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 førkrigsepoke.
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
av medgang.

for ikke å si beruset

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.
Synkroniseringen 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 omfordelingskamp på verdensmarkedet, eller som vil skjerme truede hjemmemarkedsbransjer 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" investeringsaktiviteten.
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 usikker 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. Rådvillheten 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 markedsprosessene 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 monopolistiske 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. Reprivatiseringsideologiens teoretiske grunnlag er i denne sammenhengen uinteressant.
Endog som ideologisk overbygning for en statlig kriseløsningsstrategi 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 realiseringsbetingelsene for de allerede kapitalistisk produserte varene.
I den forstand skiller marxisitisk teori seg ikke bare fra harmonilærens likevektstankegang. Den skiller seg også fra ulikevektsteorier som nærmest betrakter kapitalismen som reproduksjonsudyktig. 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 kapitalkretsløpet. 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 merverdiproduksjon. 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 etterspørselsgap 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, (betalingsdyktige) 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 avkapitalkretsløpet 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 uproblematisk. 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 konsumetterspørsel 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 inntektsstørrelse 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 investeringsaktiviteten i en eller annen forstand er underlagt konsumvareetterspørselen» 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 investeringer 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 investeringsaktiviteten 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 investeringsetterspørselen 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 ulikevekt mellom produksjonskapasitet og konsumvareetterspørsel
vil med andre ord utløse kjedereaksjoner som kaster det kapi
talistiske produksjonssystemet ut i kroniske overproduksjonskriser.
Denne enkle depresjonsmodellen forutsetter imidlertid en systembetinget 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 konsumvaretterspørselen 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 enkeltkapitalistenes 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. investeringsaktiviteten - 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 krisedominert, 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 stagnasjonstendensen. La oss se på de enkelte mulighetene hver for seg.
EKSPORTMARKEDENE SOM MOTVIRKENDE ÅRSAK
Innenfor ulike imperialismeteorier har det vært et kjerneargument 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-kapztalistisk 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 underkonsumpsjonsteorien 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 verdensmarkedshandelen foregår mellom de kapitalistiske landene.
Handelen mellom de kapitalistiske og "ikke-kapitalistiske” 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 underkonsumpsjonsteoretikere 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: militæroppbyggingen, 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 "rustningsmarkedet" 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" multiplikatorprosess, (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 etterspørselsøkningen.
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 investeringsnedgangen 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 underskuddsbudsjettering 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 underkonsumpsjonsteoretikerne postulerer.
Selv om statens økonomiske politikk kan på
virke forløpet av kapitalakkumulasjonen, betyr ikke dette at
staten kan erstatte kapitalakkumulasjonen som sentral vekstmekanisme. 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 underkonsumpsjonsteoriene 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-
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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 investeringsvaresektoren og behovet for kapasitetsutvidelse i konsumvaresektoren. 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 konsumetterspørselen. 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 akkumulasjonsbeslutning. 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 konsumetterspørsel 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,
økonomiske
er i stand
for at den
sj onen.

er derfor langt fra tilstrekkelig for å analysere de
krisemekanismene.
Siden denne teorien heller ikke
til å forklare økonomisk vekst, er det et uttrykk
egentlig helt mangler en teori for kapitalakkumula-

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 merverdiyngling 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: Underkonsumpsjonsteorektikerne 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 investeringsvolum.
(Dette gjelder selvsagt ikke for rea
liseringen av enkeltkapitalenes profitt) .
For å studere disse spørsmål mer i detalj, må vi se på kriseteorier 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 profittinntektenes 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 profittklemmetankegangen 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 konjunkturbølge.
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-resonnement. Men det ville nærmest være å overse et sentralt
poeng i Marx1 egen framstilling av kapitalens akkumulasjonsprosess. 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 kapitalakkumulasj onen.
Poenget for den videre framstillingen er imidlertid at reservearmeens 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 konj 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 profittinntektene 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 konj unkturnedgang.
Dette saksforholdet danner vanligvis springbrettet for profittklemme-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 konjunktursyklusen.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 profittinntektene. Kapitalakkumulasjonen strypes enten fordi
"akkumulasjonsfondet" avtar siden profittmassen minker og/eller
profittraten synker og framtidig avkastning på nye investeringer 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 profittklemmesituasjon. 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 profittklemme-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 nedgangsfase. 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 kriseløsningsstrategi 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 dempning 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 investeringsvaresektoren siden investeringsvareetterspørselen varierer
mye over konjunktursyklusen og når et lavmål i løpet av nedgangsfasen.
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 akkumulasjonsforløp. 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” profittklemme-situasjon.
Den videre argumentasjonen er i og for seg velkjent. Den tendensielle nedgangen i profittraten og profittinntektene fører
til en tendensiell nedgang i investeringstakten, (akkumulasjonstakten).
Siden investeringene i nytt produksjonsutstyr har en
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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 inntektsfordelingskampen.
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
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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 profittklemmeteoretikernes 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 utbyttingsforholdet 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 utbyttingsraten slik Glyn og Sutcliffe hevder.
I praksis setter de forholdet mellom profitt og lønn, (før
skatt), lik merverdiraten. Det vil si at den registrerte profittmassen 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 reproduksjonsfunksjoner 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 "nyproduserte" 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 merverdiraten. 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 verdiproduserende. Det formidler utelukkende verdiens formskifte
for eksempel fra vare til penger eller fra penger til
vare. Eller om man vil: det formidler skiftet av eiendomstittel til en vare fra selger til kjøper. Dette
gjelder i særdeleshet virksomhet innenfor varehandel,
bank og finans, forsikringsvirksomhet og eiendomsformidling. Kapitalkretsløpets sirkulasjonskostnader er
konsentrert i disse sektorene.
Statens "merverdispising" er de marxistisk orienterte profittklemme-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 194850 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, (midlertidig?), kan i høy grad tolkes som utslag av en profittklemmesituasjon.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 akkumulasjonssyklus 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 profittklemme-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 merverdiraten 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 profittklemmetankegangen 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 "velferdsstatlige” 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 konjunkturelt 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 moralisering 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 profittklemme-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 økningene 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 akkumulasjonstakten. Men denne har samtidig en sterk innflytelse på reali
seringsbetingelsene .
Punkt 1 er særlig knyttet til Marx1 analyse av "loven om profittratens 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 profittratens 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 profittratens 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 vareselger 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 verdisummen 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 gjennomsnitlige 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 utbyttingsraten.
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 verdisammensetning, 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 "produksjonsmiddelbestanden" 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
1
v = —• n = — n = —■—• n = ———• n
n
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 mekaniseringsprosessen 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-nasjonalprodukt. 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:
r

