
Rune Sakslind: 

Nullvekst og nullvekstideologi -
Bemerkninger til et slagord 

I. INNLEDNING 

Et av biproduktene av 60- og 70-årenes miljødebatt har vært 
tanken om en stans i den økonomiske og den befolkningsmessige 
veksten. Denne forestillingen har vært den tilsynelatende 
nødvendige konklusjon ved påvisningen av sammenheng mellom 
naturødeleggelse, uttapping av lagerressurser og industriens 
ekspansjon sanunen med befolkningsveksten. For Økonomiens ved
konnnende har mange av anklagene rettet seg mot veksten i 
bruttonasjonalprodukt (BNP). 

En av de mer etablerte metodene for å konnne fram til en slik 
forbindelse, er å samle sammen indikatorer på en del viktige 
økologiske størrelser og å jevnføre endringene i disse med 
sentrale mål på industriell vekst, fortrinnsvis BNP. Engstel
sen for ødeleggelsen av det naturlige ressursgrunnlag og livs
miljøet vendes på denne måten lett mot produksjonssystemets 
oppsvulming og den alminnelige utviklingen i jordbruk og in
dustri. I USA har dette f.eks. fått sitt uttrykk gjennom at 
den engelske betegnelsen GNP (=BNP) hyppig og nidkjært omdøp
es til Gross National Pollution ('~ruttonasjonalforurens
ning"). 

Denne almene henvisningen til Økonomisk vekst på basis av en 
frykt for overbefolkning, forurensning og ressursknapphet har 
blitt en fellesnevner for den s.k. "nullvekst-teori", en pa
rolemessig gjenganger i miljødebatten og merkelappen på de 
mer katastrofe-orienterte økologi-filosofene. Nullvekst-fore
stillingen må mest adekvat betraktes som et rent slagord, en 
ideologisk frase i motsetning til en teoretisk, vitenskapelig 
posisjon. Dette viser seg både ved at den totalt mangler an-
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visninger på en praktisk realisering av en slik "stasjonær
tilstand" for økonomien, og ved a t det perspektiv den har på 
den samfunnsmessige tilstanden som skal bli resultatet av en 
vekststopp, grenser opp til den rene utopi. Di s se svakhetene 
er heller ikke tilfeldige egenskaper ved nullvekstideen, men 
et uttrykk for likevektideologenes fangenskap i det borger
lige samfunns egne forestillinger og selvforståelse. Dette 
synspunktet vil bli utdypet nedenfor. 

Il. VEKSTENS ELENDIGHET - "ROMA-KLUBBEN" 

I 1972 publiserte en gruppe forskere ved Massachusetts Insti
tute of Technology (MIT) sin rapport 1 i prosjektet "me~neske
hetens fremtid" for den s.k. "Roma-klubben", en uformell or
ganisasjon som hadde satt seg fore å bidra til en ny forstå
else hos offentligheten av en rekke sammenhenger som skulle 
utgjøre "vårt globale system". Kjernen i rapporten er en rek
ke EDB-simulerte modeller. Dis.se skal tilsammen være en re
presentasjon av "det globale system", og sikter mot å under
søke fem samvirkende tendenser som virker i verdensmålstokk; 
nemlig (a) aksellererende industrialisering, (b) hurtig be
folkningsvekst, (c) utstrakt underernæring, (d) tæring på 
lagerressurser og (e) forurensning. 

MIT-studien satte særlig fart i debatten om "menneskehetens 
fremtid" gjennom den dystre konklusjon om utviklingens forløp 
slik det viste seg i Meadows-gruppens modeller: Med en fort
settelse av de nåværende tendenser i befolkningstilvekst, in
dustrialisering etc., ville de absolutte grensene for veksten 
på vår planet være nådd innen de nes te 100 år. 2 .Modellen er 
utviklet under forskjellige forutsetninger, me~ alle viser en 
"kollaps" før år 2100. 

I MIT-gruppens "standardmodell" har en benyttet seg av hist
oriske verdier fra 1900-1970 i konstruksjonen av modellsammen
hengene (likningene). I dette tidsrommet har befolkningen og 
per capita-verdiene for industriproduksjon, matvarer, tjen
esteytelser hatt en eksponensiellj vekst. Modelfen simulerer 
utviklingen fra 1900, og med en beholdning for 200 år av alle 
ressurser4 gir den et "kollaps" "i god tid før år 2100". ' På 
bakgrunn av dette føler MIT-folkene seg ganske trygg på at 
uten· noen hovedendringer i det nåværende systemet vil befolk
ningsveksten og industriveksten stoppe senest innen neste år
hundre, I dette tilfellet er det ressursene som er den 
skranke som systemet først støter mot, på den måten at andel
en av kapitalen som må anvendes i ressursutvinning, er raskt 
Økende når kildene tømmes. 

Så tar Meadows & Co etter tur for seg en del forutsetninger 
om utviklingen i modellstørrelsene som vil gi lysere fremtids-
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utsikters, en dobling av lagerressursene, "ubegrensete" res
surser oppnådd ved bruk av billig kjernekraft, forurensnings
kontroll, Økt produktivitet i jordbruket, fødselskontroll og 
kombinasjoner av disse. Alle diss .e simuleringene gir kol-
laps i systemet, på forskjellige tidspunkt ("krisa" kan ut
settes noen tiår), men inntrer "i god tid" før år 2100. "År
sakene" er enten at forurensningene øker over alle grenser og 
påvirker dødeligheten og avkastningen i ]ordbruket, eller at 
jordbrukskapitalen støter mot grensene for dyrkbar jord (og 
således trekker en økende mengde kapital ut fra industrien), 
noe som bringer ne~ per capita-produksjonen av matvarer. Der
som produktivit~ten i landbruket forutsettes å kunne dobles, 
hjelper dette lite siden forurensningene da alli,kevel bringer 
systemet til sammenbrudd. Selv fødselskontroll utsetter "kri
sa" bare i 20 år, ' som da kommer på grunn av matvaremangel. 
Dersom alle disse tiltakene blir satt ut i livet samtidig, er 
vi heller ikke særlig mye lenger. Sammenbruddet kommer ved ak
kumulerende forurensning og nedgang i matproduksjonen. Selv om 
verdens befolkning da har fått oppleve flere tiårs "gullalder" 
i form av en gjennomsnitts per. capita-inntekt tett opp under 
dagens USA-nivå, må vi anta at dette er en mager trøst når 
undergangen kommer. Vi trenger forøvrig heller ikke dvele ved 
disse dystre utsiktene, sier forskerne, på grunn av "de mange 
tilnærminger 0g begrensninger som verdensmodellen har". 6 

Verdenssystemet er altså i sine grunntrekk domipert av eks
ponensiell vekst i kapital og befolkning med påfølgende kol
laps, ikke bare ved at de nåværende globale tendenser legges 
til grunn, men også "dersom. vi antar et hvilket som helst an
~all teknologiske endringer i systemet." 7 Adferden i modellen 
kommer altså i stand hovedsakelig på grunn av benyttelsen av 
den eksponensielle veksten i de sentrale variablene, på en 
bakgrunr;1 av "endelige" naturressurser, enten disse er bestemt 
på en "optimistisk" eller "pessimistisk" måte. Som MIT-teamet 
selv sier: " ... presise numeriske antakelser om jordens grens
er er av liten betydning når de sees på bakgrunn av den eks
ponens iel le vekstens ubønnhørlige fremadskridelse." 8 Og et an
net sted: "Vi har vist at i verdensmodellen har anvendelsen av 
teknologi på de åpenbare problemene med ressursuttapping, for
urensning eller matmangel ingen virkning (impact) på det ves
entlige problemet, eom er eksponensiell vekst i et endelig og 
komplekst system."9 

Det er liten tvil om at de kapitalistiske industrisamfunnene i 
realiteten oppviser en slik vekst på de størrelser som er in
korporert i MIT-modellene. At komplekset kapital-befolkning er 
satj: i sentrum av m~dellen, er også en abstrakt reproduksjon 
av reelle utviklingstrekk i disse samfunnene. I .den grad kapi
talakkumulasjonen gir opphav til eksponensiell endring i stør-
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relser som angår livsmiljøet, er ikke modellen urealistisk. 
Når kapit'al og befolkning har fått denne selvfølgelige vekst
mulighet i modellen, mener MIT-grupp·en at dette egentlig bare 
tilsvarer det faktum at denne forutsetningen er "en grunnleg
gende del av det menneskelige verdisystem som for tiden virk
er i den virkelige verden. 11 10 

Det som trekkes fram er altså den eksponensielle veksten, det 
er denne forskerne vil til livs. Kapitalen er grei nok som 
den er, galskapen springer ut av dens ekspansjonskarakter, 
basert i "det menneskelige verdisystem". Realismen i modellen 
er basert på en registrering av en empirisk sammenheng. Den 
som ikke helt får seg til å ta MIT-forskernes henvisninger 
ti1 menneskehetens "nå-en-gang-etablerte-verdisystem" al vor
lig som forklaring, er henvist til på egen hånd å gruble over 
hvordan "kapitalen" kan gi seg slike syndflodaktige konsekvens
er, hvorfor den gir opphav til eksponensiell vekst og hvorda.n 
den kan herje slik i økosystemene. I stedet er i MIT-bevisst
heten kapitalen stilltiende "teknologi" og teknologien still
tiende "kapital". 

Med dette er også en del av opphavet til nullvekstforestilling
ene antydet. 

Ill. NULLVEKSTTEORIENS "BEGREP" OG "METODE" 

Først når det legges begrensninger på veksten er det mulig å 
oppnå en stabilitet i·verdensmodellen som er holdbar på ube
stemt tid. Opphør i vekst har vi i det Økonomiske sub-systemet 
når investeringene "settes lik" depresieringen (verditapet) av 
kapitalen. Den mer "positive" termen for denne null-posisjon
en hos vekstpessimistene er (den globale) "likevektstilstand
en" (global . equilibrium).11 Tilstanden selv arter seg slik: 

"Den mest grunnleggende definisjonen av den globale like
vektstilstanden er således at befolkningen og kapitalen 
er essensielt stabile med de krefter som tenderer mot å 
øke eller å minke dem i en nøye kontrollert balanse. 11 12 

Når veksten i Meadows systemmodeller bare er en ekspansjon 
i disse (endimensjonale) · størrelsene, enten det nå er foru
rensning eller "kapital", er det helt naturlig at også null
vekstforestillingen er spent fast i denne tankemessige tvangs
trøyen. I modellen er naturligvis _alt manipulerbart, og jo mer 
sentralt et element er, jo mer effekt kommer det ut av å mani
pulere dette. Samtidig er det selvfølgelig virkeligheten som 
er det egentlige referansepunkt, og Meadows-teamet vet selv
sagt at modell og virkelighet ikke faller sammen. Dette mang
lende sammenfall forståes imidlertid som en mangel ved model
len. Hva denne mangel faktisk består i, tåkelegges av almene 
fraser om dette problemet i tradisjonell stil: "Det trengs 
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helt sikkert mer informasjon", "modellen er ennå ikke utviklet 
i tilstrekkelig detalj", osv. 13 Nå:r mbforholdet mellom mo
dell og virkelighet kan forbli i det almene, blir det natur
ligvis desto lettere å formidle det som er det egentlige bud
skapet; nemlig at alt lar seg manipulere bare viljen e r til
s tede (også den i almenhet) . 

