utenlands:

Japan 31,4%
Vest-Tyskland 26,1
Canada 10,7
USA 10,4
Frankrike 9,9
Storbritannia 9,3

(Jfr. T. Ozawa: ’’International investment and industrial 
structure: New theoretical implications from the Japanese 
experience”, Oxford Economic Papers^ mars 1979, f.n. 2, 
s. 72. Jfr. også artikkelen ’’The Buying of America”, News
week3 27.11.1978.)

74) Newsweek^ 27.11.1978, s. 13.
75) Jfr. Die Zeitj nr. 22, 1974, s. 38; og Die Zeit^ nr. 50, 

1978, s. 24.
76) Der Spiegel^ Nr. 41, 1977, s. 121.
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11) Bie Zeit3 nr. 13, 23. mars 1979, s. 27. Tallene for 1978 
er for juli, og de er tatt fra Bie Zeit3 nr. 50, 1978, s.
24. I vest-tysk statistikk blir ikke reinvesterte profit
ter i utlandet regnet med i akkumulerte direkte utenlands- 
investeringer. Men i nesten alle andre land, f.eks. i bri
tisk, amerikansk og japansk statistikk, er de reinvesterte 
profittene tatt med. For å gjøre oppgavene over vest-tyske 
akkumulerte direkte investeringer i utlandet sammenlignbare 
med data fra andre land, burde en derfor øke dem med en bestemt 
faktor. Det er blitt beregnet at denne faktoren skulle være 
ca 1,49. (Jfr. Jorn Keck, Henry Krågenau: Japanische und 
Beutsche Birektinvestitionen im Auslands Hamburg 1975. Jfr. 
også Ber Spiegel3 nr. 46, 10.11.1975, f.n. s. 98, der det 
foreslås en noe mindre økning på 30-40%.)

7g) F. Frobel, J. Heinrichs, 0, Kreye; Bie nevue intemationale 
Arbeitsteilung, Reinbek bei Hamburg, 1977, s. 36, s. 281 
og s. 390.

79) Jfr. T. Ozawa: ’’International investment and industrial 
structure: New theoretical implications from the Japanese 
experience”, Oxford Economic Papers, mars 1979, s. 73; og 
samme forf.: "Peculiarities of Japan’s Multinationalism: 
Facts and Theories", Banca Nazionale del Lavoro Quarterly 
Reviewdesember 1975, s. 406.
hadde Japan den klart høyeste gjennomsnittlige årlige 
vekstraten for investeringer utenlands:
Japan: 31,4%
Vest-Tyskland 26,1
USA 10,4
Storbritannia 9,9
(Jfr. Ozawa, samme sted, f.n. 2, s. 72)

80) F. Frobel, J. Heinrichs, Otto Kreye: Bie neue intemationale 
Arbeitsteilung, Reinbek bei Hamburg, 1977, s. 63.

81) Jfr. f.eks. Paul McCracken et al.: Towards full employment 
and price stability, OECD, Paris 1977, s. 49-51 og s. 104- 
108.

82) En studie av vest-tysk industri konkluderer bl.a. med at 
fragmenteringen av arbeidsprosessene "særlig i den bearbei- 
dende industrien, ... er blitt så langt utviklet at utfør
ingen av de enkelte elementene i teknisk høyt kompliserte 
prosesser i dag krever en opplæringstid på bare noen få uker 
i mange tilfeller". (F. Frobel, J. Heinrichs, 0. Kreye: Bie 
neue intemationale Arbeitsteilung, Reinbek bei Hamburg 
1977, s. 53).

83) Jfr. Frøbel/Heinrichs/Kreye, ibid., s. 57 og passim.
84) Når det gjelder forskjellene i lønnsnivå, jfr. R. Skarstein: 

Export-oriented industrialization through international sub
contracting in peripheral capitalist countries, DERAP Pub
lication No. 87, CMI, Bergen 1979, s. 10-12. Når det gjel-
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der forskjellene i arbeidsgiveravgifter, jfr. f.eks. Frøbel 
m.fl., op.cit,, s. 542. Jfr. også Far Eastern Economic Re- 
view, 18.5.1979, s. 78.

85) Michael Sharpston konkluderer en oversikt over arbeidspro
duktiviteten i bedrifter i internasjonale underleveranser
i u-land med at: "På sitt laveste synes arbeidsproduktivi
teten i utviklingslandene ... å være ca 60% av nivået i de 
utviklede landene. På den andre siden kan produktiviteten 
i visse tilfeller være 30% høyere enn f.eks. i USA." (Jfr. 
Michael Sharpston: "International Subcontracting", World 
Development, Vol. 4, No. 4, 1976, s. 334.)

86) Jfr. f.eks. Skarstein: Export-oriented industrialization, 
op.cit., s. 17-18; og Frøbel m.fl.: Die neue intematio- 
nale Arbeit steilung, op.cit., s. 606 og 613.

87) Jfr. ibid., s. 19-21, der det også er omfattende littera
turhenvisninger ,

88) Jfr. Davis Wall: "Export Processing Zones", Journal of 
World Trade Law, Vol. 10, No. 5, 1976, særlig s. 479-480.

89) Jfr. Frøbel m.fl., op.cit., s. 296; og W. Olle/ W. Schoel- 
ler: "Auslandsproduktion und Strukturelle -Arbeitslosig- 
keit - Zur Entwicklung der westdeutschen Direktinvestiti- 
onen im Ausland", Prokla, Heft. 29, 1977, s. 116.

9Q) Jfr. OECD: The Impact of the Newly Industrialising Coun
tries on Production and Trade in Manufactures, Paris 1979,

91) Jfr. R. Skarstein: Eozport-oriented industrialization..., 
op.cit., s. 27. Hong Kong, Taiwan, Sør-Korea, Singapore og 
Mexico med bare 5,8% av u-landenes befolkning, sto for 
43,5% av deres samlede eksport av industrivarer, (ibid.)

92) Jfr. Frøbel m.fl. Die neue international Arbeit st eilung, 
op.cit., s. 627. Jfr. også UNCTAD: International subcon
tracting arrangements in electronics between developed 
market-economy countries and developing countries,
TD/B/C.2/144/ Supp. 1, FN, New York 1975.
Andre viktige bransjer er optikk, kontormaskiner, maskiner 
og transportmidler, skipsbygging, metallvarer, hermetikk 
og leketøy. (Jfr. Frøbel m.fl., ibid., s. 352-381.)

93) Paul Bairoch: The Economic Development of the Third World 
since 1900, London 1975, s. 91.

94) I perioden 1960-1978 var den gjennomsnittlige veksten i 
jordbruksproduksjonen per capita i Sør-Korea på hele 2,1% 
pr. år, mens industriveksten i samme perioden var på vel 
15% årlig. (Jfr. World Bank: World Development Report 1980, 
s. 112-113; 114-115, 126-127 og 142-143).

95) En slik klausul er blitt foreslått av svensk fagbevegelse
i forbindelse med GATT-forhandlingene. Jfr. Staffan Laes- 
tadius: Den intemationella arbetsfordelningen och fri- 
zonema, Stockholm 1979, s. 55 og passim.
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Shaun Hargreaves Heap:

Den internasjonale profittkrisen*

INNLEDNING

Det er ikke lett å rettferdiggjøre enda en artikkel om den nå
værende krisen, men det har framkommet nytt og viktig empirisk 
materiale både når det gjelder omfanget av og årsakene til kri
sen. Det nye materialet finnes i en OECD-rapport om kapital
avkastningen i de største industrilandene, og vi skal kort gjen
gi de viktigste resultatene derfra i neste avsnitt1. Rapporten 
antyder at det har skjedd et markert internasjonalt fall i pro
fittraten, og at dette kan tilskrives den kombinerte virkningen 
av at profittens andel i nettoproduktet er redusert og at kapi
talintensiteten er økt.2 I tredje og fjerde avsnitt tar vi opp 
årsakene til denne utviklingen i profittandel og kapitalinten
sitet, men med særlig vekt på det siste fordi det er om dette 
OECD-rapporten bringer nytt materiale.

Det kan være nyttig innledningsvis med et par kommentarer om 
hva diskusjonen går ut på. I hovedsak er det en diskusjon om 
de mer umiddelbare årsakene til profittratefallet, idet den 
tar for seg bare de mest konkrete og empirisk observerbare 
sidene ved krisen. En slik empirisk tilnærming har åpenbare 
svakheter, og dette kommer tydeligst frem i femte avsnitt hvor 
vi har forsøkt å vurdere utsiktene til en fornyet akkumulasjon 
i 80-årene. I avsnittet har vi begrenset oss til å se på den 
seneste utviklingen til to av de umiddelbare forklaringsfak
torene bak krisen. Vi vil derfor understreke at artikkelen bare 
har et meget begrenset siktemål i denne forbindelse: hensikten 
er å trekke fram materiale som kan antyde de viktigste hindrin
gene for den kapitalistiske akkumulasjonen i 70-årene.

* Tidligere publisert i Capital & Class No. 123 1980. 
Copyright by Conference of Socialist Economists 1980.
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PROFITTKRISEN I INDUSTRILANDENE

Dette avsnittet presenterer en del viktige nye data som viser 
omfanget av profittkrisen i de store industrilandene. Disse 
dataene er viktige i to henseender. For det første gir de an
slag for profittraten, mens man hittil i den empiriske disku
sjonen om profittkrisen for det meste har måttet nøye seg med 
data for profittandelen.I * 3 * For det andre er dataene svært om
fattende og gir detaljerte opplysninger om profittraten i alle 
de store industrilandene fra 1955 til 1976.

Før vi begynner å diskutere hvilke slutninger vi kan trekke om 
krisen på grunnlag av dataene, kan det være verdt å se litt på 
hvorfor vi plutselig er blitt velsignet med et slikt omfattende 
materiale om profittraten. Svaret er på en måte enkelt nok.
For å omgjøre en profittandel til profittrate trenger vi data 
for kapitalbeholdning, og tidligere har det vært slik at man i 
flere land ikke har samlet inn data for kapitalbeholdning, og 
i de landene hvor det har vært gjort, har man ikke alltid pu
blisert tallene. **

Det er OECDs nyvakte interesse for profittproblemene som har 
ført til at man har samlet inn og publisert disse tallene. I 
seg selv er dette interessant, både som et tegn på offisiell 
anerkjennelse av et "problem" og som en kommentar til produk
sjonen av informasjon under kapitalismen.5 Men dette er ikke 
den eneste grunnen til at man tidligere manglet data om profitt 
raten. I de landene hvor det ble samlet inn og publisert data, 
var det all grunn til å sette spørsmålstegn ved tallenes påli
telighet. Beregninger av størrelsen på kapitalbeholdningen byg 
ger på en metode som internasjonalt omtales som 'perpetual iri^ 
Ventovy method*. Ifølge denne summerer man først alle invester 
ingene opp til beregningsåret, og deretter trekker man fra an
slått kapitalslit på kapitalvarene fra de ble innkjøpt og frem 
til beregningsåret. Anslått kapitalslit avhenger av to fakto
rer, den antatte levetid for kapitalvarene og den antatte ned- 
slitingsprofil over levetiden. Selv om det knytter seg visse 
mindre problem til bestemmelsen av nedslitingsprofil6, er det 
særlig anslagene for kapitalvarenes levetid man har betraktet 
som den viktigste feilkilden i statistikken.

I England og USA, hvor man har publisert tall for kapitalbehold
ning, har man stort sett basert anslagene for levetid på bereg
ninger utført av skattemyndighetene på data innsamlet henholds
vis tidlig i 50-årene og i 40-årene. Selv om disse beregnin-
gene var brukbare i sin tid, er det gode grunner til å anta at
levetiden har endret seg siden da. Det har jo faktisk vært en 
betydelig teknologisk framgang i løpet av etterkrigstiden, og
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beregningsmaterialet ble innsamlet under unormale forhold (hen
holdsvis etterkrigstid og etterfcr^setid). Og da det ble opp
daget at beregningene for England bygget på anslag om at 60% 
av alle kapitalvarer i industrisektoren hadde en levetid på mer 
enn 34 år, da var spillet over. Sagt med de forsiktige ordene 
til en av dem som har vært ansvarlig for innsamling av data:

"Den umiddelbare reaksjonen til de fleste som for første 
gang ser hvilke anslag for levetid som er brukt, er en fø
lelse av at de sannsynligvis er altfor høye, selv om de 
kanskje en gang var riktige".8

I den seinere tid har det imidlertid fremkommet et stadig mer 
omfattende materiale som, paradoksalt nok, synes å vise at diss* 
anslagene ikke er så langt unna sannheten.9 Anekdoter som den 
om Ryder som finner utstyr fra før første verdenskrig hos Bri
tish Leyland, er med andre ord ikke bare anekdoter, men typiske 
illustrasjoner på et omfattende fenomen. Denne erkjennelsen 
har sannsynligvis viktige følger for hvordan vi skal forstå de 
økonomiske konsekvensene av teknologisk endring, men det som er 
viktig i vår sammenheng er at anslagene for kapitalbeholdning 
er mye mer pålitelige enn vi hittil har trodd. Med ordene til 
samme person som sitert foran:

"Den generelle konklusjon hva angår kapitalvarenes levetid 
er ... at den i hovedsak er riktig og at den, overraskende 
nok, ikke har endret seg noe særlig i de seinere år".

Tabell 1 og 2 viser trenden i årlig prosentvis vekst i profitt
raten for to tidsperioder både i ’industrisektoren' og i den mer 
omfattende 'sekundærsektoren* De to tidsperiodene er valgt
slik at de strekker seg enten fra bunn til bunn eller fra topp 
til topp i forskjellige konjunktursykler, slik at den beregnete 
trenden i størst mulig grad er konjunkturuavhengig. I tillegg 
har vi i begge tabellene splittet opp endringer i profittraten 
i to deler: endringer i profittandelen og endringer i kapital
intensiteten. At profittraten kan uttrykkes ved disse to stør
relsene fremgår av definisjonen av profittraten:

profitt _____  _ profitt____  bearbeidingsverdi
kapitalbeholdning ~ bearbeidingsverdi kap11 a1b eho1dnin g

i
profittrate

i
= profittandel omvendte av kapital

intensitet

Ser vi på den siste perioden først (1958-76), fremgår det av 
tabellen at det har vært en jevn nedgang i kapitalavkastningen 
i alle landene, både når det gjelder industrien og den mer om
fattende sekundærsektoren. Dette fallet i profittraten kan
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Tabell 1. Endring i profittraten i industrisektoren. 11 
Årlig prosentvis endring

1958 - 76 1955 - 73

Land Profitt- Profitt- Omvendte Profitt Profitt- Omvendte
rate andel av kap.- rate andel av kap.-

intensitet intensitet
USA -0,70 -0,28 -0,42 -0,13 -0,22 0,09
Japan -3,86 -1,72 -2,14 -0,86 -0,47 -0,39
Vest—
Tyskland -4,64 -4,17 -0,50 -4,03 -3,20 -0,88
Italia - - -1,99 -2,54 0,55
Sverige -0,93 -0,41 -0,54 -1,39 -0,76 -0,65
England -8,50 -6,23 -2,26 -4,37 -2,78 -1,58

Tabell 2 . Endring i profittraten i sekundærsektoren i 11
Årlig prosentvis endring

1958 - 76 1955 - 73

Land Profitt Profitt- Omvendte Profitt Profitt- Omvendte
rate andel av kap.- rate andel av kap.-

intensitet intensitet
USA -1,95 -1,09 -0,86 -1,64 -1,09 -0,65
Japan -2,35 -1,64 -0,73 0,73 -0,33 1,06
Vest- -2,86 -1,13 -1,58 -3,25 -1,04 -1,99Tyskland
Italia - - - -1,77 -2,12 0,35
Sverige -4,05 -2,91 -1,11 -2,54 -1,69 -0,75
England -4,08 -2,19 -1,86 -2,06 -0,74 -1,31

Kilde for tabell 1 og 2: T.P. Hill: Profits and Rates of Return
(OECD, 1979)

videre tilskrives nedgangen i profittandelen og økningen i ka
pitalintensitet (dvs. nedgangen i det omvendte forholdet)12.
Kort sagt, vi har en profittkrise, men den oppleves forskjellig 
i forskjellige land. USA og England representerer hvert sitt 
ytterpunkt med de øvrige landene i mellom.

Ser vi på den tidligere perioden (1955-73) og sammenligner den 
med den andre, fremgår det klart av tabellene at det i de fleste 
land har foregått en intensivering av profittkrisen siden tid
lig i 70-årene. Den prosentvise endring i profittraten er jevnt 
over større i den siste perioden enn i den første - med unntak 
av sekundærsektoren i Vest-Tyskland og industrisektoren i Sve
rige.

Vi kan altså konkludere med at kapitalismen opplevde en alvor
lig profittkrise i 70-årene. Krisen kom som en avslutning på
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en nedadgående trend i kapitalavkastningen, en trend som for
verret seg tidlig i 70-årene. I de to neste avsnittene skal vi 
forsøke å gi en skisse til årsakene bak krisen, om hvorfor den 
ble intensivert og om hvordan den er forskjellig mellom landene 
Vi vil konsentrere oss om utviklingen av profittraten i indust
rien, både fordi dataene er mest detaljerte her, og fordi denne 
sektoren ofte blir fremhevet som drivkraften i den kapitalis
tiske akkumulasjonen.13 Videre vil forklaringen konsentrere 
seg om den økende kapitalintensiteten ettersom dette er det 
trekket ved krisen som er dokumentert i det nye materialet, og 
fordi den synkende profittandel allerede er diskutert nokså om
fattende. Følgelig vil det neste avsnittet om profittandelen 
begrense seg til noen korte kommentarer.

DEN FALLENDE PROFITTANDELEN

Denne siden ved profittkrisen har vært gjenstand for mye dis
kusjon, og stort sett har man fremhevet tre umiddelbare årsaker 
til at profitten er presset ned: offentlige utgifter, bytte
forholdet med råvareprodusentene, og arbeidermakt.14 Begrunnel
sen for å fremheve disse som forklaringsfaktorer kan vi lett 
vise ved hjelp av en enkel omskriving av definisjonen for pro- 
fittandelen:

p.Q-wL-pR.R , w-L PR-R 
prof ittandelen =------^-------= i - ~ - —

hvor Q = produktmengde
p = produktpris
w = nominell lønnsrate
L = betalt arbeidstid
R = råvarer (egentlig: innsatsvarer utenom arbeidskraft
p = prisen på råvarerR

Av definisjonen ser vi at en økning i reallønnen (w/p), og alt 
annet konstant, vil føre til et fall i profittandelen. En øk
ing i reallønnen kan vi videre direkte sette i forbindelse med 
arbeidermakt eller indirekte i forbindelse med veksten i offent 
lige utgifter. Veksten i offentlige utgifter gjør det nemlig 
nødvendig å øke skattene, noe som arbeiderne forsøker å kompen
sere ved å kreve høyere lønn før skatt. På samme måte vil en 
endring i bytteforholdet mellom industrivarer og råvarer endre 
p^, og alt annet konstant, ser vi at dette ut fra definisjo
nen vil påvirke profittandelen.

Disse tre faktorene er naturligvis bare de umiddelbare årsakene 
til den observerte utviklingen i profittandelen, vanligvis vil 
disse igjen være forklart av spesifikt dynamiske trekk ved den
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kapitalistiske produksjonsmåten. Som eksempler kan vi nevne: 
de iboende klassemotsetningene under kapitalismen som kommer 
til uttrykk i kampen om reallønnen, statens hjelperrolle når 
det gjelder akkumulasjonen under kapitalismen, de internasjo
nale konfliktene som imperialismen frembringer, etc. Vi inn
rømmer selvsagt at det ev en slik sammenheng, men vi vil ikke 
gå nærmere inn på det her, og vi vil heller ikke gjenta enda 
en gang all den dokumentasjon som støtter disse tre forklarings
faktorene. I stedet vil vi anta. at både argumenter og dokumen
tasjon er kjent og her bare tilføye noen få kommentarer om pres
set på profitten.

Det finnes enda en umiddelbar årsak til presset på profitten i 
industrisektoren som ikke har fått den oppmerksomhet den for- 
tjener. Vi tenker på det faktum at prisindekgen for industri
varer vedvarende har vist en langsommere vekst enn prisindeksen 
for konsumvarer.15 poenget her er at dersom arbeiderne har en 
bestemt målsetting med hensyn til veksten i reallønn uttrykt i 
konsumvarer generelt, og dersom prisen på industrivarer faller 
relativt til prisen på konsumvarer, da vil veksten i reallønn 
uttrykt i industrivarer være høyere enn den tilsvarende uttrykt 
i konsumvarer. Og det er selvsagt lønnsveksten uttrykt i in
dustrivarer som er avgjørende for endringen i profittandelen i 
denne sektoren og ikke lønnsveksten uttrykt i konsumvarer.

For å si det på en annen måte: presset på profittandelen i in
dustrisektoren kommer ikke bare fra reallønnsmålsettingen til 
arbeiderne i sektoren, men også fra det faktum at prisindeksen 
på industrivarer har falt relativt til konsumprisindeksen.

Tabell 3 viser veksten i reallønn i industrisektoren i de store 
industrilandene for hver av de fire siste konjunktursyklusene * 
frem til 1973-74. Veksten i reallønn er uttrykt både i industri
varer og konsumvarer. Tabell 3 viser også veksten i produktivi
tet for hver syklus slik at denne kan sammenlignes med veksten 
i reallønn. Hver syklus går fra en topp til neste, og ettersom 
disse ikke helt sammenfaller i de enkelte lancl, er det anført to 
år for hver topp.

Tabellen antyder at i minst 3 av 4 sykluser var det i alle lan
dene en langsommere vekst i prisindeksen for industrivarer enn 
i prisindeksen for konsumvarer, og at dette økte det presset på 
profittandelen som kom fra arbeidernes reallønnskrav.

Betydningen av dette spesielle trekket ved utviklingen etter 
krigen kommer kanskje best frem ved å sammenligne de to målene 
for reallønnsvekst med produktivitetsveksten. Ser vi på real
lønnsveksten uttrykt i konsumvarer, viser det seg at reallønns-
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TabeII 3. Reallønns- og produktivitetsvekst. Prosent pr. år

2.syklus 3.syklus 4.syklus 5.syklus
(1955/56-60/61) (1960/61-65/66)(1965/66-69/70)(1969/70-73/74)

Reallønnsvekst(konsumvarer) 3,2 2,4 2,6 4,6
England Reallønnsvekst(industrivarer) 3,9 3,4 3,8 4,0

Produktivitetsvekst 2,1 2,8 3,7 2,9
Vest- Reallønnsvekst (k) 6,6 6,2 5,0 4,3
Tysk- Reallønnsvekst (i) 6,6 6,9 4,6 5,6
land Produktivitetsvekst 5,1 4,4 4,9 4,1

Reallønnsvekst (k) 4,2 5,3 8,1 11,4
Japan Reallønnsvekst (i) 8,6 7,9 10,9 8,6

Produktivitetsvekst 9,0 7,3 10,4 7,6
Reallønnsvekst (k) 2,9 6,6 5,5 7,6

Italia Reallønnsvekst (i) 4,1 7,4 6,7 7,4
Produktivitetsvekst 5,1 4,3 5,6 3,2
Reallønnsvekst (k) 1,6 1,6 1,3

USA Reallønnsvekst (i) 2,2 3,0 3,4
Produktivitetsvekst 3,2 1,7 3,4

Kilde: Nominelle lønninger: National Institute Economic Review, 
Priser: OECD, Nasjonalregnskap; Federal Reserve Bank of 
St. Louis, Rates of Change in Economic Data for Ten 
Industrialised Countries; IMF, International Financial 
Statistics. Produktivitet: T.F. Cripps & R.J. Tarling, 
Growth in Advanced Capitalist Economies 1950-70.

veksten er større enn produktivitetsveksten - slik at den re
presenterer et press på profittandelen - i bare 9 av 19 syklusc 
i tabellen. Ser vi derimot på reallønnsveksten uttrykt i in
dustrivarer for å få et riktigere uttrykk for virkningen av 
reallønnskravene på profittandelen, da viser det seg at i 16 a^ 
19 sykluser har reallønnsveksten presset på profitten.

Det er sannsynligvis to ulike årsaker til at prisstigningen hai 
vært forskjellig for konsumvarer og industrivarer.

For det første er det et særtrekk ved etterkrigsperioden at 
lønnsforhandlingene har vært preget av relative lønnskrav. 
Etter hvert som institusjonelle forhold, i motsetning til de 
reine markedskreftene, har begynt å dominere inntektsoppgjøren 
så har nye faktorer kommet inn og fått avgjørende betydning i 
lønnsforhandlingene i forskjellige sektorer av økonomien, - og 
en av disse faktorene er den økte vekten på relative lønnsfor
skjeller. Det vanlige er at det utpeker seg en ledende sektor 
oftest er det industrien fordi den har den høyeste produktivi
tetsveksten, og denne ledende sektoren fastlegger en ’norm' fo] 
lønnsvekst som så overføres til de andre sektorene via forhand
linger om relative lønnsforskjeller. Denne !normenT kan ha foi 
skjellig virkning på produsentprisen i de forskjellige sektorei 
fordi bedrifter vanligvis forsøker å dekke forskjellen mellom 
lønnsvekst og produktivitetsvekst ved å øke prisene, og produk
tivitetsveksten varierer gjerne mellom sektorene. En slik Tnoi
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som Omfatter alle sektorer vil dermed innebære ulik prisstig- 
ningstakt hvor den sektoren som har høyest produktivitetsvekst 
vil ha den laveste prisstigningen. Ettersom industrisektoren 
vanligvis har høy produktivitetsvekst, vil prisene her tendere 
til å stige langsommere enn prisene i andre sektorer.

For det andre: mulighetene til å få kompensert forskjellen mel- 
lom lønns- og produktivitetsvekst gjennom økte priser er mye 
mer begrenset i industrisektoren enn i andre sektorer fordi 
konkurransen er større her, særlig fra utlandet. Også dette er 
et særtrekk ved etterkrigstiden hvor vi har hatt en uvanlig 
sterk økning i handelen og størstedelen av veksten skyldes økt 
handel med industrivarer, (I den forbindelse er det interes
sant å legge merke til at tre av de fire tilfellene hvor prisen 
på industrivarer økte raskere enn prisen på konsumvarer, skjedde 
i deri siste syklusen da fremveksten av mer fleksible valutakur
ser dempet den internasjonale konkurransen.)

Tabell 3 gir også noen ytterligere grunner til at presset på 
profitten ble intensivert i dén siste syklusen. Det er åpen
bart at det i England, Japan og Italia skjedde en uvanlig høy 
reallønnsvekst i den siste syklusen, og at dette sannsynligvis 
var et resultat av en bølge av militant arbeiderkamp i disse 
landene, kanskje som følge av økt skattetrykk. Det som er like 
åpenbart, er imidlertid at det er litt vanskelig å bruke det 
samme argumentet på USA og Vest-Tyskland hvor reallønnsveksten 
gikk ned i denne perioden. I stedet er det grunn til å tro at 
intensiveringen av presset på profitten i disse landene, - og 
dette er forhold som også er av betydning for England, Japan og 
Italia, - må tilskrives det forverrede bytteforholdet, og det 
at produktivitetsveksten gikk ned. Når det gjelder nedgangen 
i produktivitetsveksten, skjedde den i alle landene unntatt USA; 
og den er et viktig trekk ved utviklingen i 70-årene som vi skal 
komme tilbake til.

DEN STIGENDE KAPITALINTENSITETEN

I dette avsnittet skal vi gi en skisse til en forklaring på den 
økende kapitalintensiteten som vi i andre avsnitt viste hadde 
bidratt til profittkrisen.

Forklaringen er, begrenset på mange måter. Den vil bare ta for 
seg hovedtrekkene fordi plassen ikke tillater noen detaljert 
gjennomgang av erfaringene i alle de fem landene. Videre vil 
vi som foran bare ta for oss det empiriske konkrete og bare se 
på de umiddelbare årsakene. Dette gjør at det interessante 
spørsmålet om kåpitalintensiteten kan taes som en empirisk til
nærming til Marx1 begrep om kapitalens organiske sammensetning
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blir stående åpent. I fall den kan taes som en god tilnærming, 
er det åpenbart at OECD-rapporten gir viktig materiale til støt
te for at Marx1 berømte "Lov om profittratens fallende tendens" 
har vært virksom i denne perioden.16

Tesen som ligger bak den forklaringen som gies her når det 
gjelder utviklingen i kapitalintensiteten, er at den er en funk
sjon av forholdet mellom effektivt arbeid og kapital hvor vi 
med kapital mener prissummen av maskiner, bygninger osv. Når 
det gjelder mengden av effektiv arbeid så kan den variere av 
tre grunner: vi kan ha en endring i faktisk sysselsetting, en 
endring i hvilken grad betalt arbeidskraft omgjøres til utført 
arbeid som nedfeller seg i varer og en endring i effektiviteten 
av utført arbeid som følge av bedre produksjonsteknikk. Legg 
merke til at forholdet mellom effektivt arbeid og kapital ikke 
må blandes sammen med forholdet mellom faktisk arbeid og kapi
tal, og dette, sammen med tidligere forbehold, gjør at tesen 
skulle være relativt ukontroversielt. Det sier igrunnen ikke 
annet enn at den produktmengde en enhet kapital frembringer, 
vil avhenge positivt av den mengde effektivt arbeid som er 
knyttet til kapitalenheten.

Vi vil derfor forvente at kapitalintensiteten vil minke (øke) 
dersom forholdet mellom effektivt arbeid og kapital øker (min
ker) og endringer i dette forholdet vil avhenge av den rela
tive forandring i mengden effektivt arbeid og mengden kapital.1' 
Hva som påvirker mengden effektivt arbeid, har vi vært inne på 
ovenfor, mens endringer i kapitalmengden er en følge av akkumu
lasjonen. I praksis vil det imidlertid ikke være så lett å 
skille mellom hva som påvirker det ene og hva som påvirker det 
andre; akkumulasjon kan innebære både økt kapitalbeholdning og 
innføring av nye produksjonsteknikker som dermed påvirker ar
beidskraftens effektivitet. Ikke desto mindre, så vil vi av 
tabell 4 se hvordan to av de viktigste forklaringsfaktorene når 
det gjelder endring i kapitalintensiteten - akkumulasjonstem
poet og veksten i faktisk sysselsetting - har variert i etter
krigstiden i industrisektoren i de største industrilandene. Ta
bell 4 viser også kapitalintensiteten i industrisektoren for 
hver syklus i hvert av landene.

Dersom vi tar investeringsandelen i industrisektoren som et ut
trykk for akkumulasjonstempoet, viser tabellen at akkumulasjons- 
tempoet i 50-årene og fram til midten av 60-årene, dvs. i de tre 
første syklusene, var betydelig høyere i Japan, Italia og Vest- 
Tyskland enn i USA. Det høye akkumulasjonstempoet hadde likevel 
ingen særlig innvirkning på kapitalintensiteten i disse landene. 
Tabellen gir også antydning til et svar på hvordan dette var mu
lig: veksten i sysselsetting i industrien i Japan, Vest-Tyskland
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Tabell 4. Akkwmlasj ons tempo ^ vekst i sysselsetting og kapital
intensitet16

1.8yklus 2.syklus 3.syklus 4.syklus 5.8yklu8
(1951/52-55/56)(1955/56-60/61)(1960/61-65/66)(1965/66-69/70)(1969/70-73/74)

Investeringsandel, Z 11,5 12,8 13,1 12,9 5,9
England Sysselsettingsvekst, Z p.a. 1,2 0,7 0,5 -0,9 “1,2

Kapitalintensitet - 62,4 58,6 54,9 49,1
Investeringsandel, X 13,5 15,0 16,7 15,2 “Vest- Sysselsettingsvekst, Z p.a. 5,8 2,9 1,8 0,7 -0,6

Tyskland Kapitalintensitet - 77.2 70.6 70.5 70,1
Investeringsandel, X 22,1 31,7 35,2 27,7 22,5

Japan Sysselsettingsvekst, Z p.a. 6,3 5,6 4,2 2,7 1,8
Kapitalintensitet - 70,9 72,0 70,2 62,2
Investeringsandel, % 17,6 19,7 18,9 14,1 16,8

Italia Sysselsettingsvekst, Z p.a. 1,6 1,5 5,3 1,2 1,8
Kapitalintensitet - 44,5 45,8 46,0 (49,5)
Investeringsandel, % 11,6 11,1 13,4 15,9

USA Sysselsettingsvekst, Z p.a. 1,0 1,1 1,6 -0,2
Kapitalintensitet - 145,1 154,1 134,5

Kilde: T.P. Hill, som ovenfor; T.F. Cripps & R.J. Tarling, som 
ovenfor; FN, Nåsjonalregnskapsstatistikk; OECD, Syssel
settings st at is tikk.

og Italia var mye høyere enn i USA. I tillegg var det sannsyn
ligvis slik at disse landene var istand til å øke den effektive 
tilgangen på arbeidskraft mye raskere og i takt med det høye 
akkumulasjonstempoet fordi de hadde muligheten til å hente Tnyf 
teknologi fra USA. Poenget her er at investeringer kan være en 
måte å introdusere ny teknologi på, og at dette i seg selv vil 
kunne øke arbeidskraftens effektivitet, men det garanterer ikke 
at det vil skje. Om investeringer vil bety introduksjon av ny 
teknologi eller ikke, eller i hvilken grad det vil skje, vil 
selvsagt avhenge av om ny teknologi er tilgjengelig. Nå var 
det slik at tilgangen på ny teknologi var mye større i Japan, 
Italia og Vest-Tyskland enn i USA, fordi disse landene teknolo
gisk sett lå langt etter USA i denne perioden, slik at de all
tid kunne hente fnyf teknologi fra USA. På den andre siden var 
USA som det teknologisk ledende landet, avskåret fra å hente 
fra andre og landets muligheter til å introdusere ny teknologi 
var derfor begrenset av hvor fort den faktisk ble utviklet.

