Shaun Hargreaves Heap:

Den internasjonale profittkrisen*

INNLEDNING
Det er ikke lett å rettferdiggjøre enda en artikkel om den nå
værende krisen, men det har framkommet nytt og viktig empirisk
materiale både når det gjelder omfanget av og årsakene til kri
sen. Det nye materialet finnes i en OECD-rapport om kapital
avkastningen i de største industrilandene, og vi skal kort gjen
gi de viktigste resultatene derfra i neste avsnitt1. Rapporten
antyder at det har skjedd et markert internasjonalt fall i pro
fittraten, og at dette kan tilskrives den kombinerte virkningen
av at profittens andel i nettoproduktet er redusert og at kapi
talintensiteten er økt.2 I tredje og fjerde avsnitt tar vi opp
årsakene til denne utviklingen i profittandel og kapitalinten
sitet, men med særlig vekt på det siste fordi det er om dette
OECD-rapporten bringer nytt materiale.
Det kan være nyttig innledningsvis med et par kommentarer om
hva diskusjonen går ut på.
I hovedsak er det en diskusjon om
de mer umiddelbare årsakene til profittratefallet, idet den
tar for seg bare de mest konkrete og empirisk observerbare
sidene ved krisen. En slik empirisk tilnærming har åpenbare
svakheter, og dette kommer tydeligst frem i femte avsnitt hvor
vi har forsøkt å vurdere utsiktene til en fornyet akkumulasjon
i 80-årene.
I avsnittet har vi begrenset oss til å se på den
seneste utviklingen til to av de umiddelbare forklaringsfak
torene bak krisen. Vi vil derfor understreke at artikkelen bare
har et meget begrenset siktemål i denne forbindelse: hensikten
er å trekke fram materiale som kan antyde de viktigste hindrin
gene for den kapitalistiske akkumulasjonen i 70-årene.