Når en også har utelatt "verdisystemene" i modellen kan disse 
desto sterkere komme inn på den subjektive siden i de moralske 
appellene . Da er den objektive dynamikken forlatt og systemet 
fremstilles egentlig som styrt av den enkeltes handlinger og 
verdigrunnlag. I innledningen til "Limits to Growth" forklar
es det med mye møye at vidden i menneskenes perspektiver er 
ulikt fordelt i befolkningen, de store perspektivene blir 
dessverre bare båret oppe av en minoritet, mens vanlige men
nesker, flertallet, har nok med det dagl[ge strev i forsørgel
sen av seg og sin familie. I avslutningskapitlet, den moralske 
avdeling, er dette (innsnevrete) handlings og verdigrunnlaget 
hos den enkelte blitt til verdens grunnlag, for der er det 
nemlig blitt grunnlaget for appellene til oss alle om å ta 
skjeen i en annen hånd. Ja det er ikke lenger mulig, mener 
Meadows & Co, å forholde seg passiv i egentlig forstand: "Å 
ikke handle for å løse disse problemene er likeverdig med å 
handle av all kraft (to take strong action)", og likedan: "En 
bestemmelse om ikke å gjøre noe, er en bestemmelse om å Øke 
risikoen for sammenbrudd. 11 14 

Vi bærer altså så og si på vår egen galge i ren uvitenhet, og 
det er ikke til å undres over at de systemteoretiske observa
tørene blir fylt av opplysningstrang . Overgangen fra vekst 
til nullvekst blir derfor oppfattet som en ren opp lysnings
ag selvr ansakelsesprosess der samf unnet (subjektet) kommer 
til klarhet over seg selv og sine langsiktige behov. På den 
ene siden har vi altså den faktiske systemmodellen, på den 
andre: moralismen og appellene til fornuft. Her er samfunnet 
subjekt og vekselvis (etter som det passer forskerne) identisk 
med modellene og utenfor denne, helt uformidlet. Denne speku
lative måten å behandle virkeligheten på er bare den måten 
mangelen på en adekvat analyse av samfunnsforholdene frerrr
trer på. Da ·kan en også betegne de mest abstrakte definisjon
er av likevekt som "mest grunnleggende" og gjøre ubestemthet
en ved disse til en av likevektstilstandens gode egenskaper; 
likevekt behøver ikke være stagnasjon, men kan like godt bety 
fremskritt. 

En populær måte å "presisere" nullvekst-tilstanden på, er å 
anvende termene "beholdninger" og "strømmer" (stocks and 
flows). Den totale mengden rikdom og befolkning f.eks., ut
gjør da "beholdningen". Beholdningens elementer er utsatt for 
en kontinuerlig fornyelse, rikdommer "slites ned" og må for-
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nyes, folk fødes og dør. Beholdningen opprettholdes altså på 
et gitt nivå ved en kontinuerlig f~ennomstrømning, når inn
taket er justert etter utslippet. Denne analogien tillater 
at "økonomien11 på et enkelt vis kan føyes inn i en økosystem
betraktning. Eller rettere: uansett om en snakker om økonomi, 
om kapital og befolkning eller om menneskeheten som helhet, 
deltar samfunnsforholdene bare som en mengde og et subsystem 
("totalbeholdningen") i en videre systembetraktning, der po
enget er at samfunnet som et subsystem som del av økosystemet 
tar inn primærstoffer og primærenergi og avgir avfallsstoffer 
og avfallsenergi.16 

På dette planet er ikke Økologien umiddelbart politisk. Det 
blir den først når de "politiske Økologene" retter moralprek
ener til aktørene i det borgerlige samfunnet og har det samme 
budskapet til lønnsarbeidere og kapitalister, til grunneiere 
og rentenister. Når aksjonen skal være felles, må den ha et 
felles grunnlag. Dette kan her bare være det som gjør disse 
gruppene til hva de er, nemlig det borgerlige samfunnet selv. 

Om nullvekst-teoretikerne er sparsomme med bestemmelser av de 
nåværende samfunnsforhold, er de desto rikere på forestilling
er om hvilke velsignelser stasjonærtilstanden (nirvana?) har 
å by på; "De Økonomiske og sosiale implikasjonene av stasjon
ærtilstandene er enorme og revolusjonære." 17 I det hele tatt 
er det svært få ting som trenger å stoppe opp i likevektssam
funnet ("bare" kapitalen og befolkningen), ja all menneskelig 
aktivitet som ikke trenger store mengder lagerressurser eller 
som skaper forurensninger kan vokse og gro i all evighet: 

"I særdeleshet kan de aktiviteter blomstre som mange men
nesker ville plassere som de mest ønskverdige og tilfreds
stillende av alle - utdannelse, kunst, musikk, religion, 
grunnleggende forskning, sport og sosialt samvær." 17a 

Likevektstilstanden vil også fremme den sosiale likheten, men
er bide Meadows (et al.) og Daly, fordi når den kaken som skal 
deles slutter å øke, vil oppmerksomheten vendes mot distribu
sjonen og ikke mot produksjonen: . 

"Problemet med de relative andeler kan ikke lenger unngåes 
ved vekstappeller. Argumentet at alle bør være fornøyd så 
lenge hans absolutte andel av rikdommen Øker, uten hen
syn til hans relative andel, vil ikke lenger kunne brukes. 
De absolutte og relative andeler vil bevege seg sammen og 
delingen av den fysiske rikdonnnen vil være et null-sum
spill ..... Det er vanskelig å se hvordan en kan gå imot 
etiske appeller om en lik fordeling .... . Dessuten, selv 
om den fysiske beholdningen forblir konstant, vil fort
satte teknologiske forbedringer resultere i Økt inntekt i 
form av fritid. Hvordan vil denne bli fordelt hvis ikke 
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den blir fordelt i pakt med en etisk likhetsnorm? Stasjon
ærtilstanden krever mindre av våre naturressurser, men mye 
mer av våre moralske ressurser. 11 18 

Visjonen om likevektssamfunnet viser seg altså å være en mo
derne vri på ordtaket "når krybben er tom, så bites hestene" 
- i stedet for barbariet får vi forespeilet en tilstand hvor 
samfunnets antagonister gresser fredelig side om side. Pro
duksjonens private tilegnelseskarakter opphører med ett slag 
når veksten stoppes og produksjonen lar seg umiddelbart re
gulere samfunnsmessig. Er det dessuten rart at nullvekstideo
logen er blind for makt- og fordelingsstrukturer i en vekst
tilstand når han ikke engang er i stand til å forestille seg 
slikt i en tilstand av (relativ) knapphet? 

Disse utopiske visjonene er resultatet av en ma~glende evne 
til å knytte forbindeJser fra veksttilstanden til nullvekst
tilstanden, det hele er en "vakker" tanke uten realitetsfor
ankring. Nullvekst-tesenes manglende realisme sammen med nød
vendigheten (og den abstrakte muligheten) av en endring føles 
også som en pinebenk for nullvekstfolket selv, også når de 
innser> fordelingens tvangslogikk i veksttilstanden, ja nettopp 
fordi de innser dette. Jmf. E.J. Mishan i en diskusjon (med 
bl.a. R.M. Solow)l9 pm utrydning av fattigdommen (i England 
og USA): 

"Det kunne gjøres ved hjelp av refordelingstiltak. Og før 
Bob Solow kommer og sier "urealistisk"; det kan han 
spare seg. Jeg er den første til å innrømme at det er u
realistisk. Men det faktum at det ikke er realistisk er 
det jeg betrakter som en fordømmelse av den økonomiske 
veksten i seg selv. Det er ikke mulig engang i USA nå. 
Selv om levestandarden her er fem ganger hva den var i 
England omkring 1950 da vi akkurat var kommet oss gjennom 
krigen og rasjoneringen pågikk. Og i dette landet kan vi 
ikke engang se mulighetene av å forsøke å forbedre den e
lendige fattigdommens situasjon hos et par millioner 
mennesker, fordi man absolutt ser ut til å trenge de ekst
ra pengene. Dette er en av de verste fordømmelsene av Øk
onomisk vekst fordi det aldri synes å ta slutt. 11 20 

Uten begrep for Økonomiens reelle struktur og for sammenhengen 
mellom produksjon og distribusjon slites idealisten mellom den 
mulige tanken om en r-efordeling av produksjonsresultatet og 
den politisk-økonomiske wnuligheten av det samme. På ny får vi 
demonstrert hvordan "veksten" som en rent ytre egenskap ved 
kapitalen blir tillagt ansvaret for denne umuligheten. Å stop
pe veksten selv er ingen umulighet, mener man. Derfor er også 
nullvekst-artiklene fylt av argumenter for vekstens umulighet, 
mens nullvekstens mulighet bare tas for gitt. Hvorfor de 
krefter som står bak veksten er så mye svakere enn de som hind-

76 



rer utryddelse av fattigdom gjennom inntektsfordelingen, synes 
å være en godt bevart klubbhemmelighet hos nullvekst-folket. 

De moralske anstrengelsene hos nullvekstideologene viser at de 
er uten illusjoner om at kapitalismen selv kan sørge for en 
vekststopp med det første. Historiens antagelig første null: 
vekstteoretiker (for økonomien), forbilde for dagens bevegelse 
og opphavsmann til begrepet om "stasjonærtilstanden", John 
Stuart Mill, var mer optimistisk i så henseende. For ham var 
stasjonærtilstand kapitalismens "lykkelige" slutt-tilstand når 
profitten gikk mot sitt (langsiktige) minimumsnivå. 21 Dette 
representerer muligens en større naivitet enn de moderne teo
retikere legger for dagen. De vil da hell1er ikke ha så mye 
med J.S . Mills politiske økonomi a gjøre som med hans utopiske 
vyer om stasjonærtilstanden (riktignok av helt andre grun
ner). Fordelen med å ha med Mill å gjøre, er imidlertid at hos 
ham er forbindelsen med den klassiske politiske økonomi i det 
minste terminologisk og teoretisk tilstede, 22 selv om han re
presenterer Ricardo-skolens absolutte forfall og endepunkt. 
Det mest pregnante uttrykk for dette forfallet er at den klas
siske skolens fundamentale distinksjon mellom by t tever di og 
bruksver•di er forsvunnet (dvs. at hos Mill skjer det en rela
tivering av verdibegrepet og en oppløsning av det kvalitative 
skillet mellom de to verdibegrepene, 22 a og dermed også av 
skillet mellom produksjonsmidler som elementer i arbeidspro
sessen og produksjonsmidler som kapital, dvs. verdiforøkende 
verdi) . 

At kapitalen i modne· kapitalistiske land (som England) hadde 
en tendens til synkende profittrate, var en del av den klas
siske tradisjonens teoretiske innsikter, men en innsikt som 
vakte bekymring siden man her kunne ane at den kapitalistiske 
produksjonsmå ten hadde skranker som ikke bare var likegyldige 
forholdbtil produksjonen selv, men truet dens fortsatte eksi
stens ~2 . 'Hos Mill, som hos nullvekst-ideologene, er kapital-
en en ting og ikke et produksjonsfo r hold,slik at endog vekst
en selv kan oppfattes som uten sammenheng med kapitalens funk
sjonsmåte . På denne måten blir ikke bare begrepet om kapital 
fortynnet til det begrepsløse, men også begrepet om veks t for
blir en tom forestilling. 