________ m/v ____ _
m/v
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 merverdiratens 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 akkumulasjonstakten. 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 tilegnes i produksjonsprosessen, men av profittens realiseringsbetingelser: 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 overproduksjonskrise. Men mens underkonsumpsjonsteoretikerne
tolker overproduksjonskrisen som utslag av overproduk
sjon av merverdi, argumenterer teorien om profittratens
fallene tendens stikk motsatt: Den grunnleggende kriseårsaken er at tilegnelsen av merverdi ikke holder tritt
med økningen i kapitalens organiske sammensetning. Dette
er i neste omgang opprinnelsen til en "negativ” akkumulasjonsspiral som nødvendigvis ytrer seg som overproduksjonskrise.
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 reallønnsnivået. 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 naturgitte 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 motvirkes av en tilsvarende produktivitetsvekst i produksjonsmiddelsektorene 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 dyrkingsmetoder 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 akkumulasjonssyklus 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 råmaterialsparing 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 transformasjonsfunksjonene 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
Har Marx* konklusjon fortsatt samme overbevis
ende gyldighet? Vi kan dessverre ikke gi noe enkelt ja/neisvar. Vi kan bare antyde noe vi mener er et fruktbart utgangs
punkt for videre drøfting.

Drang~V&riode.

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 profittratens 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
I stedet vil vi hevde at denne tendensen
fallende bevegelse.
er knyttet til bestemte avsnitt i en lengre akkumulasjonsperiode.
I særdeleshet vil vektfordelingen mellom tekniske endringer 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 kondratieffsyklus
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 "kondratieff-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 konsolideringsprosess.
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 kapitalrentabiliteten 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 akkumulasjonslogikken 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 merverdiraten 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 stagnasjonsperioden.
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, basisinnovasjonersom 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 flyindustri/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 basisinnovasjoner 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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for tradisjonell virksomhet.
Hvorfor basisinnovasjonene klumper seg innenfor en stagnasjonsperiode, 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 alchemistisk 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
I tillegg vil de
viklet lenge før innovasjonen finner sted.
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” bruksverdiegenskaper. Produksjonsprosessen er med andre ord produktytelsesorientert - 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
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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 teknologioppsetting 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 produktstandardformer, noe som ikke utelukker detaljmessige variasjoner over
hovedtemaet. Standardformene bygger på samme sett av basisinnovasjoner, 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 produktinnovasjon 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 mekaniseringsprosessen.
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 underleverandørsystemet. 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 bedrifter 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 kapitalmengde?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 modningsfasen. 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 verdiøkningslogikk: 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 mekaniseringstrykket 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 arbeidskrafttilgangen 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 tvangslogikk, 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 råmaterialsparing 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 profittratefall, 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 akkumulasjonsprosess, 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 mekaniseringen dominerer den tekniske endringsprosessen innenfor disse
vekstbransjene. Dette skjer i modningsfasen - i praksis be
tyr dette i siste halvdelen av vekstperioden i en kondratieffsyklus.
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 vekstbransjene berører produksjonsbetingelsene og markedsbetingelsene
for den etablerte virksomheten. Dersom denne aktiviteten end
rer fullstendig produksjonens råmaterialbasis og/eller tekniske
produksjonsbetingelser, vil også tradisjonell virksomhet gjennomløpe 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-råstoffproduksjon.
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 mobiliserbare 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 stagnasjonsperiode 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 overproduksjonstendenser. 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 kapitalakkkumulasjonen. Disse endringene er ikke gitt utenfra, men er et ekte
født barn av akkumulasjonsforløpet.
I motsetning til underkonsumpsjonsteorien er profittklemmeteorien 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 kondratieffsyklusen der reservearmeen er i ferd med å uttømmes. Men dette