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

I

INDUSTRILANDENE

Dette avsnittet presenterer en del viktige nye data som viser
omfanget av profittkrisen i de store industrilandene. Disse
dataene er viktige i to henseender. For det første gir de an
slag for profittraten, mens man hittil i den empiriske disku
sjonen om profittkrisen for det meste har måttet nøye seg med
data for profittandelen.I
3 **For det andre er dataene svært om
fattende og gir detaljerte opplysninger om profittraten i alle
de store industrilandene fra 1955 til 1976.
Før vi begynner å diskutere hvilke slutninger vi kan trekke om
krisen på grunnlag av dataene, kan det være verdt å se litt på
hvorfor vi plutselig er blitt velsignet med et slikt omfattende
materiale om profittraten.
Svaret er på en måte enkelt nok.
For å omgjøre en profittandel til profittrate trenger vi data
for kapitalbeholdning, og tidligere har det vært slik at man i
flere land ikke har samlet inn data for kapitalbeholdning, og
i de landene hvor det har vært gjort, har man ikke alltid pu
blisert tallene. **
Det er OECDs nyvakte interesse for profittproblemene som har
ført til at man har samlet inn og publisert disse tallene. I
seg selv er dette interessant, både som et tegn på offisiell
anerkjennelse av et "problem" og som en kommentar til produk
sjonen av informasjon under kapitalismen.5 Men dette er ikke
den eneste grunnen til at man tidligere manglet data om profitt
raten. I de landene hvor det ble samlet inn og publisert data,
var det all grunn til å sette spørsmålstegn ved tallenes påli
telighet.
Beregninger av størrelsen på kapitalbeholdningen byg
ger på en metode som internasjonalt omtales som 'perpetual iri^
Ventovy method*.
Ifølge denne summerer man først alle invester
ingene opp til beregningsåret, og deretter trekker man fra an
slått kapitalslit på kapitalvarene fra de ble innkjøpt og frem
til beregningsåret. Anslått kapitalslit avhenger av to fakto
rer, den antatte levetid for kapitalvarene og den antatte nedslitingsprofil over levetiden. Selv om det knytter seg visse
mindre problem til bestemmelsen av nedslitingsprofil6, er det
særlig anslagene for kapitalvarenes levetid man har betraktet
som den viktigste feilkilden i statistikken.
I England og USA, hvor man har publisert tall for kapitalbehold
ning, har man stort sett basert anslagene for levetid på bereg
ninger utført av skattemyndighetene på data innsamlet henholds
vis tidlig i 50-årene og i 40-årene.
Selv om disse beregningene var brukbare i sin tid, er det gode grunner til å anta at
levetiden har endret seg siden da. Det har jo faktisk vært en
betydelig teknologisk framgang i løpet av etterkrigstiden, og
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beregningsmaterialet ble innsamlet under unormale forhold (hen
holdsvis etterkrigstid og etterfcr^setid). Og da det ble opp
daget at beregningene for England bygget på anslag om at 60%
av alle kapitalvarer i industrisektoren hadde en levetid på mer
enn 34 år, da var spillet over. Sagt med de forsiktige ordene
til en av dem som har vært ansvarlig for innsamling av data:
"Den umiddelbare reaksjonen til de fleste som for første
gang ser hvilke anslag for levetid som er brukt, er en fø
lelse av at de sannsynligvis er altfor høye, selv om de
kanskje en gang var riktige".8
I den seinere tid har det imidlertid fremkommet et stadig mer
omfattende materiale som, paradoksalt nok, synes å vise at diss*
anslagene ikke er så langt unna sannheten.9 Anekdoter som den
om Ryder som finner utstyr fra før første verdenskrig hos Bri
tish Leyland, er med andre ord ikke bare anekdoter, men typiske
illustrasjoner på et omfattende fenomen. Denne erkjennelsen
har sannsynligvis viktige følger for hvordan vi skal forstå de
økonomiske konsekvensene av teknologisk endring, men det som er
viktig i vår sammenheng er at anslagene for kapitalbeholdning
er mye mer pålitelige enn vi hittil har trodd. Med ordene til
samme person som sitert foran:
"Den generelle konklusjon hva angår kapitalvarenes levetid
er ... at den i hovedsak er riktig og at den, overraskende
nok, ikke har endret seg noe særlig i de seinere år".
Tabell 1 og 2 viser trenden i årlig prosentvis vekst i profitt
raten for to tidsperioder både i ’industrisektoren' og i den mer
omfattende 'sekundærsektoren*
De to tidsperiodene er valgt
slik at de strekker seg enten fra bunn til bunn eller fra topp
til topp i forskjellige konjunktursykler, slik at den beregnete
trenden i størst mulig grad er konjunkturuavhengig.
I tillegg
har vi i begge tabellene splittet opp endringer i profittraten
i to deler: endringer i profittandelen og endringer i kapital
intensiteten. At profittraten kan uttrykkes ved disse to stør
relsene fremgår av definisjonen av profittraten:
profitt
_____ _ profitt____
bearbeidingsverdi
kapitalbeholdning ~ bearbeidingsverdi kap11 a1b eho1dnin g

i
profittrate

i
= profittandel

omvendte av kapital
intensitet

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

Endring i profittraten i industrisektoren. 11
Årlig prosentvis endring
1955 - 73

1958 - 76
Land
USA
Japan
Vest—
Tyskland
Italia
Sverige
England
Tabell 2 .

Omvendte
Omvendte
Profitt- ProfittProfitt Profittav kap.av kap.rate
andel
rate
andel
intensitet
intensitet
-0,70
-0,28
-0,42
-0,13
-0,22
0,09
-3,86
-1,72
-2,14
-0,86
-0,47
-0,39
-4,64

-4,17

-0,50

-4,03

-3,20

-0,88

-0,93
-8,50

-0,41
-6,23

-0,54
-2,26

-1,99
-1,39
-4,37

-2,54
-0,76
-2,78

0,55
-0,65
-1,58

Endring i profittraten i sekundærsektoren i 11
Årlig prosentvis endring
1955 - 73