IV . NATURGRUNNLAG, KAPITAL OG VEKST 

1. Nat urprosess og kapitalprosess 

Den kapitalistiske produksjonsmåten representerer vare-produk
sjonens utvikling i høyeste potens. Samtidig er varen kapital
ens almene medium og dens viktigste stofflige skikkelse. Som 
en enhet av bruksverdi og bytteverdi er den resultatet av en 
konkret arbeidsprosess utført i et arbeidsdelt samfunn med 
sikte på bytte; varen er bytteverdi for dens eier og bruksverdi 
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for dens ikke-eier. Varens sammenheng med og dens opprinnelse 
i naturgrunnlaget kan oppspores i dens bruksverdikarakter: I 
arbeidsprosessen, abstrakt betraktet, blir naturen som det al
mene produksjonsgrunnlaget bearbeidet og modifisert ved hjelp 
av redskaper, verktøy i en målrettet prosess. Produktenes 
stofflige karakter har altså sitt grunnlag i naturen som almen 
bruksverdi. I denne prosessen er samtidig bearbeidingen av na
turen en nedbryting av denne; produksjonen er samtidig en kon
swrrpsjonsprosess. På den annen side er konsumpsjonen av pro
duktene også produksjon av den arbeidende evnen selv, arbeids
kraften. (Marx snakker om henholdsvis produktiv konsumpsjon og 
konsumptiv produksjon.) Enheten av produksjon og konsumpsjon 
utgjør en reproduksjonsprosess, både av det menneskelige livet 
og av naturgrunnlaget selv: Naturtilegnelsen er etter sitt 
stofflige innhold en Økologisk prosess. 

Som vare får produktet' imidlertid en tilleggsegenskap, så og 
si en dobbeltnatur, gjennom at verdien produsentenes samfunns
messige sammenheng knyttes til den som pris, bytteverdi. I den 
utviklede vare~roduksjonens byttepraksis smelter etterhvert 
bytteverdien tilsynelatende sammen med produktenes (stofflige) 
bruksverdiskikkelse, og gjenstandenes varekarakter blir i 
forestillingen til en naturlig egenskap ved dem. 

I den kapitalistiske produksjonsmåten er produksjonsmidlene 
skilt fra arbeiderens besittelse av dem som eiendom. Derimot 
besitter kapitalisten disse som kapital, dvs. som verdi som 
skal forøkes. Arbeideren må derfor selge sin arbeidskraft mot 
lønn for å eksistere. På samme måte som alment for varen er 
altså produksjonsmidlene som kapital en enhet av verdi og 
bruksverdi. Imidlertid er hele hensikten med at pengekapital 
omgjøres til produksjonsmiddelkapital (kjøp av prod.midler i 
markedet) at produksjonsmidlene i foreningen med arbeideren i 
produksjonsprosessen gir kapitalen en merverdi gjennom salg av 
totalproduktet i markedet. Produksjonsmidlenes anvendelse er 
altså kun et middel i produksjonen av merverdi og dermed til 
økning av kapitalens verdi. Som kapital er produksjonsmidlene 
produktive kun når de skaffer profitt. 

Når kapitalen i verdiøkingsprosessen endrer skikkelse fra 
pengekapital (P) til produksjonsmidler som varer (V), gjennom 
den umiddelbare produksjonsprosessen hvor produksjonsmidlene 
(Pm) benyttes av arbeiderneL3 (A) og resulterer i en ny vare
mengde (V') som realiseres i markedet til den nye verdien p 
(pengemengden P'), gjennomfører den altså kretsløpet P-V-( ;::) 
Pr ... -V'-P'. Produksjonsprosessen (Pr), slik den utfolder 
seg stofflig som naturtilegning, utgjør som vi ser kun et mo
ment i denne prosessen, en prosess som gjentar seg mer eller 
mindre fortløpende. Kapitalens skikkelse som bruksverdi i pro
duksjonsmidler og råstoffer (konstant kapital, produksjonsmid
delkapital) og i produktene (varekapital) er flyktige til-
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stander som den antar, fordi disse er nødvendige i dens pro-
duksjons- og reproduksjonsprosess .som kapital. Hele det stoff
lige substratet i verdiforøkelsesprosessen er bare av betyd
ning i den grad det frennner (eller hemmer) produksjonen av 
merverdi. Så sant de stofflige betingelsene gjør det rrrulig å 
produsere profitt er kapitalen altså, abstrakt sett, likegyld
ig overfor sitt naturgrunnlag. Reproduksjonen av dette 'som 
naturgrunnlag og hvilket nivå det reproduserer seg på, står i 
prinsippet utenfor kapitalens umiddelbare "interessesfære". 
Naturprosessen og kapitalprosessen (materiesirkulasjonen og 
kapitalsirkulasjonen) 24 står i et forhold der kapitalen har 
gjort naturen til et blott og bart middel" i sin forøkingsbe
vegelse. 

Når imidlertid kapitalens akkumulasjonsprosess historisk skjer 
med midler som bringer forstyrrelser i de naturlige kretsløp
ene er så muligheten for dette gitt i og med selvstendiggjør
ingen av produsentenes samfunnsmessige sammenheng som bytte
verdi, en mulighet som aktualiseres ytterligere når dette 
grunnlaget i bytteverdien utvikler seg videre og produksjons
midlene blir til kapital. 

At kapitalens instrumentelle forhold til naturmiljøet result
erer i forurensing og manglende reproduksjon av dette som al
men bruksverdi for produksjonen, skyldes den konkrete formen 
som den akkumulasjonsfrerrnnende teknologien antar. Om kapital
en alment er likegyidig overfor sin natursammenheng, er dens 
faktiske teknologi utviklet s~m svar på konkrete akkumulasjons
behov. Miljøforstyrrelsenes historie må derfor studeres som 
konkret akkumulasjonshistorie. 

2. Akkumulasjon og enkel reproduksjon. 

Kapitalen gjennomløpte altså i sin forøkingsprosess som verdi 
flere kretsløpsstadier hvorav den materielle produksjonspro
sessen bare var ett moment. Men i denne delen av kretsløpet 
skjer den faktiske omdanningen av bruksverdier som ligger til 
grunn for produksjonen av merverdi. Kapitalisten bemektiger 
seg arbeidskraftens bruksverdi, dvs. han sørger for en gjen
nomsnittlig intensitet i produksjonen og for at "hans" ar
beidere har en dyktighet som ellers tilsvarer utviklingen av 
produksjonsmidlene. Han kan på denne måten tilegne seg en mer
verdi som differansen mellom hans totale inntekter i period~n 
og hans kostnader i produksjonen. Når vi betrakter produksjon
en over tid, vil således den totale verdien av de produse~te 
varer som selges i markedet kunne deles opp etter de utgifter 
som er påløpt og som der må erstattes; k - hele den konstante 
kapitalen som er gått med i perioden, v- - den variable kapi
talen (lønnsutgifter), og på toppen en-merverdi,~· som det 
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ikke svarer noen utgift til og som dermed uttrykker proses
sens formål. 

Merverdien fremkorrnner ved at kapitalisten er i stand til å 
forlenge arbeidsdagen utover det som skal til for at arbeid
eren produserer verdien av sin egen lønn, den nødvendige ar
beidstiden. Dette er en kapitalistisk grunnbetingelse, og 
arbeiderens innordning under kapitalen (representert ved kap
italisten) har kun hensikt hvis denne betingelse kan oppfyl
les. Utviklingen av kapitalisme på basis av denne grunnbe
tingelse er produksjonsmåtens første utviklingsfase, produk
sjonen av absolutt merverdi. Arbeidsdagen resulterer hermed 
i den nyskapte verdien v+m. Økning av merverdien kan nå skje 
ved enten en ytterligere forlengelse av arbeidsdagen, dvs. 
summen v+m øker slik at m vokser når v forblir konstant, el
ler ved at den nødvendige arbeidstiden og ,dermed v synker 
ved konstant lengde p~ arbeidsdagen. På denne siste måten 
produseres det relativ merverdi. 

Dette skjer ved at kapitalisten øker arbeidets produktivitet, 
hovedsakelig gjennom en omdanning av det tekniske produk
sjonsgrunnlaget ved hjelp av vitenskapens resultater. Nå 
senkes den nødvendige arbeidsdagen, ved at det samme antall 
arbeidere produserer mer på samme tid, en gitt v blir pro
dusert som vareverdimengde på kortere tid enn før for den 
enkeltkapitalist som innførte forbedringen, samtidig som den 
almene revolusjoneringen av produksjonsmetodene senker verdi
en av v også for totalkapitalen, når produktiviteten øker i 
de bransjer som direkte og indirekte produserer varer som 
inngår i arbeidskraftens konsum. Produksjon av relativ mer
verdi er den kapitalistiske produksjonsmåten i sin fulle ut
foldelse. 

Denne dynamikken sikres ved at hver enkelt kapitalist har en 
spore til å innføre nye produksjonsmetoder, det gir ham en 
(midlertidig) ekstraprofitt. D,essuten sørger den alminnelige 
trangen til ekstraprofitt for at også totalkapitalen skaffer 
seg større merverdimasse. For kapitalistene individuelt arter 
dette seg ikke bare som en velkommen mulighet til profitt
økning, men også som nødvendigheten av å senke kostnadene 
for å opprettholde profitten, siden hele eksistensen av hans 
kapital ' står på spill. Hver produktiv kapital er et konkret 
anlegg i en bestemt næring, og sammenhengen med de andre 

. kapitalene i samme næring formidles gjennom et marked. 
' Markedsinformasjonen gir hver enkelt kapitalist beskjed om 
de minimumsbetingelser for utbytting (forholdet ~) som hans 
kapital må tilfredsstille om han skal få avsetniXg for sine 
varer i dette spesielle markedet. Samtidig kan han også på
virke sine egne markeds- og realiseringsbetingelser, men 
primært bare ved markedsutvidelse gjennom prissenkning, 
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Den lang- og kortsiktige sikring av profitten, og dermed av 
produksjonsmidlene som kapital, faller dermed sammen med en 
kontinuerlig utvidelse, fornyelse og forbedring av produk
sjonsmidlene som redskap i produktivitetsutviklingen og som 
utbyttingsmiddel. Den oppsamlede merverdi må omdannes til 
nytt og effektivt produksjonsapparat, og om ikke produktiv
kraften ekspanderer med konstant arbeidsstokk, må kostnads
senking skje ved at maskiner erstatter arbeidskraft slik at 
maskineriets merkostnad ligger lavere enn den innsparte lønn. 

Denne økonomiske prosessen er intet annet enn en akkurrrula
sjonsprosess for den enkelte kapital (og dermed for total
kapitalen), omdanning av et fond av merverdi til produksjons
midler som kapital, som middel til produksjon av ny merverdi. 
Og dette aspektet kommer bare mer i forgrunnen etter som den 
teknologiske utviklingen (=utviklingen av utbyttingsgraden) 
ved hver utskifting av nedslitte produksjonsmidler krever mer 
enn bare en stofflig erstatning av de gamle maskiner med nye 
av samme slag; krever erstatning med nye og mer effektive. 

Men merverdien kan bli til produktiv kapital, til merverdi
kilde, også om den inkarnerer seg i produksjonsmidler i en 
annen Ilæring enn der den er produsert. I den grad det finnes 
ledig arbeidskraft, enten frisatt av andre kapitaler eller 
ved befolkningsvekst, er dette mulig når i tillegg betingel
sene for (minst) en gjennomsnittlig profitt er tilstede. Be
tegner vi den forrige formen for akkumulasjon for intensiv, 
kan denne betegnes eks tensi v, dvs. kapitalen erobrer nye om
råder (bransjer), eller den sprer seg i gamle på basis av 
konstant teknologi. 