Det er vanskelig å avgjøre hvilken virkning kampen om hvordan 
betalt arbeid blir omgjort til utført arbeid har hatt på 
kapitalintensiteten i disse landene, fordi vi ikke har noen 
uavhengig indikator på intensiteten i kampen. Imidlertid er 
det ikke vanskelig å forklare det som har skjedd i de fire lan
dene frem til midten av 60-årene uten å trekke inn denne kampen; 
og det er derfor rimelig å anta at den heller ikke har hatt noen 
betydning for den ulike utviklingen. Dette gjelder imidlertid ikke 
for England. Det ville være svært vanskelig å forklare utviklin
gen i kapitalintensiteten i England ut fra de samme forholdene 
som vi har brukt for Japan, Vest-Tyskland, Italia og USA. Eng
land hadde de samme teknologiske mulighetene som Japan, Italia
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og Vest-Tyskland, akkumulasjonstempoet og veksten i sysselsett
ing var det samme som i USA, og likevel viste kapitalintensi
teten en jevn øking. Med andre ord må forholdet mellom effek
tivt arbeid og kapital ha sunket i England, og ettersom akkumu
las jonstempoet var det saftene som i USA, så må årsaken til fal
let skyldes en relativt langsommere vekst i effektiv syssel
setting. Den faktiske sysselsetting vokste omtrent i samme
takt både i USA og England, og mulighetene for teknologiske 
forbedringer var åpenbart bedre i England. Dette må bety at 
den relativt langsommere vekst i effektiv sysselsetting bare 
kan forklares ved at arbeidernes kamp når det gjelder å omgjøre 
betalt arbeid til utført arbeid har vært annerledes i England 
enn i USA. Og faktisk så er det diverse utfyllende materiale 
som antyder a,t noe slikt har skjedd i England i denne perio- 
den.19

Fra den fjerde syklusen i Japan og noe tidligere, fra tredje 
syklus i Vest-Tyskland, begynte de gunstige betingelsene som 
hadde sørget for en raskere akkumulasjonstakt i første del av 
perioden, å avta. De store reservene av overskuddsarbeidskraft 
i jordbrukssektoren som hadde sørget for rikelig tilgang på ar
beidskraft til industrisektoren, skrumpet inn og mulighetene 
for ekstraordinær teknologisk fremgang minket etter hvert som 
disse landene tok inn USAs forsprang. Det siste er selvsagt en 
direkte konsekvens av den raske akkumulasjonen man hadde tid
ligere; og dette illustreres i tabell 4 av en nedgang i syssel
settingsveksten i industrien i de siste 2-3 syklusene, Av ta
bellen ser vi også at som en reaksjon på dette sank også akkumu
lasjons tempoet . Det fremgår imidlertid av tabellen at nedgangen 
i akkumulasjonstempo ikke var stor nok til å motvirke den sva
kere veksten i effektiv sysselsetting fordi vi ser at kapital
intensiteten begynte å stige i de siste 2-3 syklusene.

Det ville være mulig å hevde at akkumulasjonstempoet i disse 
landene ble redusert tilstrekkelig til å motvirke den reduserte 
veksten i effektiv sysselsetting etter at reservene av over^ 
skuddsarbeidskraft skrumpet inn og tilgangen på ’ny* teknologi 
ble mindre, men at den ikke var tilstrekkelig til å motvirke en 
annen faktor som begrenset veksten i effektiv sysselsetting, 
nemlig intensiveringen av kampen når det gjelder å omgjøre be
talt arbeid til utført arbeid. Igjen må vi si at det dessverre 
ikke finnes noen uavhengig indikator på intensiteten i denne 
kampen som gjør det mulig å detterprøve argumentet. Men det 
finnes visse indirekte indikasjoner på at argument i det minste 
ikke holder i 4. syklus.

Dersom vi hadde hatt en slik intensivering av klassekampen, og 
dette resulterte i økt kapitalintensitet, skulle vi også kunne
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observere fall i veksten i arbeidsproduktiviteten. Tabell 3 
indikerer imidlertid at det var en økt vekst i arbeidsproduk
tiviteten i disse landene i 4. syklus, og ikke et fall. (Og en 
mer inngående empirisk analyse synes faktisk å bekrefte hypo
tesen om økt produktivitetsvekst i slutten av 60-årene.20) 
samme måte viser det seg at dersom veksten i reallønn brukes 
som indikator på intensiteten i klassekampen mer generelt, da 
antyder tabell 3 at det var en nedgang i slutten av 60-årene 
i Vest-Tyskland. Det som skjer i den 5. syklusen lar seg 
imidlertid lettere tolke som uttrykk for en intensivering av 
klassekampen, fordi vi da har en nedgang i produktivitetsvek
sten, mens reallønnsveksten i Japan fortsetter å øke. Vi må 
imidlertid huske på at nedgangen i produktivitetsvekst i disse 
landene like gjerne kan komme av at den teknologiske fremgangen 
er redusert som følge av at USA er f’innhentetM.

For å oppsummere diskusjonen om Japan og Vest-Tyskland: det 
synes som den økende kapitalintensiteten fra begynnelsen og 
midten av 60-årene og fremover har sin grunnleggende forklaring 
i en manglende evne til å redusere akkumulasjonstempoet til
strekkelig i forhold til de endrede akkumulasjonsbetingelsene, 
dvs. nedtappingen av reservene av overskuddsarbeidskraft og de 
reduserte mulighetene for å hente avansert teknologi utenfra.
I tillegg er det mulig at en intensivering av klassekampen når 
det gjelder å omgjøre betalt arbeid til utført arbeid, har bi
dratt til økt kapitalintensitet i den siste syklusen i Japan.

I Italia, som var det tredje landet som hadde en høy akkumula- 
sjonsrate i den tidlige etterkrigsperioden, er utviklingen 
noe annerledes i de siste par syklusene. Her hadde vi frem
deles store reserver av overskuddsarbeidskraft i jordbrukssek
toren, og det var fremdeles store muligheter til å hente avan
sert teknologi utenfra, slik at landet var mindre hemmet enn 
både Vest-Tyskland og Japan når det gjaldt tilgangen på arbeids
kraft til industrien. Denne forskjellen kommer frem i tabell 4 
hvor vi ser at veksten i industrisysselsetting i Italia holdt 
seg på samme nivå de to siste syklusene som i de to første. På 
samme måte som i Japan og Vest-Tyskland var det imidlertid en 
nedgang i akkumulasjonstempoet.2 Mens den reduserte akkumula
sjonen i Japan og Vest-Tyskland gikk i retning av å motvirke 
veksten i kapitalintensiteten som fulgte av den begrensede til
gangen på arbeidskraft, så førte reduksjonen i Italia til et 
fall i kapitalintensiteten fordi det der ikke var noen tilsvar
ende begrensning i tilgangen på arbeidskraft. En reduksjon i 
kapitalintensiteten fører gjerne til redusert vekst i arbeids
produktiviteten, og av tabell 3 ser vi at dette faktisk var til
fellet i den 5. syklusen. Vi har imidlertid en økt vekst i ar
beidsproduktiviteten i den 4. syklusen, og det kan synes noe
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overraskende ut fra det som er sagt ovenfor. Dette paradokset 
kan forklares ved at kapitalen i den 4. syklusen lyktes i å 
suge mer utført arbeid ut av det betalte arbeidet, siden ar
beidsproduktiviteten er beregnet ut fra betalt arbeid. En slik 
forklaring vil også kaste nytt lys over det som skjedde den 
"Varme sommeren" i Italia i 1969: Den åpenbare intensiveringen 
av klassekampen som her kom til uttrykk, kan ut fra dette sees 
som en defensiv handling; og i den grad den hindret og slo til
bake angrepet fra kapitalen, vil den bidra til å forklare den 
reduserte produktivitetsveksten i den 5. syklusen.

Også i USA endret akkumulasjonstempoet seg i løpet av de to 
siste syklusene. Etter at det hadde vært et heller moderat akku
mulasjons tempo og en moderat vekst i arbeidsstyrken i den første 
delen av etterkrigstiden, får vi i den siste syklusen en plut
selig øking i akkumulasjonstempoet og en reduksjon i arbeids
styrken. Den tosidige effekten av dette er et fall i forholdet 
mellom effektivt arbeid og kapital, og en derav følgende øking 
i kapitalintensiteten. Det er imidlertid ikke noen særlig mar
kert øking i produktivitetsveksten i denne perioden, og det 
skulle antyde at dette ikke kan være hele forklaringen på vek
sten i kapitalintensiteten. At forklaringen skulle være en 
intensivering av klassekampen angående omgjøringen av betalt 
til utført arbeid, virker heller ikke særlig plausibelt, siden 
utviklingen av reallønnen ikke understøtter dette. Faktisk 
sank veksten i reallønn i denne perioden. Forklaringen på den 
økende kapitalintensiteten i USA i den 5. syklusen synes heller 
å være økingen i den relative prisen på råvarer til industrien.

Denne endringen i de relative priser har vi allerede nevnt i 
forbindelse med presset på profittandelen, og poenget her er at 
den også har en negativ effekt på kapitalintensiteten. Produk
sjonen i industrien måles ut fra bearbeidingsverdien. Dersom 
nå prisen på råvarer stiger raskere enn prisen på industripro
dukter, vil den registrerte bearbeidingsverdi i industrien synke 
i realstørrelser og dermed også øke kapitalintensiteten. Alle 
de industrialiserte landene har blitt utsatt for økte relative 
råvarepriser i den 5. syklusen, og dette burde ha vært tatt opp 
i diskusjonen foran om Japan, Vest-Tyskland og Italia. Grunnen 
til at vi først tar det opp her, er at endringen i relative 
priser var særlig stor i USA, hovedsakelig på grunn av kursfal
let på dollaren. Tabell 5 illustrerer poenget ved at den viser 
prosentvis endring i råvarepriser i de siste fire syklusene frem 
til 1973/74.

Hittil har vi ikke tatt for oss England i de to siste syklusene. 
Endringen i den relative prisen på råvarer, slik det er vist i 
tabell 5, har her bidratt til den stadige økingen i kapitalin-
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Tabell 5. Endring i relative råvarepriser3 dvs. prosentvis 
endring i råvarepriser i forhold til prosentvis 
endring i industrivarepriser22

2. syklus 
(1955/56- 
60/61)

3. syklus 
(1960/61- 
55/66)

4. syklus 
(1965/66- 
69/70)

5. syklus 
(1969/70- 
73/74)

England 0 0,5 1,3 1,6
Vest-
Tyskland 0 0,7 -o,i 1,2
Japan - 0,7 1,5 1,4
Italia -1,3 0,2 0,7 1,6
USA - 0,6 0,4 4,4
Kilde: OECD, Main Economic Indicators; IMF, International 

Financial Statistics; FN, Statistisk Årbok.

tensiteten i de to siste syklusene. Men dette er åpenbart ikke 
den eneste grunnen fordi det også var viktige endringer i akku
mulasjons tempo og sysselsettingsvekst. I den 4. syklusen var 
det faktisk en nedgang i sysselsettingen; og ettersom akkumula- 
sjonstempoet ble opprettholdt på sitt tidligere nivå, skulle 
dette ha ført til et fall i forholdet mellom effektivt arbeid 
og kapital, noe som i sin tur skulle øke kapitalintensiteten. 
Dette understøttes av tallene for produktivitetsvekst i tabell 3 
hvor vi ser at veksten øker slik vi skulle vente når forholdet 
mellom effektivt arbeid og kapital faller. Imidlertid var det 
et dramatisk fall i akkumulasjonstempoet i den 5. syklusen; og 
virkningen av dette, sammen med en ytterligere reduksjon i sys
selsettingen, burde vært at den stoppet opp eller snudde tren
den i forholdet mellom effektivt arbeid og kapital og i kapital
intensiteten. I stedet fikk vi en ny betydelig øking i kapital^ 
intensiteten, noe som antyder at det må ha skjedd en ny intensi
vering i kampen nåm det gjelder å omgjøre betalt arbeid til ut
ført arbeid. Og igjen finner vi støtte for en slik tolkning i 
reallønnstallene, hvor vi ser at det var en betydelig øking i 
vekstraten i den 5. syklusen.

Som oppsummering av diskusjonen i dette avsnittet, vil vi si at 
det synes som den eneste felles forklaringsfaktor når det gjel
der veksten i kapitalintensiteten i siste del av etterkrigsperi
oden, er økingen i den relative prisen på råvarer. Når det 
gjelder USA, var dette sannsynligvis den viktigste årsaken til 
veksten i kapitalintensiteten.23 I de øvrige landene var det 
også andre faktorer som var viktige. I Japan og Vest-Tyskland 
gjelder det at akkumulasjonstempoet altfor langsomt tilpasset 
seg den avtagende betydning av to historisk spesifikke forhold: 
overskudd på arbeidskraft i jordbrukssektoren og muligheten for 
å importere 'ny* teknologi. Disse to forholdene hadde tillatt
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en uvanlig høy akkumulasjonsrate inntil betydningen av den ble 
kraftig redusert, og de førte faktisk i denne perioden til et 
fall i kapitalintensiteten. Det ser også ut til at kampen om 
i hvilken grad betalt arbeid blir omgjort til utført arbeid, er 
med på å forklare utviklingen i kapitalintensiteten i Italia og 
kanskje også i Japan. I tillegg ser denne kampen ut til å ha 
hatt en avgjørende betydning for at kapitalintensiteten begynte 
å stige så tidlig i England og at den fortsatte å stige også i 
siste halvdel av perioden.

NOEN VIKTIGE TREKK VED UTVIKLINGEN ETTER 1973
Hittil i denne artikkelen har vi dokumentert at vi har hatt en 
profittkrise i 70-årene, og vi har diskutert de umiddelbare år
sakene til denne krisen frem til 1973. Hensikten med artikkelen 
er å bidra til en diskusjon om mulighetene for en fornyet akku
mulasjon i 80-årene gjennom å trekke frem de viktigste hindrin
gene for akkumulasjonen i 70-årene. En mer omfattende under
søkelse av utsiktene for en fornyet akkumulasjon ville kreve at 
vi utviklet en mer abstrakt marxistisk analyse særlig med hen
blikk på statens rolle i kriseadministreringen. Det ville også 
kreve en annen type konkret analyse enn den jeg har forsøkt her; 
blant annet ville det være nødvendig å takle problemet med man
gel på statistikk og mangelen på sammenlignende historiske ana
lyser av klassekampen i tidligere perioder. Det er ikke plass 
til å utvikle en slik analyse her. I stedet skal vi fortsette 
på det empiriske plan og se litt på hva som har skjedd etter 
1973 med to av de kriseårsakene vi har trukket frem tidligere.

Av analysen foran fremgår det at en felles hindring for en for
nyet kapitalistisk akkumulasjon i de største industrilandene 
har vært den negative utviklingen i prisen på råvarer i forhold 
til industrivarer. Tabell 6 indikerer hva som har skjedd med 
denne relative prisen fra 1973/74 til 1978, og den synes å an
tyde at den vedvarende langsomme veksten fra 1973/74 og frem
over har bidratt til å snu den negative trenden.

Tabell 6. Forholdet mellom prosentvis endring i råvarepriser 
og industrivarepriser for perioden 1973/74-78

England Vest-Tyskland Japan Italia USA
0,8 1,0 1,5 0,5 0,6

Kilde: Samme som tabell 5. For Italia gjelder tallet for peri
oden frem til 1977.

Tallene i tabell 6 viser en tydelig forbedring i forhold til de 
tilsvarende tallene for den siste syklusen som gikk frem til
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1973/74. Men de viser ingen udelt "suksess” fordi de er langt 
fra det de var i sin storhetstid i 30-årene og tidlig i 60-årene. 
Man må også huske på at det i etterkrigstiden ikke har vært noen 
femårsperiode med så lav vekst, og hadde man hatt noe i nærheten 
av de vekstratene man hadde i 50- og 60-arene, ville tallene sett 
mye verre ut.24 I tillegg må vi huske på at tabellen ikke dek
ker de siste prishoppene på olje. Når det gjelder denne spesi
elle siden av krisen, er det klart at selv om krisen har ført 
til en reduksjon i energiavhengigheten (se tabell 7), så har 
den ikke hindret at OPEC fortsatt er en trusel mot akkumula
sjonen i de vestlige land, noe utviklingen etter prisøkningene 
i 1979 viser.

Tabell 7. Forholdet mellom prosentvis endring i energiforbruk 
og prosentvis endring i bruttonasjonalprodukt. (BNP- 
elastisitet med hensyn på energibehov).

England Vest-Tyskland Japan Italia USA

1960-73 0,71 1,06 1,00 1,81 1,07
1975-78 0,55 0,96 0,43 1,15 0,69
Kilde: OECD, Economic Outlook3 Juli 1979.

Den svake veksten i industrilandene etter 1973/74 har altså 
tildels svekket den akkumulasjonshindring som stammer fra rå
varesektoren, men de utgjør fortsatt en betydningsfull hindring.

Av diskusjonen foran går det frem at en annen viktig betingelse 
for en fornyet kapitalistisk akkumulasjon er at arbeidernes for
ventninger når det gjelder veksten i reallønn blir justert ned. 
Grunnen til dette er at den reallønnsveksten man historisk har 
oppnådd, har overgått produktivitetsveksten og dermed presset 
ned profitten; og dessuten at man ikke kan vente at den real
lønnsveksten man historisk har hatt i mange land, vil kunne 
fortsette fordi den sprang ut av helt uvanlige forhold som ikke 
vil gjenta seg.25 Tabell 8 viser hva som har skjedd med veksten 
i arbeidsproduktivitet og reallønn i de store industriland etter 
1973.

Som vi ser av tabellen, var det en betydelig nedgang i lønns
veksten i alle de fem landene; og med unntak av Japan, var 
denne nedgangen faktisk også større enn nedgangen i produktivi
tetsveksten. Når det gjelder produktivitetsveksten, er ned
gangen her sannsynligvis større enn det man skulle forvente ut 
fra den lave kapasitetsutnytting man vanligvis har under en 
konjunkturnedgang. Grunnen er, som nevnt foran, at det også 
ser ut til å ha vært et fall i den underliggende, langsiktige
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Tabell 8. Endringer i veksten i reallønn og arbeidsproduktivi
tet etter 1972

England USA Vest- 
Tyskiand Japan Italia

Nedgang i reallønnsvekst
(differanse mellom gj.- 
snittlig vekst 1962-72 
og 1972-77)

1,9 1,8 2,1 . 2,6 3,9

Nedgang i arbeidsproduk
tivitet sveks t (samme 
perioder som ovenfor)

1,8 1,2 1,0 5,4 3,5

Kilde: OECD, Economic Outlook_, desember 1978. Alle tallene re-4 
ferer til hele økonomien og ikke bare industri.

produktivitetsveksten i siste halvdel av 70-årene. Dette gjør 
at den sterke nedgangen i lønnsveksten blir ganske oppsikts
vekkende. Selv om lønnsveksten ofte går ned under en lavkon
junktur, er det ikke vanlig at den går ned så mye som det fal
let i produktivitetsvekst som følger av lav kapasitetsutnytting. 
Denne oppsiktsvekkende oppdemmingen av arbeidernes lønnskrav 
mellom 1973 og 1977 forklarer sannsynligvis langt på vei den 
nølende gjenopplivingen av akkumulasjonen i disse landene i 
1978/79.

KONKLUSJON

Denne artikkelen har på grunnlag av nytt empirisk materiale, 
hentet fra en OECD-rapport, forsøkt å dokumentere omfanget av 
profittkrisen i 70-årene i industrisektoren i de store industri
landene. Den har også diskutert de umiddelbare årsakene til 
profittkrisen. Økende kapitalintensitet var for alle landene 
unntatt Italia en viktig forklaring på den fallende profitt
raten, og diskusjonen konsentrerte seg om dette aspektet. Hvor
vidt kapitalintensiteten er et rimelig empirisk uttrykk for 
Marx? begrep om kapitalens organiske sammensetning, ble ikke 
diskutert. Men dersom den er det, gir OECD-rapporten viktig 
materiale til støtte for at Marxf berømte "Lov om profittratens 
fallende tendens" har vært virksom i denne perioden.

De enkelte land har lidd under krisen i forskjellig grad, med 
England og USA i hver sin ende av variasjonsområdet. Og det 
ser heller ikke ut til at det lar seg gjøre å trekke frem en 
hovedforklaringsfaktor bak den økende kapitalintensiteten. Det 
ble argumentert for at den eneste felles umiddelbare årsak til 
økt kapitalintensitet var veksten i den relative prisen på rå
varer i siste del av etterkrigsperioden. I Japan og Vest-Tysk- 
land var økingen også en følge av at akkumulasjonstempoet alt
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for langsomt tilpasset seg den reduserte betydningen av to hi
storisk særegne forhold, nemlig overskuddet på arbeidskraft i 
jordbrukssektoren og mulighetene for å importere "ny" teknologi; 
to forhold som hadde gjort det mulig å holde et uvanlig høyt 
akkumulasjons tempo i første del av etterkrigsperioden. I til
legg ser det ut til at kampen om omgjøringen av betalt arbeid 
til arbeid nedlagt i varer (dvs. kampen om arbeidsprosessen) 
har hatt avgjørende betydning for økingen i kapitalintensitet 
i England og kanskje også i Italia og Japan.

Det er å håpe at denne artikkelen vil bidra til å bringe videre 
diskusjonen om utsiktene til en fornyet akkumulasjon i 80-årene.
En mer omfattende diskusjon om dette emnet vil kreve en analyse 
som går ut over den empiriske rammen for denne artikkelen. Ikke 
desto mindre har vi i artikkelen trukket frem noen umiddelbare 
relevante hindringer £or akkumulasjonen i 70-årene og dermed 
også pekt på noen sannsynlige kampområder hvor kapitalen vil 
forsøke å gjenskape betingelsene for en akkumulasjon i 80-årene.

Oversatt av Anton Hellesøy

NOTER

1) Jeg vil takke Susan Rankin, Mike Williams, Simon Mohun, John 
Harrison og Jane Darby for nyttige kommentarer til et tidli
gere utkast til artikkelen. OECD-rapporten det henvises til, 
er T.P. Hill: Profits and Rates of Return. OECD, Paris 1979. 
Alle profittrater er før skatt. Noen endringer i tallene for 
de siste årene finnes i Trade and Industry3 17. august 1979.

2) Med kapitalintensitet mener vi det Heap benevner 1 capital- 
output ratio1, dvs, forholdet mellom kapitalbeholdning og 
bearbeidingsverdi. Tradisjonelt er det forholdet mellom 
realkapital og antall sysselsatte som er kalt kapitalintensi
tet. Den endring i terminologi vi har gjort her, er begrun
net i Luigi Pasinetti: Structural Change and Economic Growth. 
Cambridge University Press, 1981, kap. IX.4, (Oversetters anm.)

3) M.A. King: "The UK Profits Crisis: Myth or Reality", Econo
mic Journal^ mars 1975, bruker f.eks. profittandel, mens
A. Glyn & R. Sutcliffe: British Capitalismy Workers and the 
Profits Squeeze^ Penguin, 1972, bruker tall for profittraten, 
men det er bare for England. Bank of England Quarterly Re
views des. 1976, 1978 og 1979 gir ferske tall for profitt-" 
raten i England, det samme gjør Trade and Industry (som nå 
heter British Business) i august- og september-numrene.

4) R. Rowthone: "Late capitalism” New Left Review No 98,
1976, gir et enkelt eksempel på denne mangelen. Til støtte 
for påstanden om at det ikke har vært noen tendens til stig
ende kapitalintensitet i etterkrigsperioden, har han ikke
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annet å vise til enn tall for den marginale kapitalintensi
tet (dvs. forholdet mellom øking i kapital og øking i bear
beidingsverdi) .

5) Marxistisk økonomisk teori betrakter profittraten som en vil< 
tig variabel, mens nyklassisk økonomi selvsagt bare betrakte 
den som en hvilken som helst relativ pris uten særlig inte
resse i seg selv.

6) For detaljer, se Hill, nevnt ovenfor.
7) For detaljer om England, se J.L. Walker: "Estimating Compa

nies Rates of Return on Capital Employed" Economic Trendy 
nov. 1974, og T. Griffin: "The Stock of Fixed Capital in the 
UK: How to make best use of the statistics", Economic Trends 
okt. 1976. For USA, se L. Grosse et.al.: "New Estimates of 
Fixed Business Capital in the U.S., 1925-65", Survey of Cur
rent Business s des., 1966.

8) Griffin, nevnt ovenfor.
9) Se R. Bacon & W. Eltis: The Age of US and UK Machinerys NEDC 

Monograph 3, 1974; og Griffin, nevnt ovenfor.
10) Det vi omtaler som ”sekundærsektoren”y er det Heap benevner 

"industry and transport sectors". Dette omfatter industri, 
bergverk, bygg og anlegg, kraftforsyning og samferdsel. (Over 
setters anm.)

11) Man må være svært varsom med å bruke tabellen til å sammen
ligne kapitalavkastningen mellom land fordi tallene ikke all 
tid dekker det samme i forskjellige land. Se Hill, nevnt 
ovenfor, og Trade and Industryy 17. aug. 1979, når det gjel
der internasjonale sammenligninger.

12) Det kan være nyttig å vite at fallet i profittraten ikke 
bare kommer av fallet i profittandelen, men også av økingen 
i kapitalintensitet, ettersom det finnes tall som tyder på 
at redusert beskatning har motvirket nedgangen i profitt føi 
skatt. (Se King, nevnt ovenfor, og W.L. Nordhaus: The fal
ling share of pro fitsy Brookings Papers on Economic Activity 
I 1974). Uten data for kapitalintensitet kan man derfor ikke 
være sikker på om en fallende profittandel før skatt vil slå 
ut i en fallende profittrate etter skatt.

13) Industrisektoren inntar en sentral rolle både hos tradisjo
nelle teoretikere som Kaldor og Cornwall og hos en del marx
ister som mener tjenestesektoren i varierende grad også om
fatter upoduktivt arbeid. (Se N. Kaldor: Causes of the 
slow rate if growth in the UKS Cambridge University Press, 
1966, og J. Cornwall: Modem Capitalism. Its Transformation 
and Growthy M. Robertson, 1977) . Uheldigvis finnes det ikke 
detaljerte data om profittraten i tjenestesektoren. De tal
lene vi har (for England, se Bank of England Quarterly Re- 
VieWy des. (1979), tyder på at det bare var et ubetydelig 
fall i kapitalavkastningen frem til 1970, for så å falle 
brått.
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14) En nyttig oppsummering finnes i Rowthorn, nevnt foran.
15) En artikkel hvor betydningen av disse relative prisendrin

gene er erkjent, er T.Weisskopf:"Marxian Crisis Theory 
and the Rate of Profit in the Postwar US Economy", CCam
bridge Journal of Economics> des. 1979.

16) Den forklaringen vi gir, har også metodiske begrensninger.
En viktig implikasjon av kapitalkontroversen er at pris- 
summen av kapital generelt ikke kan bestemmes uavhengig av 
profittraten. Dette betyr at det vanligvis vil være meto
disk meningsløst å hevde at en økende kapitalintensitet er 
ansvarlig for fallende profittrate. Under visse forhold 
vil det eksistere en prissum av kapital uavhengig av pro
fittraten og da begynner det å bli fornuft i slike uttalel
ser. Diskusjonen i dette avsnittet bygger på en implisitt 
antagelse om at vi har med slike forhold å gjøre, og den 
metodiske diskusjonen får derfor en tilsvarende liten plass. 
Likevel bør det fremheves at faktorene som er diskutert her,

- har en mye breiere gyldighet fordi at selv om kapital ikke 
kan ha en verdi uavhengig av profittraten, så vil de fak
torene vi har trukket frem bidra til bestemmelsen av pro
fittraten ved at de er med på å definere fysiske produk
sjonsdata som igjen setter grenser for størrelsen på pro
fittraten. Det er rene pedagogiske grunner til at vi har 
valgt å presentere det på denne måten. En oversikt over 
kontroversen er gitt i G.C. Harcourt & R.F. Laig (ed.): 
Capital and Growth3 Penguin 1971. Se ellers spesielt for 
vår sammenheng G. Hodgson: "The theory of the falling rate 
of profitV' New Left Reviews> No. 84, 1974. Faktisk tyder 
tallene fra OECD-rapporten på at hvert lands produktfunk
sjon er av den vanlige nyklassiske typen, unntatt for Ita
lia. Selvsagt kan den negative samvariasjon mellom pro
fittrate og kapitalbeholdning skyldes kapitaloppskrivning, 
men det finnes dessverre ikke data for kapitalvarepriser 
som kan avgjøre dette.

17) Strengt tatt antar vi her at det ikke er noen endring i 
kapasitetsutnyttingen fra en syklus til en annen. Et fall
i kapasitetsutnyttingen fører vanligvis, alt annet konstant, 
til en øking i kapitalintensiteten. Følgelig vil en vedvar
ende øking i kapitalintensiteten kunne forklares med et 
tilsvarende vedvarende fall i kapasitetsutnyttingen. Det 
finnes ikke sikre tall for kapasitetsutnyttingen over hele 
etterkrigstiden, men de som finnes (se Weisskopf, nevnt 
ovenfor, og OECD, Economic Outlook^ des. 1979), gir ikke 
grunnlag for å anta at det har vært noe langsiktig fall i 
kapasitetsutnyttingen.

18) Man må vise varsomhet når det gjelder å bruke tallene for 
kapitalintensitet i sammenligninger mellom land. (Se note 
11 foran). Tallene for investeringsandel i Italia omfatter
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fBergverk, industri, bygg og anlegg og kraftforsyning1, og 
ikke bare industri. Tallet for kapitalintensitet i Italia 
i 5. syklus dekker bare halve syklusen (1970-72).

19) Se f.eks. C.F. Pratten: Labour productivity differentials 
within international corporations> Cambridge University, 
Dept. of Applied Economics, Occational Papers No. 50, 1976, 
eller hvilket som helst forsøk på å forklare forskjeller i 
vekstrater ved hjelp av observerbare økonomiske variable: 
vanligvis lykkes man ikke i å forklare Erlglands svake vekst 
(Se Cornwall, nevnt ovenfor). J.R. Sargent: "Productivity 
and profits in UK manufacturing" Midlands Bank Review^ 
høsten 1979, gir en forklaring på den økende kapitalinten
sitet i England uten å trekke inn denne kampen i forklar
ingen. Dette er ikke overraskende all den tid Sargents 
artikkel bare tar for seg England, mens det empiriske ar
gumentet i denne artikkelen om at kampen har hatt betyd
ning bygger på en sammenligning mellom land.

20) Se Cornwall, nevnt ovenfor.
21) Det ligger et viktig og interessant spørsmål her angående 

de ulike forutsetningene bak nédgangen i akkumulasjonstem
poet i Italia på den ene siden og i Vest-Tyskland og Japan 
på den andre siden. Vi har i artikkelen begrenset oss til 
å se på de mer umiddelbare årsakene, og det vil føre oss 
for langt å ta dette opp her. Overfladisk sett ser det 
imidlertid ut til at Japan og Vest-Tyskland eksemplifiserer 
den tradisjonelle marxistiske forklaringen om at akkumula
sjonen er årsaken til en økende kapitalintensitet, og at 
dette fører til en synkende profittrate som så bremser opp 
den videre akkumulasjon. Italia derimot, ser ut til bedre 
å illustrere en ny-ricardiansk modell med en fallende pro- 
fittandel som fører til en synkende profittrate og en opp-

. bremsing av videre akkumulasjon.
22) For England og Italia er det brukt prisindekser for sekun- 

dærsektoren istedenfor bare industrien for 2., 3. og 4. sy
klus. For England og Vest-Tyskland er det brukt en indeks 
for Basic Materials istedenfor råvarer, og for Italia er 
det brukt en Industrial Materials indeks opp til 5. syklus 
hvor det så er brukt en produsentindeks.

23) I den mer detaljerte artikkelen til Weisskopf, nevnt ovenfor 
om USA legges det en mer generell vekt på betydningen av 
relative prisendringer.

24) For en diskusjon om hvorfor de relative råvareprisene ikke 
har falt så mye som man skulle vente i tiden etter 1973/74, 
se OECD, Economic Outlook^ des. 1979. Dette er en partiell 
diskusjon og understreker behovet for videre forskning på 
dette området.

25) For en mer detaljert diskusjon om nedgangen i produktivi
tetsveksten etter 1973/74, se OECD, Economic Outlook4 des. 
1978.
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26) Akkumulasjonen tok seg selvsagt mye tidligere opp i USA, 
omkring 1976. Dette er neppe overraskende all den tid det 
er vist foran at profittkrisen var mye mindre alvorlig der 
enn i andre land.
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Rune Skarstein:

Fra akkumulasjon til krise i verdensøkonomien

NOEN KRISESYMPTOMER

I 1973 ble de kapitalistiske industrilandene for første gang 
etter den andre verdenskrigen rammet av et helt samtidig øko
nomisk tilbakeslag. Dette markerte slutten på en langvarig 
høykonjunktur som bare hadde blitt forstyrret av kortvarige, 
og dels små tilbakeslag innen enkelte land (f.eks. USA 1957/58, 
Vest-Tyskland 1966/67, Frankrike 1968/69).1 Fra 1974 til 1975 
sank det totale eksportvolumet i den kapitalistiske verden for 
første gang etter 1945, med 3,5%. EF-landenes eksport ble re
dusert med hele 6,3%. Industriproduksjonen i den kapitalist
iske verden sank også for første gang etter 1945, med mellom 
3 og 4% fra 1974 til 1975.2

Etter 1975 har ikke den kapitalistiske verdensøkonomien kommet 
seg skikkelig på fote igjen. For OECD-landene som helhet var 
det riktignok et lite oppsving i 1975/76, først og fremst be
tinget av en inflasjonsdrivende økonomisk stimuleringspolitikk 
i USA. Men etter 1976 har den kapitalistiske verdensøkonomien 
vært preget av en "depressiv grunntone" (Mandel), med synkende 
vekstrater for bruttonasjonalproduktet. (Jfr. figuren på neste 
side. )
Den synkende tilveksten i bruttonasjonalproduktet er bare ett 
av mange symptom på den "depressive grunntonen". Enda vikti
gere er det at de private investeringene, som er et direkte ut
trykk for kapitalakkumulasjonen, ikke har økt nevneverdig ellei 
til og med har sunket etter 1973.h Andre krisesymptoner er 
stagnerende industriproduksjon og lav kapasitetsutnyttelse i 
industrien, for ikke å snakke om den samtidig tiltakende infla- 
sj onen,5
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De syv største OECD-landenes vekst i bruttonasjonalprodukt 
og spredningen om gjennomsnittet3 1972-1980.g

Perc*nt«g« chartg* from previous half-year, seasonally actuated at annual rates

Fra arbeiderklassens synspunkt er imidlertid arbeidsløsheten 
det viktigste og helt avgjørende tegnet på økonomisk krise. 
Etter 1973 har den bare økt år for år. I første halvår 1930 
var det vel 20 millioner arbeidsløse i OECD-landene, dvs. dob
belt så mange som i "kriseåret" 1974. I 1982 regner OECD med 
at det vil være over 26 millioner arbeidsløse i OECD-landene. 
Jfr. for øvrig tabell 1 på neste side.