1958 - 76
Land
USA
Japan
VestTyskland
Italia
Sverige
England

Omvendte
Omvendte
Profitt ProfittProfitt Profittav kap.av kap.rate
andel
andel
rate
intensitet
intensitet
-0,86
-1,09
-1,09
-1,95
-1,64
-0,65
-2,35
-1,64
-0,73
0,73
1,06
-0,33
-2,86

-1,13

-

-

-4,05
-4,08

-2,91
-2,19

-1,58

-3,25

-1,04

-1,99

-1,11
-1,86

-1,77
-2,54
-2,06

-2,12
-1,69
-0,74

0,35
-0,75
-1,31

Kilde for tabell 1 og 2: T.P. Hill: Profits and Rates of Return
(OECD, 1979)
videre tilskrives nedgangen i profittandelen og økningen i ka
pitalintensitet (dvs. nedgangen i det omvendte forholdet)12.
Kort sagt, vi har en profittkrise, men den oppleves forskjellig
i forskjellige land. USA og England representerer hvert sitt
ytterpunkt med de øvrige landene i mellom.
Ser vi på den tidligere perioden (1955-73) og sammenligner den
med den andre, fremgår det klart av tabellene at det i de fleste
land har foregått en intensivering av profittkrisen siden tid
lig i 70-årene. Den prosentvise endring i profittraten er jevnt
over større i den siste perioden enn i den første - med unntak
av sekundærsektoren i Vest-Tyskland og industrisektoren i Sve
rige.
Vi kan altså konkludere med at kapitalismen opplevde en alvor
lig profittkrise i 70-årene. Krisen kom som en avslutning på
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en nedadgående trend i kapitalavkastningen, en trend som for
verret seg tidlig i 70-årene. I de to neste avsnittene skal vi
forsøke å gi en skisse til årsakene bak krisen, om hvorfor den
ble intensivert og om hvordan den er forskjellig mellom landene
Vi vil konsentrere oss om utviklingen av profittraten i indust
rien, både fordi dataene er mest detaljerte her, og fordi denne
sektoren ofte blir fremhevet som drivkraften i den kapitalis
tiske akkumulasjonen.13 Videre vil forklaringen konsentrere
seg om den økende kapitalintensiteten ettersom dette er det
trekket ved krisen som er dokumentert i det nye materialet, og
fordi den synkende profittandel allerede er diskutert nokså om
fattende. Følgelig vil det neste avsnittet om profittandelen
begrense seg til noen korte kommentarer.
DEN FALLENDE PROFITTANDELEN
Denne siden ved profittkrisen har vært gjenstand for mye dis
kusjon, og stort sett har man fremhevet tre umiddelbare årsaker
til at profitten er presset ned: offentlige utgifter, bytte
forholdet med råvareprodusentene, og arbeidermakt.14 Begrunnel
sen for å fremheve disse som forklaringsfaktorer kan vi lett
vise ved hjelp av en enkel omskriving av definisjonen for profittandelen:
p.Q-wL-pR.R
,
w-L
PR-R
prof ittandelen =------ ^-------= i - ~ - —
hvor

Q
p
w
L
R
p
R

=
=
=
=
=
=

produktmengde
produktpris
nominell lønnsrate
betalt arbeidstid
råvarer (egentlig: innsatsvarer utenom arbeidskraft
prisen på råvarer