Kapitalen vokser altså på to måter, og de har begge som kon
sekvens at produksjonen av varer øker, den ene (ekstensiv) ved 
at kapitalen utvider vareproduksjonens domene til nye områder, 
den andre (intensiv) ved at kapitalens evne til vareproduk
sjon forøkes i de gamle områdene. 2 5 Ekstensiv vekst øker sam
tidig · __ . kapitalens totalarbeidsdag ved at v+m, nyverdien, 
vokser med antall nye bedrifter. De to veksttypene uttrykker 
så og si at kapitalen har to "gangarter", men begge øker den 
totale merverdimassen og dermed den akkumulerbare verdimengde. 
Vekst er altså på denne bakgrunn: 1 . vekst i varemengde, 2. 
vekst i mengde produksjonsmidler og produksjonsmiddelteknolo
gi, og 3. vekst i konstant kapital. Dette gjelder enten vekst
en er ekstensiv eller intensiv. 

Dersom nasjona l produktet skulle gi adekvat uttrykk f or dette 
verdimessig, var det bare den ekstensive vekst som skulle øke 
dette som nettostørrelse (økning av v+m), mens de~ intensive 
kunne føre til økt bruttoprodukt (økning av k's andel av sum
men k+v+m), dvs . en Økende del av det årlige produkt ville gå 
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til stofflig erstatning av produksjonsmidler og råstoffer. Men 
disse regnskaper oppgjøres med kapitalistisk nødvendighet i 
prisstørrelser, og prisuttrykket for disse verdideler er under 
innflytelse av et stort antall ukontrollerbare faktorer. Ikke 
minst er i nasjonalregnskapene delen k ("avskrivninger") en u
tilnærmelig størrelse. 

Hen dette gjelder nasjonalregnskapene til løpende priser. Tall 
med "faste priser" uttrykker regnskap der prisene kun fungerer . 
som en enkel vektor (gruppe med tall) som varene multipliseres 
med på hvert tidspunkt og gir dermed den rene bevegelse i 
vareproduksjonens mengdeforhold. Dersom veksten er intensiv, 
blir nasjonalproduktet i faste priser en indikator på produkt
ivitetsutviklingen. 26 

I Meadows-modellen har en forutsatt et fast forhold mellom 
veksten i kapital og veksten i produktmengde (3:1) . 27 Problem
et om forholdet mellom produksjonsvekst og kapitalvekst blir 
dermed "løst" pr. definisjon og helt i tråd med det tinglige 
kapitalbegrepet hos nullvekstteoretikerne. Hvis nasjonalpro
duktet skal v0kse med 1 million må "kapitalen" vokse med 3 
millioner. Ved utvikringen av arbeidets produktivkraft synker 
også verdien av produksjonsmidlene i sannne takt, noe som vil 
gi prisene en tendens til å falle. Kapitalakkumulasjonen er 
derfor ikke nødvendigvis noen proporsjonal indikqtor på vekst
en i produksjonsmidler og i teknologi, unntatt når veksten 
bare er ekstensiv, dvs. foregår på basis av konstant teknologi. 
Dessuten løper kapitalakkumulasjonen gjennom konjunktursykler 
som innebærer periodiske k~iser. Disse er intet annet enn en 
periodisk null-vekst, uten at dette på noen måte er til hinder 
for at den etterfølgende konjunkturoppgangen skjer på samme 
stofflige basis av produksjonsmiddelteknologi, og dermed med 
samme forurensningsnivå som før. Ja denne tekniske kontinui
teten er snarere en av forutsetningene for oppsvinget, siden 
krisens typiske utfall er en økning av utbyttingsraten ~. 
(som bl. a. er en produktivitetsindikator). For kapitalXn er 
denne "nullvekst" bare dens egen "gjenopplivningsmekanisme", 
en viktig del av selve akkumulasjonsforløpet. 

Når .nullvekstteorien vil komme forurensningene til livs, blir 
stans i kapitalveksten kun et middel til dette, siden det jo 
ikke er kapitalen som sådan, men dens stofflige side som e
ventuelt forurenser. Det middel som foreskrives er som nevnt 
ovenfor at investeringene skal "settes lik" depresieringen. 
På nullvekstteoriens egne premisser (her: hos Meadows & Co og 
Daly) vil ikke et slikt krav (om en naivt forutsetter at ka
pitalistene lydig vil bøye seg for dette) ha innvirkning på 
produksjonens kontinuitet som sådan, bare på dens vekstbane. 
I lys av akkumulasjonsteorien ser vi at en slik forestilling 
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bare er mulig dersom en tenker seg at veksten i produksjons
midler har sin årsak i kapitalistenes "verdisystem", i en 
subjektiv grille i hodet på bedriftslederne. Utviklingen 
over akkumulasjons- og krisesyklusen gir en demonstrasjon av 
at produksjonsmidlene stofflig sett ikke er kapital, men at 
kapitalen er et f orhold som påtvinger produksjonsmidlene en 
bestemt bevegelse og som også blir til hinder for utviklingen 
av derr. Hvis akkumulasjonen skal fortsette, er det derfor u
nødvendig at produksjonsmidlene fysisk sett må destrueres, det 
er dens verdiside som står som skranke. Enten kapitalen selv 
blir et hinder for sin utvikling eller dette hinderet pålegges 
"utenfra" av nullvekstkravet er krisen det eneste tenkelige 
resultatet. Dette er nemlig for enkeltkapitalistene identisk 
med en avskrivelse av deres eksistens som kapitalister i 
egentlig forstand. Kravet om å sette investeringene lik de
presieringen (kapitalslitet) er nemlig intet annet enn et 
krav om at kapitalistene skal opphøre å fungere som kapital-

· ens agenter og gå over til å konsumere hele merverdien upro
duktivt. Fornyelse av de nedslitte maskiner etc. er på ingen 
måte en egentlig "investering", en anbringelse av deler av 

·merverdien, det dreier seg utelukkende om en stofflig erstat
ning av den verdimengde som allerede er overført til produkt
et i den foregående periode og som eksisterer i form av en 
pengemengde (avskrivningsfond). Etter at denne erstatningen 
er foretatt sitter altså kapitalisten i pri ns ippet igjen med 
hele merverdien (eg. hele profitten) og han må finne måter å 
konsumere denne på som luksus. Nullveksttil$tanden er altså 
kapitalisme uten akkumulasjon og uten kapitalister, men i
stedet med et nytende "null-vekst-aristokrati". 

Marx behandlet denne abstraksjonen under betegnelsen enkel re
produksjon. For ham er denne reproduksjonstypen kun et metod
isk hjelpemiddel i studiet av hvorledes kapitalen i sirkula
sjonen må fornye sine stofflige bestanddeler. Men selv . om den 
kapitalistisk sett er en abstraksjon, er den ikke desto 
mindre alltid en de l av den utvidete reproduksjonen. Stoff
skiftet kan dermed studeres i sin "rene form". Enkel repro
duksjon som et konkret krav er imidlertid helt vesensfremmed 
for den kapitalistiske produksjonsmåten. 

"Enkel reproduksjon, reproduksjon i sa11UTie skala, fremtrer 
som en abstraksjon, ettersom ... fraværet av akkumula
sjon elle r reproduksjon i utvidet skala er en fremmed 
antagelse under kapitalistiske forhold .. . 11 2 8 

I motsetning til den utvidete reproduksjonen, hvor formering
en av produksjonsmidlene som kapital blir et mål i seg selv, 
er den enkle reproduksjon etter sine foruts e tninger rettet mot 
konswrrpsjon : 
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"Enkel reproduksjon er i sitt vesen rettet mot konsump'O" _ :, :_
sjonen som et mål, selv om tilraningen av merverdi synes 
som det drivende motiv hos den enkelte kapitalist; men u
ansett hvilken størrelse merverdien har, er den her, når 
alt kommer til alt, antatt bare å tjene til kapitalist
ens individuelle konsumpsjon. 11 29 

P~ det abstraksj onsnivået vi her har behandlet nullvekst-"teo
rien", som en isolert tankemodell, er altså prisen for å · opp
gi veksten oppkomsten av en ren snyltende kapitalistklasse. 
Kapitalisten kan bruke merverdien "hvordan han vil", baæ den 
ikke b l ir brukt til reinvester ing og ka:pitalakkwrrulasjon . 
Denne kapitalisme-karikaturen er det som foreligger på papiret 
hos nullvekstteoretikerne. Tanken er at av alle kapitalens 
ytre kjennetegn skal vi kvitte oss med ett, vekstkarakteren. 
I sin konsekvens oppnå r de dermed å kritisere kapitalismen 
samtidig som de hyller den og gir den evighetsstatus. Alle 
kapitalens andre forutsetninger og resultater skal nemlig be
holdes. Det vil si at når veksten, kapitalens utvidete repro
duksjon, er "fjernet", blir alle resultatene av og forutset
ningene for den enkle reproduksjon beholdt, siden reproduk-
sjonsbetingelsene faller sammen med produksjonsbetingelsene. 
Dette betyr særlig at lønnsarbeidet og klasseforholdet som 
her er implisert, skal beholdes, da dette både forutsettes og 
reproduseres ved den daglige gjentagelse av produksjonen i 
samme skala. Stasjonærtilstanden, slik den er tenkt hos null
vekstteoretikerne, er derfor en evig gjenskaping av varepro
duksjon, markedsanarki, penger, priser og profitt, lønnsar
beid og kapital og undertrykkelsen av arbeiderne både som 
individer og som klasse, kort sagt; av alle det kapitalist
iske samfunnets grunnbetingelser: 

"Kapitalistisk produksjon produserer derfor, betraktet 
som en kontinuerlig sammenføyd prosess, en reproduksjons-
prosess, _ _· ikke bare varer, ikke bare merverdi, 
men den produserer og reproduserer også det kapitalist
iske forholdet; på den ene siden kapitalisten og på den 
andre lønnsarbeideren." 30 

Men det er klart at den stasjonære tilstanden fattet presist, 
som en løpende gjentagelse på samme nivå og med samme produk
sjonsmiddelteknologi ikke er en like attraktiv ideologisk 
forestilling for alle de grupper i det borgerlige samfunnet 
som nullvekstteorien henvender seg til. Derfor skal ikke ka
pitalens stagnasjon bety stagnasjon i samfunnsmessig utvik
ling, ikke en gang i utviklingen av teknologien. 31 Nå er 
plutselig ikke tingene lenger kapital i ideologenes øyne, og 
stans i kapitalens vekst betyr ikke stans i skapelsen av nye 
teknikker. Her benyttes en av den borgerlige økonomiens 
(hjelpeløse) forestillinger: teknologien kommer "som manna f ra 
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himmelen" for å sl ~ seg ned i den eksisterende kapital som 
fornyelse og forbedring . Hensikten er altså at teknologi~k 
fornyelse skal kunne tenkes uavhengig av akkumulasjon av mer
verdi som produksjonsmidler . "Resonnementet" krever at sekt
oren for produksjonsmiddelproduksjon utvikler sine nye pro
dukter bare på basis av det avskrivningsfond som skal er
statte det gamle produksjonsuts-tyr som er nedslitt, som alt
så tilsvarer den verden som er overfør t fra produksjonsmid
lene og til de nye produktene. Riktignok kan nok dette unn
taksvis tenkes ~ når samdig prisen på produksjonsmidler gene
relt har sunket sterkt, men dette er dessverre ingen garanti 
for at virkeligheten oppfører seg deretter. Særlig ikke når 
det som her går ut over den kapitalistiske sikkerheten, set
ter seg ut over rammen for produksjonsmåten ved i forestil
lingen å nekte kapitalisten den muligheten for utvidet repro
duksjon av hans eksistensmåte som merverdiproduksjonen gir 
ham. 32 

Systematisk teknologisk endring i stasjonærtilstanden er et 
fromt ønske hos nullverdiforkjemperne, det er så og si deres 
variant av teknologioptimismen. Både denne tomme forestilling 
og den mer realistiske tanken om at kapitalveksten er årsak 
til naturforurensning, henger hver på sin måte sammen med ka
pitalens evne til å produsere sine egne tilsløringsmekanismer. 
I .den siste forestillingen er kapitalen (forurensende) tekno
logi, i den første er den noe helt forskjellig fra dette. 
Begge forestillingene· er, tatt hver for seg, "riktige". Men 
til sammen danner de ikke dermed en teori om kapitalforholdet. 
De er bare opphav til et motsigelsesfylt mangfold av anskuel
ser om dette. At kapitalen snart er i den ene bransjen, snart 
i den andre, i et Øyeblikk er varer i et annet penger, inn
tektskilde og verdipapir er ikke bare noe som bidrar til for
virringen, ·men er selve dens grunnlag ved at kapitalen ikke 
umiddelbart fremtrer som et produksjonsforhold. 