Kvinner og ungdom er blitt hardest rammet av arbeidsløshet. 
Blant ungdom (15-24 år) har arbeidsløshetsprosenten steget ras
kere enn gjennomsnittet, og i 1979 nådde den 11,3% for OECD 
som helhet unntatt Tyrkia. Ungdommens andel av OECD-landenes 
samlede arbeidsløshet økte fra 44% i 1976 til 47% i 1979.7

Blant kvinner er arbeidsløsheten gjennomgående omtrent dobbelt 
så høy som blant menn. Og likedan som for ungdom, har arbeids
løsheten blant kvinner økt mer enn blant menn. Den kapitalis
tiske reservearmeen består med andre ord først og fremst av 
kvinner og ungdom. (Jfr. også tabell 2).
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Tabell 1. Millioner arbeidsløse i OECD- øø EF-landeneQ

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981
OECD-
landene 8,20 9,50 14,50 14,90 16,30a) 18,00b) 19,60 21,50 24,20

EF-
landene

2,62 3,07 4,61 5,24 5,73 6,04c) 6,15C) 6,37c) 8,41c)

a) sept.■ ; b) juli ; c) mars

Tabell 2. Arbeidsløse i 
blant kvinner

% av samlet antall arbeidssøkende 
og menn 9

Land 1970
Kvinner
1976 1979 1970

Menn
1976 1979

USA 5,9% 8,6% 6,8% 4,1% 6,8% 4,9 %
Vest-Tyskland 0,6 5,1 5,1* 0,5 3,5 3,0*
Storbritannia 0,9 3,3 4,0 2,9 -6,2 5,8
Frankrike 4,2 6,7 7,9 1,4 3,0 4,1
Italia 9,6 12,2 13,3 3,7 4,2 4,9
Sverige 1,7 2,0 2,3 1,4 1,3 1,9
Danmark 0,7 4,8 6,5* 0,8 3,9 4,2*
Norge 0,6 2,2 2,4 0,8 1,4 1,6
*1978

OM ÅRSAKENE TIL STAGNASJONEN ETTER 1973

Jeg vil prøve å sannsynliggjøre at stagnasjonen etter 1973 
var forårsaket både av allmenne mekanismer i kapitalakku
mulasjonen og av en mekanisme som er særegen for akkumulasjons- 
syklusen etter den andre verdenskrigen. De allmenne mekanis
mene er knyttet til stigningen i kapitalens organiske sammen
setning, med økningen av råvareprisene som et viktig enkelt
element. Den særegne mekanismen henger sammen med de økende 
statsutgiftene, som indirekte har resultert i en "profitt- 
klemme".

NOEN STIKKORD OM DEN MARXISTISKE AKKUMULASJONS- OG KRISETEORIEN

Den marxistiske akkumulasjons- og kriseteorien blir utførlig drøf
tet i Olav Fagerlids artikkel i dette heftet av Vardøger. Her 
skal jeg derfor bare gi noen forenklende stikkord om denne 
teorien. Dens viktigste poeng er at profittratens fallende 
tendens forklares ut fra mekanismene i den kapitalistiske ut
viklingen av produktivkreftene, dvs. produksjonen av relativ 
merverdi: Merverdiraten økes gjennom en økning av arbeidets
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produktivkraft. Fagerlid viser i sin artikkel at i siste halv
del av akkumulasjonssyklusen vil produktivkraftøkningens domi
nerende form være mekanisering som innebærer en økning av ka
pitalens organiske sammensetning, dvs. forholdet mellom dødt 
og levende arbeid.1Q (Jfr. s.69 i dette heftet av Vardøger). 
Siden den omvendte størrelsen av kapitalens organiske sammen
setning representerer den teoretisk maksimale profittraten11, 
resulterer produktivkraftøkningen-gjennom mekanisering i en 
fallende profittrate.

Mekanismene jeg nå har antydet, gjør at variasjoner over hele 
akkumulasjonssyklusen i kapitalens organiske sammensetning, i 
merverdiraten og profittraten blir "strategiske størrelser" i 
analysen av kriseårsakene. Her er imidlertid datagrunnlaget 
ytterst spinkelt. Det har ikke minst sammenheng med at data 
fra konvensjonell stapistikk vanskelig kan tjene som indika
torer på disse størrelsene.

En slik indikator er den som vanligvis kalles "capital-output"- 
forholdet, dvs. forholdet mellom "realkapital" og nettopro- 
dukt.. Her vil vi - liksom i Hargreaves Heaps artikkel i dette 
nr. av Vardøger. (Jfr.s.l28og note 2,s.l45) bruke betegnelsen 
kapitalintensitet på dette forholdet. Kapitalintensiteten blir 
gjerne brukt som indikator på den organiske sammensetning. Men 
av grunner som blir antydet av Hargreaves Heap (s.135) og som vi 
ikke kan drøfte her, må denne indikatoren betraktes bare som en 
"en første grov tilnærming".12 Jeg vil understreke at det 
dreier seg om en svært grov tilnærming.

Når det gjelder profittraten, er kapitalrentabiliteten^ dvs. 
forholdet mellom profitt og "realkapitalverdi" en mye bedre in
dikator. Det er vel av denne grunn at Hargreaves Heap ganske 
enkelt velger å kafle denne indikatoren for profittraten.

STIGENDE KAPITALINTENSITET - STIGENDE ORGANISK SAMMENSETNING

Hargreaves Heaps analyse er basert på en fersk OECD-rapport som 
etter min mening inneholder de beste tilgjengelige data over 
kapitalrentabilitet og -intensitet i de største kapitalistiske 
industrilandene etter 1955.13 Av OECD-undersøkelsen fremgår 
det at kapitalrentabiliteten i industrien har falt i alle de 
undersøkte industrilandene i hele perioden etter 1955. Dette 
resultatet blir bekreftet av en rekke andre undersøkelser som 
også omfatter flere land.14 Tallene i OECD-rapporten viser 
dessuten at kapitalrentabiliteten har hatt et sterkere fall i 
samtlige land unntatt Sverige siden tidlig i 70-årene. (Jfr. 
Hargreaves Heaps artikkel i dette heftet, tabell 1, s. 131.)
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Det er verdt å merke seg at kapitalintensiteten(eller "capital- 
output"-forholdet) i industrien begynte å stige i de fleste lan
dene samtidig som kapitalrentabiliteten begynte å synke. For 
alle land kan det dessuten registreres en mye sterkere økning 
i kapitalintensiteten fra rundt 1970. (Jfr. Hargreaves'Heap, 
tabell 1, s.131). Disse observasjonene samsvarer helt med 
Fagerlids resultat at mekaniseringen - og dermed stigende orga
nisk sammensetning - vil gjøre seg særlig gjeldende først i 
siste halvdel av akkumulasjonssyklusen. (Jfr. s. 67-70.)

STIGENDE RÅVAREPRISER

Hvis ^ vi antar at kapitalintensiteten kan indikere for
andringer i kapitalens organiske sammensetning, er det altså 
ingen tvil om at den var stigende i de fleste kapitalistiske 
industriland rundt 1970. Denne stigningen ble dramatisk for
verret av økningen av råvareprisene fra sommeren 1972. Som 
vi alt har vært inne på, var råvareprisene praktisk talt kon
stante i hele perioden 1950-1972•15 Dette hadde sammenheng med 
en "teknologisk revolusjon" som omfattet hele råvaresektoren, 
både jordbruk og ekstraktive industrier. Den resulterte i det 
historisk enestående fenomenet at arbeidsproduktiviteten i 
jordbruket økte raskere enn i industrien i nesten alle kapi
talistiske industriland i perioden 1950-1970.*6

I begynnelsen av 70-årene hadde imidlertid produktivitets
veksten i råvaresektoren nådd et foreløpig metningspunkt: In
vesteringskostnadene var blitt sa høye at en økning av produk
sjonen forutsatte økte råvarepriser. I jordbruket hadde den 
sterke økning i kapitalintensiteten sin vesentligste arsak i 
at brukene i de fleste land stort sett var for små til å kunne 
dra økonomisk fordel av ytterligere investeringer.17 Og bøn
dene i alle kapitalistiske land har foreløpig greidd a motstå 
presset til ytterligere sammenslåing av brukene og "flukt fra 
landsbygda". I mange land setter dessuten topografiske for
hold grenser for konsentrasjon av jord og økonomisk utnyttelse 
av ytterligere investeringer.

Også i gruvesektoren var det en sterk økning i (den marginale) 
kapitalintensiteten fra slutten av 60-årene. Den hadde 
først og fremst sammenheng med overgang til utvinning av mer 
"marginale" forekomster av viktige mineraler, tilsvarende over
gangen til utvinning av olje i Alaska og Nordsjøen.18

Det avtakende utbyttet av den "teknologiske revolusjon" innen 
råvaresektoren dannet bakgrunnen for den såkalte "råvareboomen"
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som startet sommeren 1972, altså over et år før OPEC’s olje
boikott og forhøyelsen av oljeprisene. Denne boomen var fak
tisk enestående i kapitalismens historie: ”1 de 115 år The 
Economist har samlet indeks for alle råvarer (innbefattet mat
varer, men unntatt brennstoffer), har ikke råvareprisene steget 
så raskt i noe år som de gjorde fra 1972 til 1973 (63%), og 
ikke i noen tre-års periode har de steget så raskt som fra 1971 
til 1974 (159%) ... Den nærmeste tre-års økningen var fra 1914 
til 1917 (101%). Den største årlige synkningen i indeksen 
under Den store depresjonen (i 30-årene. R.S.) var på bare 
17%".lå

Fra august 1972 til august 1973 ble alle prisindekser for rå
varer omtrent fordoblet. Financial Times1 indeks økte med 
110,2%, Reuters indeks med 94,3%, og Dow Jones’ "spot-markeds”- 
indeks økte med 77,3%.20 FN-organisasjonen UNCTAD’s råvare-
indeks viste en tilsvarende økning. (Jfr. figuren)-

Mellom 1974 og 1978 kunne det se ut som om råvareprisene ville 
stabilisere seg på et omtrent dobbelt så høyt nivå som i 50- 
og 60-årene,22 Men siden 1978 har de steget jevnt igjen, slik 
at for eksempel UNCTAD’s indeks nå er nesten tre ganger høyere 
enn i 1972. (Jfr. figuren) -

UNCTADTs indeks for prisnivået på råvarer unntatt olye3 ut
trykt i Spesielle trekkrettigheter (SDR) 2i
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Den generelle "priseksplosjonen" på råvarer, som altså begynte 
i 1972, har ikke noe å gjøre med den senere "oljekrisa" og 
forhøyelsene av oljeprisene som begynte i 1973/74. Den var 
tvert imot et nødvendig - og "forsinket" - resultat av den 
kapitalistiske akkumulasjonsprosessens egne indre mekanismer. 
Under den siste "boomen" i etterkrigstidens akkumulasjonssyklus, 
fra 1971 til 1973, kunne produksjonen av råvarer økes bare 
gjennom en sterk prisstigning på disse varene. Dermed ble det 
igjen skapt "balanse" mellom investeringskostnader og produkt
priser innen råvaresektoren. Men økningen av råvareprisene 
medførte en skarp økning av den konstante kapitalens verdi, noe 
som resulterte i en tilsvarende stigning i kapitalens organiske 
sammensetning og en reduksjon av profittraten.

VELFERDSSTAT OG INDIREKTE PROFITTKLEMME

Men la oss nå gå tilbake til tiden før 1972 og anta at kapital
intensiteten er en tilstrekkelig god indikator på kapitalens 
organiske sammensetning i denne perioden. Da viser det 
seg at kapitalens organiske sammensetning (indikert ved ka
pitalintensiteten) ikke kan forklare fullt ut fallet i pro
fittraten indikert ved fallet i kapitalrentabiliteten. Ifølge 
OECD-publikasjonen som jeg refererte ovenfor, er dette fallet 
faktisk sterkere betinget av et synkende forhold mellom pro
fitt og nettoprodukt. Dette forholdet har sunket samtidig med 
kapitalrentabiliteten i alle land i undersøkelsen, og særlig 
sterkt i Storbritannia, Vest-Tyskland og Sverige. 3 Hvis vi 
antar at forholdet mellom profitt og nettoprodukt kan brukes 
som indikator på merverdiraten, har den altså sunket, til dels 
svært mye. Dette ville selvsagt være uforenlig med den marx
istiske akkumulasjons- og kriseteorien. Men forholdet mellom 
profitt og nettoprodukt er ikke noen indikator på den produ
serte merverdimassen i industrisektoren. Det uttrykker bare 
hvor mye av denne merverdimassen, i forhold til nettoproduktet, 
som forblir innenfor industrisektoren, og ikke overføres for 
eksempel til staten. Jeg vil anta at merverdiraten både i 
industrien og i økonomien som helhet faktisk har økt kraftig 
i alle de nevnte landene i hele perioden 1950-80. Det synk
ende forholdet mellom profitt og nettoprodukt i industrien må 
da forklares ut fra en "profittklemme". Jeg vil prøve å 
sannsynliggjøre at dette henger sammen med den sterke økningen 
i statsutgiftene etter 1950.

Et av de mest slående trekkene ved den økonomiske utviklingen 
i etterkrigstiden er nettopp den raske økningen i statsutgif
tene. For OECD-landene som helhet utgjorde de offentlige ut
giftene 26,9% av bruttonasjonalproduktet i 1955-57, 32,1% i
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1967-69 og 35,1% i 1973-75.24 Med unntak av Japan har en øk
ning i offentlige utgifters andel av bruttonasjonalproduktet 
funnet sted i samtlige OECD-land i hele etterkrigstiden, men 
særlig siden midten av 60-årene. (Jfr. tabell 3). Over en 
så lang periode kunne selvsagt ikke den relative økningen i 
offentlige utgifter finansieres ved statlige budsjettunder
skudd. Skatter og avgifter har derfor økt omtrent i samme 
takt som de offentlige utgiftene.

Tabell 3. Offentlige utgifters innbefattet overføringer^ 
som prosentandel av bruttonasjonalproduktet 
(BNP) 2 5

1950 1956-60 1966-69 1973-75 1977

USA 20,0% 24,5% 28,2% 33,2% 32,6%
Vest-Tyskland 28,»3 28,7 32,3 40,5 41,3
Frankrike 26,7 31,1 33,4 38,8 40,9
Italia 20,7a> 25,8 31,7 40,9 42,5
Storbritannia 30,1 28,4 32,3 43,3 40,8
Japan 14,6b) 14,1 14,4 22,3 22,3
a) 1951 b) 1952

Hvis de disponible reallønningene øker i takt med arbeidspro
duktiviteten, vil en økning av statsutgiftenes andel av nasjo
nalproduktet i alle fall innebære en reduksjon av kapitalens 
akkumulasjonsfond. Dette har sammenheng med at de varene 
staten kjøper, faller ut av kapitalkretsløpet. Derfor er 
statsutgiftene "ikke-reproduktive" fra kapitalakkumulasjonens 
synspunkt; og arbeidet som produserer de varene som staten 
kjøper, er uproduktivt.26 Men i den grad offentlige utgifter 
er knyttet til forbedringer av kapitalens "allmenne produksjons 
betingelser", gje«mom utbygging av vann- og energiforsyning, 
veier, jernbaner, havner, telekommunikasjoner osv., vil de 
selvsagt fremme kapitalakkumulasjonen på lengre sikt, Også 
utgifter til utdanningssektoren som tar sikt'k på å tilpasse 
arbeidskraftens kvalifikasjonsstruktur til kapitalens akkumu
las j onsbehov, og utgifter til helsesektoren som direkte tar 
sikte på å bedre reproduksjonen av arbeidskraften vil ha en 
slik langsiktig positiv virkning.

De økende offentlige utgiftene i etterkrigstiden var imidlertid 
ikke først og fremst diktert av kapitalens akkumulasjonsbehov, 
men langt mer av statens "legitima.sj onsbehov" overfor de store 
massene. Dette var igjen betinget av de særegne klassekonstel- 
lasjonene i etterkrigstidens akkumulasjonssyklus. Fascismen 
representerte et moralsk nederlag for og en kompromittering
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av borgerskapet i alle land. Dets selvtillit og indre samhold 
som herskende klasse fikk en alvorlig knekk. Dette gir mye av 
forklaringen på at borgerskapet i alle kapitalistiske industri
land etter krigen for første gang anerkjente arbeiderklassen og 
dens organisasjoner som en "likeverdig" sosial og politisk 
kraft og "forhandlingspartner". Denne anerkjennelsen gikk så 
langt som at store fraksjoner av borgerskapet var positivt 
interessert i at arbeiderklassens organisasjoner skulle bli 
medansvarlige for "samfunnsstyringen". Mest direkte kunne 
dette skje ved deltakelse i eller overtakelse av den kapita
listiske statsmakten. Etter krigen var det grunnlag for slike 
klassekompromiss også i arbeiderklassen. Den var blitt fysisk 
svekket og disiplinert av depresjon, fascisme og krig. Men 
samtidig sto den organisatorisk relativt godt samlet. Erfarin
gene med stalinismen fratok dessuten arbeiderklassen enhver 
positiv utopi. Stalinismen må bære hovedansvaret for at ar
beiderklassen i etterkrigstiden tapte så mye av sin tidligere 
politiske selvtillit og opprørspotensial.

Både borgerskapet og arbeiderklassen var altså hver på sin 
måte svekket etter krigen. Denne forskjelligartede svekkelsen 
på begge sider av det store klasseskillet ga rom for gjensidig 
ansvarlighet på alle områder av "samfunnsstyringen", men sær
lig i utøvelsen av statsmakten. Etterkrigstidens "velferds- 
stater" må sees i lys av dette. Den lange rekken av "velferds- 
programmer" og sosiale reformer i alle kapitalistiske industri
land er derfor uttrykk for helt nye konstellasjoner mellom de 
to store samfunnsklassene.

Integreringen i statsapparatet medførte en byråkratisering og 
"apparatisering" av arbeiderklassens organisasjoner. Men for 
å legitimere seg overfor sin massebasis, måtte de samtidig 
sørge for at staten ga stadige innrømmelser i form av reformer 
og velferdstiltak. Så lenge kapitalakkumulasjonen gikk på 
høygir, var det økonomisk spillerom for slike innrømmelser, og 
borgerskapet måtte akseptere dem for ikke å sette klassekompro- 
misset på spill. I Norge fikk dette kompromisset og "velferds
staten" en "rendyrket form" under sosialdemokratiske regjer- 
inger. Dette hadde først og fremst sammenheng med de særegne 
norske klassekonstellasjonene og -erfaringene i 30-årene. (Jfr. 
Hans Ebbings artikkel: "Klassekompromiss i krise - En periode 
tar slutt", xJiorrige nr„ av Vardøger.) Men i alle land har 
etterkrigstidens "velferdsstater" medført en sterk økning av 
de offentlige utgiftenes andel av nasjonalproduktet,

Det er særlig de økte utgiftene til helsevesen, utdanning, al
derspensjon, uføretrygd, sykelønn og andre pensjons- og trygde
ordninger som har gjort at de offentlige utgiftenes andel av

158



bruttonasjonalproduktet (BNP) har økt. For eksempel i perio
den fra 1962-64 til 1973-75 sank de offentlige investeringenes 
andel av BNP i OECD-landene som helhet, mens det offentlige 
konsumets andel økte bare ubetydelig. De offentlige ovev f Øv
ingene økte derimot voldsomt slik at de sto for nesten hele 
økningen i offentlige utgifters andel av BNP i denne peri
oden.27 Som McCracken-rapporten påpeker, reflekterer denne 
økningen Mden økte betydningen til sosiale trygder og andre 
velferdsprogrammer, og ikke subsidier til bedriftene.”
De økte statlige overføringene i form at subsidier, trygder, 
pensjonsordninger og andre velferdstiltak har medført at en 
økende andel av arbeidskraftens totale reproduksjonskostnader 
er blitt unndratt markedets tyranni. Velferdsstaten har med 
andre ord "et stykke på vei gjort arbeiderklassen uavhengig av 
lønnsforholdet". (Fagerlid, s.46i dette nr. av Vardøger.)

Selvsagt kunne de statlige utgiftsøkningene ha blitt finansiert 
gjennom økt beskatning av arbeiderne, med tilsvarende reduksjon 
av deres andel av nasjonalinntekten. Fram til midten av 60- 
årene var dette delvis tilfelle. Men fordi reservearmeen (i 
vid forstand) på det nærmeste var uttømt rundt 1965, sto ar
beiderklassen i de fleste land i en sterkere forhandlingsposi
sjon overfor kapitalen. Fagbevegelsen greidde derfor stort 
sett å kjempe igjennom lønnskompensasjoner for de økte skatte
byrdene slik at de offentlige utgiftene ikke lenger gikk på 
bekostning av arbeidernes lønnsandel. Dette var bakgrunnen 
for den såkalte "lønnseksplosjonen" fra slutten av 60-årene, 
som for eksempel McCracken-rapporten gjør et stort nummer av. 
For at arbeiderklassen ikke skulle komme ut med lavere dispo
nibel reallønnsvekst enn produktivitetsveksten - på grunn av 
økt beskatning og inflasjon, måtte nominallønnsøkningene i 
industrien for OECD-landene som helhet stige fra vel 5% pr, 
år før 1967, til over 10% pr. år etter 1968.Men dermed 
måtte de økte statsutgiftene bæres av kapitalen, noe som re
sulterte i en reduksjon av akkumulasjonsfondet. Det kan der
for ikke herske tvil om at de voksende statsutgiftene indirekte 
har medført en "profittklemme” siden midten av 60-årene.3® 
Dette blir også bekreftet av økonometriske studier.31

Økningen i offentlige utgifter etter krigen medførte også en 
rask økning i antallet offentlig ansatte. Statsaktivitetene 
bidro kanskje like mye som kapitalakkumulasjonen til å uttømme 
reservearmeen og å skape "press på arbeidsmarkedet", særlig i 
regioner med konsentrasjon av offentlig administrasjon. Det 
gjenstår ennå å undersøke effektene av denne utviklingen på 
forholdet mellom arbeiderklasse og kapital. Men vi kan trygt
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slå fast at statens tiltakende "konkurranse" med kapitalen på 
arbeidskraftmarkedet utgjorde en ytterligere hemsko på akkumu- 
lasjonsprosessen.

Som en oppsummering kan det være verdt å understreke at den 
fallende profittraten og den tilsvarende stagnasjonen etter 
1973 ikke er noe "ytre" eller "tilfeldig" i forhold til den 
foregående langvarige vekstfasen. Stigningen i kapitalens 
organiske sammensetning, særlig økningen i råvareprisene, er 
et resultat av akkumulasjonsprosessens "klassiske" indre me
kanismer. Og den indirekte "profittklemmen" gjennom økte 
statsutgifter henger sammen med klassekonstellasjonene som ga 
etterkrigstidens akkumulasjonssyklus dens historisk særegne 
preg.

FRA "MOTKONJUNKTURPOLITIKK" TIL INNSTRAMNINGS- 
POLITIKK

I første omgang prøvde de kapitalistiske regjeringene å møte 
tilbakeslaget i 1973/74 med tradisjonell keynesk "motkonjunk
turpolitikk", først og fremst økning av de statlige budsjett
underskuddene. Men trass i betydelige budsjettunderskudd i de 
fleste OECD-landene, særlig i 1975, fortsatte arbeidsløsheten 
å øke (jfr. tabell l,s.l52), mens de private investeringene og 
industriproduksjonen sank. I de aller fleste land holdt deri
mot inflasjonsraten seg på tosifrede tall midt i etterkrigs
tidens kraftigste tilbakeslag.32

En medvirkende årsak til at "motkonjunkturpolitikken" ikke 
virket, var firedoblingen av oljeprisene i 1973/74. Den gjorde 
at nesten alle industriland fikk problemer med betalingsbalan
sen. Derfor var regjeringene sannsynligvis mer forsiktige med 
den ekspansive politikken enn de ellers ville vært. En dypere- 
liggende årsak til "keynesianismens krise" var imidlertid det 
økonomiske tilbakeslagets grunnleggende og globale karakter.
Den gjorde at de nasjonale kapitalene ikke kunne overvinne til
bakeslaget gjennom en kombinasjon av ekspansiv statlig penge- 
og finanspolitikk innad og samtidig ekspansjon utad på verdens
markedet. I stedet for å stimulere de private investeringene, 
og dermed sysselsettingen, resulterte "motkonjunkturpolitikken" 
i økt inflasjon, økende underskudd på handelsbalansen og svek- 
king av den nasjonale kapitalens konkurranseposisjon på ver
densmarkedet .

Disse forholdene førte til at den ene regjeringen etter den 
andre gjorde kuvending fra keynesk "motkonjunkturpolitikk" til 
en diametralt motsatt innstramningspolitikk. Denne politikken, 
som på engelsk har den treffende betegnelsen austerity potioy3
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representerer en utilslørt statlig formidling av kapitalens 
klasseinteresser overfor arbeiderklassen* Hensikten er å få 
opp igjen profittene, slik at kapitalen på nytt begynner å ak
kumulere. Det britiske bladet The Economist uttrykte dette i 
klartekst da det i 1975 lanserte slagordet "Profit first, in
vestment later", som en veiledning for økonomisk politikk.33 
Midlene til innstramningspolitikken er å holde nede realløn
ningene og statsutgiftene, slik at det skjer en omfordeling av 
nasjonalproduktet i kapitalens favør. Men en slik omfordeling 
kan ikke gjennomføres uten en gjenoppretting av reservearmeen, 
dvs. økt arbeidsløshet. Dermed er de siste restene av den 
"keyneske" sysselsettingspolitikken og regjeringenes "ansvar" 
for å sikre full sysselsetting, gitt på båten. Frankrikes 
statsminister, økonomen Raymond Barre har gjort dette helt 
klart: "...arbeidsløsheten er en variabel størrelse som er av
hengig av bedriftenes sunnhet. Alt annet er sosialutopisk 
sludder. " 34

Innstramningspolitikken er et uttrykk for at det ikke finnes 
noen "kriseløsning" både for kapitalen og arbeiderklassen. 
Kapitalens krise skaper også krise for arbeiderklassen. Men 
en løsning av kapitalens krise må skje på arbeiderklassens be
kostning. Den kapitalistiske krisa er det mest pregnante ut
trykk for at kapitalens akkumulasjonsbehov og arbeiderklassens 
livsbehov er uforenlige. Ethvert forsøk på å løse krisa både 
for kapitalen og arbeiderklassen må derfor bli mislykket.

i NNSTRAMMINGSPOLITIKK OG KLASSEKAMP

Vi har sett at de nåværende stagnasjonstendensene henger sammen 
med to mekanismer:, På den ene siden en indirekte profittklem- 
me gjennom økte statsutgifter, og på den andre siden en "klas
sisk" tendens til økt organisk kapitalsammensetning. Innstram
ningspolitikken kan bare gripe direkte inn i den første av disse 
mekanismene: Det som skal "strammes inn", er først og fremst den 
delen av statsutgiftene som går til den "samfunnsmessige" repro
duksjon av arbeidskraften (trygder, helse- og sosialutgifter, 
skoleutgifter, subsidier, kollektivtransport osv.) og arbeidernes 
disponible reallønninger. Dette forutsetter at innflytelsen fra 
arbeiderklassens interesser blir sjaltet ut av statens priori
teringer. I de fleste land, også i Norge, er det allerede en 
tendens i denne retning. Denne prosessen har hittil foregått 
uten nevneverdig motstand fra fagbevegelsen, som er kommet full
stendig på retrett overfor de statlige budsjettinnstramnin
gene. Fagbevegelsen har i mange tilfeller vist forståelse for 
den tiltakende trygdehetsen, støttet krav om redusert skatte
progresjon, og stilt seg positivt til dempning av statsutgif
tene uten å gjøre det klart hvilke utgifter som skulle holdes
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nede. Slike reaksjoner gjenspeiler utvilsomt "spontane" ten— 
denser i arbeiderklassen. Samtidig viser de hvor dårlig rustet 
fagbevegelsen er når det gjelder å mobilisere til kamp mot inn- 
stramningspolitikken.

Den passive holdningen overfor de statlige innstramningene 
kan resultere i en alvorlig politisk og organisatorisk svek
kelse av fagbevegelsen. Dessuten kan den føre til at fagbeveg
elsen forspiller mulighetene for å danne sterke allianser mello 
arbeiderklassen og de radikale delene av de nye mellomlagene i 
kampen om statens økonomiske prioriteringer. Når det gjelder 
å utnytte disse mulighetene, har både fagbevegelsen og de radi
kale gruppene i mellomlagene mye å lære i tiden som kommer.

Fagbevegelsens ettergivenhet overfor innstramninger av stats
utgiftene på arbeiderklassens bekostning ser ut til å være knyt 
tet til et håp om at de skal gi rom for en økning av arbeider
nes disponible reallønninger. Tankegangen er vel at reduserte 
statsutgifter vil gi skattelettelser til arbeiderne, slik at 
de disponible reallønningene holdes oppe selv om kapitalens 
lønnskostnader senkes. Den indirekte profittklemmen skal 
fjernes både til kapitalens og arbeiderklassens fordel. Men 
statsutgiftene som skjæres ned, omfatter først og fremst den 
"sosiale" komponenten av arbeidskraftens nødvendige reproduk- 
sjonskostnader. Budsjettnedskjæringene innebærer at disse kost 
nadene igjen blir privatisert og overlatt til markedskreftene. 
Ved at de disponible reallønningene holdes oppe på denne måten, 
reduseres derfor arbeiderklassens levestandard. Innstraimings- 
politikken representerer et angrep på arbeidskraftens reproduk- 
sjonsbetingelser i sin helhet3 dvs. både den "sosiale" delen 
av statsutgiftene og de private levekostnadene. Det ene kan 
derfor ikke "kjøpes" for det andre.

INNSTRAMNINGSPOLITIKKENS GRENSER

Innstramningspolitikkens sterkeste middel er å skape økt ar
beidsløshet for å sikre en omfordeling av nasjonalinntekten i 
kapitalens favør. Men arbeidsløsheten må samtidig holdes under 
kontroll. Den må ikke få et så stort omfang at den skaper kaos 
storkriminalitet eller andre tendenser til "sosial oppløsning", 
innbefattet en organisert opposisjon fra arbeiderklassen. Der
for er det tvilsomt om noen regjering kan føre innstramnings- 
tiltakene "langt nok" sett fra kapitalens akkumulasjonsbehov. 
Økende arbeidsløshet, synkende disponibel reallønn og drastiske 
inntramninger av de offentlige budsjettene vil sannsynligvis 
etter hvert resultere i så stort press på enhver regjering - 
sosialdemokratisk eller borgerlig - at den må komme med visse 
innrømmelser overfor arbeiderklassen og mellomlagene.
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Men også motsetningene mellom de forskjellige borgerlige frak
sjonene skjerpes som følge av innstramningspolitikken. Dette 
ser vi tydelig f.eks. i Frankrike, der gaullistene som stort 
sett har sin massebasis i småborgerskapet, har gått til angrep 
på Giscard-regjeringens økonomiske politikk. Vi må også regne med 
at en rekke store kapitalfraksjoner vil komme på kollisjonskurs med 
regjeringenes innstramningstiltak. Det er for eksempel åpen
bart at kapitalfraksjoner som er orientert mot verdensmarkedet, 
stort sett høster fordeler av innstramningspolitikken, mens en 
del kapitalfraksjoner som er orientert mot det indre markedet, 
vil lide tap. En virkelig sanering av den kapitalistiske pro
duksjonen vil i alle fall ramme betydelige kapitalfraksjoner.
Også disse forholdene gjør at innstramningspolitikken ikke kan 
bli konsekvent gjennomført. Mens de mest blåøydd reaksjonære 
økonomene roper på mer arbeidsløshet og "større og bedre kon
kurser"35 vil regjeringene vingle mellom innstramningstiltak 
og en mer ekspansiv politikk.

Likevel må vi regne med at innstramningspolitikken vil resul
tere i en omfordeling av nasjonalinntekten i kapitalens favør, 
dvs. en økning av merverdiraten. Men dermed er ikke kriseten
densene ute av verden. Tendensen til fallende profittrate og 
stagnasjon gjør at automatisering og mekanisering tiltar. Sta
tistisk kommer dette til uttrykk i at "rasjonaliseringsinvester- 
inger" tar en økende andel av det totale investeringsvolumet.
For eksempel i Vest-Tyskland økte "rasjonaliseringsinvester- 
ingene" fra 40% av de samlede nettoinvesteringene i industrien 
i 1970 til 68% i 1976. I samme perioden sank sysselsettingen 
i industrien med 14%. (Jfr. tabell 4). I 1976 var faktisk 
"utvidelsesinvesteringene" (i faste priser) i vest-tysk industri 
lavere enn i "kriseåret" 1967 og omtrent på samme nivå som i 
1957. "Rasjonaliseringsinvesteringene" var derimot 60% høyere 
i 1976 enn i 1957.36‘

Tabell 4. Investeringer i 1970-vriser og sconlet sysselsetting 
i vest-tysk industri 37

1970 1973 1976

"Utvidelsesinvesteringer". Milliarder DM 
"Rasjonaliseringsinvesteringer" " "

18,0
12,0

8,5
12,5

6,0
12,8

Samlede nettoinvesteringer. Milliarder DM 30,0 21,0 18,8
Samlet sysselsetting. Millioner 9,07 8,82 7,84

Den tiltakende automatiseringen og mekaniseringen vil resultere 
i en økning av kapitalens organiske sammensetning. Dette vil
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i sin tur styrke tendensen til fallende profittrate. Dermed 
er det ikke gitt at innstramningspolitikkens økning av merverdi 
raten vil resultere i økt profittrate; denne effekten vil i 
alle fall delvis bli nøytralisert gjennom kapitalens økte orga
niske sammensetning. Samtidig vil økningen i kapitalens orga
niske sammensetning medføre økt arbeidsløshet, slik at inn- 
stramningspolitikken blir vanskeligere å gjennoniføre og perio
devis må avløses av ekspansive tiltak.