fører ikke bare til profittklemmetendenser. Tilløpene til profittklemmene 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-situasjonen 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 kriseperspektiv som gir det beste bildet av kapitalens akkumulasjonsprosess. 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 kriseløsningsstrategi, men på helt ulike premiss selv om begge teo
rier knytter krisemekanismene til inntektsfordelingsprosessen.
Underkonsumpsjonsteoriens kriseperspektiv innebærer at en inntektsomfordeling 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 etterspørselspolitikk 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 reproduksjonsytelser 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-økonomisk 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 kriseløsningsstrategien 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 konsolideringsstrategi. 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 stagnasjonstendensen 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 kriseløsningsstrategiene 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 nøkkelsektorer - 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,tablere 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 blokkerende 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 basisinnovasjoner. I praksis betyr dette stimulering av mekaniseringsog automatiseringsprosessen gjennom økt bruk av datateknologi.
Her ligger åpenbart det største potensiale innenfor arbeids
prosesser der informasjonsbehandling og informasjonsforsendelse 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 krigspsykotisk ideologisk oppbygging.
Vi tror at disse formene for indirekte statlige omstruktureringsstrategier 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 nøkkelbedrifter 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.
Saneringspolitikken kan porsjoneres slik at den hele tiden rammer mindre
Samtidig vil truselen om masse
fraksjoner av arbeiderklassen.
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 korporativstatlig 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 lønnsavhengige 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 underkonsumpsjonsteoriene 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 kapitalkretsløpet. 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 investeringsetterspørselen, (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 underkonsumpsjonsteorien 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 investeringsetterspørselen.
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 utenriksøkonomien.

11)

12)

13)

14)

15)
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Forutsetningene i pkt. b og c er utelukkende gjort for å
holde argumentasjonen konsentrert om det vesentlige uten
for mange kompliserende og distraherende forhold.
Spontaniteten er ofte i høy grad tilsynelatende.
Både de
spontane og de organiserte motstrategiene vil gjenspeile
forutgående bevisshetsdannende læreprosesser.
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.
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.
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 profittklemmeperspektivet 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.
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

16)
17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)
24)

25)

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.
Jfr. A. Glyn og B. Sutcliffe, op.cit s. 231.
Dette representerer en presisering i forhold til det som
er sagt tidligere under punkt 1, s. 41. Bare nettolønnsoverføringene til de produktive arbeiderne modifiserer beregningene av merverdimassen. De uproduktive arbeidernes
direkte og "indirekte" lønn er betalt av merverdien uan
sett.
Anwar Shaikh: National income accounts and marxian categories3 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 nasjonalregnskapsdata slik at de korresponderer med den marxistiske
begrepsrammen.
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).
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.
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.
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.
Jfr. K. Marx: Theorien uber den Mehrwert3 MEW 26.3, s. 356360.
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.
Se f.eks. J.J. van Duijn: "The long wave in econimic life".
De Economist 125, Nr. 4, 1977. van Duijn tidfester kondratieff-syklusene på følgende måte:
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26)

27)

28)

29)

30.

84

1st Kondratieff

2nd KondratiefF

3rd Kondratieff

4th Kondratieff

prosperity 1783-1793
prosperity 1793-1803
(war 1803-1815)
recession 1815-1826
depression 1826-1837
recovery 1837-1847

prosperity 1847-1857
prosperity 1857-1866

prosperity 1893-1904
prosperity 1904-1913
(war 1913-1921)
recession 1921 1929
depression 1929-1938
recovery 1938-1949

prosperity 1949-1958
prosperity 1958 -1967

recession 1866-1875
depression 1875-1884
recovery 1884-1893

recession 1967-1975

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.
Jfr. G. Mensch: "Zur Dynamik des technischen Fortschnitts";
Zeitschrift fur Betriebswirtschaft. Vol. 41 1971 nr. 5, s.
295-314.
Se note 26. Han er blitt mest berømt for boken Das technologische Latt^ Umschau Verlag. Frankfurt aM 1975. Boken
er omsatt til engelsk under tittelen: Stalemate in technology; Ballinger, Cambridge Mass. 1979. Forsøk på en pre
sisering av begrepet basisinnovasjoner gir Mensch i: nBasisinnovationen und Verbesserungsinnovationen - Eine Erwiderung" i Zeitschrift fur Betriebswirtschaft3 1972 nr. 4,
s. 291-297.
Om sammenhengen mellom basisinnovasjoner og berørte næringer, se A. Kleinkencht: "Basisinnovation und Wachstumsindustrien 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.
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.
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 feileprosess.
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

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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