Av definisjonen ser vi at en økning i reallønnen (w/p), og alt
annet konstant, vil føre til et fall i profittandelen. En øk
ing i reallønnen kan vi videre direkte sette i forbindelse med
arbeidermakt eller indirekte i forbindelse med veksten i offent
lige utgifter. Veksten i offentlige utgifter gjør det nemlig
nødvendig å øke skattene, noe som arbeiderne forsøker å kompen
sere ved å kreve høyere lønn før skatt. På samme måte vil en
endring i bytteforholdet mellom industrivarer og råvarer endre
p^, og alt annet konstant, ser vi at dette ut fra definisjo
nen vil påvirke profittandelen.
Disse tre faktorene er naturligvis bare de umiddelbare årsakene
til den observerte utviklingen i profittandelen, vanligvis vil
disse igjen være forklart av spesifikt dynamiske trekk ved den
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kapitalistiske produksjonsmåten.
Som eksempler kan vi nevne:
de iboende klassemotsetningene under kapitalismen som kommer
til uttrykk i kampen om reallønnen, statens hjelperrolle når
det gjelder akkumulasjonen under kapitalismen, de internasjo
nale konfliktene som imperialismen frembringer, etc. Vi inn
rømmer selvsagt at det ev en slik sammenheng, men vi vil ikke
gå nærmere inn på det her, og vi vil heller ikke gjenta enda
en gang all den dokumentasjon som støtter disse tre forklarings
faktorene.
I stedet vil vi anta. at både argumenter og dokumen
tasjon er kjent og her bare tilføye noen få kommentarer om pres
set på profitten.
Det finnes enda en umiddelbar årsak til presset på profitten i
industrisektoren som ikke har fått den oppmerksomhet den fortjener. Vi tenker på det faktum at prisindekgen for industri
varer vedvarende har vist en langsommere vekst enn prisindeksen
for konsumvarer.15 poenget her er at dersom arbeiderne har en
bestemt målsetting med hensyn til veksten i reallønn uttrykt i
konsumvarer generelt, og dersom prisen på industrivarer faller
relativt til prisen på konsumvarer, da vil veksten i reallønn
uttrykt i industrivarer være høyere enn den tilsvarende uttrykt
i konsumvarer. Og det er selvsagt lønnsveksten uttrykt i in
dustrivarer som er avgjørende for endringen i profittandelen i
denne sektoren og ikke lønnsveksten uttrykt i konsumvarer.
For å si det på en annen måte: presset på profittandelen i in
dustrisektoren kommer ikke bare fra reallønnsmålsettingen til
arbeiderne i sektoren, men også fra det faktum at prisindeksen
på industrivarer har falt relativt til konsumprisindeksen.
Tabell 3 viser veksten i reallønn i industrisektoren i de store
industrilandene for hver av de fire siste konjunktursyklusene *
frem til 1973-74. Veksten i reallønn er uttrykt både i industri
varer og konsumvarer. Tabell 3 viser også veksten i produktivi
tet for hver syklus slik at denne kan sammenlignes med veksten
i reallønn. Hver syklus går fra en topp til neste, og ettersom
disse ikke helt sammenfaller i de enkelte lancl, er det anført to
år for hver topp.
Tabellen antyder at i minst 3 av 4 sykluser var det i alle lan
dene en langsommere vekst i prisindeksen for industrivarer enn
i prisindeksen for konsumvarer, og at dette økte det presset på
profittandelen som kom fra arbeidernes reallønnskrav.
Betydningen av dette spesielle trekket ved utviklingen etter
krigen kommer kanskje best frem ved å sammenligne de to målene
for reallønnsvekst med produktivitetsveksten.
Ser vi på real
lønnsveksten uttrykt i konsumvarer, viser det seg at reallønns-
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TabeII 3.

Reallønns- og produktivitetsvekst. Prosent pr. år
5.syklus
4.syklus
3.syklus
2.syklus
(1955/56-60/61) (1960/61-65/66)(1965/66-69/70)(1969/70-73/74)

Reallønnsvekst(konsumvarer)
England Reallønnsvekst(industrivarer)
Produktivitetsvekst
Reallønnsvekst (k)
VestReallønnsvekst (i)
TyskProduktivitetsvekst
land
Reallønnsvekst (k)
Reallønnsvekst (i)
Japan
Produktivitetsvekst
Reallønnsvekst (k)
Italia Reallønnsvekst (i)
Produktivitetsvekst
Reallønnsvekst (k)
Reallønnsvekst (i)
USA
Produktivitetsvekst