NOEN UTSIKTER

Tendensene vi nå har regnet opp, tyder på at de kapitalistiske 
økonomiene vil bevege seg mot tiltakende stagnasjon gjennom 
bølger av stadig kortere oppsving og mer langvarige innstram
ning sperioder. I alle fall i Skandinavia og England var sosiaJ 
demokratiets politiske og ideologiske hegemoni i arbeiderklas
sen betinget av muligheten for indirekte’profittskvisingV Gjen
nom prosessen med tiltakende stagnasjon vil dette hegemoniet 
definitivt gå tapt. (I Norge vil denne situasjonen være modi
fisert ved at sosialdemokratiet for en begrenset tid kan kjøpe 
seg en viss oppslutning gjennom sin bruk av oljeinntektene). 
Sosialdemokratiets tap av hegemoni vil forbigående resultere i 
tendenser til desillusjon, politisk forvirring og organisatorij 
oppløsning i arbeiderklassen. Samtidig vil det være tendenser 
til stadig sterkere statlig politisk kontroll og overvåking, 
først og fremst over arbeiderklassens organisasjoner. Utvik
lingen mot en mer autoritær stat springer ut av alternativene 
som de kapitalistiske regjeringene på litt sikt er stilt overfor 
Enten fortsatt borgerlig økonomisk og politisk herredømme elle. 
voksende arbeidermakt; enten administrert og kontrollert saner 
ing og omstrukturering av den kapitalistiske produksjonen elle: 
en kaotisk depresjon. Disse alternativene peker i retning av 
en borgerlig, statlig-korporativ kriseløsning der staten eks
proprierer deler av privatkapitalen og overtar investerings- 
aktiviteten. Men det er et åpent spørsmål om en slik løsning 
kan sikres en tilstrekkelig politisk massebasis.

Derimot kan vi si med sikkerhet at krisetendensene i kapitalis* 
men vil bli stadig sterkere i overskuelig fremtid. I denne 
prosessen vil arbeiderklassens organisasjoner bare være i stan< 
til å føre en defensiv kamp: Det gjelder først og fremst å for
svare posisjoner som alt er oppnådd med hensyn på velferdsstat- 
lige tiltak, organisasjons-, forhandlings- og streikerett, muli 
heter til å øvre press på statens prioriteringer og demokratisl 
rettigheter generelt. Neppe noensinne i historien har sosia-
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lisraens tilhengere oppfattet den som et så problematisk og 
vanskelig prosjekt som i dag» Den defensive kampen mot borger
skapets krisestrategier vil imidlertid innebære en læreprosess 
for hele venstresida. Gjennom denne prosessen kan vi håpe at 
arbeiderklassens organisasjoner blir i stand til å utvikle et 
realistisk sosialistisk alternativ til de borgerlige barbariske 
økonomiske og politiske kriseløsningene.
(Avsluttet i desember 1980, med mindre tilføyelser og ajour
føring av noen statistiske data i oktober 1981).

NOTER

1) Når det gjelder "a^ynkroniteten", dvs. usamtidigheten i de 
økonomiske tilbakeslagene før 1973, jfr. OECD: Inflation:
The Present Problem; Paris des. 1970, s. 17-19.

2) Jfr. statistiske tabeller i Intereconomics3 nr 7/8, 1978, 
s. 207; og H. Hasenpflug/M. Lefeldt: ’’Structural Changes in 
World Trade Since the Oil Crisis”, Intereconomics 7/8, 1978, 
s. 187.

3) OECD teller følgende land: USA, Japan, Vest-Tyskland, Frank
rike, Storbritannia, Italia, Canada ("de syv store”), videre 
Australia, New Zealand, Østerrike, Belgia, Danmark, Finland, 
Hellas, Island, Irland, Luxembourg, Nederland, Norge, Portu
gal, Spania, Sverige, Sveits, Tyrkia. OECD-landene står for 
over 90% av industriproduksjonen i den kapitalistiske ver
den .

4) Gjennomsnittlige årlige vekstrater for private investerin- 
ger:
Land 1960 - 73 1973 - 78
USA 4,9 % 0,7%
Japan 14,3 0
Vest-Tyskland 4,2 -0,2
Frankrike 7,2 0,2
Storbritannia 4,0 3,5
Italia 4,6 -1,2
Sverige 4,1 -2,8
(Kilde: OECD: Economic Outlook^ des. 1979, tabell 6, s.
19).

5) Mellom 1959/60 og 1972/73 økte industriproduksjonen i OECD- 
landene med gjennomsnittlig 6,2% pr. år. Mellom 1973 og 
1978 økte den derimot med bare 1,4% pr. år. (Jfr. OECD: 
Economic Outlook; des. 1975 og juli 1978). For alle de 
store OECD-landene var kapasitetsutnyttelsen i industrien 
betraktelig lavere i 1974-78 enn i perioden 1964-1973.
(Jfr. OECD: Economic Outlook des. 1979, s. 19).
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6) Etter OECD: Economic Outlook3 juli 1980, s. 18* De syv 
største" OECD-landene er definert under note 3. Tilleggs- 
bemerkning, oktober 1981: Tallet for 1980 var et foreløpig 
estimat som viste seg å holde godt. Tallet for 1981 var en 
prognose som viste seg a være altfor optimistisk.

7) OECD: Economic Outlook, juli 1980, s. 23
8) Jfr. OECD: Economic Outlook3 juli 1978, juli 1980 og juli 

1981, s. 24. Jfr. dessuten Der Fischer Weltalmanach 1978^ 
s. 563, samme 1979, s. 579 og samme 1980, s. 596; og: EEC: 
Euro statistics Nr. 7/8, 1981.

9) Kilde: OECD Observer3 mai 1980, s. 6
10) Når c er konstant kapital (fast og sirkulerende), v er 

variabel kapital (tilsvarende arbeidslønningene) og m er 
merverdien som produseres i en gitt periode, er merverdi- 
raten lik m/v, mens kapitalens organiske sammensetning3 
eller forholdet mellom dødt og levende arbeid, er lik
c/(m+v). Marx er ofte blitt tolket som at han definerer 
den organiske sammensetning som c/v. Men denne tolkningen 
lar seg vanskelig forsvare. Marx gjør det helt klart at 
kapitalens organiske sammensetning kan uttrykkes ved c/v 
bare når merverdirateri er konstant. (Jfr. f.eks. K. Marx: 
Theorien uber den Mehrwert; bd. 3, Frankfurt M., 1973, s. 
373-387, særlig s. 374 og 379/80. Jfr. for øvrig Olav 
Fagerlids artikkel i dette heftet av Vardøger^

11) Jfr. Fagerlids artikkel, å.54 i dette heftet av Vardøger.
12) Jfr. Elmar Altvater m. f1 *: Vom Wirtschaftswunder zur Wirt- 

schaftskrisey Berlin 1979, s. 52-56. Likevel er det av 
interesse å merke seg at "capital-output"-forholdet - alt
så det som her kalles kapitalintensiteten - i amerikansk 
industri (brutto-størrelser) ifølge Simon Kuznets sank fra 
1,58 i 1922 til 0,98 i 1948, og at det for hele den ameri
kanske økonomien sank fra 2,73 til 1,57 i samme perioden. 
Dette tilsvarer ca,40% synking både for industrien og for 
økonomien som helhet, noe som indikerer at depresjonen i 
30-årene hadde en sterkt sanerende virkning på den ameri
kanske økonomien. Ifølge KuznetsT beregninger var fak
tisk ,!capital-output"-forholdet både i den amerikanske 
industrien og i økonomien som helhet lavere i 1948 enn
i 1900, da det var henholdsvis 1,18 og 2,62. (jfr. Simon 
Kuznets: Capital in the American Economy: Its Formation 
and Financings Princeton 1961, tabell 27, s. 199).

13) Jfr. T.P. Hill: Profits and Rates of Returny OECD, Paris, 
1979, tabell 6.2., s. 123

14) William Nordhaus har beregnet at "ikke-finansielle" 
amerikanske selskapers "profittrate" både før og etter 
beskatning har sunket siden 1950. "Nettoprofittraten"

166



(etter skatt) sank ifølge Nordhaus fra 8,6% i 1948-50 til 
5,4% i 1973, McCracken-rapporten oppgir at fra 1961 til 
1975 falt "nettoavkastningen" (etter skatt) på kapitalen 
fra 12,9% til 3,5% i USA og fra 2,9% til 0,7% i Storbri
tannia. I en undersøkelse som sammenligner forskjellige 
beregningsmåter for "profittraten" eller "kapitalavkast
ningen" i britisk industri, konkluderer Burgess og Webb 
med at alle tallrekker "indikerer lignende trends": Kapi
talavkastningen før beskatning har vært synkende siden 
tidlig i 50-årene, og etter beskatning har den sunket si
den tidlig i 60-årene. I Frankrike har Institut de la 
Statistique et des Etudes Economique påvist at fallet i 
profittraten begynte tidlig i 60-årene. I Vest-Tyskland 
har Altvater m.fl. beregnet at kapitalrentabiliteten for 
økonomien som helhet sank med ca 35% mellom 1955 og 1977. 
For norsk industri har Ådne Cappelen beregnet at profitt
raten falt fra ca 17% i 1964 til under 10% i 1975. Han 
skriver at: "Ut fra vårt datamateriale kan vi .. konklu
dere med at profittraten har falt i Norge i etterkrigs
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Hans Ebbing:

Planøkonomi, arbeidermakt og statskapitalisme

"planøkonomi" som farvel ttl proletariatet

"PLANØKONOMI"

Begrepet plan eller planøkonomi har i den politiske debatt fått 
sine betydninger gjennom de historiske eksempler på "planøkono- 
mier" som det henvises til. Offisielt - og polemisk - går det 
økonomiske systemet i Sovjetunionen og øst-blokken for å være 
"planøkonomier". På hjemmebane har det fra tid til annen vært 
vist til at Arbeiderpartiet tilstreber en "planøkonomi", even
tuelt "blandingsøkonomi", "statlig styring", "fast styring" 
osv.. Det er opplagt at det her ikke dreier seg om planøkono- 
mier i samme forstand. Det er et spørsmål om det dreier seg om 
planøkonomier i det hele tatt.

I det første tilfelle dreier det seg om en "sosialisme/plan
økonomi i ett land" (sosialisme på russisk), bygget på stali- 
nismens virkeliggjørelse av innholdet i parolen "farvel til 
proletariatet". Først ble den prosentvis lille arbeiderklassen 
i Russland fysisk og sosialt halvert i løpet av intervensjons- 
krigene 1918 - 20, med sammenbruddet i arbeidermaktorganene som 
det uunngåelige resultat. Deretter forutsatte den stalinis
tiske industrialiseringsstrategien at arbeiderklassen både øko
nomisk, politisk og kulturelt ble undertrykket gjennom statlig 
tvang av ulike slag samtidig som de "bygget sosialismen".

I den form for "planøkonomi" som vokste fram på dette grunn
laget, er arbeiderklassen kun til stede gjennom sin politiske 
avmakt og indirekte motstand mot systemet. "Planøkonomiens"
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indre motsetninger har da også vist at systemet er ute av kon
troll. Det virker på mange måter like kaotisk og "anarkisk" 
som økonomien i kapitalistiske land - men på helt andre pre- 
misser.1

Når det gjelder vår andre, mer hjemlige historiske erfaring 
med "planøkonomi’' - Arbeiderpartiets "styring" og "blandings
økonomi" - er denne i dag mindre preget av både "plan" og 
"styring" enn noen gang. Krisen i den kapitalistiske verdens
økonomien, som norsk økonomi er en integrert del av, har skapt 
økonomiske og derfor store politiske og ideologiske problemer 
for DNA. Forestillingen om at fenomener som "blandingsøkonomi", 
"forhandlingsøkonomi" etc. representerte noe vesentlig annet 
enn kapitalistisk produksjonsmåte med allmenn vareproduksjon, 
merverdi, profitt og markedsmekanismer, har vist seg å være 
like konjunkturbestemte som den kapitalistiske økonomien selv: 
Forestillingene har sin bakgrunn i den langvarige, relativt 
stabile akkumulasjonsperioden fra 1945 til ca. 1975. Dette 
lange konjunkturforløpet gjorde en mer systematisk og "plan
messig" utbygging av de statlige inngrep i økonomien mulig, 
ofte formidlet politisk via "korporative" kanaler mellom 
statsapparatet, næringslivet og arbeidstakernes organisasjoner. 
Sammen med veksten i den offentlige sektor har dette etterlatt 
et inntrykk av at markedet mer eller mindre er blitt sjaltet 
ut som "domstol" - som den viktigste formidlingsmekanisme for 
økonomiske beslutninger, strategier og effektivitetsavgjørel- 
ser.

Denne oppfatningen har ikke minst nedfelt seg i sosialdemokra
tiets mer professorale hjernevinninger.2 I og med opprettelsen 
av det nye planleggingsministeriet har de samme forestillingene 
nå flyttet inn i regjeringen på en institusjonalisert måte, 
tillagt vitenskapelig tyngde og akademisk prestisje - hvilket 
bare vil gjøre dem mer seiglivete og hemmende for sosialdemo
kratiets nødvendige ideologiske og politiske nyorientering enn 
dersom disse forestillingenes vitenskapelighet var forblitt en 
intern sak for universitetene å baskes med.3

Men det "praktiske livet" har sine egne behov som må tilfreds
stilles uanfektet av vitenskapene og er den "praktisk" domstol 
over de vitenskapelig underbygde illusjoner: På det ene området 
etter det andre som rentepolitikken, boligpolitikken, industri
politikken og oljepolitikken har de maktutøvende deler av re
gjeringen på få år oppgitt nærmest all "styring" og sluppet 
"markedsmekanismene" til igjen (som om disse nærmest var for
svunnet i mellomtiden).

Sammenbruddet i den sosialdemokratiske "planøkonomien" har ytre
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sett den samme fundamentale årsak som sammenbruddet i den sov
jetiske - som aldri har fungert: En "sosialistisk" økonomisk 
politikk ført på basis av parolen om "farvel til proletaria
tet". I begge tilfeller har dette ført til økende byråkrati, 
selv om de historiske prosesser bak dette resultatet er høyst 
forskjellige: I Sovjetunionen en byråkratisk økpnomi uten do
minerende markedsmekanismer, i Norge en høyt utviklet kapita
listisk markedsøkonomi. I Sovjetunionen et'"borgerlig tsaris- 
tisk sammensurium" av et statsapparat,4 i Norge et parlamen
tarisk flerpartisystem og et forholdsvis effektivt utøvende 
statsapparat.

For den sunne borgerlige fornuft er disse "planøkonomiske" sam
menbruddene selvsagt det endelige vitnesbyrd om sosialismens 
fallitt. Sett i lys av arbeiderklassens historiske erfaringer 
betyr det heller at arbeiderklassens herredømme - sosialisme - 
ikke er blitt praktisert.

KRISEN OG ALTERNATIVET

Jo mer omfattende de økonomiske, (sosiale og politiske) kri
sene i de "planøkonomiske" og "blandingsøkonomiske" landene 
blir, desto mer nødvendig blir det å tenke seg et alternativt 
økonomisk og politisk system. Men krisen i de kapitalistiske 
landene har i de fleste tilfeller svekket arbeiderklassens 
politiske og faglige posisjoner, den politiske og sosiale be
vegelse som alternativet må tenkes ut fra er med andre ord 
svekket. Dette gjør det vanskelig å konkretisere et alternativ 
og gi det et troverdig innhold for den bevegelse som vil få 
hovedansvaret for å virkeliggjøre det. Sosialistiske intellek
tuelle løper dermed en større risiko enn ellers for å isolere 
seg i forhold til den bevegelse som skulle gi deres "intellek
tuelle" virke en politisk retning og formidle de nødvendige er
faringer til de intellektuelle på en måte som kunne "styre" 
deres politiske standpunkter og handlinger. Den ene faren er 
sekterisme, den andre politisk utopisme - f.eks. i form av en 
forestilling om at sosialisme skulle være mulig uten arbeider
klassen som den strategiske kraft. Deler av "sosialisme på 
norsk"debatten er et eksempel på det siste. De mange "marxis
tiske" smågrupper er eksempler på det første.

Nedenfor vil jeg framsette en del påstander som sier noe prin
sipielt om begrepet planøkonomi. Bakgrunnen for disse påstan
dene er visse historiske "erfaringer" fra de "sosialistiske 
land" og en del allment godtatt kunnskap om økonomiske og po
litiske forhold i kapitalistiske land. Deretter vil jeg kort 
si noe om forholdet mellom planøkonomi og statskapitalisme og 
til slutt se dette i forhold til aktuelle tendenser i norsk
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økonomi og arbeiderbevegelse. Meningen er å gi noen ansatser 
til en strategidiskusjon, ikke å lansere noen konkret politisk 
strategi.

PLANØKONOMI SOM ET PRODUKSJONSFORHOLD

PLANØKONOMI OG POLITISKE ALLIANSER

Begrepet plan eller planøkonomi må defineres som en måte som 
arbeiderklassen er organisert på økonomisk og politisk. Planen 
står dermed for et produksjonsforhold for så vidt som produk
sjonen blir organisert gjennom den måten som arbeiderne er or
ganisert på i forhold til produksjons- og distribusjonsmidlene 
og dermed i forhold til hverandre og de øvrige sosiale klasser. 
Denne organisering forutsetter visse politiske herredømmefor- 
hold og at utøvelsen^av den politiske makt i en vesentlig grad 
er konsentrert om organiseringen av forholdene i produksjon og 
distribusjon.

Det sier seg selv at planforholdet må omfatte alle de arbeidere 
og funksjonærer som står utenfor den umiddelbare produksjon - 
framstillingen av produkter - men som utfører nødvendige ar
beidsoperasjoner innenfor distribusjonen og alle områder som 
systematisk fremmer produktivkreftene, opprettholder dem og 
lar dem fungere som samfunnets infrastruktur. Disse funksjo
nene er en del av den totale arbeidsdelingen og er dermed en 
forutsetning for samvirket mellom de ulike sektorene og led
dene i arbeidsdelingen. Arbeiderne i disse "sekundære” sek
torene blir dermed å betrakte som deler av det Marx kaller 
"totalarbeideren" ikke bare innenfor den enkelte bedrift, men 
i en samfunnsmessig forstand. Rent strategisk betyr dette at* 
arbeiderklassen - dvs. den merverdiskapende delen av den under 
kapitalistiske produksjonsforhold - må være politisk alliert 
med alle de andre arbeidergrupper som omfattes av planen og 
som er nødvendige for at planforholdet skal fungere. Den måten 
som arbeiderne er knyttet sammen på gjennom arbeidsdelingen 
alene, foregår bak arbeidernes rygg, i kraft av den organisa
sjonsstruktur som arbeidsplassene er påført gjennom bedriftenes 
kapitalistiske ("spontane") utvikling. Derfor vil den alltid 
være en konstant kilde til ideologisk og politisk splittelse 
mellom arbeidergrupper, ikke minst når lønningene til en del 
av totalarbeideren består av verdioverføringer fra andre deler 
av totalarbeideren - gjennom markedet eller gjennom statsappa
ratet - slik at de blir konkurrenter i lønnskampen. Disse mot
setningsforholdene kan bare overvinnes og holdes i sjakk gjen
nom politiske allianseforhold - dvs. allianser som går ut over 
det rent økonomiske nivået med klasse- og samfunnsmessige mål
settinger. Bare gjennom politiske allianser kan de ulike de
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lene av totalarbeideren innordnes i et overgripende planfor- 
hold. Dermed er det også gitt at planens siktemål i første om
gang er å overvinne markedet som styringsmekanisme og ’’domstol" 
for økonomien, både når det gjelder fastsettelsen av prisene på 
arbeidskraft som på andre varer.

Planøkonomien blir dermed en politisk økonomi på en mer gjen- 
nomsiktlig måte enn det tilfellet er med den kapitalistiske 
produksjonsmåte. Dersom de sosiale og politiske motsetningene 
innenfor rammen av det totale planforholdet blir for store, vil 
produksjonen som helhet - dvs. samvirket mellom produksjon, 
distribusjon og infrastruktur - kunne bryte mer eller mindre 
sammen og få store problemer med å oppfylle de materielle be
hov hos alle som deltar i planforholdet. Det vil i så fall 
kunne føre til at motsetningene skjerpes ytterligere.

Den politiske allianse det her er tale om, må bygges inn i og 
være et fundament for de prosesser som fatter beslutninger om 
hva som skal produseres, hvor mye, hvorledes det skal produ
seres og fordeles. Den politiske allianse må med andre ord 
gripe inn i og dels bygge på forholdet mellom produktivkrefter 
og produksjonsforhold. Dette siste betyr at de politiske be
slutninger som fattes i planen, må fattes av de mennesker som 
omsetter den i praksis og som gir planleggingen de nødvendige 
grunnlagsinformasjoner. De må kort sagt fattes av de mennesker 
som umiddelbart bruker produksjons- og distribusjonsmidlene 
eller som deltar i utviklingen av disse. Bare dersom de poli
tiske beslutningene i planen er knyttet til produktivkreftene 
på denne måten kan planen selv bli en overgripende produktiv- 
kraft og ikke et hinder for dem.

Planen - eller planforholdet - forutsetter altså at det etab
leres en helt ny form for enhet mellom politisk og økonomisk 
makt. Siden denne enhet bare kan komme i stand ved at både 
de umiddelbare og middelbare produsenter er med i planleggings- 
og beslutningsprosessene, kan den bare virkeliggjøres under de
mokratiske forhold i dette ordets mest radikale betydning - 
dvs. at motsetningen mellom formelt og reelt demokrati er over
vunnet for arbeiderklassen.

FORMELT OG REELT DEMOKRATI

Atskillelsen mellom politikk og økonomisk makt

Den parlamentariske måten å organisere politikken på er for
melt demokratisk (representativt demokrati). Den forutsetter 
at den økonomiske og politiske makt er skilt fra hverandre på 
en bestemt måte. Det parlamentarisk-representative demokrati
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kan derfor aldri bli et økonomisk demokrati. Det kan derfor 
ikke danne "modell" for den type demokrati som er nødvendig i 
en p1anøkonomi.

Parlamentarismen både forutsetter, opprettholder og reprodu
serer adskillelsen mellom politisk og økonomisk makt. Denne 
atskillelse er en grunnleggende forutsetning for at kapitalist- 
klassen historisk har "tillatt" en demokratisering av de poli
tiske institusjonene (parlamentene, representative organer).
Men den har også vært en "strukturell" forutsetning for den 
politiske kamp arbeiderklassen har ført i de industrialiserte 
land og dermed formet den og tillatt den uten at det økonomiske 
systemet (produksjonsmåten, produksjonsforholdene) stod på 
spill. Atskillelsen mellom økonomisk og politisk makt har der
med vært dels en forutsetning for arbeiderklassens politiske 
kamp under kapitalismen, dels en grunnleggende begrensning for 
den.

Det parlamentariske demokrati integrerer arbeiderklassen poli
tisk i systemet - noe som bidrar til at det utvikles videre, 
mens den økonomiske makt - og dermed forholdet til produksjons
midlene - forblir uforandret i sine grunnstrukturer.

Demokratiseringen av de politiske institusjonene (parlamenta
rismen på basis av allmenn stemmerett) har på sin side alltid 
vært forbundet med en innebygget mekanisme i den borgerlige 
statsordning som produserer et skille også mellom formell og 
reell politisk makt, - altså mellom parlamentet på den ene 
side og det sentrale, utøvende statsapparat på den andre side. 
Denne opprinnelige spalting i den borgerlig-demokratiske stats
ordning har vært en grunnleggende "strukturell" forutsetning 
for at arbeiderklassen kunne tre inn i de representative or
ganer og derigjennom utdype atskillelsen mellom reell og for
mell politisk makt ytterligere. På dette viset har arbeider
klassen vært med på å forme det borgerlige statsapparatet på 
en avgjørende måte: Statsmakten er gitt en slik form at den 
holder arbeiderklassen borte fra den reelle politiske makt 
samtidig som arbeiderklassen ikke utvikler sine egne særskilte 
politiske maktorganer. (Arbeiderpartiene i de kapitalistiske 
landene er alle konstituert med den borgerlige, representative 
staten som funksjonssammenheng) Siden dette skjer innenfor 
en parlamentarisk ramme blir også skillet mellom politisk og 
økonomisk makt reprodusert. Når arbeiderklassen blir represen
tert i de parlamentariske organene, blir det desto viktigere å 
holde de saker som angår "rikets sikkerhet" og styringsretten 
over produksjonsmidlene utenfor de parlamentariske organenes 
kontroll i den grad parlamentariske organer i det hele tatt 
kan utøve slik kontroll.
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Parlamentarismens avmakt overfor produksjonsmidlene

Det ligger i sakens natur at de parlamentariske organer - som 
representative organer - aldri vil kunne få det praktiske gre
pet om styringsmekanismene, over produksjonsmidlene (bestemme 
produksjonens hva, hvorledes og hvor mye, lønninger og priser). 
De representative organer innenfor næringslivet som ligner mest 
på parlamentariske organer er aksjeselskapenes generalforsam
linger og bedriftsforsamlingene. Disse orgunenes manglende 
innflytelse og økonomiske makt skyldes ikke først og fremst at 
arbeiderne er underrepresentert, men at disse organer ikke end
rer de reelle eiendomsforhold. Langt mindre vil produktiv- 
kreftenes utvikling kunne styres gjennom parlamentariske for-, 
samlinger når slike forsamlinger ikke en gang kan "styre11 or
ganer som "konstitusjonelt" er underlagt det, som regjeringer, 
departementer, kommunale administrasjoner, o.l. I den grad 
produktivkreftenes utvikling kan "styres", skjer det gjennom 
herredømmet over produksjonsmidlene og den statspolitiske makt 
over fordelingen av økonomiske ressurser til fremme av viten
skap, utdanning og annen infrastruktur. Parlamentene har ikke 
reell makt over noen av disse forholdene, selv om de teoretisk 
sett har en formell, sanksjonerende makt over statsbudsjettene 
og deres sammensetning.

I et kapitalistisk system er produktivkreftenes utvikling nødt 
til å være "spontan", dvs. ut fra lovmessigheter som ikke er 
politisk styrt. Da den kapitalistiske produksjonsmåte med sine 
økonomiske, ikke-politiske mekanismer har vist en enestående 
evne til å stimulere produktivkreftenes utvikling, vil de sta
dig være kilde til nye motsetninger mellom produksjonsforhol
dene og produktivkreftene selv, - og dermed til en rekke so
siale og politiske konflikter.

Parlamentarisme, marked og produktivkref ter

Omvendt betyr dette at det parlamentariske demokrati bare kan 
fungere i en utbredt markedsøkonomi - det vil si på basis av 
et økonomisk system der produktivkreftenes utvikling ikke er 
generert og styrt ut fra politiske beslutninger, men ut fra 
økonomiske beslutninger som treffes på grunnlag av anonyme øko
nomiske lovmessigheter i varebyttet ("verdiloven"). Parlamen
tet må - og kan bare - fungere på siden av produktivkreftenes 
dynamikk. Det må videre fungere uten reell økonomisk makt for 
i det hele tatt å kunne fungere. Nasjonalforsamlinger og kom
munestyrer vil aldri kunne styre bedrifter selv om disse demo
kratiske organene ble fylt til randen av revolusjonære sosia
lister (eller særlig nettopp da!) Samtidig som det borgerlige 
demokratiet er helt avmektig i forhold til "styringen" av pro-
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duktivkreftene er det fundamentalt avhengig av at produktiv- 
kreftene fungerer og holdes intakt. Et sammenbrudd i infra
strukturen, kommunikasjonene, forsyningene og den normale dist
ribusjonen av varer og penger gjør det funksjonsudyktig. Kom
binert med de økonomiske kriser som slike forstyrrelser i de 
samfunnsmessige produktivkreftene oftest er forbundet med, 
åpner slike situasjoner opp for ulike former for borgerlige 
"unntaksstater" (militærdiktaturer, fascisme o.l.) som alle 
skyver det borgerlige demokratiet over sidelinjen.

Dette betyr at produktivkref tenes "normale", tilpassede funk- 
sjonsmåter i et kapitalistisk samfunn - slik at samfunnsforma
sjonen kan reprodusere seg med sine gitte herredømmmeforhold - 
er bestemt av klassekampens forløp og styrkeforholdene mellom 
klassene. De er avhengige av de mange former for kompromisser 
som inngås mellom klåssene, I en slik sammenheng kan det bor
gerlige demokratiet likevel ha en viss betydning for produktiv
kref tenes funksjonsmåter - nemlig i den grad det parlamenta
riske system kan fungere som "kanal" for den politiske klasse
kamp og forme denne ved at den økonomiske og sosiale misnøye 
kanaliseres og "siviliseres" gjennom valgene, partier, parti- 
allianser, regjeringskoalisjoner osv. Men hvis problemene blir 
for store, mister dette demokratiet sine "sivilisatoriske virk- 
ninger" på klassekampen, og parlamentarismens sammenbrudd kan 
bidra til å skjerpe klassekonfliktene ytterligere. Derfor vil 
det borgerlige demokratiet ikke kunne tenkes å "løse" de kapi
talistiske samfunnenes kriser. Tvert om: Bare i den grad disse 
samfunnene unngår dype kriser, kan det borgerlige demokratiet 
fungere. Det er med andre ord helt avhengig av at visse grunn
leggende tilstander og styrkeforhold i klassekampene opprett- * 
holdes. I et sosialistisk, strategisk perspektiv må en revo
lusjonær politikk #lltid ta hensyn til at utkjempingen av klas
semotsetningene utenfor de parlamentariske sammenhengene - 
enten disse er brudt sammen eller fungerer som "normalt" - må 
gis en slik form og et slikt innhold at den får en størst mulig 
"sivilisatorisk" og demokratisk effekt. Det er en grunnleg
gende forutsetning for utviklingen av "den store politiske al
lianse" som en planøkonomi må være grunnlagt i. Dette får kon
sekvenser for den politiske strategi og taktikk i dagens situa
sjon, ettersom utviklingen av en slik allianse må starte under 
kapitalistiske forhold.

Parlamentarisme og økonomisk demokrati

I overensstemmelse med den strukturelle atskillelsen mellom 
økonomisk og politisk makt har de kapitalistiske samfunn med 
parlamentariske styresett utviklet spesielle typer av politi
kere, hvis umiddelbare økonomiske "basis" utgjøres i stadig
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større grad av institusjoner innenfor staten. Bare unntaksvis 
er kapitalens politikere selv kapitalister. De profesjonelle 
politikernes sosiale bakgrunn er i stor grad ulike deler av 
småborgerskapene, og da særlig de deler av småborgerskapene 
som er knyttet direkte til statsapparatene ("mellomlagene”) - 
dvs. grupper og klasser som står på siden av vareproduksjonen. 
Også i de tilfelle hvor partier utgått fra arbeiderklassen, er 
blitt regjeringspartier i kapitalistiske statsordninger, vil 
de offentlig ansatte i stadig større grad bli de politiske 
"kadrene" for disse partiene i regjeringsposter, kommunestyrer 
og formannskap jo lenger slike partier sitter i maktposisjoner 
i statsapparatet.

Det følger ut fra det jeg nå har sagt at en sosialistisk plan- 
økonomis demokratiske organisasjon ikke kan være basert i et 
parlamentarisk system. Dermed er det selvsagt ikke utelukket 
at det kan eksistere former for parlamentarisk representativt 
demokrati ved siden av planens økonomiske demokrati. I et so
sialistisk overgangsperspektiv er det tvert om naturlig at det 
også fins representative demokratiformer, og da særlig i land 
hvor parlamentarismen står sterkt på forhånd og har hatt sine "si 
vilisatoriske effekter". Det betyr at de særskilt sosialis
tiske former for demokrati i større eller mindre grad bygger 
ned atskillelsen mellom politisk og økonomisk makt og mellom 
reell og formell politisk makt. Områdene for økonomisk og po
litisk demokrati vil da gli over i hverandre for til slutt - 
ifølge målsettingen - å forsvinne. Statsmakten er ikke da 
lenger "atskilt" fra det sivile samfunn, men en del av det - 
dvs.: staten har "forsvunnet" som en "selvstendig" makt, dvs. 
som maktapparat i reproduksjonen av kapitalistiske klassesam- 
funnsforhold.

PLAN, UTOPI OG UTOPISME

Det ligger i selve ordet "plan" at planens oppgave er å virke
liggjøre "tanker" som er tenkt ut på forhånd. Men i en plan
økonomi der planen er uttrykk for et produksjonsforhold, kan 
ikke skillet mellom "før" og "etter" håndheves på denne måten. 
Planen som et produksjonsforhold - altså et forhold mellom 
mennesker og produksjonsmidler og mennesker innbyrdes - forut
setter at også den prosess som går forut for omsetningen av 
plan direktivene i praksis, foregår vesentlig ute i selve pro
duksjonen/ arbeidssituasjonen,

Skal planen ha noen "fornuft" - dvs. fungere i overensstemmel
se med intensjonene som er uttrykt i plandirektivene, kan dett 
bare skje dersom avstanden.mellom de krefter som utformer di
rektivene og de som utøver dem er opphevet eller gjort minst
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mulig. Det er dette som menes når det heter at planen må for
stås som et produksjonsforhold og ikke bare som et sett av "tan
ker” uttenkt på forhånd. Dette betyr at utviklingen av en plan
økonomi bare kan tenkes "sammen med" de økonomiske, sosiale, 
politiske og ideologiske forandringer og motsetninger. En so
sialistisk samfunnsordning kan ikke tenkes uavhengig av de 
klassekampene den er et produkt av.