Nullvekstteorien markedsføres også ved hjelp av et "alterna
tivt vekstbegrep", vekst i ikke-materielle goder, fritid, 
servicefunksjoner, etc. Det er et faktum at under kapitalist
iske forhold blir ikke produktivkraftutviklingen primært en 
kilde til Øket fritid og et bedre liv, men en kilde til pro
fitt og øket utbytting. For nullvekstteoretikeren er ikke 
dette et faktum med større teoretiske implikasjoner, men kun 
et historisk datum som riktignok har forårsaket visse mental
itetstyper og vurderingsmåter. Nullveksten skal også sørge for 
at dette opphører, ifølge Daly: 

"Med konstante fysiske beholdninger (Daly's uttrykk for 
nullvekst i "kapital" - RS) må den økonomiske veksten 
skje i ikke-fysiske goder: tjenester og fritid. Å ta ut 
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forbedringene ved teknologisk fremgang i form av øket 
fritid er å snu opp-ned på den historiske praksis med 
å ta den ut hovedsakelig i form av varer, og det har 
utstrakte sosiale implikasjoner. Tidligere har den øk
onomiske utviklingen Økt det fysiske produktet av en 
dags arbeid mens antall timer i døgnet selvsagt har for
blitt konstant, med det resultat at alternativkostnaden 
av en enhet tid uttrykt i varer, har Økt. Tid er verd 
mer varer, hver vare er verd mindre tid. Etter som tid 
blir dyrere målt i varer, blir færre aktiviteter "verd 
sin tid". Vi blir vare-rike og tids-fattige." 33 

Utgangspunktet er at .vi allerede lever i overflod. Vi må bare 
slutte å vurdere tiden så høyt i varer at vi velger å produ
sere fremfor å rekreere. Her kommer nullveksten oss til hjelp: 

"Hva som trengs nå er en lav relativ pris på tid uttrykt 
i materielle varer. Da vil tids-intensive aktiviteter 
erstatte material-intensive aktiviteter. For å bli mindre 
materialistiske i våre vaner, må vi heve den relative 
pris på m~teriell (varer). Nettopp dette vil skje når vi 
holder den fysiske beholdning konstant og bruker tekno
logien til å øke fritiden."33a 

Det reelle innholdet i dette nytteteoretiske resonnementet er 
at nullveksten vil føre til en reallø,nnssenkning som skal få 
frem sansen for det gode liv og rekreasjonens kunst i befolk
ningen. Igjen koker det hele ned til et blott og bart tanke
eksperiment: først "innføres" nullveksten som gir oss . mindre 
å konsumere, deretter "innføres" teknologiske endringer som 
skaffer oss et gitt konsumfond på stadig kortere tid. Daly 
vil dessuten. fremstille arbeidsdagens lengde som et resultat 
av et "valg'~ mellom c.rbeid og fritid som skyldes forskjellen 
i "grensenytte" mellom de to mulighetene, en av de mer lett 
gjennomskuelige tildekningsmanøvrene i den borgerlige økono
mien.Nullveic~t@il'l.~ tekno 1 o gifrembrakte undersysselsetting 
kan dermeå vakkert omtales som Økt verdi på fritid relativt 
til arbeid. (Denne valgfriheten skal forøvrig liberalt mani
puleres bort i nullveksttilstanden da arbeidsdagen må for
kortes når produktiviteten øker. 34). 

Selv når Daly siterer Bertrand Russel's essay "In Price of 
Idleness", som inneholder en god beskrivelse av sammenhengen 
mellom produktivitetsutvikling og "fritid" under kapitalist
iske betingelser, blir ikke dette en kilde til den kapital
istiske virkeligheten for ham, bare til deltagelse i Russel's 
moralske indignasjon og hans "program" for arbeidstidsfor
kortelse: 
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"Anta at, på et gitt tidspunkt, ·et visst antall mennesker 
er opptatt i produksjonen av nåler. De lager så mange 
nåler som verden trenger ved å arbeide (antar vi) åtte 



timer for dagen. Så gjør noen en oppfinnelse s om gjør 
at samme antall menn kan lage dobbelt så mange nåler som 
før. Men verden trenger ikke dobbelt så mange nåler . 
Nåler er allerede ~å billige at det knapt vil selges 
noen flere til en lavere pris. I en fornuftig verden vil
le alle opptatt med produksjon av nåler begynne å arbeide 
fire timer i stedet for åtte, og alt annet ville fortset
te som før. Men i den virkelige verden ville dette bli 
ansett for demoraliserende (sic.!) Mennene arbeider fort
satt åtte timer, der produseres for mange nåler, noen ar
beidsgivere går konkurs, og halvparten av de som før var 
s ysselsatt med å lage nåler, får sparken. Til slutt er 
det like mye fritid . som i det andre tilfellet, men halv
parten av mennene er helt arbeidsledige, mens den andre 
halvparten fremdeles er overarbeidet. På denne måten 
sikrer en at den uunngåelige fritiden forårsaker elendig
het for alle, istedet for å være en universell kilde 
til lykke. Kan det tenkes noe mer sinnsykt? 11 35 

Vi kan kanskje tenke oss enda mer absurde fenomener, men van
viddet er i alle fall stort nok til at en kan delta i fordøm
melsen av en produksjon basert på bytteverdi og profitt og 
som skaper slike tilstander med nødvendighet . For Russel's 
(og Daly' s) indignasjon er ikke basert på annet enn den mis
forståelsen at den kapitalistiske produksjonen "egentlig" er 
til for konsum, bruksverdi og tilfredsstillelse av menneske-
1 ige behov, selv om det altså stadig vekk 'viser seg at i 

. virkeligheten er den· ikke det. I ngenting er mer kipitali stisk 
rasjonelt enn det av Russel ski sserte fo r løp, siden pr oduktiv
itetsøkningen bringer den enkelte kapitalisten en ekstrapr o
fi tt . Det er ikke gitt på forhånd hvem som vil bli slått ut 
av konkurransen og når. Det finnes ikke et handlingsalterna
tiv, derso.m ikke da hele anlegget .skal anses som tapt, og de t 
er ikke et kapitalistisk alternativ. 

Årsaken til at åtte-timersdagen beholdes etter produktivitets
økningen er ikke, som Russel naivt antar, at arbeiderne føler 
seg "moralsk presset", men at ingen kapitalist ved egen av
gjørelse vil gi avkall på sin profitt for å fungere som vel
gjører overfor sine arbeidere. Den nye teknologien kommer 
nemlig ikke "som manna fra himmelen", men er en bevisst om
danning av merverdien til produksjonsmidler for kostnadssenk
ning og produksjon av ekstraprofitt. Og selv om kapitalisten 
plutselig kostnadsfritt (eller bare med kostnader som tilsvar
er hans avskrivningsfond) skulle finne seg i besittelse av et 
apparat med dobbelt så stor effektivitet, har han alt å tape 
ved å halvere arbeidsdagen. Det han ikke selv produserer, pro
duserer hans medkapitalister og rivaler. 36 

Kapitalistisk produktivkraftøking arter seg således på ingen 
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måte som en forkortning av arbeidsdagen. Denne kan bare være 
et resultat av arbeiderklassens kamp for en lavere normalar
beidsdag, eller den er arbeidsløshet og tvangsmessig nedset
telse av sysselsettingen i en krise. Derimot vil den i "modne 
kapitalistiske land" arte seg som en relativ forskyvning av 
sysselsettingen på de forskjellige "næringer": sysselsetting
en i produktive (merverdiskapende) næringer minker relativt 
til sysselsettingen i uproduktive ("service" )næringer. 
Enten veksten i de uproduktive lønnsarbeidere uttrykker vekst 
i statsapparatet, eller den er en vekst i ansatte i sirkula
sjonen av vare- og pengekapital og andre typer tjenesteyting, 
hviler den i siste instans på en Økt produktivitet og mer
verdi i den produktive sektor. 

Mellom de forskjellige uproduktive sektorer er det bare en 
innbyrdes forskjell i måten merverdien flyter til den på og i 
de mekanismer som dette skjer gjennom. Veksten i service-yrk
er er på ingen måte uttrykk for at samfunnet er kommet vekk 
fra "vekst-manien" og er på vei inn i nullveksttilstanden, 
men heller for at enhver øking i tjenesteyting forutsetter en 
økt produksjon av merverdi, og dermed vekst~ hvis den i det 
hele tatt skal være mulig, annet enn på bekostning av profit
ten. Men den uttrykker også at veksten selv skaper problemer 
og dermed nye "samfunnsoppgaver" som må løses dersom den skal 
kunne fortsette. 

Service-vekst under kapitalistiske forhold uttrykker kapital
ens evn~ til å betale skatt, enten direkte til staten eller 
indirekte gjennom høye, skattbare lønninger, og dens evne til 
å betale sine "tjenester" direkte (enten det nå er til for
sikrings- og kredittinstitusjoner, marketingbyråer eller til 
hustjenere) eller indirekte, ved f.eks. å overlate en del av 
merverdien til handelskapitalister gjennom salg under produkt
enes markedspris. Men den uttrykker også kapitalistenes vilje 
til. (å innse nødvendigheten av) dette, såvel som den statlige 
viljen til fremskaffelse av almene betingelser for reproduk
sjon av det borgerlige samfunnet. Servicearbeiderne utfører 
dermed nødvendige funksjoner i dette samfunnet, og veksten i 
disse er egentlig et vedheng til kapitalakkumulasjonen og av
ledet av denne: de er en del av kapitalens utvidete reproduk~ 
sjon. Det nytter derfor lite å "erstatte" kapitalismens in
dustrielle vekst med en service-vekst. 