2,4
3,4
2,8
6,2
6,9
4,4
5,3
7,9
7,3
6,6
7,4
4,3

3,2
3,9
2,1
6,6
6,6
5,1
4,2
8,6
9,0
2,9
4,1
5,1
1,6
2,2
3,2

2,6
3,8
3,7
5,0
4,6
4,9
8,1
10,9
10,4
5,5
6,7
5,6
1,6
3,0
1,7

4,6
4,0
2,9
4,3
5,6
4,1
11,4
8,6
7,6
7,6
7,4
3,2
1,3
3,4
3,4

Kilde: Nominelle lønninger: National Institute Economic Review,
Priser: OECD, Nasjonalregnskap; Federal Reserve Bank of
St. Louis, Rates of Change in Economic Data for Ten
Industrialised Countries; IMF, International Financial
Statistics. Produktivitet: T.F. Cripps & R.J. Tarling,
Growth in Advanced Capitalist Economies 1950-70.
veksten er større enn produktivitetsveksten - slik at den re
presenterer et press på profittandelen - i bare 9 av 19 syklusc
i tabellen.
Ser vi derimot på reallønnsveksten uttrykt i in
dustrivarer for å få et riktigere uttrykk for virkningen av
reallønnskravene på profittandelen, da viser det seg at i 16 a^
19 sykluser har reallønnsveksten presset på profitten.
Det er sannsynligvis to ulike årsaker til at prisstigningen hai
vært forskjellig for konsumvarer og industrivarer.

For det første er det et særtrekk ved etterkrigsperioden at
lønnsforhandlingene har vært preget av relative lønnskrav.
Etter hvert som institusjonelle forhold, i motsetning til de
reine markedskreftene, har begynt å dominere inntektsoppgjøren
så har nye faktorer kommet inn og fått avgjørende betydning i
lønnsforhandlingene i forskjellige sektorer av økonomien, - og
en av disse faktorene er den økte vekten på relative lønnsfor
skjeller. Det vanlige er at det utpeker seg en ledende sektor
oftest er det industrien fordi den har den høyeste produktivi
tetsveksten, og denne ledende sektoren fastlegger en ’norm' fo]
lønnsvekst som så overføres til de andre sektorene via forhand
linger om relative lønnsforskjeller. Denne !normenT kan ha foi
skjellig virkning på produsentprisen i de forskjellige sektorei
fordi bedrifter vanligvis forsøker å dekke forskjellen mellom
lønnsvekst og produktivitetsvekst ved å øke prisene, og produk
tivitetsveksten varierer gjerne mellom sektorene. En slik Tnoi
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som Omfatter alle sektorer vil dermed innebære ulik prisstigningstakt hvor den sektoren som har høyest produktivitetsvekst
vil ha den laveste prisstigningen. Ettersom industrisektoren
vanligvis har høy produktivitetsvekst, vil prisene her tendere
til å stige langsommere enn prisene i andre sektorer.
For det andre: mulighetene til å få kompensert forskjellen mellom lønns- og produktivitetsvekst gjennom økte priser er mye
mer begrenset i industrisektoren enn i andre sektorer fordi
konkurransen er større her, særlig fra utlandet. Også dette er
et særtrekk ved etterkrigstiden hvor vi har hatt en uvanlig
sterk økning i handelen og størstedelen av veksten skyldes økt
handel med industrivarer,
(I den forbindelse er det interes
sant å legge merke til at tre av de fire tilfellene hvor prisen
på industrivarer økte raskere enn prisen på konsumvarer, skjedde
i deri siste syklusen da fremveksten av mer fleksible valutakur
ser dempet den internasjonale konkurransen.)
Tabell 3 gir også noen ytterligere grunner til at presset på
profitten ble intensivert i dén siste syklusen. Det er åpen
bart at det i England, Japan og Italia skjedde en uvanlig høy
reallønnsvekst i den siste syklusen, og at dette sannsynligvis
var et resultat av en bølge av militant arbeiderkamp i disse
landene, kanskje som følge av økt skattetrykk. Det som er like
åpenbart, er imidlertid at det er litt vanskelig å bruke det
samme argumentet på USA og Vest-Tyskland hvor reallønnsveksten
gikk ned i denne perioden.
I stedet er det grunn til å tro at
intensiveringen av presset på profitten i disse landene, - og
dette er forhold som også er av betydning for England, Japan og
Italia, - må tilskrives det forverrede bytteforholdet, og det
at produktivitetsveksten gikk ned. Når det gjelder nedgangen
i produktivitetsveksten, skjedde den i alle landene unntatt USA;
og den er et viktig trekk ved utviklingen i 70-årene som vi skal
komme tilbake til.
DEN STIGENDE KAPITALINTENSITETEN
I dette avsnittet skal vi gi en skisse til en forklaring på den
økende kapitalintensiteten som vi i andre avsnitt viste hadde
bidratt til profittkrisen.
Forklaringen er, begrenset på mange måter. Den vil bare ta for
seg hovedtrekkene fordi plassen ikke tillater noen detaljert
gjennomgang av erfaringene i alle de fem landene. Videre vil
vi som foran bare ta for oss det empiriske konkrete og bare se
på de umiddelbare årsakene. Dette gjør at det interessante
spørsmålet om kåpitalintensiteten kan taes som en empirisk til
nærming til Marx1 begrep om kapitalens organiske sammensetning
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blir stående åpent. I fall den kan taes som en god tilnærming,
er det åpenbart at OECD-rapporten gir viktig materiale til støt
te for at Marx1 berømte "Lov om profittratens fallende tendens"
har vært virksom i denne perioden.16