Skillet mellom utopier i materialistisk forstand og utopisme 
går nettopp her: Utopisme er utopier tenkt som samfunnsmodeller 
tilsynelatende uavhengig av den motsetningsfylte vegen fram mot 
framtidens tilstander. Resultatet blir som regel "modeller" 
som er forlengelser og idylliseringer av løsrevne trekk ved 
det bestående samfunn eller eldre tiders samfunn. Slik skal 
f.eks. "kommunalsosialismen" ("sosialisme på norsk") være en 
sosialisme basert i det parlamentariske system (i dets heldigste 
øyeblikk) og som dermed forutsetter atskillelsen av politisk 
og økonomisk makt og mellom formell og reell politisk makt. - 
Med andre ord: en kapitalistisk form for sosialisme!

Forsøkene på å tenke framtidige samfunnsforhold uten samtidig 
å tenke vegen fram mot disse på grunnlag av de faktiske, his
toriske forhold, er uttrykk for en "instrumentalistisk" tenke
måte: Planen er noe som blir "innført" av "noen" som står uten
for planen. Dette i motsetning til at planen først og fremst 
innebærer en omorganisering av de krefter som "innfører" den. 
Den er samtidig en "omorganisering" av de krefter som hindrer 
planens gjennomføring. "Den politiske økonomi er ikke tekno
logi", sier gamle Marx. Det innebærer at de økonomiske for
hold har sitt grunnlag i de sosiale forhold (produksjonsforhold, 
klasseforhold, arbeidsdeling). Den kan ikke framstilles uav
hengig av disse uten å tilsløre bakgrunnen i dem.

En instrumentalistisk forståelse av planen er også idealistisk 
i den forstand at planen som et "stykke fornuft" blir forestilt 
som selvstendig i forhold til motsetningene i den prosess som 
går forut for og som følger etter utformingen av planen.

Vegen fra instrumentalisme til idealisme er ikke lang. Den 
materielle basis for denne idealisme er som regel av byråkra
tisk karakter: Venstresidens sosialister snakker høylydt om 
planøkonomi - eller "mer" plan og "mindre" marked - fra parti
apparatene, universitetenes sosialøkonomiske institutter, re
gjeringens planleggingsdepartement, LO-kontorene - uten at 
disse tankene om planøkonomi er uttenkt, f.eks. sammen med en 
bedriftsklubb eller en fagforening, kort sagt med de organisa
sjoner og sosiale krefter som under alle omstendigheter må gjen
nomføre planøkonomien og eventuelt bære kostnadene den medfører.
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Dette begrepet planøkonomi får dermed noe fortvilet og fremmed
gjort ved seg: Intensjonene er gode - nemlig å overvinne mar
kedet og kapitalismens kriser, men evnen er dårlig. Markedet 
(og dermed kapitalismen) er ikke en institusjon som kan "inn
føres" eller "fjernes" fra posisjoner utenfor markedet. Mar
kedet er nemlig intet annet enn et uttrykk for bestemte former 
for arbeidsdeling og sosiale forhold: at noen er selgere og 
andre kjøpere av varer og arbeidskraft, at noen er eiere og 
andre ikke-eiere av produksjonsmidler osv. følgelig kan ikke 
markedet "fjernes" uten at markedets sosiale grunnlag omroga- 
niseres slik at det ikke lenger genererer markedsrelasjoner 
mellom mennesker og ting og mellom mennesker innbyrdes.

En annen, mer offisiell betegnelse for den teorien som ligger 
bak den sosialdemokratiske formen for "planøkonomi" er ordet 
"sosialøkonomi". Den sosialøkonomiske disiplin og profesjon 
er mer og mer blitt betydningslikt med de byråkratiserte øko
nomenes dårlige samvittighet på vegne av "samfunnet" - dvs. på 
vegne av det byråkratiske maktapparatet som kalles "staten" og 
som erkjenner at økonomien er ute av kontroll. Sosialøkonomien 
er m.a.o. en offisiell form for idealisme og forholder seg som 
sådan schizofrent til virkeligheten. "Planøkonomien" på sitt 
mest idealistiske og schizofrene stadium finner vi naturlig nok 
der hvor den er mest byråkratisert, nemlig i Sovjetunionen.

"PLANØKONOMIENS" ELENDIGHET

For å illustrere det prinsipielle innholdet av det som er sagt 
ovenfor, skal jeg kort referere til de mest sentrale motset
ningsforhold i den sovjetiske "planøkonomien" som er årsakene 
til dens gjentatte fallitter. Den overgripende motsetning er 
motsetningsforholdene mellom plansystemet og arbeiderne. Plan
systemets byråkrati og indre motsetninger mellom de ulike ni
våer i byråkratiet gjør det umulig å oppfylle arbeidernes (og 
de fleste andres) materielle behov. I neste omgang betyr dette 
at arbeiderne ikke har noen materielle stimulanser i tilknyt
ning til arbeidsprosessen til å øke arbeidsproduktiviteten.

Når det ikke fins forbruksvarer med tilfredsstillende kvalitet 
som kan kjøpes for arbeidernes lønninger, mister lønningene sir 
økonomiske realitet, og dermed mister lønnsøkningene sin kraft 
som effektivt middel til å fremme produksjonen. Resultatet bli 
at arbeiderne kommer i opposisjon til hele systemet. Opposi
sjonen kommer først og fremst til uttrykk gjennom den lave ar
beidsproduktiviteten; det lave tempoet blir den gjennomgående, 
nærmest ubevisste måten å gjøre motstand på. Dette skjerper 
motsetningene innover i plansystemet slik at planens intensjo
ner ikke kan oppfylles slik de er nedfelt i plandirektivene.
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Økonomien kommer derfor ut av kontroll også for dem som har 
den formelle kontroll, og som ellers kontrollerer de politiske 
og fysiske maktapparatene.

Planen omfatter arbeiderne kun som arbeidskraft, ikke som 
planleggere. Bruken av deres arbeidskraft blir bestemt av 
andre sosiale grupper. Dermed omfattes ikke arbeiderne av 
planforholdet i egentlig forstand* Dette betyr at planen blir 
avgrenset og innsnevret på en måte som får strategiske konse
kvenser for sovjet-samfunnets utvikling. Planens "ufornuft" 
(sløseriet) er dels en effekt av arbeidernes utestenging fra 
planforholdet og fra kontrollen med bruken av produksjonsmid
lene, dels en effekt av de interne motsetningene i det byrå- 
kratiserte planforholdet, f.eks. motsetningene mellom "sentrum" 
og "periferi", mellom de sentrale myndigheter og bedriftsplanet 
mellom sivil og militær sektor i produksjonen, som igjen er be
tinget av internasjonale motsetningsforhold. Kategorier som 
"fornuft" og "ufornuft" springer altså ut av (er strukturelle 
effekter av) mosetningsforhold i "basis", i den sosiale og øko
nomiske struktur byråkrater og arbeidere virker under.

Det sovjetiske "plansystemet" er heller ikke i stand til, slik 
som et kapitalistisk system, å utnytte arbeidernes klassekamp 
for produktivitetsfremmende tiltak, slik at denne klassekampen 
selv blir en produktivkraft (jfr. kampen for normalarbeidsdagen 
kortere arbeidstid, høyere lønn).

PRODUKTIVKREFTER/ PLAN OG ARBEIDERMAKT

PRODUKTIVKREFTER OG DEMOKRATI

Begrepet planøkonomi i sosialistisk forstand er på bakgrunn av 
erfaringer med planøkonomi kombinert med "farvel til proleta
riatet" derfor bare meningsfullt om det kobles sammen med et 
retningsgivende begrep om arbeidermakt. Arbeidermakt må videre 
tenkes i vid forstand: den makt som arbeidere av alle slag (her 
under "funksjonærer", lærere, helse- og sosialarbeidere osv.) 
utøver, eller tilstreber å utøve over sine arbeidsbetingelser 
på den enkelte arbeidsplass i en samfunnsmessig sammenheng. Der 
med kommer allianseproblemet inn igjen, ikke bare som et poli
tisk problem, men også som et økonomisk: Hvorledes skal bruken 
av produksjons- og distribusjonsmidlene koordineres på grunnlag 
av arbeidermakt og ikke på grunnlag av markedsmekanismer? Der
som alliansen ut fra produksjonen og distribusjonen ikke fun
gerer, vil det økonomiske grunnlaget for politiske allianser 
oppløses. Økonomiske sammenbrudd bryter i sin tur opp de po
litiske allianser ytterligere og spiller arbeidergrupper ut mot
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hverandre. Alle former for demokrati - også parlamentariske - 
trues med å gå i oppløsning. Forutsetningen for at det par
lamentariske demokratiet skal fungere er jo nettopp at det 
etableres et kompromiss mellom arbeid og kapital tuftet i øko
nomisk og sosial framgang for arbeiderne og politisk integra- 
sjon gjennom utvidelsen av det parlamentariske representative 
demokrati. Kort sagt: den økonomiske allianse er nødvendig 
for å holde produktivkreftene intakt. Og dette er igjen nød
vendig for at enhver form for demokrati for arbeiderklassen 
skal kunne utøves over tid.

TEKNOLOGI OG PLANØKONOMI

Selv om begrepet om planen ikke kan tenkes som et teknologisk 
begrep, vil det likevel forutsette en gjennomgripende teknolo
gisk komponent: For det første må planforholdet beherske de kunn 
skapsmessige og teknologiske forutsetningene som er nødvendig 
for å mestre produksjonsutstyret, kjenne dets yteevne, forut
setninger og begrensninger. Planforholdet må organisere kunn
skapen om de teknologiske forholdene på en slik måte at arbeids 
delingen fungerer som et demokratisk samvirke. For det andre må 
planforholdet anvende teknologi i selve planleggingsprosessen.

Dette er blitt spesielt aktuelt med EDB-teknologien. Denne er 
en "planleggingsteknologi" allerede i dag, en teknologi ikke 
bare for kalkulasjon men også for ’’styring" av produksjons- 
og distribusjonssystemer og utveksling av informasjoner. I et 
historisk perspektiv vil det kanskje vise seg at først med 
denne type teknologi er de teknologiske forutsetningene for en 
realisering av en sosialistisk planøkonomi blitt mulig med de 
høyindustrieZZe samfunn som historisk forutsetning. De "multi 
nasjonale" selskaper som framstiller produkter over en hel 
produksjonskjede (produkter som brukes til framstilling av andr 
produkter innenfor det samme selskapet) har for lengst utviklet 
sin "interne" form for "planøkonomi" på basis av denne teknolo
gien. Enhver sosialist vil forstå nødvendigheten av denne 
teknologiske komponenten i planbegrepet.

SOSIALDEMOKRATI OG TEKNOLOGI - TILBAKE TIL MARX

I et slikt perspektiv må vi også forstå det strev som fagbe
vegelsen fører for å få en kontroll med ("innflytelse over") 
innføringen av "den nye teknologien". Selv om dette arbeidet 
ikke er mye utviklet, og foregår på sosialdemokratiske, byrå
kratiske premisser, inneholder det i utgangspunktet et perspek
tiv som peker ut over de bestående forhold. Selv om det er en 
kamp for å beholde arbeidsplassene innenfor systemet, har det 
raskt vist seg - også for sosialdemokratiet - at kontrollen
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med denne teknologien kan ikke utøves isolert på den enkelte 
arbeidsplass. Den må utøves på et samfunnsmessig grunnlag. 
Dermed blir spørsmålet om "styring" med den nye teknologien et 
spørsmål om herredømme over produksjons- og distribusjonsmid- 
lene i samfunnet. De famlende forsøk som gjøres fra fagbeve
gelsen i dag - som er sosialdemokratisk dominert - for å få 
kontroll med "den nye teknologien" (jfr. Dataavtalen mellom LO 
og NAF), peker i kraft av problemets indre logikk mot spørs
målet om arbeidermakt i en samfunnsmessig sammenheng. Dermed 
er det ikke sagt1 at utviklingen automatisk vi.1 gå i en slik ret
ning.

De mer avanserte kapitalkreftene og den moderne statens opp
lyste tjenestemenn er selv klar over at "den nye teknologien" 
ikke bare forutsetter tekniske kunnskaper og ferdigheter for 
å kunne brukes, men også innsikter i de sosiale sammenhengene 
teknologien fungerer innenfor, - i første omgang på den enkelte 
bedrift, i neste omgang i forholdet mellom bedriftene og bran
sjene :

"Teknologi omfatter alle typer tekniske innretninger - ma
skiner, anlegg osv. - og den organiserte bruk av disse i 
form av kontroll, styring og administrasjon. Det er av stor 
betydning å forstå ikke bare tekniske innretninger, systemer 
og prosesser, men også deres virkninger på natur, mennesker 
og samfunn."5

Med andre ord: Utviklingen av kapitalismens produktivkrefter 
"forlanger" at kapitalen og dens stat kjenner til mekanismene 
i forholdet mellom produktivkrefter og produksjonsforhold. Ka
pitalismen utvikler nesten et "marxistisk" teknologibegrep i 
kraft av produktivkreftenes egen utvikling. Men samtidig for
hindrer de kapitalistiske produksjonsforholdene med mange selv
stendige produksjonsenheter som konkurrerer mot hverandre i 
markedet, at en slik samfunnsmessig forståelse av teknologien 
vil bli styrende for bruken av den. Med statlige inngrep vil 
en nok forsøke å dempe de uheldigste utslagene av den, men det 
er ikke det samme som samfunnsmessig styring. Den bedrifts
økonomiske logikken - profittmaksimeringen for den enkelte ka
pitalistiske bedrift - vil fortsatt være den drivende "styrings
mekanisme" for anvendelsen av "den nye teknologien". Dermed 
vil anvendelsen fragmenteres og splittes opp på en måte som 
gjør den "ustyrlig".

Det er en viss anelse om dette avmaktsforholdet som ligger bak 
ansvarlige regjeringspolitikeres (og opposisjonspolitikeres) 
stadig hyppigere besvergelser over hvor viktig det er å få 
"styring" med den nye teknologien samtidig som de viser seg
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politisk helt avmektige i forhold til problemet. Det er umulig 
å bringe "den nye teknologien” under "samfunnsmessig styring" 
når teknologiens innførelse og anvendelse blir foretatt av tu
senvis av selvstendige enkeltbedrifter og dårlig koordinerte 
statlige og kommunale institusjoner og avdelinger.

Problemet med "den nye teknologien" er sett fra en økonomisk- 
teoretisk synsvinkel - ikke prinsipielt nytt eller forskjellig 
fra tidligere tiders teknologiske revolusjonex under kapitalis
tiske forhold. Men det viser oss at teknologien ikke bare kan 
forstås "teknologisk" eller instrumentelt. Med andre ord: vi 
må atter tilbake til teknologibegrepet hos Marx, fordi dette 
hos ham alltid tenkes sammen med de produksjonsforhold som den 
virker under og i forhold til. På et teoretisk plan finner vi 
hos Marx en enestående begrepsmessig "kobling" av produktiv- 
krefter og produksjonsforhold som gjør hans forståelse av den 
kapitalistiske produksjonsmåte overlegen i forhold til alle 
andre.

Den marxistiske teorien er på dette punkt likevel underlagt en 
fundamental begrensning: Den er - og kan inntil i dag bare vær€ 
"teoretisk", ikke praktisk: Den er ikke styrende for teknologi- 
og produktivkraftutvikling og -anvendelse noen steder i verden. 
Den marxistiske koblingen av produktivkrefter og produksjons
forhold kan bare bli "konkret" ved at arbeiderne og de andre 
ansatte i bedriftene vinner herredømme over produksjons- og 
distribudsjonsbetingelsene i samfunnet. Styrende kunnskap om 
produktivkreftene er til syvende og sist det samme som makt 
over dem. Tilegnelsen av en slik konkret, "praktisk" kunnskap 
skjer ikke først og fremst ved lesning av Das Kapital (selv om 
det ikke vil skade), men ved at de ansatte kjemper for å få 
kontroll med teknologien, på den enkelte arbeidsplass, og i 
samfunnet som helhet på en koordinert måte. (I en slik større 
sammenheng kan det likevel vise seg nødvendig å studere Das 
Kapital...)

ARBEIDERMAKT SOM EIENDOMSRETT ELLER SOM PRODUKSJONSFORHOLD?

Retningen i begrepene om planøkonomi og arbeidermakt får konse
kvenser for den politiske debatten om "alternativene" til den 
rådende utvikling. Et aktuelt eksempel er diskusjonen om de 
s.k. "arbeiderstyrte fondene" som er lansert i Norge av Berge 
Furre. Disse fondene er i det vesentlige tenkt ut fra en par
lamentarisk oppfatning av politikk og politisk styring. De 
er videre tenkt mer ut fra de juridiske eiendomsforholdene til 
produksjonsmidlene enn ut fra produksjonsforholdene, - makt 
eller avmakt over produksjonsmidlene. Arbeiderne skal gjennom 
fondsoppsamlinger, som er garantert ved parlamentarisk vedtatte
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lover, gradvis overta bedriftenes kapital og dermed eiendoms
retten til produksjonsmidlene ved at de tilegner seg eiendoms
rett til stadig større kapitalandeler gjennom kollektiv sparing. 
På denne måten kan kapitalistene på den andre side med nærmest 
matematisk nøyaktighet regne seg til den dagen arbeiderne eier 
50% av bedriftens kapital og i god tid trekke sine kapitalan
deler ut og "flykte” til utlandet med dem. Slik vil de bedrif- 
ter som arbeiderne overtar eiendomsretten til, være tappet for 
kapital og mer eller mindre brudt sammen den dagen den magiske, 
juridiske grense er nådd, den dagen da "kvantitet" (en viss 
mengde kapital) ved et "dialektisk sprang" skal slå over i "kva
litet" (sosialisme).

Kapitalflukten kan hindres ved at staten overtar alle kreditt
institusjoner og at dette skjer så raskt og besluttsomt at det 
ikke blir mulig å foreta økonomisk sabotasje av denne type i 
mellomtiden. Gjennom statsdekret kan da kapitalen bindes til 
sine bedrifter eller "styres" utenfor det åpne kapitalmarked.
Men den dag en slik radikal statskapitalisme skulle være mulig, 
ville også strategien med arbeiderfond via kollektiv sparing 
være overflødig. Det enkleste og mest effektive ville være å 
gå på sak: gjennom statsovertakelse delegere styringsretten til 
et arbeiderrådssystem (som er en forutsetning for gjennomføring 
av en slik statskapitalisme). Med andre ord: denne type stats
overtakelse vil ikke kunne realiseres uten en forutgående massiv 
økonomisk-politisk organisering i arbeiderklassen gjennom kampen 
for arbeidermakt nedenfra på alle områder.

En annen ting er at "arbeiderstyrte fond i distriktene" tenkes 
styrt sammen med representanter* for de "folkevalgte" i kommuner 
og fylker. Fondene blir dermed styrt av korporative organer 
der eiere, ansatte og "folkevalgte" er representert. I tillegg 
til en voldsom byråkratisering og korporativisering ned på lo
kalplanet, vil slike organer raskt bli lammet av de økonomiske 
sosiale og politiske motsetningsforhold som kanaliseres inn i 
dem. Dermed blir de ute av stand til å styre økonomien: Resul
tatet blir verken plan eller marked, men en gjennombyråkrati- 
sert styringsstruktur hvor ingen har kontroll og hvor ansvars
forholdene flyter ut.

Bortsett fra slike konsekvenser av "arbeiderfond"-strategien, 
glipper selve tenkemåten når det gjelder å få et grep på spørs
målet om arbeidermakten. Endringene dreier seg rundt en juri
disk akse mens produksjonsforholdene forblir de samme: Frem
deles må arbeidskraften kjøpes i markedet og produktene selges 
som varer i andre markeder. Fordelingen av produktene skjer 
ikke via arbeiderorganisasjoner og en plan, men via markeds
mekanismene. Produksjonsmålsettingen vil følgelig fortsatt
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være profitt og ikke styrt behovstilfredsstillelse. Bedriftene 
vil være underlagt konkurransen i markedene og akkumulasjonens 
tvangslov. Kapitalforholdet er ikke erstattet av et planfor- 
hold.

MNY TEKNOLOGI" OG DENS PRODUKSJONSFORHOLD

En alternativ tenkemåte tar sitt utgangspunkt ikke primært i 
eiendomsforholdene men i koblingen mellom produktivkrefter 
og produksjonsforhold f.eks. i forbindelse med innføringen av 
"den nye teknologi". Koblingen er i grove trekk slik: De an
sattes arbeidskraft blir som vare solgt til kapitaleieren (pro
duksjonsforholdet). Arbeidskraften blir på sin side koblet til 
bruken av maskiner, kontorutstyr, visse komandoforhold, en viss 
arbeidsorganisering, arbeidsdeling osv. (produktivkrefter). 
Innføringen av "ny teknologi" vil høyne arbeidsproduktiviteten 
og styrke bedriftens konkurransestilling og dermed "sikre" ar
beidsplassene på andre bedrifters/arbeidsplassers bekost
ning. Internt kan innføringen føre til at enkelte arbeidere 
eller funksjonærer blir.overflødig og "frigjort" fra arbeids
markedet: De må finne seg en ny arbeidskjøper.

Ser vi deretter denne koblingen i lys av den aktuelle, inter
nasjonale økonomiske lavkonjunkturutviklingen, vil den anta et 
visst hovedmønster som får svært så håndgripelige konsekvenser 
for tusenvis av arbeidsplasser:

Med en genereVL overkapasitet i vestlig industri i dag på ca.
30% kan EDB-investeringene umulig ha til hensikt å øke produk
sjonskapasiteten generelt, uten at problemene bare forverrer 
seg. Kapasiteten er for stor i forhold til den kjøpekraftige 
etterspørselen, og dermed i forhold til profittevnen. Bare 
innenfor spesielle bransjer er det fremdeles rom for kapasitets
økning i forhold til etterspørselen i markedet. Logikken vil 
tvert om normalt være å øke arbeidsproduktiviteten pr. arbeider 
pr. time - uten samtidig å øke kapasiteten totalt. Med andre 
ord: hensikten er å redusere lønnsandelen ved å redusere antall 
ansatte.

På denne måten blir investeringene styrt av konjunkturutviklin
gen. Investeringene styrer i sin tur (til en viss grad) hvilke 
sider ved teknologi-utviklingen som blir prioritert, og dermed 
teknologiens karakter og egenskaper. Slik er det alltid til 
stede et visst samspill mellom akkumulasjonsforløpet ("den øko
nomiske utviklingen") og produktivkreftene. Teknologiske inno
vasjoner og utvidelser fører til overkapasitet. Overkapasitet 
endrer teknologibehovene osv.. Hadde EDB-utviklingen stått like
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langt som den gjør i dag, ved begynnelsen av en langvarig kon
junktur oppgangs ville den i langt større grad blitt anvendt og 
utviklet for å øke produksjonskapasiteten. Da kunne den kan
skje også bidratt til å øke antall ansatte i stedet for ensidig 
å redusere det. Den teknologiske utvikling er altså ingen uav
hengig kraft. Den er omspunnet av mekanismene i den kapitalis
tiske produksjonsmåten, vekslingen mellom høy- og lavkonjunk
turer, med profitt-produksjonen som drivfjær.

I det øyeblikk en slik utvikling som en følge av produksjons- 
måtens mekanismer, blir kombinert med et gitt økonomisk kon
junkturforløp på et bestemt tidspunkt, blir koblingen mellom 
produktivkrefter og kapitalistiske produksjonsforhold et spørs
mål om arbeid eller arbeidsløshet i stor skala, dvs. et sosialt 
problem.

PRODUKTIVKREFTENES POLITISKE MOBILISERING

En slik situasjon slår ikke nødvendigvis ned som lyn fra klar 
himmel. De ansattes evne til å orientere seg om de økonomiske 
forholdene ved bedriften og den økonomiske situasjonen i sin 
alminnelighet kan i større eller mindre grad "forberede" dem 
på det som skjer. Evnen til å takle situasjonen ved å sette 
i gang mottiltak som hindrer at arbeidsplasser blir nedlagt, 
er videre avhengig av organisasjonsnivået mellom de ansatte, 
tidligere erfaringer, interne motsetninger, støtte fra fag
foreningene, kontakt med ansatte ved andre bedrifter, osv.

En strategi for arbeidermakt må nødvendigvis ta sitt praktiske 
utgangspunkt i slike konkrete situasjoner og ikke i sosialismen 
som ide. Slike "trivielle" forhold som spørsmålet om bedrifts
ledelsen har overholdt Hovedavtalens bestemmelser om informa
sjonsplikt i alle viktige spørsmål som angår de ansatte (§9), 
blir plutselig sentrale og kanskje avgjørende. I denne for
bindelse reises spørsmålet om hvorledes denne informasjons
plikten kan styrkes, hvorledes informasjoner kan hentes fram 
og utnyttes av de ansatte før det oppstår en "akutt situasjon", 
hvilken faglig-politisk strategi som må anlegges for å fremme 
krav om styrking av informasjonsplikt, innsynsrett, forhand
lingsrett i forbindelse med oppsigelser og permitteringer, osv. 
Bare slik kan det utvikles konkrete strategier for å møte pro
blemene med "den nye teknologien" som egentlig viser seg å 
være problemer med kapitalismen. Problemstillingen danner et 
"naturlig" utgangspunkt for kritikk av den kapitalistiske eien
domsretten, makt og avmakt på arbeidsplassene, styringsprob
lemene som er forbundet med en markedsøkonomi, bransjeinndeling, 
oppsplittingen av de ansatte i bedrifter og bransjer og ulike 
organisasjoner, kredittinstitusjonenes rolle, utenrikshandelen,
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den økonomiske og industrielle politikk i det hele tatt.

Det fundamentale er at strategien holder sin forbindelse til
bake til den enkelte arbeidsplass. Strategien løftes ikke ut 
over arbeidsplassen, slik som i den parlamentariske politikken 
og i partipolitikken som vesentlig blir bestemt ut fra de par
lamentariske sammenhengene. Den går ut på å styrke de ansattes 
posisjoner gjennom mobiliseringen av fagforeningene og bedrifts 
klubbene - dvs. de ansattes egne organisasjoner f.eks. ved å 
utvide forhandlingsretten til også å gjelde spørsmål om opp
sigelser og permitteringer, rett til å nedlegge (utsettende) 
veto - forhold som modifierer og legger bånd på eiernes "sty
ringsrett” over produksjonsmidlene. Dette er langt viktigere, 
enn å utvide de ansattes representasjon i bedriftenes "sam
arbeidsorganer" som bedriftsforsamlinger og bedriftsutvalg, 
eller å øke representasjonen i bedriftenes styrer. Dette siste 
har bare mening i den grad aktiviteten i bedriftsklubben/fag
foreningen gir representasjonen i styret en viss tyngde. Og 
omvendt - i den grad representasjonen i styret kan støtte opp 
under aktivitetene i klubben/fagforeningen gjennom økt tilgang 
til informasjoner. Til daglig vil en slik praksis føre til en 
styrking av grunnplanets tillitsmannsapparat ved at tillits
manns funks jonene får et utvidet "mandatområde".

Utgangspunktet ligger altså i den faglige politikk, ikke i den 
parlamentariske. Det har dermed den fordel at de ideologiske 
motsetningene innenfor arbeiderklassen ikke virker i samme grad 
som når disse står mot hverandre på den politiske scene eller 
i den "offentlige debatt" i massemedia og andre fora for de 
store ideologiske kamper. Problemene springer ut av rent "prak 
tiske" forhold og rammer sosialister og høyrefolk mellom de an
satte på lik linje. De har ikke med "verdensanskuelsen" å 
gjøre. De forlanger "løsninger" - i alle fall på kort sikt - 
slik at ideologisk utenomsnakk forbyr seg selv. Dette til for
skjell fra de parlamentariske sammenhengene og den offentlige 
debatt i massemedia som gjennom sin løse, indirekte tilknytning 
til de økonomiske og sosiale problemene blir til slagmarker for 
konfrontasjoner mellom partiprogrammer, livssyn og politiske 
ideologier.

I dette ligger at de ansatte må mobilisere de kunnskaper de alt 
har om produksjon og administrasjon ved bedriftene for å for
svare arbeidsplassene. Det dreier seg altså om en politisk mo
bilisering av de produktivkrefter som de ansatte selv er bærere 
av - på nye premisser. Dette er den strategiske kjerne i en 
sosialistisk planøkonomi. Denne mobilisering må - og kan bare 
begynne under kapitalistiske forhold.
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Dette betyr selvsagt ikke at parlamentarisk innrettet parti
politikk er uviktig for å fremme en arbeidermaktpolitikk ut 
fra arbeidsplassene. Det betyr heller at den sosialistiske 
politikken overfor parlamentet har til hovedoppgave å fungere 
som katalysator for bevegelsen utenfor og politisere motset
ningene mellom arbeid og kapital i et planstrategisk perspektiv. 
I den grad en arbeidermaktpolitikk forutsetter en samordning 
med statskapitalistiske reformer (ulike former for statsover- 
takelser), er den parlamentariske politikken dessuten strategisk 
viktig for en utenforparlamentarisk bevegelse for arbeidermakt.

SOSIALISME OG MASSEMEDIA - SIDEBLIKK PÅ EN DEBATT

Men den opprinnelige atskillelsen mellom politikk og økonomi 
og mellom formell og reell makt i ndet borgerlige samfunn” bi
drar til at de politiske debattene får en gjennomgripende ten
dens til å foregå i en egen ’’sfære” utenfor arbeidsplassene og 
arbeiderklassens viktigste organisasjoner. Framveksten av 
massemedia som selv er markedsstyrt, har forsterket denne 
’’sfærens” tilsynelatende selvstendighet. Som vareproduksjon 
har massemedia sin egen umiddelbare økonomiske basis og utfor
ming (aviser, forlag, radio, TV). De politiske debattene blir 
stadig mer formidlet av slike sammenhenger. Partiene følger 
dette opp ved at de fører politikk for media og under alle om
stendigheter må ha en taktikk overfor dem. Omvendt betyr dette 
at massemedia fungerer som politiske apparater.

Debatten om "sosialisme på norsk” er et godt eksempel på et 
mediafenomen i denne forstand: En debatt siktet inn på en media- 
sammenheng og styrt ut fra en mediaorientert partitaktikk. Så 
har den da heller ikke hatt noen betydning for det som har fore
gått på arbeidsplassene og i fagbevegelsen i ett av de viktigste 
årene for fagbevegelsen etter 2. verdenskrig, - bortsett fra at 
den kanskje - med rette eller urette - har gitt et inntrykk av at 
SV hat sagt "farvel til proletariatet”. Selve den mediaorien- 
terte måten å legge opp debattens problemstillinger på, måtte 
lede til et slikt inntrykk. Dermed var ’’sosialisme på norsk”- 
konferansen fanget i sitt eget mediaspill: I den grad den sosia
listiske strategiutvikling tar sitt utgangspunkt i massemedia 
og i en mediastyrt sammenheng, har diskusjonen stilt seg uten
for proletariatet på en konkret måte. Skal arbeiderklassens 
politiske bevissthet tilføres dem "utenfra” nok en gang - dvs. 
på premisser som arbeiderne ikke har organisert innflytelse 
over?

ØKONOMISME, SPLITTELSE OG DEN POLITISKE STRATEGI 

De økonomiske motsetningene mellom de ulike grupper av ansatte
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kan være farligere enn de politiske og ideologiske. Samholdet 
mellom de ansatte ved en bedrift er i stor grad avhengig av at 
de står i noenlunde samme situasjon i forhold til arbeidsmar
kedet og under lønnsforhandlinger. Det vil alltid være slik 
at enkelte grupper står sterkere enn andre på grunn av særskilt 
"viktige” yrkeskvalifikasjoner ("nøkkelpersonell"). De har 
langt større valgmuligheter i arbeidsmarkedet og ved bedrifts
nedleggelser og innskrenkninger kan de lettere utnytte mobili
teten i arbeidsmarkedet for å fremme særkrav. I situasjoner 
hvor hele næringslivet gjennomgår store omstruktureringer kan 
disse gruppene øke sine muligheter til relative lønnsforbed
ringer på grunn av den strategiske rolle de som "nøkkelperso
nell" har både i forhold til etterspørselen etter dem i arbeids
markedet og i forhold til de funksjoner denne arbeidskraften 
har når det gjelder å overføre teknisk-vitenskapelige kunn
skaper og teknikker fra en "gammel" etablert kombinasjon av 
produktivkrefter til en ny, fra "gamle" næringer til nye. Sær
lig vil dette gjøre seg gjeldende dersom den generelle økono
miske utvikling er en lavkonjunturutvikling, men med enkelte 
nye bransjer som ekspanderer, f.eks. oljesektoren og innføring 
av nye teknologier, slik at det oppstår større ujevnheter i den 
økonomiske utviklingen enn i foregående konjunkturperiode. Slike 
tendenser kan vi se i norsk økonomi i dag.

Som en følge av at arbeidskraften er en vare som arbeideren til
streber å selge til den høyest mulige pris, vil det alltid være 
en tendens til "økonomisme" som en grunnleggende ideologi hos a.l 
lønnsarbeidere. Men den økonomistiske ideologien vil på grunn 
av sin sneverhet lett bidra til å skjerpe motsetningsforholdene 
mellom lønnsarbeiderne når den innbyrdes konkurranse mellom ar
beiderne i arbeidsmarkedet skjerpes. I perioder med reallønns
nedgang for store grupper kan disse motsetningene komme til å 
skjerpes ytterligere fordi nødvendigheten av å selge arbeids
kraften til den høyest mulige pris nettopp da er størst.