For stasjonærteoretikerne er det bare teknologisk endring som 
en deus ex machina som kan sørge for nullvekst-tilstandens 
skinn av en tilstand i fremskritt og forvandling, uten dette 
skinn blir den en nulltilstand uten appell og gjenklang hos 
andre enn svartsynte, økobevisste asketer og småborgerlige 
nostalgikere. 
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V. NULLVEKS~IDEOLOGIENS KLASSESAMMENHENG 

Vi så at Meadows og MIT-gruppen på den ene siden fortapte seg 
i en deterministisk modell for et globalt system, mens de på 
den andre siden appellerte til de frie subjektene utenfor 
modellens tvangssamrnenheng. Modellen blir brukt som et skrem
mebilde en holder opp for "verden" om dens fremtidige utvik
ling. Vi holdt fast ved å betrakte denne metoden ikke ~are 
som uskyldig prognosemakeri, men som uttrykk for en system
atisk måte å orientere seg på i verden, og en måte å henvende 
seg til denne. Tenkemåten pendler mellom å være objektivist
isk (modellen) og subjektivistisk (moralisering) på en måte 
som aldri synes i stand til å gi en pavisning av den faktiske 
formidling av "subjekt" og "objekt" i verden . Slik som forsk
erne tenker dette, vil f.eks. aldri subjektet og "verdisyst
emene" kunne tas inn i modellen, for dette vil fjerne det 
rasjonelle grunnlaget for moralismen; de er opphengt i et 
skill~ mellom hva som "er" og hva som "bør" være. 

Nullvekstideologenes perspektiv på hva som bør være er imid
lertid selv noe som har en "objektiv" eksistens som ideologi, 
og må i en mer adekvat teori tas med som noe som "er", like 
mye som denne ideologiens sosiale kontekst må det. 

Kampen mot veksten i industrisamfunnet, enten den nå retter 
seg mot kapitalen direkte eller mot andre sider ved den eks
pansive utviklingen, er ikke av ny dato. Allerede på slutten 
av 1700~tallet (og tidlig på 1800-tallet) sto som kjent 
presten Malthus frem med en skrekkvisjon om konsekvensene av 
vekste~ i de arbeidende masser: befolkningen tenderte mot en 
geometrisk (eksponensiell; 1,2,4,8,16) vekst, matvareproduk
sjonen kunne optimistisk ikke ventes å øke annet enn ar itmet
isk (lineær; 1,2,3,4,5). Enten' måtte befolkningen holdes i 
sjakk ved massenes egen selvkontroll på formeringens områ de, 
godt hjulpet av moraliseringen fra befolkningsteoretikerne, 
eller naturen selv vil begrense denne gjennom sult og død. 
Likheten med de moderne vekstmotstanderne, n:Ymalthusiansrne, 
trenger knapt påpekes. 

Mindre kjent enn befolkningsteorien er Malthus' politiske øko
nomi og sammenhengen mellom denne og befolkningsteorien. Malt
hus mente at kapitalistenes profitt stammet fra hans salg av 
varene til en pris over deres "egentlige" verdi. (Nå r en så 
bort fra verdien av de materielle innsatsfaktorene - konstant 
kapital - var dette den verdien som prismessig kom til uttrykk 
i arbeidernes lønn.) Men den største gruppe kjøpere kapital
istene sto overfor var arbeiderklassen selv. Denne var der
med "per definisjon" u t e av stand til å kjøpe tilbake alle de 
varene de hadde produsert, og som kapitalistene måtte selge 
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for å realisere sin profitt. Den del av produktene som ble 
utvekslet mellom kapitalistene selv kunne heller ikke gi 
disse en profitt, for her ble det snakk om et gjensidig på
slag på prisene, hver kapitalist selger til den andre over 
den egentlige verdi. Ut i fra denne konsepsjonen oppstår det 
med nødvendighet et behov for en klasse av kjøpere som ikke 
er selgere og som kan realisere profitten i systemet. Kapi
talismen har et realiserings- eller "konsumpsjonsproblem" som 
bare kan løses ved at det i tillegg til kapitalens egen kom
mer en ytre tilleggsetterspørsel som holder systemet i gang. 
På denne måten legger Malthus grunnlaget for sin forherlig
else av de "tærende" klasser, uproduktive av alle slag fra 
prester og andre kirkelige (som han selv) til soldater og 
leger, men først og fremst det føydale aristokratiet, jord
eierne og rentenistene. 

Malthus har riktignok'en "teori" for dette forsvaret for de 
uproduktive klassers eksistens, uten at dette skal forhindre 
oss i å se det på Marx' måte: 

"Malthus' konsekvenser· er .ganske riktig trukket av hans 
grunnteori om verdien; men denne teorien passer på sin 
side merkverdig godt til hans formål,en rettferdiggjøring av 
de bestående engelske tilstander, landlordismen, "stat 
og kirke", pensjonærer, skatteoppkrevere, folk som lever 
på tiende (tenths), nasjonalgjeld, aksjespekulanter, 
rettsbud, prester og hustjenere ("nasjonalutgifter") som 
av ricardianerne ble bekjempet som plagsomme levninger 
og uten nytte for den borgerlige produksjon, som skade
lige. " 37 

At han presenterer disse gruppene som den eneste løsningen på 
kapitalismens underkonsumpsjon (eller overproduksjon) sam
tidig med sitt bilde av den enorme overbefolkningen i forhold 
til matproduksjonen, arbeidernes underkonsumpsjon, burde 
overbevise selv den mest naive om at Malthus benytter sine 
teoretiseringer som instrumenter i en kamp for særinteresser. 
Han prøver så og si å mure det gamle samfunnet inn i det nye, 
å skaffe et utvidet grunnlag for eksistensen av landaristo
kratiet og den gamle middelklassen. I befolkningsteorien var 
arbeiderklassens konstante elendighet resultcttet av en natur
lov; enhver forbedring i levekår forårsaket øket reproduksjon 
i arbeiderklassen. Denne ville sørge for en øket masse av ar
beidere i markedet for arbeidskraft, noe som igjen trykket 
lønnen ned på eksistensminimum. Overfor slike krefter er hu
manitære aksjoner til å avhjelpe nøden til ingen nytte. Like
ledes er reformer som sikter mot å fjerne de utslagene av 
lave lønninger som skyldes samfunnsforholdene selv, markeds
bevegelsene eller urettferdig fordeling helt uten verdi, for, 
sier Malthus: 
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"Det bety,r liten forskjell ... om den tilstand av etter
spørsel og tilbud som gir anledning til utilstrekkelige 
lønninger for hele den arbeidende klasse blir skapt før 
tiden av en dårlig samfunnsstruktur og en uheldig for
deling av rikdommen, eller med nødvendighet gjennom en 
uttæring av jorda. Arbeideren føler vanskelighetene i 
samme grad, og det vil ha omtrent de samme resultater, 
uansett hvilken årsak det har ... 11 38 

Alle samfunnsmessig·e årsaker til elendighet blir altså under
ordnet naturkreftene som overskyggende årsak, men Malthus' 
egen klasse kommer ut som et nødvendig ledd i produksjonen, 
som nytelsesdyr, konsumenter, alt samtidig med at et null
vekstkrav for "befolkningen" skal hindre at arbeiderklassen 
ligger samfunnet til byrde gjennom voksende fattigkasser. 

For Malthus var katastrofen først og fremst de arbeidende 
klasser's katastrofe, nymalthusianernes katastrofe rammer 
derimot samfunnet i sin helhet og skyldes ikke bare befolk
ningens vekst, men primært veksten i industrien. Dette betyr 
allikevel ikke at den moderne malthusianismen uten videre er 
uttrykk for et standpunkt hevet over klassesammenhenger og 
uttrykk for interessene ti_l menneskeheten som sådan. 

Den gamle herskerklassens _ krav om arbeidernes nullvekst, av 
Malthus ikle~d en teoretisk drakt, har sin globale analogi i 
de kapitalistiske nasjoners krav om befolkningsstans i utvik
lingslanda, båret frem av nullvekstteoretikerne. Men dette er 
like mye en sekundær ·effekt av nullvekstteorien, siden denne 
ikke bare uttrykker nasjonale interesser, men interessen til 
den ·avanserte kapitalismens nye middelklasse, "mellomlagene". 
Disse uproduktive lagene er i hovedsak knyttet til statsappa
ratene som intelligens, de er lønnet ikke av kapital direkte, 
me'.n av reveny. Det fremgår kanskje klarest i USA at det er 
disse som er de aktive bærere av nullvekstkravet og analysene 
omkring dette. Malthus' teori for nullvekst var knyttet såm
men med en klar apologi for de uproduktive. På hans tid var 
dette en "nødvendig" rettferdiggjørelse av middelklassen og 
landaristokratiet siden disse hovedsakelig var rene snylte
elementer sett i fra den fremvoksende kapitalismens synspunkt. 
Et forsvar for de moderne mellomlagenes interesser må nød
vendigvis anta helt andre former. Disse trenger ikke rett
ferdiggjøre sin eksistens, denne er allerede garantert gjen
nom deres funksjonelle integrering i de moderne statsapparat
ene hvor de utfører nødvendige reproduksjonsoppgaver i det 
borgerlige samfunnet. 39 Likevel vil deres interesser gi seg 
utslag i en bestemt perspektivering av problemene i forbind
else med de Økologiske konsekvenser som kapitalekspansjonen 
har. 

91 



Det dreier seg her om grupper som ikke står i noen umiddelbar 
natursammenheng i' sin arbeidssituasjon, men deres forhold til 
forurensninger og befolkningstetthet er betinget av den 
måten de møter dette på i bymiljøene, i forskjellige rekrea
sjonssarnrnenhenger eller gjennom vitenskapene. Mellomlagenes 
livsstil og måten de reproduserer sin arbeidskraft på synes 
derfor å få spesiell betydning i forståelsen av hvilke utslag 
dette gir seg i kritikken av samfunnets utvikling. Når indiv
ider fra disse gruppene står overfor miljøproblemer, er disse 
gjerne allerede innen <len offentlige sfære, som i bymiljøene, 
eller det fremtrer som noe som umiddelbart angår oss alle ved 
at det f.eks. dreier seg om den "frie natur". Dette i motset
ning til arbeiderklassen, som må oppfatte de almene problem
ene med økologisk balanse osv. som relativt til miljøproblemet 
på arbeidsplassen, og derfor også som noe sekundært så lenge 
dette for den enkeltes, helse er en større trusel. 

Og med en økende grad av forurensning blir det stadig mer 
kostbart å skaffe seg adgang til virkelig "uberørte" miljøer, 
noe som gjør dc>n typiske middelklasselønn til mer og mer u
tilstrekkelig. Dessuten, { det minste for store deler av dis
se gruppene, er det snakk om en langsiktig reallønnsstagna
sjon, sarrnnenliknet med lønningene i industrien. Denne Lønns
bevegelse i mellomlagenes disfavør synes i tillegg nettopp å 
være et resultat av den kapitalistiske VeKsten, sammen med den 
faglige organisering til de produktive lønnsarbeidere. Veksten 
berører altså ikke mellomlagene bare gjennom ødeleggelse av 
"den frie natur", men direkte gjennom inntektsforskyvninger. 
På denne bakgrunn kan miljøkamp utenfor fabrikkene og null
vekstkrav bli en ytringsform for mo~setningen mellom arbeid
erklassen og disse gruppene av uproduktive. Dette blir heller 
ikke mindre aktuelt når arbeidernes lønnskamp av mellomlagene 
kan oppfattes som en viktig del av selve systemets "vekstmani". 
Vi aner dermed hvordan nullvekstkravet kan omdannes til et 
·krav om lønnsstopp, slik at lønnsforskjellene sementeres. Til 
dette trenger en bare supplere nullvekst-"teorien" med en ideo
logi om 'en sammenheng mellom (industri)-lønninger og pro
duksjonsvekst, en underkonsumpsjonsteori. 