Tesen som ligger bak den forklaringen som gies her når det
gjelder utviklingen i kapitalintensiteten, er at den er en funk
sjon av forholdet mellom effektivt arbeid og kapital hvor vi
med kapital mener prissummen av maskiner, bygninger osv. Når
det gjelder mengden av effektiv arbeid så kan den variere av
tre grunner: vi kan ha en endring i faktisk sysselsetting, en
endring i hvilken grad betalt arbeidskraft omgjøres til utført
arbeid som nedfeller seg i varer og en endring i effektiviteten
av utført arbeid som følge av bedre produksjonsteknikk. Legg
merke til at forholdet mellom effektivt arbeid og kapital ikke
må blandes sammen med forholdet mellom faktisk arbeid og kapi
tal, og dette, sammen med tidligere forbehold, gjør at tesen
skulle være relativt ukontroversielt. Det sier igrunnen ikke
annet enn at den produktmengde en enhet kapital frembringer,
vil avhenge positivt av den mengde effektivt arbeid som er
knyttet til kapitalenheten.
Vi vil derfor forvente at kapitalintensiteten vil minke (øke)
dersom forholdet mellom effektivt arbeid og kapital øker (min
ker) og endringer i dette forholdet vil avhenge av den rela
tive forandring i mengden effektivt arbeid og mengden kapital.1'
Hva som påvirker mengden effektivt arbeid, har vi vært inne på
ovenfor, mens endringer i kapitalmengden er en følge av akkumu
lasjonen.
I praksis vil det imidlertid ikke være så lett å
skille mellom hva som påvirker det ene og hva som påvirker det
andre; akkumulasjon kan innebære både økt kapitalbeholdning og
innføring av nye produksjonsteknikker som dermed påvirker ar
beidskraftens effektivitet. Ikke desto mindre, så vil vi av
tabell 4 se hvordan to av de viktigste forklaringsfaktorene når
det gjelder endring i kapitalintensiteten - akkumulasjonstem
poet og veksten i faktisk sysselsetting - har variert i etter
krigstiden i industrisektoren i de største industrilandene. Ta
bell 4 viser også kapitalintensiteten i industrisektoren for
hver syklus i hvert av landene.