Slike oppslittingsmekaitismer kan fra arbeidernes side bare mot- 
virkes gjennom en "faglig politikk" - dvs. en politisk praksis 
som først og fremst tar sitt utgangspunkt i arbeidsplassene.
Den kan ikke være avgrenset til bransjevise og forbundsvise 
"båser", men må gå på tvers av disse for å utvikle et bredere 
samhold nedenfra. Den kan ikke - slik som "enhetspolitikken" 
har foregått i hele etterkrigspolitikken - trekkes ned over 
hodene på de fagorganiserte fra LO- og DNA-komplekset på topp- 
plan for å støtte opp under regjeringens politikk. Det poli
tiske og ideologiske grunnlaget for å gjøre dette er mye dår
ligere enn for 20 - 30 år siden. Det betyr at det på mange 
måter må utvikles en annen type enhet nedenfra enn den som 
lenge har vært formidlet via LO-ledelsen og DNA i regjerings-
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posisjon. Perioden for den sosialdemokratiske formen for en- 
hetspolitikk etter 1945 er nå forbi. (Se artikkelen Klasse- 
kompromiss i krise i forrige nr. av Vardøger).

For å motvirke tendensene til splittelse og innbyrdes konkur
ranse må en slik faglig politikk alt i utgangspunktet ha mål
settinger som samtidig er samlende fpr lønnsarbeiderne på den 
enkelte arbeidsplass og på landsplan. Ikke minst på grunn av 
de store omskiftningene i norsk økonomi som følge av ’’olje
økonomiens” ringvirkninger på bransjer med lavkonjunktur, må 
de sentrale samlende trekkene ved en slik faglig strategi ligge 
på den type arbeidermaktpolitikk som er antydet ovenfor 
For å motvirke de innebygde tendensene til splittelse i lønns
kampen må denne strategi være koblet sammen med en lønnspoli- 
tisk strategi. Da spørsmålet om reallønningenes størrelse også 
er et spørsmål om økonomiske overføringer gjennom statsbud
sjettene, må den lønnspolitiske strategi også være en politikk 
for økonomiske omfordelinger gjennom skatter, avgifter, subsi
dier og trygder. Dermed er spørsmålet om staten og bruken av 
statens inntekter trukket inn med full tyngde. Med statens 
stadig mer utbredte funksjon som formidler av kompromisser mel
lom klasser og klassefraksjoner, er statens politikk i stor 
grad en "næringspolitikk”: industripolitikk, oljepolitikk, 
landbrukspolitikk, kredittpolitikk osv.. Spørsmålet om arbeider
makt kan selvsagt ikke vurderes isolert fra spørsmålet om f.eks. 
kredittpolitikken, statens forhold til kapitalbevegelsene, til 
utenrikshandelen, eiendomsforholdene til de sentrale produk
sjons- og distribudsjonsmidler, arbeidstidsspørsmålet osv.. På 
denne måten vil saker som i utgangspunktet fortoner seg som en 
kamp for å redde arbeidsplassene enkeltvis> henge sammen med de 
’’store” samfunnspolitiske spørsmål. Dermed kommer den politiske 
og ideologiske kamp i samfunnet inn igjen - med parlamentaris
men, valgene, de politiske partiene, massemedia og annet til
behør .

Den politiske strategien må altså bevege seg på flere nivåer om 
den skal forebygge farene for splittelse og samtidig virkelig
gjøre den mobilisering som er nødvendig for å flytte de strate
giske merkesteinene. Sosialistisk politikk har alltid vært alli
ansepolitikk. Betydningen av arbeidermaktpolitikken som utgangs
punkt ligger i at bare gjennom denne kan det utvikles en til
strekkelig mobilisering nedenfra, og som samtidig gir "næring” 
til de sentrale politiske problemstillingene slik at disse for
mes på arbeiderklassens premisser - politisk så vel som organi
satorisk - og ikke primært gjennom statsapparatet, regjeringen, 
parlamentet, partiene, massemedia.

En arbeidermaktstrategi vil dermed forutsette en politikk over
for staten fra arbeiderklassens side: uten statlige inngrep og
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"styringer" overfor kapitalbevegelser, kredittforhold, eien
domsforhold osv. vil arbeidernes kamp på den enkelte arbeids
plass og i de enkelte næringer heller ikke vinne varige posi
sjoner innenfor bedriftene og bransjene. Dersom f.eks. arbei
derne i verftsindustrien ikke makter å presse gjennom en olje
politikk som gir en jevnere fordeling, eventuelt, med direkte 
statlig styring av oppdragene til verftsindustrien, vil de på 
lenger sikt være innfanget av konkurransen mellom verftene 
innbyrdes og dermed kjempe mot hverandre. Men kravet om en 
slik statlig styring6 eller overtakelse av oljeindustrien kan 
på den andre side ikke vinne gjennomslag om arbeiderne ikke i 
utgangspunktet står samlet bak det og bruker de midler som er 
nødvendige. Det blir et kappløp med tiden: En slik politikk 
må utformes og koordineres mellom bedriftsklubbene ved verftene 
før konkurransen mellom verftene om oppdragene har kastet klub
bene ut i en innbyrdes kamp alle mot alle, - før leiefirmavirk- 
somheten har "spist opp" bedriftsklubbene innenfra ved å splitte 
ulike arbeidergrupper ved samme arbeidsplass fra hverandre.

På den en side er spirene til en arbeidermaktpolitikk nødvendig 
som utgangspunkt for å fremme en form for statskapitalisme i 
oljesektoren. På den andre side er statskapitalisme (stats- 
overtakelser) nødvendig for en bredere, mer omfattende og enhet
lig arbeidermaktpolitikk. Arbeidermakt er umulig uten at ar
beiderklassen vinner viktige posisjoner i utformingen av statens 
økonomiske og industrielle politikk. Denne vekslingen mellom 
"grunnplansaktivitet" og radikal reformpolitikk via statsmakten 
under kapitalistiske rammebetingelser (markedsøkonomi, verdens
marked, internasjonal arbeidsdeling osv.) danner utgangspunktet 
for enhver sosialistisk overgangspolitikk som beveger seg i 
virkelighetens verden: en politikk som holder produktivkreftene 
i gang samtidig som arbeiderklassens politiske og organisato
riske posisjoner styrkes og allianser utvikles.

De spesielle utgangsbetingelsene for en slik strategi i Norge 
vil på det økonomiske plccnet være knyttet til oljeøkonomiens 
innvirkning på det øvrige næringsliv, på de sosiale forhold, 
på eiendomsforholdene, på statsinntektene og deres omfordeling. 
Det særskilte for "den norske utvikling" ligger i det forhold 
at vi trolig vil oppleve en partiell høykonjunktur i oljenærin
gene, kombinert med generell lavkonjunkturutvikling i verdens
markedet og store omstillinger i de øvrige eksportnæringer. I 
tillegg kommer de mer generelle trekk ved kapitalismens aktuelle 
utvikling, ikke minst virkningene av den revolusjon av produk
tivkref tene som nå foregår gjennom utviklingen av "den nye 
teknologien".
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AVSLUTNING

HØYREDREINING UTEN ALTERNATIV?

Sosialdemokratiets krise har skapt en mer åpen situasjon når 
det gjelder den politiske utviklingen i arbeiderklassen enn i 
de gode gamle dager da DNA's naturlige autoritet var ubestridt 
i de politisk engasjerte sjikt i arbeiderklassen. Det har til 
nå ført til en høyredreining. Denne høyredreiningen tar like
vel ikke åpent form av noen Yiøy r e~beve gels e3 men av politiske 
og ideologiske oppløsning spro sess er j, dels også med organisa
toriske utslag (jfr. veksten i de "gule" fagforeningene). 
Høyredreiningen er ikke knyttet til noen bestemt, klart uttalt 
høyreideologi. Den gir seg heller utslag i privatisering og 
'’individualisering'1 av problemene i folks hverdag. "Solidari
tetsfølelsen" undergraves og oppsplittes heller enn at det ut
vikles noen liberalistisk ideologi. Profesjons- og yrkesinte- 
resser får forrang framfor klasseinteresser og "fellesskaps- 
interesser" i sosialdemokratisk forstand. Dette kan selvsagt 
ikke forklares bare ved å vise til DNA's sviktende politiske 
autoritet. Det henger sammen med hele den økonomiske, demo
grafiske og sosiale utviklingen som ligger til grunn for so
sialdemokratiets krise.

I arbeiderklassen i Norge i dag er det særlig et sjikt som 
merker konsekvensene av denne utviklingen, nemlig det såkalte 
lavere tillitsmanns sjiktet: Tillitsvalgte på fagforenings- og 
klvbbnivå. Tillitsmannssjiktet merker problemene med "høyre- 
dreiningen" ikke bare i form av en svak oppslutning om fag
foreningsmøtene og annen faglig aktivitet som er nødvendig for 
å styrke tillitsmannsapparatets posisjoner i forhandlingene.
Så lenge DNA kunne føre sin sosialdemokratiske reformpolitikk,* 
føltes denne manglende oppslutning om fagforeningsarbeidet ikke 
så avgjørende. Manglende faglig aktivitet ble "kompensert" 
med DNA i regjeringsposisjon. Nå derimot - når økt faglig ak
tivitet er mer nødvendig nettopp fordi DNA "svikter” sin gamle 
politikk - er vanskene med å få i stand en faglig mobilisering 
på et mer selvstendig grunnlag "nedenfra" blitt mer følbare.
På den andre side er nettopp DNA's sviktende grep om tillits
mannss j iktet en nødvendig (men ikke tilstrekkelig) forutsetning" 
for en mer selvstendig bevegelse. På den ene side blir disse 
gruppenes forhold til DNA mer og mer problematisk for hvert år 
som går. På den andre side fins det i dag intet "troverdig" 
politisk alternativ til DNA som de store deler av tillitsmanns- 
sjiktet åpent kan identifisere seg med. Det de helst vil ha, 
er trolig DNA slik dette partiet var for 10 - 20 - 30 år siden. 
Men et slikt DNA kan de ikke få igjen. SV er for problematisk 
sammensatt, et "akademikerparti" med mellomlagsdominans. Av
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standen til SV skyldes like mye en "kulturkløft" som politisk 
uenighet. Tilløpene til mer selvstendige faglig-politiske 
initiativ er spredt, vesentlig knyttet til tariffoppgjørene, 
uten entydige (parti)-politiske tilknytninger.

Den politiske utviklingen innenfor dette sjiktet vil imidlerti< 
bli avgjørende for den politiske utviklingen i arbeiderklassen 
som helhet - om den forholdsvis åpne situasjonen vil snøre seg 
sammen og bli til en mer håndfast høyrebevegelse med sine egne 
ideologer i arbeiderklassen, egne organisatoriske fraksjoner 
og utbrudd, - eller om det vil utvikle seg selvstendige "venst- 
retendenser" med økende aktivitet på klubb- og fagforenings
nivåene og nye forbindelseslinjer på tvers av etablerte kanale: 
mer uavhengig av DNA!s politikk og organisasjon. Den politisk» 
utviklingen i tillitsmannssjiktet vil være avgjørende for mulij 
beten av å utvikle en alternativ strategi etter slike hoved
linjer som er antydet ovenfor.

"TILLITSMANNEN"

Tillitsmannssjiktets "strategiske" posisjoner med henblikk på 
den politiske utviklingen i arbeiderklassen henger sammen med 
forhold som ikke umiddelbart er konjunkturbestemte, men knytte 
mer til den posisjon dette sjiktet bar i forholdet mellom ar
beid og kapital, mellom arbeidskjøper og selgerne av arbeids
kraft, deres stilling i forhold til organisasjonene på høyere 
plan og dermed deres forhold til det som foregår på det poli
tiske plan i statsapparatene, de representative organer, par
tiene osv. .

Ved å utføre oppgavene som tillitsvalgte, er de stedfortredere 
for sine arbeidskolleger i alle spørsmål som angår lønninger o 
andre arbeidsforhold dels for å gjennomføre ordninger som ikke 
alt er regulert ved tariffavtaler og lovverket, dels for å 
"overvåke" at inngåtte, avtaler overholdes. Samtidig er de en 
del av det arbeiderkollektivet de forhandler på vegne av. De 
står ikke som tillitsmennene på høyere, "representative" plan, 
utenfor dette daglige fellesskapet. Deres oppgave er å ta 
stilling til - på vegne av kollegene - de konflikter som opp
står på en arbeidsplass, delta i forhandlinger og inngå avtale 
med arbeidskjøperne. Som tillitsvalgte er de dermed tvunget 
til å tenke gjennom problemene som oppstår på en "ansvarlig" 
måte. Gjennom dette samler de erfaringer og kunnskaper fra 
tidligere konflikter, de legger opp en taktikk for forhandlin
ger, de må orientere seg i forhold til tidligere inngåtte av
taler og presedenser, de må orientere seg i forhold til lov
verket. De må - kort sagt - tilstrebe å bygge videre på alle 
de erfaringer som tidligere er blitt gjort av dem selv eller
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av forutgående "generasjoner” av tillitsvalgte ved arbeidsplas
sen - så langt dette er mulig. Dette er i stor grad avhengig 
av de faglige tradisjoner i bedriftsklubben, i fagforeningen 
og i den øvrige fagorganisasjon.

Det fins ingen organisasjonsledd ’’under” dem og som kan fungere 
som ’’støtdempere” for misnøye ’’nedenfra”. De er en del av det 
berømte grunnplanet. Deres ansvarsforhold er mye mer direkte 
og åpent enn for tillitsmenn på høyere plan. På den ene side 
er de avhengig av daglig støtte og tillit fra sine arbeids
kolleger. På den andre side må de dempe ned tilløp til spon- 
tanisme og "ukontrollerte” aksjoner som ikke går inn i noen 
forhandlingstaktikk.

På dette viset vil tillitsmannen utvikle holdninger og en "fag
lig bevissthet” som ikke er underlagt spontanismenmen som 
heller ikke kan kutte forbindelsene tilbake til den umiddelbare 
tilslutning og tillit fra kollegene. I visse situasjoner må 
han også anlegge en "taktikk” overfor sine arbeidskamerater for 
å sikre støtte til faglig-politiske initiativ. Slik sett er 
de mer "avanserte" enn grunnplanet. Arbeidskollegene forventer 
at tillitsmannen løser de oppståtte problemer og konflikter.
Til gjengjeld gir de ham sin støtte til det forhandlingsopplegg 
han har tenkt igjennom men som av naturlige grunner ikke kan 
røpes i alle detaljer. Under visse omstendigheter er tillits
mannen nødt til å holde opplysninger tilbake fra kollegene - av 
hensyn til taktikken overfor arbeidskjøperen. Men her vil det 
alltid være en balansegang som bare tillitsmannen selv - sammen 
med klubb- eller fagforeningsstyret, forhandlingsutvalget osv. - 
kan vurdere. På dette viset blir han overlatt til seg selv på 
en måte som forutsetter en viss selvstendighet, og som er med 
på å skape en viss selvstendighet hos ham.

For å kunne utføre sin oppgave som tillitsmann tilfredsstillende 
og med tilstrekkelig sikkerhet, må han i stadig større grad 
være orientert ikke bare om det alminnelige avtale- og lov
verket som "regulerer” arbeidslivet, men også om samfunnsøko
nomiske og mer generelle politiske spørsmål. På denne måten 
kommer de politiske forholdene inn "utenfra” i forhold til fa
brikkporten, kontorlandskapet osv.. Den politiske orienterin
gen er nødvendig for at tillitsmannen skal være i stand til å 
fungere som tillitsvalgt "innenfor" bedriftsporten. Slik blir 
tillitsmannen en formidler av politiske strømninger og stand
punkter "utenfra" og innover i arbeidsfellesskapet. Samtidig 
er hans evne til å ivareta dette fellesskapets interesser av
gjørende for hans posisjon som formidler av impulser "utenfra" 
på en måte som kommer arbeidskollegene til nytte. Tillitsman
nens politiske engasjement begrenses av den "nytte" arbeider-
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fellesskapet har av dette engasjement for så vidt som det styr 
ker tillitsmannen når det gjelder å løse problemene med "de 
nære ting". Går han over en viss grense, risikerer han å bli 
kastet. Men er han samtidig en dyktig tillitsmann, tillater 
arbeiderfellesskapet at han engasjerer/seg politisk, formelt 
eller uformelt, på vegne av sine kolleger - selv pm hans poli
tiske standpunkter går langt ut over det politiske bevissthets 
nivået som er til stede i arbeidsstokken i gjennomsnitt. I 
noen tilfelle kan en politisk engasjert tillitsmann få med seg 
klubben i et initiativ på ekte, "tillitsfulle" premisser. I 
andre tilfelle blir hans politiske engasjement kapslet inn og 
holdt utenfor, idet kollegene betrakter ham som en god tillits
mann, men stiller seg likegyldig, eller overbærende til hans 
politiske standpunkter. (Jfr. de mange dyktige tillitsmenn 
som politisk har tilhørt NKP, mens deres bedriftsklubber har 
vært nærmest 100% sosialdemokratiske).

FORTROPPEN

Til tross for at framveksten av massemedia som en tilsynelaten 
selvstendig "sfære" for politikk påvirker folks politiske stan 
punkter og holdninger, vil den aldri kunne erstatte eller helt 
fortrenge de holdninger som utvikles gjennom det som skjer på 
arbeidsplassen, gjennom tillitsmannsapparatet, i tariffopp
gjørene og diskusjonene mann og mann i mellom om arbeidsbetin
gelsene. I kraft av sin "strategiske posisjon" både i forhold 
til arbeidskjøperne og i forhold til "samfunnet" utenfor be- 
driftsporten (staten, lovverket, de politiske partiene osv.), 
vil tillitsmannssjiktet på mange måter være "arbeiderklassens 
avantgarde" (fortropp). De er en "fortropp" ikke i kraft av 
medlemskap i et politisk parti, eller tilslutning til en "ideo
logi", men i kraft av sine oppgaver og de erfaringer og kunn
skaper som de tilegner seg gjennom tillitsmannsarbeidet. De 
politiske strømninger og standpunkt som dominerer i tillits
mannss j iktet på grunnplanet, vil være avgjørende for den poli
tiske utvikling i arbeiderklassen i det hele tatt. Arbeider
klassen kan ikke som helhet styres politisk av noe bestemt 
parti i åpen strid med tillitsmennenes interesser og funksjone: 
Sosialdemokratiets dominans i arbeiderklassen ville være umulij 
om ikke DNA også dominerte i tillitsmannssjiktet, - om ikke dei 
sosialdemokratiske ideologien hadde en naturlig grobunn i til
litsmennenes virksomhet.

Nettopp av denne grunn blir sosialdemokratiets forhold til ar
beiderklassen svært problematisk når det av økonomiske grunner 
ikke lenger kan føre en sosialdemokratisk politikk, men tvert 
om begynner å føre en politikk som samtidig er en trussel mot 
de oppgaver og funksjoner som tillitsmannssjiktet har. DNA's
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anslag mot forhandlingsretten (lønnsstoppen høsten 1978) er det 
mest direkte anslag mot denne gruppens interesser. Samtidig er 
den et anslag mot arbeiderklassens demokratiske rettigheter.

En sterk venstresosialistisk bevegelse i Norge vil ikke være 
mulig om den ikke samtidig springer ut av og har støtte i sen
trale deler av det lavere tillitsmannssjiktet. DNA har lenge 
forstått denne gruppens strategiske betydning. Men oppgaven 
som regjeringsparti lar seg ikke lenger forene med partiets 
oppgave å "vinne" tillitsmannssjiktet for sin politikk, fordi 
DNAfs politikk i dag tvert om truer dette sjiktets funksjoner. 
Dermed er DNA i ferd med å sage over den grenen partiet har 
sittet på. På den andre side vil ikke DNA vinne tilbake dette 
sjiktets fulle tillit om partiet ikke samtidig legger om sin 
politikk slik at den støtter opp under tillitsmennenes oppgaver 
og funksjoner og derigjennom om arbeiderklassens interesser.
Men en slik omlegging er ikke mulig for DNA i regjeringsposi
sjon. Når DNA ikke lenger er i stand til å fange opp signalene 
fra tillitsmannssjiktet, og langt mindre omsette dem i praksis, 
vil tillitsmannssjiktet på sin side få vansker med å forene de 
politiske signalene fra DNA med sin egen praksis og derigjennom 
formidle de videre nedover i arbeidsstokken.

Deler av tillitsmannssjiktet, som ikke er noen enhetlig gruppe, 
kan selvsagt komme til å gå i en viss høyre-retning, dersom * 
det oppstår sterke, spontane høyretendenser i grunnplanet, 
f.eks. gjennom fremmedarbeiderproblemet. Men høyredreiningen 
i dag er heller av en slik karakter at den mer truer med å opp
løse tillitsmannssjiktets basis i arbeiderfellesskapet. (Jfr. 
den økonomistiske ideologien omkring koblingen mellom inflasjon^ 
reallønnsutvikling og marginalskatten). Ideologien rundt ar- 
beiderfellesskapet har vesentlig vært sosialdemokratisk preget 
som "solidaritetstanken", der solidariteten også omfatter soli
daritet med DNA. Derfor vil det være grenser for hvor langt 
tillitsmannssjiktet kan gå mot høyre uten at d£t kommer i strid 
med sin egen ideologi og uten at det utløses motreaksjoner mot 
høyredreiningen, slik vi bl.a. har kunnet iaktta i forbindelse 
med tariffoppgjørene og statsbudsjettet. Den ideologiske frust
rasjonen i tillitsmannssjiktet bare øker jo mer DNA med sin 
politikk undergraver "solidaritetstanken" og partiets tidligere 
tradisjoner. På lenger sikt betyr dette at det åpnes for mer 
opposisjonelle holdninger i tillitsmannssjiktet.

Det er bare denne gruppen innenfor arbeiderklassen som i det 
hele tatt kan drive fram en samlet strategi som forener kampen 
for arbeidsplassene med en allianseskapende lønnspolitikk, og 
som forener en kamp om å vinne posisjoner på arbeidsplassene 
ned en politikk som vinner posisjoner overfor statsmakten. 
(Avsluttet i mars 1981.)
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NOTER

1) ■Se Vardøger 8^ Om overgangssamfunnets politiske økonomi:
Sovj etunionen.

2) Se særlig professor Gudmund Hernes: "Markedet som domstoV1 i 
Gudmund Hernes (red): Forhandlings økonomi og blandingsad- 
ministrasjon^ Oslo 1978, s. 122 ff.

3) Professor Hernes er for tiden statssekretær i Planleggings- 
departementet. Han er dessuten hovedforfatter av utkastet 
til nytt prinsipprogram for DNA.

4) Lenins karakteristikk av det sovjetiske statsapparatet i 
notatet "Spørsmålet om nasjonaliteten eller 'autonomiserin
gen' ", fra 1922.

5) St.meld. nr 89 (1979-80): Om høgre teknisk utdanning i 
Norge3 s. 5.

6) Kravet er bl.a. blitt framsatt av Vestlandskonferansen av 
klubbtillitsmenn innenfor Akerkonsernet høsten 1980. Noen 
bevegelse eller felles politikk er imidlertid ikke satt ut 
i livet på dette punkt.

f En bok om krise og overflod: ^
Når jobbene

FORSVINNER
Dag Seierstad

Aktuelt og lettfattelig 
for alle som uten spe
siell bakgrunn i øko
nomi vil ha rede på:
• De vestlige industri
lands økonomiske 
krise, hvordan den 
forstås og søkes løst.
• Årsakene til infla
sjon, arbeidsløshet og
produksjonsnedgang.

• Alternativet: En 
sosialistisk krisepolitikk.

I bokhandelen nå,

&
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Arne Overrein:

Kapitalisme, stat og arbeiderbevegelse — Noen 
strøtanker omkring Ebbings artikler i Vardøger 
nr. 11 og 12

Av artiklene i forrige nummer av Vardøger er særlig to viet de 
politiske sidene ved sosialdemokratiet. Disse er Przeworskis 
"Sosialdemokratiet som historisk fenomen'og Hans Ebbings "Klasse- 
kompromiss i krise" (Vardøger 11, hhv. s. 3-41 og s. 42-84). 
Ebbings artikkel i dette nummer av Vardøger kan dessuten sees 
på som en fortsettelse av forrige nummers bidrag. I denne ar
tikkelen vil jeg komme med en del kritiske bemerkninger særlig 
til Ebbings artikler. Dette betyr ikke at ikke de andre ar
tiklene i forrige Vardøger også kunne bli kritisert, men heller 
at Ebbings artikler er de eneste som får fram et helhetsperspek
tiv og som drøfter sosialistisk strategi. Vanskelighetene i å 
gjøre dette på en skikkelig måte, er langt større enn analyser 
som er rent deskriptive og som beveger seg primært på det øko
nomiske området. Sjøl om jeg er uenig på en del viktige punkter, 
anser jeg likevel Ebbings bidrag som et godt utgangspunkt for 
en nødvendig debatt. En del av det jeg kommer inn på i denne 
artikkelen er heller ikke å regne som kritikk av spesielt Ebbing, 
men mer som kommentarer til standpunkter som hersker på venstre
sida generelt. Som utgangspunkt tar jeg her Przeworskis bidrag, 
for så etter hvert å komme inn på Ebbings posisjoner.

PRZEWORSKIS PESSIMISME OG STAT-MARKED-MODELLEN

Både Przeworski og Ebbing beskriver reformismen og det sosial
demokratiske klassekompromissets "sammenbrudd". Kort sagt går
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dette "sammenbruddet" ut på at kapitaleiernes interesser for 
høye profitter og arbeidernes interesser av økt levestandard og 
sosial sikkerhet, ikke lar seg forene. Mens Ebbing legger vekt 
på at dette problemet i Norge blir akutt på slutten av 70-talle 
med den økonomiske nedgangstida, legger Przeworski vekt på at 
denne motsetningen har vært et permanent problem for sosialdemo 
kratiet som av denne grunn har måttet vandre ut og inn av re
gjeringsposisjonene. Konklusjonen til Przeworski blir dermed 
at sosialdemokratiet aldri vil komme til å "føre de europeiske 
land over i sosialismen." (Vardøger 11, s. 34). Grunnen er at 
et slikt forsøk vil skape økonomisk kaos og nedgang som arbei
derne vil reagere negativt på. Med det parlamentariske demo
krati som forutsetning vil dette bety at den sosialdemokratiske 
regjering vil bli nedstemt ved neste valg. Przeworski synes å 
antyde at sosialismen bare kan gjennomføres diktatorisk og der
for aldri kan bli et stabilisert samfunnssystem. (Jfr. s. 34 - 
35).1

Sjøl om Przeworskis bidrag i mangt er verdifullt, kan jeg ikke 
være enig i denne pessimismen. Denne pessimismen kan kanskje 
gjelde land som Chile og Portugal som han nevner. Men den gjel
der ikke de europeiske kjerneområdene (herunder Norge) og - vil 
jeg tro “heller ikke USA. Noen fyldestgjørende argumentasjon 
for dette standpunktet kan jeg ikke gi i denne artikkelen. Hva 
jeg er uenig, i er Przeworskis betraktning av sosialdemokratisk 
reformisme og velferdsstat som et reint politisk fenomen - 
egentlig et vakkert luftslott i "overbygninga", hvilende på en 
beinhard "basis" av kapitalistisk økonomi. Betraktes den mo
derne stat som et slikt overbygningsfenomen, blir det lettere 
å trekke den konklusjon som Przeworski gjør, nemlig at velferds
staten faller sammen av seg sjøl, bare en høyreorientert regje
ring tar over: Sosialdemokratiets "keynesianisme" tillater ved 
selve sin logikk ikke kumulering av reformer fordi det er 
grenser for statssektorens uproduktive ekspansjon. Dette hev
der Przeworski og resonnerer videre: "Når en borgerlig regjer
ing kommer til makten, behøver den ikke engang "oppheve" vel
ferdsstaten. Det er tilstrekkelig at markedets virkemåte over
lates til seg selv over et visst tidsrom." (s. 32). Przeworskis 
poeng er at sosialdemokratiet ikke har noen løsning på hvordan 
velferdsstaten skal berges gjennom økonomiske nedgangstider. 
Forutsatt at sosialdemokratiet tar sikte på å erobre flertallet 
gjennom demokratiske valg, er derfor sosialdemokratiet innelåst 
i et evig dilemma. Jeg er enig i Przeworskis påpekning av at 
sosialdemokratiet egentlig står uten et klart økonomisk-poli- 
tisk alternativ i krisa. (Jfr. s. 32). På den annen side synes 
høyrekreftene heller ikke å kunne føre økonomisk politikk som 
fører ut av krisa - selv ikke på kapitalistenes snevre premis- 
ser. Slik synes det i alle fall å være med den nyliberalistiske
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politikk som i dag føres i Amerika og Storbritannia. En feil 
Przeworski etter min mening gjør, er at han tendensielt tilskri
ver den sosialdemokratiske reformpolitikken (utjevningspolitikk 
etc.) skylden for økonomiske kriser: forsøk på radikal reform
politikk fører nødvendigvis til at kapitalistene ikke vil in
vestere og dermed til krise. Det er ingen grunn til å tro at 
årsaken til kapitalismens nåværende krise ligger i disse for
hold.

Avgjørende er det her at det ikke finnes noen økonomisk poli
tikk som er den "adekvate11 i forhold til kapitalens behov. 
Przeworski synes å resonnere som om en klassisk laisse-faire- 
politikk skulle være det riktige ut fra kapitalens interesser, 
og at alt annet egentlig er politiske hemninger som forstyrrer 
den økonomiske "basis’1. Det grunnleggende teoretiske skjema 
for denne tankegangen er at stat/politikk er absolutt atskilt 
fra økonomi, og at dette utgjør to sfærer. Det er tydelig at 
Przeworski opererer med dette grunnleggende skillet, f.eks. an
vender han antitesen stat-marked. (Jfr, s. 31) . Markedet represen
terer de "korporative” kreftene, interesseorganisasjonene som 
springer ut fra økonomien. Staten representerer det politiske 
nivået, der partiene appellerer ideologisk til velgerne og ut
trykker velgernes meninger i den parlamentariske forsamling. 
Denne analysemodellen opererer altså med to "systemer" - det 
korporative og det politisk-demokratiske. Et populært tema 
innen moderne samfunnsforskning har vært disharmonien mellom 
den makt som de to systemene representerer og faren for at det 
korporative system undergraver det politisk-demokratiske sys
temet. Et slikt perspektiv kan vi f.eks. øyne hos Stein Rok- 
kan - jfr. hans kjente analyse av det norske politiske system, ’• 
Numerical Democracy and Corporate Pluralism. Przeworskis ana- * 
lyse av sosialdemokratiet har en lignende modell som basis.

KRITIKK AV STAT-MARKED-PARADIGMET

Denne teoretiske modellen fester oppmerksomheten for ensidig 
på disharmonien mellom det økonomiske og det politiske system. 
Disharmonien innen det økonomiske system som sådan blir under
slått til fordel for antagelsen av at dette system ville "fun
gere" dersom det ble "overlatt” til seg sjøl. I denne artik
kelen har jeg prøvd å tenke dette på en annen måte. "Økonomi" 
kan etter min mening ikke tenkes som et uavhengig system. An
tagelsen om at systemet fungerer dersom det ble overlatt til 
seg sjøl, forutsetter m.a.o. en utillatelig abstraksjon. Øko
nomien er alt i utgangspunktet innvevd i politiske og ideolo
giske sammenhenger. Gjennom økonomiens disharmonier og kriser 
uttrykkes ikke bare teknisk-økonomiske funksjonsproblemer, men 
egentlig en krise i kapitalismens makt- og herredømmeforhold.
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Den økonomiske krisa kan ikke analyseres i rent økonomiske 
termer. Kampen i dagens offentlige debatt dreier seg ikke 
minst om dette punktet: om den økonomiske "situasjon” skal vur
deres ut fra rent "økonomiske" premisser eller om også politiske 
(f.eks. velferdsstatlige) premisser skal komme inn. Aksepterer 
vi tesen om økonomien som et autonomt "system" som kan utfor
skes av en autonom økonomisk vitenskap, da vil denne debatten 
foregå på snevert økonomistisk-borgerlige premisser.2 Da vil 
også den tanken oppstå at veien ut av den økonomiske krisa, 
består av rent økonomiske tiltak. Særlig etter etableringen 
av politisk demokrati og arbeiderbevegelsens fremmarsj i dette 
århundret, er det tydelig at.kapitalismens økonomi mer og mer fun
gerer på bestemte politisk-statlige premisser, og at en endring 
av disse forhold bare kan skje ved at det kjempes gjennom andre 
og reaksjonære politiske ordninger. Dersom det virkelig eksi
sterte et autonomt økonomisk system som var funksjonsdyktig, 
da var ikke politiske og ideologiske forhold av betydning for 
å komme ut av den nåværende krisa. Det beste bevis for at så 
ikke er tilfelle, er når de klokeste av borgerskapets egne re
presentanter krever en "mentalitetsendring" i folket: vi må 
innse at vi har "levd over evne", dempe våre krav osv. Disse 
representantene innser m.a.o. fullt ut at politisk-statlige 
forhold spiller en avgjørende rolle. Derfor går i alle fall 
visse grupper innen borgerskapet inn for å nedbygge den stat
lige intervensjonspolitikken, f.eks. for lønnsoppgjørene, til 
fordel for en åpen klassekonfrontasjon med fagbevegelsen og 
arbeiderklassen.2a Når Ebbing i sin artikkel i dette nummer 
av Vardøger synes å mene at blandingsøkonomien bare er en ideo
logisk fiksjon og at den sosialdemokratiske "planøkonomien" har 
brutt sammen,3 så er dette i beste fall en sannhet med modi
fikasjoner. Det er nok ikke bare i de "professorate hjerne- 
vinninger" som Ebbing mener, at statsintervensjonen - enten 
meglende eller til fordel for det arbeidende folket - oppfattes 
som en realitet. Også i det "praktiske liv" - hos bedriftsle
derne - og hos kapitalistklassens representanter i NAF, opp
fattes saken slik.4 En annen sak er det at den liberalisme 
borgerskapet nå roper på og som sosialdemokratiet og arbeider
bevegelsen (samt også "mellompartiene") er et reelt hinder 
for, ikke er noen løsning på krisa, siden denne er en krise 
for selve det kapitalistiske prinsipp for produksjon av rikdom.