Siden statens oppgave blir å fremskaffe almene produksjonsbe
tingelser, blir naturligvis de ansat~e knyttet til staten 
henvist til å overvåke utviklingen av disse betingelsene, in
kludert de naturlige. I disse posisjoner representerer mellom
lagene (det borgerlige) samfunnet, og opplever seg ikke som 
'representanter for særinteresser, siden statens klassesam-
menheng ikke fremtrer som sådan, aller minst for de som re-
presenterer denne. De er en ekspertise med en lojalitet over
for "almeninteressene" som er sikret gjennom en teknisk-in-

' strumentell bevissthet. Det eneste hinder for en statlig inn
gripen i offentlige anliggender vil, fra dette synspunkt, være 

92 



den aktuelle ress,urssituasjqn og det legale apparat - alt 
dette rannner som kan utvides om det finnes "politisk vilje". 

Det synes altså som selve det klassemessige utgangspunktet 
kan avle moralisme og voluntarisme som formen på en samfunns
kritikk hos de uproduktive i statssfæren, Dette utgangspunktet 
rimeliggjør også anti-vekstfolkenes "teknologioptimisme", som 
riktignok også må sees i sammenheng med synet på nullvekst
tilstanden som en moderne likevektsutopi . Når dette så omfat
ter en "kapitalkritikk" (anti-vekst) og de "klasseløse" appel
lene til almenheten er del klart at vi står overfor tradisjon
elt småborgerlig-ideologiske trekk. Klare nostalgiske trekk 
dukker også lett opp hos nullvekstideologene40og dette ligger 
i forlengelsen av selve nullveksttilstanden så snart det drei
er seg om konsekvent å tenke alternativer til ekspansjonen og 
alt som henger sammen med den. 

Historisk har da også småborgerlige bevegelser i sin radikale , 
form, f. eks. som småborgerlig sosialisme, oppvist ideologisk 
-politiske trekk som har en åpenbar likhet med det en finner 
hos nullvekstbevegelsen. Det dreier seg om konstruksjon av 
"mot-modeller" som ikke reflekterer de samfunnsmessige ramme
betingelser, manglende indre sammenheng i disse u,tkastene og 
en overveiende moral sk protest. Vil j en til en umiddelbar re
alisering trenger seg på og sperrer for det nødvendige spørs
mål om forutsetningene for denne. Man henvender seg ikke til 
spesifikke grupper eller klasser, ll)en vil frigjøre hele men
neskeheten "under ett" ved å spre en "riktig innsikt". 4oa 

Et eksempel på denne utopismen hos nullvekstteoretikerne har 
vi hos Lincoln H. Day, som i en artikkel prøver å "av-lede" de 
sosiale og Økonomiske konsekvensene av null-vekst. 40b Day 
er riktignok ikke noen stor optimist m.h.t. en hurtig reali
sering av nullvekstkravet, men desto mer håpefull når det 
gjelder konsekvensene av dette. Han har stor nok tro på "de
mokratiet" til å forvente at ulikheten i vekstsamfunnet vil 
slå om i en tendens til større l i khet når nullvekstens knapp
het setter inn (jmf. Daly ovenfor); de fattige kan ikke 
}enger avspises med en liten absolutt forbedring mens den re
,lative utarmingen øker. I tillegg til de før omtal te ønsker 
om service-vekst etc., regner Daly med mindre urbanisering 
og minket behov for store konsentrasj oner av arbeidere. Kar
rierejaget vil minske og holdningen til arbeidet vil utvikle 
seg i en mer positiv retning, det vil produseres mer nyttige 
ting og etterspørselen blir mer preget av ekte enn av kunstig 
skapte behov. Konkurransen arbeiderne i mellom vil minke, vi 
vil få en tendens mot en større fellesskapsfølelse, ettersom 
knappheten vil gjøre en hensynsfull deling av de eksisterende 
goder til en dyd . Vekten på reparasjon og vedlikehold og 
minket spesialisering vil skape mer nyttige mennesker også 
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utenfor arbeidstiden (reparasjon av møbler, klær og leker, 
osv.). "Klassefrykten" og motsetningene mellom aldersgrup
pene skal minskes ved en større uformell blanding av de for
skjellige grupper på offentlige kommunikasjonsmidler, osv. 
Og dette er kun noen smakebiter fra Day's visjoner om null
vekst. Jo mer konkret fantasiene utpensles, jo mer pinlig på
trengende blir deres utopiske karakter, når ellers eksistens
betingelsene for det borgerlige samfunnet ikke affiserer dis
se ideologene. Nullvekstteorien har således tydelige likheter 
med den utopiske sosialisme som Engels sarnrnenfatter innholdet 
i: 

"Det dreide seg om å finne frem til et mer fullkornrnent 
system for samfunnsordningen og å påtvinge samfunnet 
dette utenfra gjennom propaganda, såvidt mulig ved hjelp 
av eksempler fra mønstereksperimenter. Disse nye sosi
ale systemer var på forhånd dømt til å være utopier; jo 
mer de ble utarbeidet i enkeltheter, desto mer måtte de 
løpe ut i rene fantasterier." 40c 

Dette indikerer ikke bare at selve klassebesternrnelsen av mel
lomlagene også alment vil måtte inneholde elementer som vil 
gi de samme ideologiske effekter som den tradisjonelt små
borgerlige situasjonen (som småprodusent eller småeier), men 
også at antivekstbevegelsen vil anta form av allianser mellom 
det tradisjon~lle småborgerskap og mellomlagene, der beting
elsene for dette rent historisk foreligger, særlig der det 
finnes et tallmessig og politisk sterkt småborgerskap. I 
Norge er muligheten for en slik allianse til stede i rikt 
monn. 

Som spesifikt mellomlags-krav står i alle fall kravet om å 
erstatte den økonomiske veksten med "service-vekst". Dette er 
et entydig krav om vekst i statsutgifter og i statlig ansat
te, selv om nullvekstteoretikerne i sine forhåpninger om det
te miskjenner grunnlaget for service-vekst i et kapitalistisk 
samfunn. Staten står også sentralt i nullvekstdiskusjonen av 
andre grunner, selv om den gjør det på en fraværende måte: 
når ingen andre mekanismer er angitt, er kravet om nullvekst 
et krav om statlig intervensjon, da ingen andre instanser kan 
tenkes å sette det ut i livet. Det blir opp til sosialistene 
å finne 'ut med hvilke tenkelige politiske virkemidler og ideo
logiske begrunnelser dette kravet i en konkret "øko-krise" 
eventuelt vil bli forsøkt realisert. Her vil en ikke få mye 
hjelp av Øko-moralistene. 

VI. PRODUKTIVKREFTER OG DESTRUKTIVKREFTER 

Vi pek~ e ovenfor på at produksjonen var en enhet av produksjon 
og konsumpsjon. Dermed blir enhver materiell produksjonspro-
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sess en konsumpsjon eller nedbrytning av naturen som grunnlag. 
Dette er den ved at den arter seg som en bearbeidelse av na
turstoffet som råstoff og ved at r~sultatene av prosessen 
griper inn i økosystemene som avfallstoffer eller gjennom pro
duktet selv i dets konsumpsjon. Produksjonen er derfor avheng
ig av at naturen som almen produksjonsbetingelse reproduserer 
seg selv ved et nivå som tilsvarer produktivkreftenes konsump
sjonsnivå av denne. 

Dette almene samsvar mellom produksjonen og naturens repro
duksjonsnivå vil selvsagt over tid sette seg igjennom i kraft 
av naturlovene selv (Økokrise) dersom det ikke blir etablert 
samfunnsmessig. Dersom produktivkreftene Ødelegger livsgrunn
laget er de økologisk sett blitt til des.truktivkrefter. Men 
dette Økologiske synspunktet som et ideelt krav til samsvar 
mellom naturgrunnlag og produktivkraft, uttrykker en betrakt
ningsmåte som bare kan bli en reell kraft i et sosialistisk 
samfunn der produktivkreftenes kapitalistiske karakter ikke 
lenger er en drivkraft for utviklingen. 

At ,produktivkreftene er underlagt en kapitalistisk endrings
og utviklingsmåte betyr ikke bare at disse "som instrumenter" 
er underlagt en ondartet vilje utenfra, den profittjaktende 
kapitalists streben. Det betyr også .at produksjonsmiddeltek
nologien er underlagt et hovedkrav: produksjon av ekstrapro
fitt gjennom senkning av den nødvendige arbeidstiden, erstat
ning av levende arbeid ·med dødt arbeid, arbeidere med maskin
er.41 I denne forbindelse bemerker Balibar om Marx' ana
lyser: 

"Hva Marx har vist i Kapitalen ... er ikke at kapitalismen 
har frigjort produktivkreftene en gang for alle, men at 
kapitalismen har påtvunget produktivkreftene en bestemt 
type utvikling,med~en særegen rytme og gangart og som 
foreskrives av den kapitalistiske akkumulasjonsproses
sens form." 42 

Dette betyr for miljøproblematikken at alle Økologiske og 
menneskelige krav en kunne stille til produktivkraftutvik
lingen i kapitalismen vil komme .i annen rekke, underordnet 
kravet til produksjonen av profitt. Teknologien er altså 
preget av de kapitalistiske behov den skal tjene, og dette 
perspektiv må derfor inngå i en sosialistisk politikk for 
Økonomien i overgangssamfunnet, en politikk som bare kan bli 
en "økopolitikk" dersom den baserer seg på en analyse av 
produksjonsprosessens natursammenheng. Den egentlige frigjør
ingen av produktivkreftene må frigjøre dem også fra å slå om 
i destruktivkrefter, og dette er bare mulig dersom produk
sjonen skjer ikke under bytteverdiens herredømme, men med · 
utgangspunkt i produktenes stofflige side, i deres bruks
verdikarakter. Dersom kampen for en slik frigjøring skal skje 
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i nullvekstideologiens p~rspektiv på årsakene til miljøpro
blemet og være rettet mot den småborgerlige utopien om en 
likevektstilstand innenf or alle kapitalforhold og det borg
erlige samfunnets rammer, har vi en god garanti for at en 
slik frigjøring aldri vil bli aktuell, og for at den blir 
ledet av krefter som står utenfo'r den maktsfære som disse 
problemene oppstår i. Vi er i alle fall sikret at den skjer 
i former som ikke vil bety en frigjøring av arbeiderklassen. 