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

Akkwmlasj ons tempo ^ vekst i sysselsetting og kapital
intensitet16
5.8yklu8
4.syklus
3.syklus
2.syklus
1.8yklus
(1951/52-55/56)(1955/56-60/61)(1960/61-65/66)(1965/66-69/70)(1969/70-73/74)

Investeringsandel, Z
Sysselsettingsvekst,
Kapitalintensitet
Investeringsandel, X
VestSysselsettingsvekst,
Tyskland Kapitalintensitet
Investeringsandel, X
Sysselsettingsvekst,
Japan
Kapitalintensitet
Investeringsandel, %
Sysselsettingsvekst,
Italia
Kapitalintensitet
Investeringsandel, %
USA
Sysselsettingsvekst,
Kapitalintensitet
England

Z

p.a.

Z

p.a.

11,5
1,2
13,5
5,8
-

Z

p.a.

Z

p.a.

Z

p.a.

22,1
6,3
17,6
1,6
11,6
1,0
-

13,1
0,5
58,6
16,7
1,8
70.6
35,2
4,2
72,0
18,9
5,3
45,8

12,8
0,7
62,4
15,0
2,9
77.2
31,7
5,6
70,9
19,7
1,5
44,5
11,1
1,1
145,1

12,9
-0,9
54,9
15,2
0,7
70.5
27,7
2,7
70,2
14,1
1,2
46,0
13,4
1,6
154,1

5,9
“1,2
49,1
“
-0,6
70,1
22,5
1,8
62,2
16,8
1,8
(49,5)
15,9
-0,2
134,5

Kilde: T.P. Hill, som ovenfor; T.F. Cripps & R.J. Tarling, som
ovenfor; FN, Nåsjonalregnskapsstatistikk; OECD, Syssel
settings st at is tikk.
og Italia var mye høyere enn i USA. I tillegg var det sannsyn
ligvis slik at disse landene var istand til å øke den effektive
tilgangen på arbeidskraft mye raskere og i takt med det høye
akkumulasjonstempoet fordi de hadde muligheten til å hente Tnyf
teknologi fra USA. Poenget her er at investeringer kan være en
måte å introdusere ny teknologi på, og at dette i seg selv vil
kunne øke arbeidskraftens effektivitet, men det garanterer ikke
at det vil skje. Om investeringer vil bety introduksjon av ny
teknologi eller ikke, eller i hvilken grad det vil skje, vil
selvsagt avhenge av om ny teknologi er tilgjengelig. Nå var
det slik at tilgangen på ny teknologi var mye større i Japan,
Italia og Vest-Tyskland enn i USA, fordi disse landene teknolo
gisk sett lå langt etter USA i denne perioden, slik at de all
tid kunne hente fnyf teknologi fra USA. På den andre siden var
USA som det teknologisk ledende landet, avskåret fra å hente
fra andre og landets muligheter til å introdusere ny teknologi
var derfor begrenset av hvor fort den faktisk ble utviklet.
Det er vanskelig å avgjøre hvilken virkning kampen om hvordan
betalt arbeid blir omgjort til utført arbeid har hatt på
kapitalintensiteten i disse landene, fordi vi ikke har noen
uavhengig indikator på intensiteten i kampen.
Imidlertid er
det ikke vanskelig å forklare det som har skjedd i de fire lan
dene frem til midten av 60-årene uten å trekke inn denne kampen;
og det er derfor rimelig å anta at den heller ikke har hatt noen
betydning for den ulike utviklingen. Dette gjelder imidlertid ikke
for England. Det ville være svært vanskelig å forklare utviklin
gen i kapitalintensiteten i England ut fra de samme forholdene
som vi har brukt for Japan, Vest-Tyskland, Italia og USA. Eng
land hadde de samme teknologiske mulighetene som Japan, Italia
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og Vest-Tyskland, akkumulasjonstempoet og veksten i sysselsett
ing var det samme som i USA, og likevel viste kapitalintensi
teten en jevn øking. Med andre ord må forholdet mellom effek
tivt arbeid og kapital ha sunket i England, og ettersom akkumu
las jonstempoet var det saftene som i USA, så må årsaken til fal
let skyldes en relativt langsommere vekst i effektiv syssel
setting. Den faktiske sysselsetting vokste omtrent i samme
takt både i USA og England, og mulighetene for teknologiske
forbedringer var åpenbart bedre i England. Dette må bety at