De mange venstreorienterte samfunnsforskere som i dag tenker 
ut fra "stat-markedet-modellen", har egentlig en pessimistisk 
grunnholdning - liksom betydelige deler av det nye venstre fra 
60- og 70-åra har kulturpessimismen som grunnlag for sin radi
kalisme. De ser nemlig et system av parlamentarisk demokrati, 
offentlighet, "motekspertise", utenomparlamentariske aksjoner 
og uegennyttig idealisme på permanent defensiv i forhold til
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et iskaldt økonomisk-teknokratisk og korporativt system der 
enhver er seg sjøl nærmest. I Norge er oljesektoren blitt inn- 
begrepet på denne truende overmakta. Men til tross for at de 
mener at systemet til slutt vil sluke dem på totalitært vis, 
mener den radikale samfunnsforskeren og SV-generasjonens idea
lister at det er en moralsk plikt å kjempe mot dette umenneske
lige systemet. En slik moralisme har naturligvis det mellom- 
lagsdominerte SV store vansker med å mobilisere arbeiderklassen 
på. Denne moralismen er egentlig økonomismens tvillingbror!; ut
gangspunktet er jo at kapitalismens reint økonomiske logikk 
bare kan brytes gjennom en moralsk begrunnet protest: dette 
standpunkt finnes i alle sjatteringer på venstresida, fra den 
enfoldige reformismens "rettferdige krav" til venstreromantiske 
ideer om en motkulturell revolusjon, nye livsformer etc. Venst- 
residas moralisme forblir moralisme, så lenge man ikke kan inn
se at selve den klassemessige og sosiale utvikling i et land 
som Norge ikke styrker kapitalismen, men demonstrerer kapita
lismens udugelighet. I en slik sammenheng gjelder det f.eks. 
å se den nye oljesektoren. På den ene sida har fremveksten av 
denne sektor ført med seg fenomener som ikke passer til hers
kende idealer og livsstil på venstresida. Imidlertid gjelder 
det ikke å se seg blind på dette, men derimot få øynene opp 
for oljesektoren som privatkapitalismens falitt: den er et ek
sempel på at nye industrigreiner ikke lenger kan utvikles på 
basis av kapitalistisk organisasjon. Oljeindustrien er stats- 
organisert og dermed er det ikke gitt at den styrker borger
skapet som klasse, men tvert om gjør denne klassen enda mer 
avhengig av statsapparatet enn tidligere. Dermed blir den po
litiske kampen om staten enda viktigere enn tidligere.5

Med denne påstanden vil jeg gå inn på Ebbings posisjon, for 
denne påstanden står i motsetning til Ebbings syn på staten og 
muligheten for en sosialistisk politikk gjennom statsapparatet. 
Liksom den moralistiske sosialismen, er det nemlig slik at Eb
bing utelukkende ser økt statlig makt som noe negativt - som 
noe per definisjon i motstrid til arbeiderklassens interesser. 
Denne opposisjonen mot staten hviler imidlertid på ulike pre- 
misser. Den dominerende SV-sosialismen, slik den fremkommer i 
"sosialisme på norsk”, ser i den moderne statsutvikling, in
klusive den økte økonomiske makt, konturene av en totalitær 
stat. Det er i denne sammenheng Rune Slagstad har fremsatt sin 
"liberale utopi": sosialisme på norsk betyr et samfunn med 
mindre statseiendom enn i dag. Etter min mening er denne stats- 
skrekken en kapitulasjon for høyrebølgen. Den inneholder ikke 
engang et forsøk på å avgrense seg mot de liberalistiske illu
sjonene som nå herjer høyresida - tvert om har også kretser i 
SV sunget lovsanger over småkapitalismens fortreffelighet.
Ebbing kritiserer med rette "sosialisme på norsk"-ideologien.
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Men han ser ikke at han sjøl på sin måte er i ferd med å havne 
i en "liberal utopi", nemlig at arbeiderklassens kamp foregår 
og bør foregå utafor det politisk-statlige felt, eventuelt i 
kamp mot staten. Min påstand er altsåyat også Ebbing er fanget 
av en liberalistisk illusjon: illusjonen om at kampen mellom bor
gerskap og arbeiderklasse fortsatt foregår i et statsfritt rom, 
ideen om "markedet" kontra "politikken" (jfr\ Przeworski), kort 
sagt: illusjonen om staten som en "kunstig" og uvesentlig "over
bygning" over samfunnetj som stedet hvor det "reelle" liv, pro
duksjon av mat, klær etc. foregår, som basis.6

EBBINGS POLITISKE PERSPEKTIV

I motsetning til "sosialisme på norsk"-retningen, står Ebbing for 
et optimistisk syn på vegne av arbeiderklassen og sosialismen. Men 
på den annen side deler Ebbing det grunnleggende skillet mellom 
politikk og økonomi som jeg skisserte ovenfor. Ebbing overtar 
sosiologiens tese om det korporative versus det politiske og 
understreker kraftig avmakten til det politiske element overfor 
de prosessene som utspilles på det korporative nivå. Men: hele 
denne tankegangen får altså et motsatt fortegn fordi han har 
stor tillit til at arbeiderklassen vil vinne denne rent korpo
rative drakampen med kapitalistene. Det gjelder for Ebbing at 
den rene og "egentlige" klassekampen utfolder seg, nemlig den 
økonomiske kampen mellom arbeid og kapital, og at kreftene ikke 
blir avsporet til ideologisk og politisk kamp i "overbygninga".

At Ebbings teoretiske analyse bl.a. tar sikte på å legitimere 
en bestemt politisk retning innen SV - en retning som etter min 
mening ikke har noen reell løsning på venstresidas problemer - 
skal jeg her la ligge. Hans to artikler er en lang polemikk 
mot det nytteløse i å kjempe om makta innen statsapparatet. 
Reformer kan ikke komme via statsapparatet - da er de i til
felle skuebrød som tildekker kapitalens herredømme. Enhver 
bevegelse som erobrer statsmakta, blir sjøl ødelagt gjennom 
denne statsmakta - det er det som har skjedd med Arbeiderpar
tiet ifølge Ebbing. Det gjelder derfor at kampen føres på det 
økonomiske basisnivå - ubesmittet av hva som foregår på det 
statlig-institusjonelle plan. Hvorvidt konklusjonen da blir 
at denne "rene" arbeiderbevegelse aldri kan føre en effektiv 
reformpolitikk, men bare ta sikte på det revolusjonære "brudd" 
med kapitalismen, forblir et ubesvart spørsmål i Ebbings ana
lyser. Ut fra denne syndikalistisk pregede posisjonen, blir 
det i alle fall vanskelig å forstå hvordan den faktiske reform
politikk som har vært ført, har vært mulig.
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STAT, ØKONOMI OG ARBEIDERKLASSE

Staten er ikke bare en "refleks" av de økonomiske forholdene, 
heller ikke et viljesløst redskap for den herskende klassen.
Men heller ikke bare et resultat av klassekampen på det økono
miske området som avspeiler seg på politikkens og ideologiens 
område. Derimot må staten betraktes som en sjølstendig makt 
som griper aktivt inn i klassekampen7, og som også må sees på 
som en del av produksjonsmåten. Staten har i Norge særlig i 
etterkrigstida - grepet aktivt inn i produksjonsforholdene og 
i utviklinga av produktivkreftene og modifisert disse til ar
beiderklassens fordel. Det viktigste her er at denne utvik
linga er en følge av selve arbeiderklassens kamp - det er 
klassekampen som har modifisert staten og dermed de kapitalis
tiske produksjonsforholdene. Hvorvidt dette har vært en plan
lagt og intendert utvikling fra arbeiderbevegelsens side, er 
en annen sak. Trolig må vi se den historiske utviklinga som 
en kamp mellom ulike planer og prosjekter som førte til et re
sultat ingen kunne forutsi på forhånd. Rent teoretisk synes 
Ebbing å akseptere den oppfatning at klassekampen her er til 
stede på alle områder av samfunnslivet - inklusive altså staten. 
I hans konkrete analyse av den norske utvikling forsvinner imid
lertid denne innsikten, og han opererer som om staten fortsatt 
er noe som entydig er knyttet til borgerskapet og i kamp møt 
arbeiderklassens interesser. Ja, Ebbing setter dette enda mer 
på spissen når han synes å hevde at de nye mellomlagene som 
sitter i stat- og kommune-apparatet, alene av den grunn at de 
befinner seg i det "borgerlige statsapparat"("Klassekompromiss", 
s. 59), står på gal side i forhold til arbeiderklassen. Her 
virker det som Ebbing tegner et bilde av de klasser og grupper 
som står utafor arbeiderklassen, som "en reaksjonær masse" - i 
så fall rammes håh av Marx1, Lenins og andres kritikk av en slik 
eksklusiv arbeiderisme.3

Den grunnleggende feil som gjøres,er at arbeiderklassen og sta
ten stilles opp mot hverandre. Både i den betydning at de re
presenterer motstridende interesser og i den betydning at ar
beiderklassens situasjon ikke alt i utgangspunktet er preget 
av staten gjennom statlige inngrep i økonomien, velferdsstaten 
osv. Ut fra denne feilaktige anti-tesen stat - arbeiderklasse, 
lanserer så Ebbing sin teori om at sosialdemokratiet har utvik
let seg fra arbeiderklasseparti til å bli "statsbåret". Uttryk
kelig sier Ebbing om forholdet DNA-staten at staten er den uav
hengige variable, partiet den avhengige variable. Grunnposisjonen 
er altså at staten urokkelig beholder sin borgerlige karakter, 
til tross for arbeiderbevegelsens politiske og faglige frem
marsj. Det er denne grunnposisjonen jeg er uenig i. Etter 
min mening er det umulig å forklare norsk etterkrigshistorie ut 
fra denne grunnposisjonen.
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SYSTEMRASJONALITET OG KLASSEKAMP

Det 20. århundres virkelighet tillater ikke noe absolutt skille 
mellom stat og samfunn eller mellom politikk og økonomi. Men 
heller ikke i det 19. århundre var dette skille en realitet, 
sjøl om mange trodde det. I denne sammenheng bør det påpekes 
at Marx betraktet "økonomi" som isolert disiplin som en bor
gerlig vitenskap. Marx kritiserte den mest avanserte borger
lige økonomi, hans hovedverk har undertittelen Kritikk av den 
politiske økonomi. MarxT kritikk retter seg imot enhver ide 
om at det eksisterer et autonomt økonomisk "system" som fun
gerer i kraft av sin egen rasjonalitet. Det eksisterte ingen 
systemrasjonalitet - samfunnet besto i stedet av en prekær og 
ustabil totalitet med økonomiske, politiske og ideologiske 
komponenter. Økonomien var et uttrykk for maktforhold mellom 
mennesker. Det fantes ikke noe "system" - bare klassekamp. 
Disse tankene sto i motsetning til Smiths og Ricardos intensjo
ner om å avdekke de evige lovene for et autonomt økonomisk sys
tem - liksom de også i dag står i motsetning til sosiologiens 
skille mellom"marked" og stat eller mellom politikk og økonomi

Men denne oppfatninga står også i motsetning til de ulike vari
anter av kapitallogikk som i det siste tiår har preget en del 
marxistiske retninger. Det finnes ingen "ren" økonomi - derfor 
heller ingen "kapitallogikk". Særlig i vår tid er det åpenbart 
at det ikke er mulig å skille absolutt mellom stat og samfunn. 
Staten er allestedsnærværende: over alt er den formidlet med 
samfunnet. Det er en liberalistisk illusjon å tro at markedet 
kan overlates til seg sjøl - sjøl om enkelte kapitallogikere 
på dette punktet argumenterer som om det her er en allianse 
mellom nyliberalisme og marxisme! Men dermed er det også illu
sorisk å tro at arbeiderklassens "rene" faglig-økonomiske kamp 
ikke alt i utgangspunktet er preget av det statlig-politiske 
forholdet og dermed mer og mer dreier seg om makt og posisjoner 
innen statsapparatet.

I denne sammenheng bør det også rettes et kritisk blikk på det 
system-begrep som kommer frem i Ebbings analyser. Han synes å 
forutsette at et samfunn bare kan "fungere" ved at en klasses 
interesser setter seg igjennom på alle plan:

"Det er heller ingen avgjørende motsetning mellom at 
en klasses interesser får dominere i et samfunn og det å 
få samfunnet som ’helhet' til å fungere. Tvert om: et 
kapitalistisk samfunn kan bare utvikle seg og bestå ved at 
kapitalistklassens interesser får dominere ved den makt 
som ligger i produksjons- og eiendomsforholdene og staten." 
(liKlassekompromiss", s. 63).
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Her forutsettes det at en systemrasjonalitet eksisterer. Men 
hva vil det egentlig si at et samfunn "fungerer" og "består"? 
Hvor konfliktfylt må et samfunn være for at vi kan si det mot
satte? Tanken om en kapitalistisk systemrasjonalitet må ikke 
bli en tvangstrøye som gjør oss ute av stand til å forstå to
taliteten av et samfunn som en klassekamp- og konfliktsammen
heng, en sammenheng som nettopp forandrer seg som følge av 
disse konfliktene. Vi kan ikke begynne studiet av samfunnet 
med et funksjonalistisk apriori.

Ebbings tendens til funksjonalisme består i at han sier at 
kapitalismen ikke kan eksistere uten at kapitalistklassen 
setter sin makt gjennom på alle områder (eller i alle fall) 
på de sentrale økonomiske og politiske områder). Siden det 
revolusjonære "brudd" med kapitalismen ennå ikke er skjedd, 
følger det logisk at kapitalistklassen fortsatt må utøve en 
slik uinnskrenket makt - f.eks. i det norske samfunn. I dette 
perspektivet er det ikke plass for den mulighet at kapitalist
klassen har fått sin maktposisjon sterkt svekket. Og heller 
ikke plass for det syn at det slett ikke eksisterer noe hel
hetlig system som "fungerer", men at de enkelte klasser og 
klassefraksjoner kjemper en stadig kamp om innflytelse innen 
de ulike områder av samfunnslivet. Etter min mening er dette 
siste perspektivet det mest fruktbare for en forståelse av det 
norske samfunnet. I et slikt perspektiv blir det også mulig 
å forstå den disharmoni (og ikke funksjonalitet) som i dag 
tydelig hersker mellom de økonomiske, politiske og ideologiske 
nivåer. Konfliktene innen disse områdene forløper dessuten 
heller ikke parallelt. De har ingen direkte sammenheng med 
hverandre, men følger sine interne logikker. De kan altså 
ikke reduseres til en allmenn konflikt, f.eks. mellom arbeid 
og kapital. En sosialistisk bevegelse som har som mål å om
danne samfunnet, kan aldri lykkes om den ikke makter å presen
tere et perspektiv som omfatter en sosialistisk løsning på 
alle de viktigste konfliktene som finnes. Strategien kan ikke 
begynne med økonomien - i den håpefulle tro at løsningen av de 
andre problemene følger "av seg sjøl" etter hvert.

I Ebbings perspektiv synes det å være slik at både kapitalist
klassen og arbeiderklassen har de egenskaper som skal til for 
å forme samfunnet fullstendig "i sitt bilde", både økonomisk, 
politisk og ideologisk. (Småborgerskapet, "mellomlagene" osv. 
har dem derimot ikke.) Den minst grunnleggende innvendingen 
mot dette er at de to hovedklassene så og si "nøytraliserer" 
hverandre og hindrer hverandre i fullstendig dominans. Der
med forutsettes en situasjon der motsetningen mellom arbeid 
og kapital er den altoverskyggende konflikt som setter sitt 
tydelige preg på alt annet. Denne situasjonen hadde vi til
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nærmelsesvis i mellomkrigstida - perioden da den i dag krise
rammede arbeiderbevegelsen vokste seg sterk og erobret sin 
maktstilling. Men er dette situasjonen i dag? Det er tvilsomt, 
for den nasjon og den verden vi lever i, preges ikke bare av 
konflikten mellom arbeid og kapital, njen også av en rekke andre 
konflikter og problemer som ikke kan sammenfattes under kon
flikten arbeid-kapital.9 Et slikt syn står ikke nødvendigvis 
i motsetning til et marxistisk perspektiv. vDet er nemlig ka
pitalismens produksjon av et stadig større merprodukt som både 
muliggjør og etter hvert nødvendiggjør (forutsatt arbeiderbe
vegelsens kamp) utviklinga av velferdsstaten og dermed de nye 
sosiale sjikt som er knyttet til denne ("mellomlagene”). Det 
skjer med andre ord en komplisering og ikke en forenkling av 
den kapitalistiske klassestruktur - for øvrig i samsvar med 
og ikke i motsetning til MarxT utviklingsprognose.1Q Denne 
kompliseringen gjør at konflikttypene i den moderne kapitalisme 
blir mer mangeartet og innbyrdes ulike. Denne utviklinga mot 
en tilstand av mangeartede konflikter henger også sammen med 
utviklinga av demokratiet og en generell demokratisk atmosfære 
i samfunnet ("medbestemmelsesrett" etc.). Flere interesser og 
flere problemer blir dermed artikulert i den demokratiske of
fentligheten og fremtvinger en eller annen respons fra stats
apparatet. På denne måten blir f.eks. de omdebatterte "sam
livsproblemene" tematisert som et politisk spørsmål.11 Hele 
denne samfunnssituasjonen er uttrykk for at den vanlige ar
beidende mann og kvinne etter hvert får overskudd nok til å ta 
opp andre problemer og undertrykkelsesformer enn det som var 
vanlig før: kampen for arbeid og for det daglige brød. Sjøl 
om det i dag ofte er intellektuelle som går i bresjen for å 
artikulere disse problemene, så viser dette at arbeiderklassen 
som følge av den levestandard som til nå er oppnådd, utvikler 
nye og ulike behov som krever nye former for politisk arbeid. 
Tenker vi oss denne tendens forlenget inn i et eventuelt kom
mende sosialistisk samfunn, må vi avfinne oss med en situasjon 
der stadig nye problemer og nye krav dukker opp - problemer og 
krav vi i dag enten synes er latterlig eller ikke kan fore
stille oss i det hele tatt. Historia tar altså aldri "slutt" - 
sjøl ikke i det klasseløse samfunn.12

Hva jeg her har prøvd å si, er for det første at et samfunn 
neppe kan organiseres fullstendig etter en klasses interesse. 
Det vil i alle fall være vanskelig å peke på noe samfunn i nå
tid eller fortid, med en så høy grad åv systemrasjonalitet. 
Dette betyr at heller ikke arbeiderklassens spontane kamp i 
seg sjøl peker frem mot et slikt systemrasjonelt samfunn.
For det andre hevder jeg at en klasses "objektive interesser" 
forandrer seg og utfolder seg over tid. Behov skapes, mens 
andre trenges i bakgrunnen, ettersom samfunnsforholdene endrer
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seg. Hva som er arbeiderklassens ,fegentligen behov, kan ikke 
fastslåes en gang for alle av et politisk parti. I dette lig- 
ger en stor usikkerhetsfaktor.

ARBEIDERKLASSEN OG PRODUKTIVKREFTENE

Hva som til tross for dette gjør arbeiderklassen til det sen
trale politiske orienteringspunkt, er at denne klassen kan 
kjempe for sine krav og interesser uten å måtte skape nye 
herredømmeforhold. I tilknytning til dette må følgende sies: 
Arbeiderklassen er den eneste klassen som kan utvikle nye in
teresser og behov som den kapitalistiske utviklinga åpner mu
ligheten for å realisere, uten å komme i konflikt med sin ek
sistens som klasse. Borgerskapet og småborgerskapet kan der
imot ikke utfolde en sjLik bredde av interesser og krav, som 
den faktiske samfunnsmessige utvikling tillater å realisere.
Det er derfor en tendens til at det borgerlige og småborgerlige 
individ føler seg mer og mer innestengt og hemmet av sin klas- 
seposisjon, mens det tendensielt er slik at individet i arbei
derklassen - forutsatt at utviklinga går mot noe høyere leve
standard og økt fritid - kan utfolde seg på en friere og mer 
allsidig måte enn før. Mens den småborgerlige og borgerlige 
eiendom er truet av denne utviklinga, blir arbeiderklassens 
eiendom - arbeidskrafta - beriket av en slik utvikling. Detta 
betyr at det er i arbeiderklassen at kimene til det Marx kaller 
den nfrie individualitet, grunnet på den universelle utvikling 
av individene"13, finnes. Det er kapitalismen sjøl som skaper 
disse kimene. Arbeidskrafta blir beriket ved at en stadig mer 
avansert teknisk produksjonsprosess og et mer komplisert sam
funn som setter større krav til det enkelte individs sosialitet 
og allmenne mellommenneskelige forhold, gjør en stadig høyere 
kvalifikasjon nødveftdig. Denne kvalifisering skjer både gjen
nom sosialiseringen i familie og skole, så vel som gjennom 
selve arbeidet. Ikke minst den sosiale "omgjengelighet" som 
den moderne avanserte produksjon krever, står i mosetning til 
de autoritære kommandoforhold som tradisjonelt har hersket 
innen den kapitalistiske bedrift. Venstresosialister har van
ligvis undervurdert de positive mulighetene som ligger i denne 
berikelsen av arbeidskrafta. I stedet rettes oppmerksomheten 
ensidig mot å bevare selv den mest uproduktive arbeidsplass - 
arbeidsplasser som ofte er preget av en autoritær lederstruk
tur. Eller man ser det som entydig positivt at mobiliteten i 
arbeidsmarkedet er minst mulig, og at en jobb skal kunne be
holdes livet ut. Dette er politiske synspunkter som står i 
motsetning til tendensen mot en høyere kvalifisering av ar
beidskrafta og en mer allsidig utvikling av det enkelte indi
vid. Innen SV-sosialismen er slike synspunkter solid forank
ret. Underliggende for dette syn er en pessimistisk holdning
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til tendensen i samfunnsutviklinga, som jeg alt har vært inne 
på. Tesen er ikke at kapitalismen utvikler frigjøringspoten- 
sialet som peker utover kapitalismen. Tesen er derimot: kapi
talismens utvikling undergraver og ødelegger frigjøringspoten- 
sialet. Herav også den nærliggende slutning: dess mer av små
borgerlig kapitalisme som bevares, dess bedre muligheter for 
en sosialistisk utvikling.14 En slik holdning ser seg etter 
min mening fullstendig blind på de negative konsekvensene for 
arbeiderklassen (både som produsenter og som manipulerte kon
sumenter) , og risikerer mer og mer å bli en latterlig anakro
nisme for folk flest. En av de mest positive sidene ved 
Ebbings analyser er at/ han så sterkt understreker det jeg har 
vært inne på: at det ikke går noen vei bakover - bare fremover 
gjennom utviklinga av produktivkreftene.

Men da må begrepet produktivkrefter oppfattes ikke snevert 
kapitalistisk, dvs. "rent" økonomisk, men som produktive mulig
heter som er så omfattende at de ikke lenger kan forvaltes 
innenfor rammen av et kapitalistisk samfunn. Produktivkrefter 
i denne betydning har primært med utviklinga av rikere og mer 
allsidig utrustede mennesker å gjøre - mennesker med bl.a. en 
human og sosial innstilling til tingene* og som derfor ikke 
lenger aksepterer kapitalismens norm- og verdi-system. Også 
i denne forstand er kapitalismens produksjonsforhold i ferd 
med å bli undergravd av produktivkreftene. Rikdommens utvik
ling (som innbefatter mye mer enn det som uttrykkes gjennom 
verdiforhold) blir mer og mer knyttet til arbeidskraftas ut
vikling og kommer på den annen side i økt motsetning til de 
private eiendomsformene.

Rikdom er egentlig ikke annet, sier Marx, enn den "universali- 
tet av behov, evner, nytelser, produktivkrefter" som er skapt 
hos individene i løpet av kapitalismens allmenne byttepro- 
sess.15 Denne rikdom er i dag til stede. Men den står i mot
setning til de etablerte eiendomsforhold og til politiske og 
ideologiske herredømmeforhold. En politisk bevegelse som tar 
utgangspunkt i arbeiderklassen, kan etter min mening løse denne 
motsetningen. Men forutsetningen er at arbeiderklassens kamp 
utfolder seg ikke bare økonomisk (da denne kampen bare sikrer 
klassens stilling som lønnsarbeidere)> men som en politisk, 
kulturell og moralsk kamp som fremmer det Marx kalte "den uni
verselle utviklinga av individet"16, og dermed den mest effek
tive utviklinga av produktivkreftene.

Det foregående sagt på en mer oversiktlig måte: Arbeiderklas
sens posisjon under kapitalismen er slik at den tillater ut
viklinga av krav og interesser som peker frem mot den frie 
individualitet og produktivkreftenes frie utvikling under so
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sialismen. Borgerskapets og småborgerskapets privatøkonomiske 
interesser står i motstrid til en tilsvarende artikulering av 
slike krav fra det borgerlige og småborgerlige individs side. 
Samtidig er kapitalismen og den moderne stat tvunget til å ut
vikle produktivkreftene videre - og denne tvang kommer like 
mye av det politiske presset for å opprettholde levestandarden 
og sysselsettingen, som av eiendomsbesitternes autonome inves- 
teringstilbøyelighet. Kapitalistklassen er ikke bare temmelig 
initiativløs når det gjelder det politiske, kulturelle og mo
ralske område. Det kan også merkes en tendens til at denne 
klassen heller ikke er særlig skapende på det økonomiske om
rådet, men i stedet hengir seg til finanssvindel, spekulasjon 
i ikke-produktive eiendomsobjekter osv. Situasjonen er slik 
at de krefter som arbeiderklassen og arbeiderbevegelsen rep
resenterer i et stort perspektiv - altså uavhengig av den ak
tuelle økonomiske nedgang - har vært og er på offensiven.
Disse krefter er og har alle muligheter til å bli det domine
rende samfunnsformende element.

MERPRODUKT OG STATSUTVIKLING. FORSØK PÅ ET 
PERSPEKTIV

Ovenfor har jeg pekt på at rikdom ikke er det samme som verdi. 
Fra kapitalismens standpunkt er det imidlertid slik at rikdom 
bare eksisterer som verdi. Kapitalismens krise består i at 
det blir en stadig større kløft mellom den rikdom som kan frem
bringes gjennom kapitalistisk organisert produksjon (dvs. pro
duksjon for profitt) og den rikdom som det er objektivt mulig 
å frembringe. Og ikke bare er denne ikke-kapitalistiske rik
dom en ren mulighet - den eksisterer også side om side med den 
kapitalistisk produserte rikdom. Den virkelige rikdommen er 
nemlig Malle individenes utviklede produktivkraft."17 Den 
egentlige rikdommen er samfunnsmessig rikdom, ikke privat. 
Kapitalismen gjør produksjonen samfunnsmessig, og dermed frem
står produsenten, ifølge Marx, som "kombinasjonen av samfunns
messig virksomhet".18 Det er denne tankegangen som danner ba
sis for begrepet "totalarbeider", som Ebbing benytter i dette 
nummer av Vardøger. Totalarbeideren kan ut fra dette ikke 
omfatte bare det som er produktivt fra kapitalistisk synspunkt. 
Totalarbeideren må derimot sees ut ifra et begrep om egentlig 
rikdom og egentlig produktivitet. I en slik betraktning må 
bruksverdien, dvs. hva som blir produsert eller hvilke tjenes
ter som blir ytet, komme avgjørende inn i bildet. Totalarbei
deren kan med andre ord godt omfatte arbeidere som fra kapita
listisk synspunkt ikke er produktive, men som fra et sosialis
tisk synspunkt gjør et arbeid som er nødvendig. Betydelige 
deler av "mellomlagene", f.eks. lærere og helsearbeidere, vil 
dermed komme inn under denne kategorien, noe Ebbing også synes 
å mene. (Jfr. "Planøkonomi", s. 173 - 174.)
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I et samfunn hvor en betydelig del av merproduktet ikke kan 
anvendes kapitalistisk (i siste instans på grunn av profitt- 
råtens tendensielle fall), vil det med nødvendighet bli et 
politisk spørsmål hvordan dette merproduktet skal anvendes.
I utgangspunktet står sjølsagt de eiendomsbesittende klassene 
sterkt når det gjelder å bestemme denne anvendelsen. Men 
etter hvert som det blir tydelig at samfunriets egentlige rik
dom ikke lenger adekvat kan uttrykkes gjennom kapitalismens 
verdikategorier, men fremstår som totaliteten av produktive 
individer som sådan, blir en vilkårlig og sløsende anvendelse 
av dette ikke-kapitaliserbare merproduktet urimelig i de ikke- 
besittende klassenes øyne. I et samfunn hvor arbeiderklassen 
og arbeiderbevegelsen har vokst seg sterk og hvor det er etab
lert et politisk demokrati, vil kampen om anvendelsen av dette 
merproduktet bli akutt. Den moderne velferdsstat må ansees 
som et resultat av en slik klassekamp. Velferdsstaten sikrer 
en minimumslevestandard og en økt kvalifisering av arbeids
krafta. Dermed bidrar den til en rikdoms- og produktivitets
utvikling som overgår det kapitalismen kan absorbere og uthulei 
på den måten kapitalismen innenfra. Klassekampen endrer også 
det ideologiske klimaet i samfunnet. Kapitalistklassen blir 
mer og mer tvunget til å legitimere sin produksjon med allmenne 
samfunnsmessige målsettinger.19 Som følge av den økonomiske 
utviklinga åpner det seg et gap mellom en rent økonomisk (ver- 
dimessig) og en velferdsmessig betraktning. Den velferdsmes-- 
sige betraktning vinner i løpet av det 20. århundre stadig inn
på den verdimessige.20 Kampen mellom bruksverdien og profitter 
som prinsipp for økonomien, henger sammen med at kapitalismens 
organisasjonsprinsipp i stadig mindre grad er egnet til å frem
bringe den rikdom som er mulig å frembringe. Av disse grunner 
er det en nær sammenheng mellom økonomisk, politisk-parlamen- 
tarisk og ideologisk kamp i seinkapitalismen. Elementene til 
et nytt og mer fornuftig samfunn begynner alt å bryte seg frem 
gjennom denne politiske, økonomiske og ideologiske kampen. At 
en betydelig del av samfunnets merprodukt via skattesystemet 
i dag blir disponert av statlige institusjoner er et uttrykk 
for denne utviklinga.21 Kampen om hvordan merproduktet skal 
disponeres - til fordel for eiendomsbesitterne eller det jevne 
arbeidende folk - blir dermed nødvendigvis en kamp om innflyt
else over og posisjoner i statsapparatet. Sjøl om den private 
eiendomsrett består som juridisk institusjon, så blir kapita
lens reelle spillerom sterkt svekket i løpet av denne utvik
linga.22 Som sagt skyldes dette de indre motsetningene i ka
pitalen sjøl, men om disse motsetningene skal utnyttes til å 
få igang en sosialistisk utvikling er avhengig av en sterk ar
beiderbevegelse. Hvorvidt en slik utvikling foregår som re
form eller revolusjon, er ikke et avgjørende spørsmål. Det er 
et spørsmål om hvilke former klassekampen utkjempes i. I Norge
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foregår det uten tvil en gradvis utvikling i positiv retning - 
som imidlertid kan oppleve tilbakeslag dersom arbeiderbevegel
sen og andre progressive politiske krefter svekkes. Sjøl om 
det skjer en gradvis reformutvikling, så er spørsmålet om ka
pitalismen helt kan overvinnes et klassekampspørsmål.

DEMOKRATI OG STATSUTVIKLING

Også Ebbing snakker om nødvendigheten av en politisk mobili
sering for å motvirke splittelsen i arbeiderklassen. ("Plan
økonomi", s. 191.) Men Ebbing er i denne forbindelse for en
sidig innrettet mot industriarbeidsplassene og tillitsmanns- 
sjiktet (hvis uavhengige stilling og positive utviklingsmulig
heter han overdriver). Ebbing ser ikke hvor viktig det er å 
mobilisere politisk rundt krav som ikke bare uttrykker indust
riarbeidernes interesser, men interessene til alle arbeider- 
grupper, inklusive "mellomlagene". I stedet har Ebbing en 
tendens til å fremstille mellomlagene som en tvilsom gruppe 
fordi de er ansatt i stats- og kommunesektoren. Denne tilknyt- 
ninga til staten blir ut fra Ebbings statsoppfatning, avgjør
ende for den negative bedømmingen. Feilen som her gjøres, 
bunner i at staten sees på som et hinder for en sosialistisk 
utvikling, og at den politiske mobilisering må skape "egne 
maktorganer utenfor den kapitalistiske statsmakt", som Ebbing 
sier det. ("Klassekompromiss", s. 76). Den grunnleggende feil 
er altså at Ebbing ikke ser at klassekampen også bidrar til å 
omforme staten, og at alliansen mellom stat og arbeiderbeveg
else er nødvendig for å svekke og nøytralisere kapitalistklas- 
sen.23 Det er borgerskapet og ikke arbeiderklassen som har 
mest grunn til å frykte staten. Dette demonstreres da også 
daglig gjennom borgerskapets og småborgerskapets statsskrekk.

Betingelsen for å endre dette nære forhold mellom stat og ar
beiderbevegelse er etter min mening en politisk kontrarevolu
sjon. Denne må angripe det politiske system som finnes i Vest- 
Europa, noe som bare kan skje gjennom en fascistisk eller annen 
høyreekstremistisk massemobilisering. Ennå er det ingen tegn 
som tyder på at betydelige deler av borgerskapet har tenkt å gå 
denne vei. Hitler-fascismens sammenbrudd gjennom den 2. ver
denskrig og de revolusjonære effektene av denne krigen er i så 
måte ennå en effektiv varselklokke i borgerskapets sinn.

De første kimene til velferdsstaten går tilbake til forrige år
hundres begrensning av arbeidsdagen, fabrikklovgivning etc.
Marx hyllet kampen for begrensningen av arbeidsdagen som en 
seier for "arbeiderklassens politiske økonomi", dvs. prinsippet 
om "kontroll av den sosiale produksjon gjennom sosial innsikt 
og omsorg". Opp mot dette prinsipp sto det blinde herredømmet
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til borgerskapets politiske Økonomi. "Det store stridsspørs
mål" var kampen mellom disse to prinsipper.24 Hva Marx her 
sier, er altså at borgerskapets politiske økonomi ikke på noen 
måte er enerådende i et kapitalistisk samfunn - det er ikke slik 
at en klasses interesser nødvendigvis må dominere hele samfun
net. Det finnes ingen slik systemrasjonalitet. Hva Marx1 
kommentarer til begrensningen av arbeidsdagen og ligende temaer 
for øvrig viser, er at statsapparatet som følge av arbeider
klassens innflytelse kan gjennomføre en politikk i det arbei
dende folkets interesser. Gjennom at arbeiderbevegelsen i det 
20. århundre blir en mektig organisert faktor (i motsetning 
til forrige århundre) og gjennom utviklinga av demokrati og 
allmenn stemmerett, legges grunnlaget for en mer direkte inn
flytelse på statsapparatet. Gjennom denne innflytelsen modi
fiseres også selve staten.