Forøvrig kan man lure på om disse grupperingene i det hele 
tatt vil ha evne til å omsette sine "innsikter" i praktisk 
handling, ettersom de stadig henfaller til drømmerier om 
likevektsharmonien som et resultat av en naturlig utvikling 
i 'Økonomien selv. Daly har lagt merke til et poeng hos E.P. 
Odum som for ham utgjør en , "interessant analogi": unge rpko
systemer (early stages, 9f succession) har høy produksjons
effektivitet, mens gamle ("modne", late stages of succes-, 
sion) har en høy effektivitet i bevaring. De unge maksimerer 
stoff, og energigjennomstrømning for å bygge seg opp, de 
gamle minimerer denne ved e~ gitt nivå av sin beholdning: 

'·'I følge Økologen Eugene P. Odum synes nye økosystemer 
å legge vekten på produksjon, vekst og kvantitet, mens 
modne Økosystemer legger vekten på beskyttelse, stabil
itet, kvalitet ... Hvis vi tenker oss den menneskelige 
økonomi som et økosystem som beveger seg fra et tid
ligere til et senere suksessjonstrinn ... så ville vi, 
per analogi, forvente at produksjon, vekst og kvantitet 
ville bli erstattet av, henholdsvis bevarende vedlikehold, 
stabilitet ' og kvalitet 'som de viktige sosiale målsetting:... 
er. Fortidens kardinaldyder blir nåtidens kardinal
synd,er. " 4 3 

Problemet er, nå som før, hvoidan denne dydige transformasjon
en av det borgerlige samfunnet skal foregå rent faktisk, "per 
analogi" (!).Men det er heldigvis sosialøkoio~enes problem. 
Kapitalismen, imidlertid, er lite interessert i å ta vare på 
sine beholdninger av produksjonsmidler. for den er disse bare 
midler som settes inn for å befordre veksten i verdi,de -er stoff 
som settes inn for å bære oppe strømmen av profitt. Og etter
som beholdningene av kapital som produksjonsmidler øker, øker 
kravet til en omvandlipg av disse for å produsere relativ mer
verdi, og til kapitalens omslagshastighet, alt s~mmen midler 

, som befordrer produksjonen av profitt. Den "modne" kapitalen 
kan riktignok bli bremset av veksten i sine "beholdninger", 
men da er det profittratefall, stagnasjon og krise. 
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NOTER 

1) Meadows, Meadows, Randers, Behrens Ill: The Limits to 
Growt h, Earth Island, London 1972. Norsk utg,: Hvor går 
grens e n? 

2) Meadows (et.al.) op.cit. s.23. 
3) Med en fast prosentandel, dvs. aksellererende. Også: geo

metrisk i motsetning til lineær, aritmetrisk vekst, med 
konstant vekthastighet. 

4) Et optimistisk anslag med utgangspunkt i tall fra 1970, 
se Meadows op. cit. s.126. 

5) Sa.mme s .12 7 f. 
6) Samme s.141. 
7) Samme s.142. 
8) Samme s. 51. 
9) Samme s .145. 
10) Samme s .143. 
11) Sarrrrne s.170-171. For å gi historisk legitimitet til 

denne tanken antydes det i Roma-klubbrapporten en linje 
av nullvekstteoretikere fra Platon og Aristoteles over 
Malthus og J.S.Mill til Mishan og Meadows, så og si 
fra Akademiet i Aten til MIT ... 

12) Meadows op. cit. (utheving utelatt , RS) 
13) Sarrrrne s.180ff. 
14) Samme s.183. 
15) Se f.eks. Herman ·E.Daly Toward a Stationary State Economy 

i John Harte og Robert H. Socolow: Patient Earth, N . Y. 1971 
16) Daly op.cit. s.235. s.226-244 
17) Samme s.236. 
17a Meadows, op.cit. s.175. 
18) Daly op.cit. s.237. 
19) Gjengi,tt i: Weintraub, Schwarz, Aronson: The Economic 

Growth Controversy , N.Y., White Plains 1973, s.204ff. 
20) Samme s.218. 
21) John Stuart Mill: Principles of Political economy , Long

mans Green, London 1891, Bok IV, kap. IV,V,VI (s.439-
455). F.eks.: "Når et land lenge har hatt en stor pro
duksjon, , og en stor nettoinntekt til å spare av, og når 
derfor midlene til å skape et stort årlig tilskudd til 
kapitalen lenge har eksistert; (og landet ikke, som 
Amerika, har en stor reserve av fruktbart land som frenr
deles er ubrukt) <da er det et karakteristisk trekk ved 
et slikt land at profittraten vanligvis er, så ~g si, en 
hårsbredd fra minimum, og landet derfor like på grensen 
til stasjonærtilstanden" (s.443). 

22) Dvs. at han behandler problemer som produktivt og upro
duktivt arbeid, klasser og fordeling , profittens tendens 
til å falle, etc. 
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22a) "En gjenstands bytteverdi kan, lite eller mye, ligge 
under dens bruksverdi; men at den noensinne kan ligge 
over bruksverdien er en motsigelse; for det betyr at 
en person, for å komme i besittelse av en gjenstand, 
vil gi mer enn den høyeste verdi som den har for ham 
selv ... "(s.265) 

22b) Som Marx beskriver det: "Økonomene, som i likhet med 
Ricardo anser den kapitalistiske produksjonsmåten for 
den absolutte, føler altså her at denne produksjonsmåten 
sel_v skaffer seg en skranke, og skyver denne over, ikke 
på produksjonen, men på naturen (i rentelæren). Imid
lertid er det viktige i deres skrekk for den fallende 
profittrate følelsen av at den kapitalistiske produk
sjonsmåten finner en skranke i utviklingen av produktiv
kreftene som ikke har noe med produksjonen av rikdom 
som sådan å gjør.e; og denne eiendommelige skranke vitner 
om den kapitalistiske produksjonsmåtens innskrenkethet 
og utelukkende historiske, forbigående karakter; den 
vitner om at den ikke er noen absolutt produksjonsmåte 
til produksjonen av .rikdom, langt mer kommer den på et 
visst trinn i sin videreutvikling i konflikt med denne". 
Das Kapital bd. Ill, Dietz Verlag Berlin 1971,s.252. 
Nullvekstteoretikerne har bare en tåket forestilling 
om en katastrofe, de har ingen renteteori. Hadde de hatt 
det, kunne de ha avventet stasjonærtilstandens komme 
med samme knusende ,ro som J.S.Mill. 

23) Sett fra verdiforøkingens side, hvor produksjonsmidlene 
er kapital, er det i produksjonsprosessen (omvendt) pro
duksjonsmidlene som benytter arbeiderne. 

24) Jmf. her Dieter Hassenpflug: Umweltzerstorung und Sozial
kosten. Verlag fur <las Studium der Arbeiterbewegung 
GmbH, WestbeFlin 1974, s.57-61. 

25) Dette er naturligvis også en "område"-utvidelse når vi 
ser på produksjonsmengden. 

26) Jmf. her f.eks. Altvater m.fl. i Probleme des Klassen
kampfs nr. 13 for en diskusjon om.sammenhengen mellom 
verdibevegelse og prisbevegelse med utgangspunkt i of
fentlig statistikk. 

27) P.A. Julien og Christopher Freeman, i Cole, Freeman 
Jahoda og Pavitt: Thinking about the Future. A Critique 
of 'The Likits to Growth"'" Sussex University Press 
1973. Forfatterne går igjennom den såkalte "tekniske 
rapporten" som er utgitt i forbindelse med MIT-studien, 
og det fremgår at det er benyttet et "industrial capita! 
-output ratio" konstant=3. 

28) Capital" b·d. Il, Lawrence & Wishart, London 1970,s.399. 
29) Ibid., s.415. 
30) Capital bd. I, Lawrence & Wishart, London 1970,s.578. 
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31) 

32) 

33) 
33a) 
34) 

35) 
36) 

37) 

38) 

Jmf. Daly i sitatet ovenfor (note 18)_, og Meadows op . 
cit. s .1 76 --178. 
Forøvrig går det for kapitalister ikke noe klart skille 
mellom "depresieringsinvesteringer" og direkte akkumu
lasjon. Dette gjelder desto mer etter hvert som i den 
kapitalistiske akkumulasjonsprosessen enhver fornyelse 
av produksjonsmidler representerer innføring av moderne 
utstyr . Det som her er sagt gjelder for frembringelse 
av produksjonsmidler i systemsammenheng . Med hensyn til 
anvendelsen av disse vil nok alltid mange kapitalister 
kunne fornye sitt utstyr og ekspandere bare på basis 
av sitt akkumulasjonsfond. Men dette forutsetter at 
disse allerede er produsert andre steder i systemet. 
Daly op. cit. s.237-38. 
Sarmne. 
En kunne forøvrig vente at Daly ville tenke seg nullvekst 
som et resultat av endret fordeling av døgnet på arbeid 
og fritid oppnådd gjennom mentalitetsendringer og be
visstgjøring fra nullvekstforkjempernes side. Dette ville 
være mer i tråd med den idealistiske tenkemåten. Istedet 
altså omvendt. Løsningen må da bli en statlig effektuert 
politikk. Se også nedenfor. 
Russel, sit. av Daly, op.cit. s.238-39 . 
Russel's forslag til løsning er forøvrig laugs- eller 
kartellpreget: Arbeiderne i nåleinduitrien holder pro
duksjonen tilbak~- og oppnår en "ekstraprofitt" i form av 
ekstra fritid, og unngår dermed en halve~ing av prisene. 
På nullvekstteoriens premisser ville en senkning av 
prisen være en kilde til ekstra fritid for nålekjøperne, 
siden disse kunne Øke sin fritid, hver av dem riktignok 
bare en liten del, men den samfunnsmessige fritid ville 
i alle ·fall bli Økt. "Velferden" er ikke bare bestemt av 
hvor mange nåler en kan konsumere, men også av hvor lang 
tid en må arbeide for å kunne dette. Kapitalistisk sett 
betyr i hvert fall Russel's forslag at nålearbeiderne 
rotter seg sammen og tilegner seg "privat" økningen i 
produktivkraften, en økning som i moderne kapitalisme 
like mye er samfunnsmessig skapt. Hans "fornuftige sam
funn" er bare en forvrengt kapitalisme, hvor bransjene 
konkurrerer om å ha størst fritid. 
Marx,Theor ien ifber den Mehrwert, MEW 26.3, Dietz Verlag 
Berlin 1972, s . 46. 
Malthus sit. av Pavitt: Malthus and other Economists , 
kap. 10 i Cole (et al.) op.cit . , s.139. Malthus var da 
også en iherdig motstander av understøttelse av de fat
tige, noe han ut fra sin teori kunne betrakte som til 
arbeidernes egen fordel. 
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39) I den grad det dreier seg om embedsmenn, tjenestemenn er 
deres eksistens også individuelt se tt sikret i en grad 
som skiller dem ut fra alminnelige lønnsarbeidere, selv 
om det også er slik at denne tradisjonelle tryggheten i 
dag tenderer mot å bli brutt ned. 

40) Se f.eks. Lincoln H.Day i: Weintraub (et al.) op.cit. 
s. 131 , som bl. a. går inn for mindre spesialisering og 
mer arbeidsintensive arbeidsprosesser. 

40a) Se Annette Leppert-Fogen: Den de klasserede klasse. _ Stud-7

- • 

ier i småborgerskabets hist01'ie og ideologi , Grenå, 
Kongerslev 1976, kap. I. 

40b) Lincoln H.Day: Social Consequences of ZeI'o Economic Growth , 
i Weintraub (et al.) op.cit. s .116 . 

40c) Engels, fra Sosialismens utvikling fra utopi til viten~ 
skap, sit. av Leppert-Fogen op.cit. s.68. 

41) I Marx' formulering: "For kapitalen gjelder altså ikke 
loven om arbeidets økte produktivkraft ubetinget. For 
kapitalen blir denne produktivkraft Økt, ikke om det 
spares levende arbeid overhodet, men bare når det spares 
mer i den betalte del av det levende arbeid enn i det som 
tilsettes av dødt (vergahgner) arbeid ... ", 
bd. III, s.272. 

42) Etienne Balibar i Althusser og Balibar: Att lesa kapitalet 
2, Bo Cavefors, Stockholm 1970, s.133 . 

43) Daly, op.cit., .s.237. 
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