Den eksisterende velferdsstaten vokser frem gjennom denne pro
sessen. Som sagt kan den bare effektivt bekjempes gjennom en 
politisk kontrarevolusjon. Men dette perspektivet betyr i mot
setning til Ebbings, at det nåværende parlamentariske demokrati 
ikke er et problem for arbeiderbevegelsen, slik han hevder, men 
heller et problem for de herskende. Og det er et av de svak
este og betenkeligste punkter ved Ebbings analyser: at han ikke 
innser at det politiske demokratiet er en vesentlig og nødven
dig del av arbeiderbevegelsens fremmarsj i dette århundret, men 
i stedet diskrediterer demokratiet som "borgerlig demokrati".

SOSIALISMENS POLITISKE SYSTEM

Hva slags politisk system Ebbing går inn for, forblir etter to 
omfattende artikler nærmest en hemmelighet. Men dersom jeg 
forstår hans antydninger rett, dreier det seg om et rådssystem, 
et system som bygger på planøkonomi og som ifølge Ebbing for
utsetter "en helt ny form for enhet mellom politisk og økono
misk makt." ("Planøkonomi", s.174.) Etter min mening tenker 
Ebbing denne "enheten" ved å redusere det politiske til det 
økonomiske. Den politiske makta han tenker seg, er ensidig 
tenkt ut fra produksjonen og bedriftene. Bare de grupper som 
"omfattes av planen" synes å få tildelt demokratiske rettig
heter i Ebbings system. Hvor omfattende denne gruppa er, blir 
for øvrig også uklart (det synes i alle fall klart at den om
fatter en del av det som vanligvis kalles "mellomlag", jfr. 
"Planøkonomi", s.173.) Ebbing sier helt klart at arbeiderklas
sen "må være politisk alliert med alle de andre arbeidergrupper 
som omfattes av planen og som er nødvendige for at planforholdet 
skal fungere." ("Planøkonomi", s.173.) Dette innebærer altså 
at arbeiderklassen må inngå i en allianse med mellomlagene, et 
syn hans første artikkel (i Vardøger nr. 11) faktisk er rettet
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imot. Heller ikke for Ebbing er en sosialistisk strategi mu
lig uten mellomlagene.

På den ene side får altså Ebbing problemer med motsetningen 
mellom ulike grupper som står innafor planen, Hvordan kan 
disse motsetningene i det hele tatt løses uten sentrale repre
sentative institusjoner? Hvordan overvinne den bedrifts- og 
bransjemessige egoisme som nødvendigvis vil utvikles når det 
ensidig satses på en strategi som "holder sin forbindelse til
bake til den enkelte arbeidsplass." ("Planøkonomi", s.188.)
På den annen side oppstår kanskje enda større problemer: nem
lig de interesser og perspektiver som ikke vil være represen
tert i et slikt politisk system. Massenes interesser som kon
sumenter, behovet for en sosialistisk kulturpolitikk, en so
sialistisk" utenrikspolitikk osv. - hvordan kan dette ivaretaes 
ut fra arbeidsplassens perspektiv? Ut fra det kapitalistiske 
samfunns erfaringer er det i alle fall lite som tyder på at 
bedriftsperspektivet alene er tilstrekkelig for å skape en 
løsning på slike problemer. Ebbings økonomistiske syn på so
sialismens politiske system inneholder med andre ord en god 
slump av den samme idealisme som han er så ivrig til å anklage 
andre for. Og i tillegg: Hvordan skal prosessen med å frata 
de grupper som står utafor planen deres politiske rettigheter 
gå for seg? Dette vil altså gjelde en stor gruppe mennesker 
som ikke står i produktivt arbeid av ulike grunner. Stiller 
vi slike spørsmål - og jeg mener det er fullt berettiget når 
Ebbing begir seg inn på refleksjoner omkring disse tingene - 
blir det tydelig at denne strategien både er feilaktig og 
utopisk. Det er nemlig verken realistisk eller ønskelig å 
oppheve systemet med allmenn stemmerett og øvrige demokratiske 
rettigheter. Tvert om er det sosialismens politiske målsett
ing å gjøre de demokratiske rettighetene reelle ved å trekke 
så mange som mulig med i avgjørelsesprosessen.

Ut fra denne tankegangen er det forståelig at Ebbing ikke inn
ser at det politiske system under sosialismen må bestå av rep
resentative institusjoner basert på allmenn stemmerett, og der 
ulike politiske partier konkurrerer om oppslutning. Man kan 
naturligvis skjelle ut dette systemet som "borgerlig", "parla
mentarisk" osv. Så vidt jeg kan se, finnes det ikke noe alter
nativ til dette systemet dersom de grunnleggende prinsipper om 
organisasjonsfrihet, ytringsfrihet og allmenn stemmerett skal 
bestå. En "sosialisme" som forutsetter en innskrenkning av 
slike rettigheter, har diskreditert seg alt i utgangspunktet.

IDEOLOGI OG FAGBEVEGELSE

Ebbings økonomistiske syn på politikken under de nåværende sam
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funnsforhold, får altså betydning for hans syn på sosialismens 
politiske struktur. Hva som skjer på det politisk-parlamen- 
tariske nivå er egentlig uvesentlig, noe som ikke angår arbei
derklassen, mener Ebbing. Dette kommer frem i dette nr. av 
Vardøger. Her sier han at når den faglige politikken er ut
gangspunktet, springer problemene "ut av rent ’praktiske’ for
hold og rammer sosialister og høyrefolk mellom de ansatte på 
lik linje. De har ikke med ’verdensanskuelsen’ å gjøre. De 
forlanger ’løsninger’ ... slik at ideologisk utenomsnakk forbyr 
seg selv. Dette til forskjell fra de parlamentariske sammen
hengene og den offentlige debatt i massemedia som gjennom sin . 
indirekte tilknytning til de økonomiske og sosiale problemene 
blir til slagmarker for konfrontasjoner mellom partiprogrammer, 
livssyn og politiske ideologier." ("Planøkonomi", s. 188.)

Sitatet ovenfor er meget representativt for Ebbings tanker om
kring fagbevegelse og sosialistisk strategi. Det inneholder 
ikke bare hans generelle undervurdering av politiske og ideo
logiske forholds generelle betydning, men også ganske spesielt 
forsøk på å overse at arbeiderklassen også har en politisk og 
ideologisk eksistens, ikke bare en økonomisk. Det er bare i 
Ebbings eget verdensbilde, i hans egen økonomistiske ideologic 
det er slik at det han omtaler som "ideologisk utenomsnakk"
(som om ideologien er noe ytre som kan fjernes ved en viljes- 
beslutning) er forbeholdt mellomlagene - ganske spesielt SV- 
akademikere som diskuterer "sosialisme på norsk".

I sitatet ovenfor synes Ebbing å ha en "nøytral" fagforenings- 
politikk i tankene, hvor høyrefolk og sosialister samarbeider 
i skjønn forening - uavhengig av "verdensanskuelser". Og vel 
,å merke er ikke dette bare en beskrivelse av vanlig fagfore- 
ningsaktivitet, men et helt sentralt ledd i Ebbings sosialisme- 
strategi. Men sjøl om det bare var det første, overser denne 
tankegangen noe viktig: Nemlig at selv den mest normale og 
rutinemessige faglige virksomhet er basert på visse ideologier 
og verdier knyttet til arbeiderbevegelsen, f.eks. solidaritets
prinsippet.25 Dette er naturligvis Ebbing klar over. Uenig
heten tror jeg dreier seg om hvilken rolle den politiske og 
ideologiske mobilisering skal ha i fagbevegelsen i åra som 
kommer. En slik mobilisering og skolering er i dag mer enn 
noensinne helt sentral fordi den "naturlige" solidaritet som 
sprang frem av den tradisjonelle faglige kamp, er i ferd med å 
bli fullstendig undergravd i dagens norske kapitalisme. Det 
som skjer er at den "gamle" arbeiderklasse som var relativt 
homogen, som følge av krisa og den økonomiske omstruktureringen 
etter hvert blir erstattet av en ny og innbyrdes langt mer 
differensiert arbeiderklasse.26 I denne "moderne" arbeider
klassen - hvor forskjellene i levestandard og arbeidssituasjon

216



er enorme, finnes det ingen "naturlig” solidaritet - enn si 
sosialistisk holdning - som springer ut av interessekampen 
alene. Mer enn noensinne er det etter min mening sant at in- 
teressekravene og den faglige kampen i seg sjøl ikke skaper 
noen sosialistisk bevegelse. Ebbings holdning om at verdens
anskuelser og "ideologisk utenomsnakk" er noe som hører hjemme 
i mellomlagene og på Stortinget, er etter mitt syn en hemsko 
for en slik politisk og ideologisk mobilisering.

SOSIALDEMOKRATIET MELLOM STATEN 06 ARBEIDERKLASSEN

Mot slutten av denne artikkelen skal jeg gå inn på Ebbings be
handling av sosialdemokratiet og fagbevegelsen, som jo er sen
trale temaer i begge hans artikler.

Det er et meget viktig ledd i Ebbings argumentasjon at verken 
Arbeiderpartiet eller andre politiske partier (og heller ikke 
LO-ledelsen) er arbeiderklassens talsmenn innen det politiske 
og statlige systemet. Ved å betone dette, blir det mulig å 
fremstille klassen som "rein og rød" ubesudlet av parlamenta
risk partivesen. Arbeiderklassen er så og si en "politikk- 
løs" klasse som er satt til side og ikke har noen del i det 
bestående samfunn. I denne sammenheng må vi se polemikken mot 
begrepet "samfunnssolidaritet", som Ebbing ser som en falsk in
tegrering av klassen i samfunnet. Begrepet erstattes derfor 
med "klassesolidaritet". På basis av en slik konsepsjon, blir 
det forståelig at Ebbing ser utveien av dagens uføre i en ren 
arbeider-bevegelse på faglig-politisk grunnlag.

Denne arbeiderismen minner faktisk litt om visse teorier som 
AKP, KA og andre fremsetter med jevne mellomrom, selv om Ebbing 
beveger seg på et mer subtilt nivå i argumentasjonen. Tesen 
går ut på at arbeiderklassen "egentlig" er noe helt annet enn 
det som kommer til uttrykk. Det som kommer til uttrykk, kommer 
til uttrykk som ideologier og politikker, og det er formidlet 
gjennom apparatene og institusjonene. Det kommer med andre ord 
til uttrykk på det politiske og offentlige plan. Men politik
ken, ideologien og offentlighetens verden er ikke den "egent
lige" verden. I denne uegentlige verden er ikke arbeiderklas
sen selv til stede, men blir bare representert^ og de som re
presenterer, manipulerer og fordreier arbeidernes egentlige 
vilje. Arbeiderklassen treffer man imidlertid i den virkelige 
verden, økonomiens verden. Arbeiderklassens "egentlige" eksi
stens finnes bare på økonomiens område. Dette er grunndogmet 
i økonomismen^ og ved hjelp av et slikt dogme greier AKP, KA 
etc. å opprettholde sitt selvbedrag om at det er de som "egent
lig" uttrykker arbeidernes interesser, og drømmene om de selv
stendige arbeiderkamper utenfor apparatene og institusjonene.
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Det er ikke min mening å identifisere Ebbings posisjon med små 
politiske sekters. Saken er heller den at en økonomistisk 
tankegang er mer eller mindre utbredt blant venstresosialister 
generelt. Ja, også borgerskapets dominerende ideologi er øko- 
nomistisk. Alle ideologer som primært oppfatter seg som rep
resentant for en av de to hovedklassene, har en tendens mot 
økonomisme. De setter økonomien lik "virkeligheten"; alle 
andre fenomener blir så - dersom analysen er subtil nok, slik 
den er hos Ebbing - presentert som formidlingssammenhenger i 
forhold til det økonomiske. Bruken av ordet "virkeligheten" 
i det følgende sitat, achskueliggjør denne form for økonomisme: 
"Impulsene fra virkeligheten blir kanalisert inn i partiets 
apparat gjennom statsapparatet (...) Premissleverandør til stats
apparatet er på sin side først og fremst næringsorganisasjon 
nene, og i mindre grad fagbevegelsen." (Ebbing: "Klassekompro- 
miss", s. 69-70). Ut fra denne tankegang står partisystemet 
og statsapparatet utafor virkeligheten - stat og politikk er 
bare avledede uttrykk for økonomien. Dette fører i neste om
gang til konklusjonen at den kapitaleiende klassen har makta 
over statsapparatet, som igjen nødvendigvis medfører at det 
partiet som sitter riled regjeringsmakta - DNA - ivaretar borger
skapets og ikke arbeiderklassens interesser. Denne tanken ut
trykker Ebbing når han sier at sosialdemokratiet i Skandinavia 
er et vitnesbyrd om at "kapitalkreftenes interesser - under 
visse historiske forhold og gjennom en del kompromisser - best 
kan ivaretaes på det politiske området ved at massepartier ut^ 
gått av arbeiderklassen får ansvatet for å administrere hel
heten1 gjennom statsapparatet.0 ("Klassekompromiss", s. 63).
Her kommer en instrumentell og økonomistisk tankegang frem; 
staten og DNA er et redskap for kapitalen. Tydeligst er dette 
uttrykt gjennom ordene "får ansvaret for å administrere"...

BORGERSKAPET

Det var et borgerskap i dyp indre krise og en organisatorisk 
samlet arbeiderbevegelse som var og er bakgrunnen for DNAs re
gjeringsposisjon. Det trengs ingen subtile forklaringer som at 
DNA "egentlig" best tjener kapitalens interesser. Alle opp
fatninger av staten og det regjeringsbærende parti som red
skaper for borgerskapet (som den Økonomisk besittende klasse), 
henger nært sammen med et falskt bilde av borgerskapet, nemlig 
som en fullstendig enhetlig klasse, med en adekvat "vitenskape
lig" klassebevissthet - en klasse som i kraft av sin økonomiske 
makt er i stand til å strukturere hele samfunnet etter sine 
interesser. En slik oppfatning tar verken hensyn til borger
skapets indre splittelse og ideologiske forvirring (borger
skapet er f.eks. - liksom deler av arbeiderklassen og venstre
sida - ideologiske fanger av sin egen økonomisme) eller til at
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samfunnet og staten er et resultat av klassekamp. Ebbings ana
lyser ville ha stått sterkere dersom han klarere hadde trukket 
en grenselinje overfor en slik feilaktig oppfatning av borger
skapet. Det har han ikke gjort - tvert imot er det også andre 
utsagn enn det vi har sitert ovenfor som inneholder feilaktige 
tendenser. Hele hans analyse bygger nemlig på den stilltiende 
forutsetning at borgerskapet er politisk sterkt nok til å styre 
en sosialdemokratisk regjert stat. Hvordan denne styring kon
kret foregår,' sies det lite om. Hva Ebbing her Ikke seriøst 
vurderer - og som marxister vanligvis har vanskelig for å ta 
opp til vurdering - er hvorvidt et sosialdemokratisk regjert 
statsapparat kan innvirke på borgerskapet som klasse og even
tuelt svekke denne klassen politisk og økonomisk. Det synes 
for Ebbing gitt at den uavhengige størrelse alltid må være 
borgerskapet som politisk og økonomisk herskende klasse.

Når Ebbing på den annen side betoner statens kompromisskarak
ter , viser det seg et annet bilde av stat og samfunn. DNA 
blir i denne sammenheng ikke primært et redskap for borger
skapet som "får ansvaret for å administrere" "systemet", men 
derimot "et samlingspunkt for ulike klasseinteresser" ("Klasse- 
kompromiss", s. 52). Eller som det også sies: "Arbeiderklas
sen har på sin side hatt en kanal for en viss progressiv re
formpolitikk i DNA." ("Klassekompromiss", s. 50). Samtidig 
er det jo hele poenget til Ebbing at Arbeiderpartiet i og med 
overtakelsen av regjeringsmakta i 1935, etter hvert blir et 
parti som fungerer ut fra statsapparatets premisser ("stats- 
båret") og som medlemsmessig preges av statsansatte funksjo
nærer og mellomlag. Partiet mister altså forbindelsen til 
arbeiderklassen og til "massebevegelsen". Partiets politikk 
er årsak til passiviseringen: det skjer en "demobilisering i 
arbeiderklassen som følge av partiets stadig sterkere til
knytning til statsapparatet". ("Klassekompromiss", s. 71, min 
understrekning).

Ifølge Ebbing har sosialdemokratiet ført en demobiliserings- 
politikk overfor arbeiderklassen i etterkrigstida. Det nye 
med slutten av 70-tallet er imidlertid at de økonomiske mulig
heter for reformer som fortsatt kan binde arbeiderne til DNA, 
definitivt er oppbrukte. Ebbing mener altså at bruddet mellom 
sosialdemokrati og faglig tillitsmannssj ikt nå kommer fordi DNA "av 
økonomiske grunner ikke lenger kan føre en sosialdemokratisk 
politikk". ("Planøkonomi", s.196.) Om ikke motstanden mot so
sialdemokratiet tidligere hadde gjort seg gjeldende, skulle 
det i alle fall i dagens situasjon - gitt at disse premissene 
er riktige - vise seg en meget tydelig og sterk motstand fra 
tillitsmannssjikt og arbeiderklasse mot DNAs politikk. Selv 
om det i lang tid har vært tilløp til motstand mot DNA-poli-
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tikken i fagbevegelsen (slike tilløp har eksistert i hete 
etterkrigstida), er det ikke grunnlag for å si at dette er en 
tydelig og sterk opposisjon. Mitt poeng er at den ikke alene 
er nok til å true DNAs hegemoni fra venstre. I den grad hege
moniet trues, er trusselen en høyreorientert oppløsning av 
elementær klassesolidariet i grunnplanet av arbeiderklassen.

ET FREMTIDSPERSPEKTIV

Faren for arbeiderbevegelsens kampkraft i dag består ikke i at 
arbeiderbevegelsen integreres i statsapparatet. For dette be
tyr ikke bare en ansvarliggjøring av arbeiderbevegelsen, men 
også at selve statsapparatet utvikles i progressiv retning. 
Venstresosialister har sett seg ensidig blind på det første 
aspekt - dette er også en feil Ebbing gjør. Faren for arbei
derbevegelsen består heller i at den tradisjonelle arbeider
bevegelsen så og si skal oppløses fra grunnplanet av, gjennom 
utviklinga av snever gruppe-egoisme og gjennom en ideologisk 
fordummelsesprosess som venstresosialister alltid har bekjem
pet, men som sosialdemokratiet først i løpet av 70-tallet tok 
kampen opp imot.

Fagbevegelsen gjennomgår en kritisk endringsprosess som er nød
vendig for at den fortsatt skal spille en viktig rolle. Tyngde
punktet i fagbevegelsen bør forskyves mot de store grupper av 
lavtlønte, herunder mange kvinner. Det er her kampen for egne 
krav og den felles kamp for et sosialistisk samfunn, lettest 
går hånd i hånd. Men denne endring krever også en endring i 
de tradisjonelle kampformer. Det blir mer og mer nødvendig å 
føre kampen over fra bedriftsplanet til det politiske og stat
lige plan. Det er nødvendig for disse underpriviligerte grup
per å ha støtte i statsapparatet for å nå frem i sin kamp.
Det samme gjelder den kampen de såkalte mellomlagene fører. 
Disse består for en stor del av ansatte i statlig og kommunal 
virksomhet, som f.eks. helse- og sosialsektoren. Kampen innen 
disse sektorer krever at man legitimerer politisk at det arbeid 
som utføres, er samfunnsmessig nyttig. I dette ligger både en 
kontrollmekanisme overfor snevre laugstendenser og grunnlaget 
for en politisk bevisstgjøringsprosess for de som er engasjert 
i kampen. Denne formen for politisert faglig kamp, vil etter 
hvert også smitte over på de høyproduktive private bedrifter. 
Statlig økonomisk aktivitet (forskningsorganisering, planleg
ging etc.) vil bli så omfattende at disse bedriftene blir mer 
og mer anvist på samarbeid med statsapparatet. Dermed vil også 
disse bedrifter få rettet kravet om samfunnsmessig nyttig inn
sats imot seg, noe som vil ha politiserende effekter. Det er 
de sivilisatoriske sidene ved kapitalismen selv som her, ifølge
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Marx, er i virksomhet. Den uhyre kompliserte og teknifiserte 
produksjonsprosess med tilhørende reproduksjon av arbeidskraft 
gjennom helsestell og skolevesen, fremtvinger en aktiv stat 
som under arbeiderbevegelsens ledelse kan bli en progressiv 
faktor i utviklinga. Motsetningen mellom privat eiendomsrett 
og den kompliserte produksjonsprosess skjerpes. Betydningen 
av den private eiendomsrett forsvinner sakte som i en tåke.
Av den forhenværende kapitalistklasse, fremstår en gruppe dyk
tige administratører av lokal bedriftseiendom.27 Sammen med 
fagforeningene danner disse en administrasjon innen bedriftene 
som styrer på det lokale plan. (Jfr. Skytøyen-komiteen). Ka
pitalen opphever seg selv som kapital innafor rammen av en 
stat som rent juridisk ikke har opphevet den private eiendoms
rett og som knapt behøver å gjøre det. Men den nye fare som 
stiger opp av dette system, er den allmenne byråkratisering 
både i bedriftene og i staten. Dette kan bare motvirkes gjen
nom en allmenn demokratisering av avgjørelsesprosessene. Noen 
endelig løsning vil her vanskelig kunne finnes - bare en sik
ring av at de grupper som til enhver tid blir degradert og 
underpriviligert som følge av samfunnsmessige endringer, har 
muligheten til på effektivt vis å fremme sine interesser gjen
nom demokratiske institusjoner.

NOTER

1) I en nylig publisert artikkel av Przeworski, "Material In
terest, Class Compromise and the Transition to Socialism''^ 
Politics and Society Vol. 10, 1980 s. 125-53, fremgår det • 
tydelig at den^ie pessimismen skyldes Przeworskis syn at 
kampen for rent "materielle behov" i seg sjøl ikke fører til 
sosialisme, men snarere til den reformismens krise som be
skrives i Vardøger-artikkelen. Przeworski reiser i denne 
sammenheng spørsmålet om hvorvidt nye behov som går utover 
det umiddelbart materielle - "radikale behov" kaller Prze
worski det - kan vise vei frem mot et sosialistisk samfunn. 
(Jfr. "Material Interest", s, 146ff.) Dermed tar han opp
et problem som jeg lenger ute i denne artikkelen vil komme 
inn på.

2) En teoretisk drøfting av forholdet politikk-økonomi som 
ligger nær opp til min posisjon i denne artikkelen finnes 
hos Ellen Meiksins Wood: "The Separation of the Economic 
and the Political in Capitalism", New Left Review Nr. 127, 
1981, s. 66-95.

2a)Den statlige inntektspolitikk, som er godt analysert av 
Ådne Cappelen i Vavdøgev 11^ s. 178-210, blir minst like 
sterkt angrepet av kapitalinteressene som i arbeiderbevegel
sen. Tidligere formann i NAF, Kåre Selvig, ga etter lønns
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oppgjøret i 1978 uttrykk for at en streik ikke ville vært 
noen ulykke fra Arbeidsgiverforeningens synspunkt* Dir. Egil 
Bakke i Industriforbundet krevde på et litt seinere tids
punkt inntektspolitikken "ut av statskassen", dvs. at par
tene i arbeidslivet skulle overlates til seg sjøl. (Aften
posten 12.12.1979). Dir. Ingvar Strøm i Den Norske Bank
forening går til angrep på statens bruk av lønnsoppgjørene 
i inntektsutjevnende retning og "uttrykker sterk skepsis over- 
over for de kombinerte oppgjør." (Aftenposten 29.4.1981). 
Endelig vet vi at Willoch-regjeringa i skrivende stund (no
vember 1981) har annonsert at den ikke vil blande seg inn i 
82-oppgjøret - et løfte det imidlertid ikke er gitt at re
gjeringa vil greie å holde. En generell kritikk av "politi
seringen" av økonomien til LOs og arbeiderklassens fordel, 
gir Joach. Holter, leder for Bedriftsutvikling A/S i Aften
posten 25.4.1981. Holter angriper her LO for å søke støtte 
for sine krav på det politiske plan i stedet for i forhand
linger med arbeidsgiverne. "Dette er muligens i god over
ensstemmelse med LOs linje i hele etterkrigstiden, hvor det 
primært er politikerne man har støttet seg til for å sikre 
sine medlemmer bedringer i levestandard, arbeidsvilkår og 
innflytelse." - Disse holdninger og utsagn er neppe uttrykk 
for noe skuespill, men heller et realistisk uttrykk både for 
statens betydning og for at staten i visse spørsmål fører en 
politikk i motsetning til borgerskapets interesser.

3) Jfr. Hans Ebbing: "Planøkonomi3 arbeidermakt og statskapital
isme" 3 s*171.) Ebbing går her til angrep på de planøkonomiske 
illusjonene og argumenterer for at markedet er den reelle 
"domstol". Planøkonomiske illusjoner eksisterer sikkert, 
men hva han helt glemmer, er at kapitalismens egen utvikling 
sjøl undergraver frikonkurransen og markedet som domstol.
Alt Marx snakker om*at kapitalismen .•■skaper monopolsituasjo
ner i visse bransjer "og frembringer derved statsinngrep",
at den berømte konkurransens "frihet" demonstrerer sin "skan
daløse bankerott" og at aksjeselskapet er å betrakte som en 
"samfunnskapital" som betyr "opphevingen av kapitalen som 
privateiendom innenfor grensene av den kapitalistiske pro
duksjonsmåten." (K. Marx: Das Kapital Bd. III, Berlin 1966, 
s. 454, 453 og 452.) Det at kapitalismen som følge av sin 
egen immanente tendens vokser seg utover seg sjøl og under
graver seg sjøl gjennom sin enorme suksess - dette er etter 
min mening den viktigste årsak til at markedet delvis sjal
tes ut som domstol - til fordel for statlig inngrep.

4) Dette er alt belagt gjennom sitatet av Holter i note 2. I 
tillegg kommer det interessante forhold at det ikke alltid 
er staten/sosialdemokratiet som har presset på i retning av 
statlig styring, men det private næringsliv: "Arbeiderpar
tiet har aldri ønsket å overføre milliardbeløp til det pri
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vate næringsliv. Vi har gjort det av nødvendighet blant 
annet fordi bedriftsledere har stått i kø i Industridepar
tementet for å få hjelp” (Sekretær Ivar Leveraas i Aften
posten3 4.5.1981).

5) Jfr. Øystein Noreng: Staten^ oljen og sosialismen. (Inn- 
ledn. på "Sosialisme på norsk"-konferansen, april 1980 i 
Oslo.) Interessant i denne sammenheng er også K. Dahl: 
"Forhandlingsøkonomien presses frem i oljepolitikken”,
Norges Industri Nr. 12/1981, hvor det fremgår at de private 
norske selskapene Hydro og Saga, aksepterer prinsippet om 
at disponeringen av selskapenes overskudd skal gjøres i 
samråd med statlige myndigheter.

6) Skilnaden mellom stat og samfunn overtar Marx fra den po
litiske økonomien og fra Hegel. Den unge Marx (i Zur Kri- 
tik des hegelschen Staatsrechts^ 1843), snur Hegels stat- 
samfunn-modell på hodet og hevder at staten bare er et 
uvesentlig og fremmedgjort uttrykk for samfunnet, dvs. for 
økonomien. Gjennom sine seinere arbeider korrigerer imid
lertid Marx dette synet. Dette er f.eks. tydelig i analy
sen av den franske stat i Louis Napoleons 18. Brumaire 
(1852) og i analysen av Pariskommunen. Staten blir her 
sett på som en sjølstendig makt som opptrer uavhengig av 
klassene. I dette ligger implisitt en kritikk av samfunnet 
som nøytral sfære uformidlet med staten. For en lesverdig 
ikke-marxistisk kritikk av skillet mellom stat og samfunn 
se Carl Schmitt: Der Begriff des Politisaken2. oppi.
Berlin 1963.

7) Staten er en sjølstendig makt og derfor ikke bare et "for
hold” mellom klassene som "slår inn i den (staten) og for
mer den gjennom kompromisspolitikken", slik Ebbing hevder 
("Klassekompromiss", s. 52).

8) Jfr. Marx: "Kritik des Gothaer Programms", Marx-Engels- 
Werke, Bd. 19, s. 22-23.

9) Særlig gjelder dette konflikter på det internasjonale plan, 
krig-fred-problematikken f.eks.5 men også konflikter innen 
kulturens og "hverdagslivets" områder (familie, seksualitet, 
ungdom etc.)

10) Marx mente at et stadig økende merprodukt tillot at antallet 
arbeidere som ikke var direkte engasjert i vareproduksjon, 
økte. Jfr. Theorien uber den Mehrwert II_, MEW Bd. 26.2, 
s. 474-75. Se også Das Kapital> Bd. I, Berlin 1968, s. 469, 
hvor det snakkes om at en "stadig større del av arbeider
klassen" anvendes uproduktivt. Gjennom den seinere vel
ferdsstat og på bakgrunn av klassekompromisset anvendes i 
alle fall en del av denne "overskudds-arbeiderklassen" på 
en måte som er en fordel for det arbeidende folk (helsevesen, 
utdanning osv.).
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11) Offentligheten omkring "vold i ekteskapet" betyr f.eks. 
økt tendens til at konflikter innen familien løses gjennom
statlig innblanding via det juridiske apparatet. Staten 
er med andre ord til stede sjøl innafor de mest intime og 
"private" sfærer: familien og seksualiteten.

12) Behov kan altså ikke oppfattes som'noe statisk og gitt en 
gang for alle. Nettopp derfor kan heller ikk$ den borger
lige økonomiens homo economicus, med sin evige trang til
å maksimere profitt eller eventuelt "nytte", aksepteres.
Hos Hegel (i Rettsfilosofien) og hos Marx (i Grundrisse) 3 
finnes derimot grunnlaget for en historisk-relativ teori 
om behov og produksjonen av behov.

13) Marx: Grundrisse der Kritik der politisaken Oekonomie3 
Berlin 1953, s. 75.

14) går ut.
15) Grundrisse3 s. 387.
16) Grundrisse3 s. 440.
17) Grundrisse3 s. 596.
18) Grundrisse 3 s. 598.
19) Jfr. dir. Pål Kraby: "Sosialt ansvar preger N.A.F.", Aften

posten3 2.5.1981.
20) Jfr. den lesverdige fremstillingen av denne utviklinga hos 

E.H. Carr: Conditions of Feaoe3 London 1942, s. 67ff.
21) Noe som klart fremgår av den økonomiske analysen hos Cap- 

pelen/Hellesøy: "Strukturelle endringer i norsk økonomi 
etter krigen", Vardøger 113 s. 144ff.

22) Om eiendomsbegrepets utvikling under kapitalismen, se C.B. 
Macpherson: "Capitalism and the Changing Concept of Pro
perty, i: Feudalism3 Capitalism and Beyond3 ed. Kamenka & 
Neale, London 1975, s. 104ff.

23) Grunnleggende for hele mitt resonnement, men som jeg ikke 
kan gå nærmere inn på her, er at staten ikke nødvendigvis 
må være undertrykkelsesinstrument, men også kan være en 
organisasjon som hindrer undertrykking. Staten har så av
gjort en sivilisatorisk side også. For en drøfting av 
dette problemet, se Hans Kelsen: "Sozialismus und Staat", 
Araiv fur die Gesahiahte des Sozialismus und der Arbeiter- 
bewegung Bd. IX, 1921, s. Iff. og Kelsen: Demokratie und 
Sozialismus3 Wien 1967.

24) Marx: Inaguraladresse der Intemationalen Arbeiter-Asso- 
ziation3 MEW Bd. 16, s. 11.

25) De mest fornuftige innen Arbeiderpartiet har forstått be
tydningen av den ideologiske og politiske kampen innen ar
beiderklassen og fagbevegelsen atskillig bedre enn Ebbing.
I en kronikk av Reiulf Steen i Dagbladet for 20.11.1981, 
sto følgende å lese: "Da jeg begynte i arbeiderbevegelsen 
i siste halvpart av 40-årene, hadde vi fagforeningskampen 
mellom sosialdemokrater og kommunister. Siden hadde vi
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kampen mellom sosialdemokrater, SFere og SVere. Ofte var 
det en vond kamp fordi den kjentes som en familiekamp. Det 
var likevel ikke en kamp som rokket ved våre - ved de so
sialistiske bastioner, - Men så, uforberedt, som et ryst
ende sjokk, opplever vi innenfor bedriftsklubber og fag
foreninger ikke bare Høyre, men Fremskrittspartiets vamle 
skvulp av fordekt rasisme, parfymert egoisme og primitive 
verdigrunnlag. Det ytterste Høyre ... slår i dag sine spett 
inn i solidaritetens byggverk. Og det gjør de delvis innen
fra I"

26) Mens de store bedriftene* i de større norske byene i løpet 
av 70-tallet har fått redusert sin andel av antallet in- 
dustrisysselsatte, har mindre bedrifter i områder som ikke 
tilhører arbeiderbevegelsens sterkeste områder, f,eks. 
Sør-Vestlandet, både økt absolutt og i relativ andel av 
total industrisysselsetting. En interessant analyse av 
disse forhold er gjort av P. Osland: "Klar regional desent
ralisering av Industrien i 70-årene", Norges Industri
Nr. 12/1981.

27) Jfr. Marx: Das Kapital Bd. III, s. 401 som hevder at sam- 
funnsmessiggjøringa av kapitalen fører til at bedriftene 
mer og mer ledes av "funksjonærer" og at kapitalistene 
forsvinner fra produksjonsprosessen "som overflødige per
soner ."
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