den relativt langsommere vekst i effektiv sysselsetting bare
kan forklares ved at arbeidernes kamp når det gjelder å omgjøre
betalt arbeid til utført arbeid har vært annerledes i England
enn i USA. Og faktisk så er det diverse utfyllende materiale
som antyder a,t noe slikt har skjedd i England i denne perioden.19
Fra den fjerde syklusen i Japan og noe tidligere, fra tredje
syklus i Vest-Tyskland, begynte de gunstige betingelsene som
hadde sørget for en raskere akkumulasjonstakt i første del av
perioden, å avta. De store reservene av overskuddsarbeidskraft
i jordbrukssektoren som hadde sørget for rikelig tilgang på ar
beidskraft til industrisektoren, skrumpet inn og mulighetene
for ekstraordinær teknologisk fremgang minket etter hvert som
disse landene tok inn USAs forsprang. Det siste er selvsagt en
direkte konsekvens av den raske akkumulasjonen man hadde tid
ligere; og dette illustreres i tabell 4 av en nedgang i syssel
settingsveksten i industrien i de siste 2-3 syklusene, Av ta
bellen ser vi også at som en reaksjon på dette sank også akkumu
lasjons tempoet . Det fremgår imidlertid av tabellen at nedgangen
i akkumulasjonstempo ikke var stor nok til å motvirke den sva
kere veksten i effektiv sysselsetting fordi vi ser at kapital
intensiteten begynte å stige i de siste 2-3 syklusene.
Det ville være mulig å hevde at akkumulasjonstempoet i disse
landene ble redusert tilstrekkelig til å motvirke den reduserte
veksten i effektiv sysselsetting etter at reservene av over^
skuddsarbeidskraft skrumpet inn og tilgangen på ’ny* teknologi
ble mindre, men at den ikke var tilstrekkelig til å motvirke en
annen faktor som begrenset veksten i effektiv sysselsetting,
nemlig intensiveringen av kampen når det gjelder å omgjøre be
talt arbeid til utført arbeid. Igjen må vi si at det dessverre
ikke finnes noen uavhengig indikator på intensiteten i denne
kampen som gjør det mulig å detterprøve argumentet. Men det
finnes visse indirekte indikasjoner på at argument i det minste
ikke holder i 4. syklus.
Dersom vi hadde hatt en slik intensivering av klassekampen, og
dette resulterte i økt kapitalintensitet, skulle vi også kunne
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observere fall i veksten i arbeidsproduktiviteten. Tabell 3
indikerer imidlertid at det var en økt vekst i arbeidsproduk
tiviteten i disse landene i 4. syklus, og ikke et fall. (Og en
mer inngående empirisk analyse synes faktisk å bekrefte hypo
tesen om økt produktivitetsvekst i slutten av 60-årene.20)
samme måte viser det seg at dersom veksten i reallønn brukes
som indikator på intensiteten i klassekampen mer generelt, da
antyder tabell 3 at det var en nedgang i slutten av 60-årene
i Vest-Tyskland.
Det som skjer i den 5. syklusen lar seg
imidlertid lettere tolke som uttrykk for en intensivering av
klassekampen, fordi vi da har en nedgang i produktivitetsvek
sten, mens reallønnsveksten i Japan fortsetter å øke. Vi må
imidlertid huske på at nedgangen i produktivitetsvekst i disse
landene like gjerne kan komme av at den teknologiske fremgangen
er redusert som følge av at USA er f’innhentetM.
For å oppsummere diskusjonen om Japan og Vest-Tyskland: det
synes som den økende kapitalintensiteten fra begynnelsen og
midten av 60-årene og fremover har sin grunnleggende forklaring
i en manglende evne til å redusere akkumulasjonstempoet til
strekkelig i forhold til de endrede akkumulasjonsbetingelsene,
dvs. nedtappingen av reservene av overskuddsarbeidskraft og de
reduserte mulighetene for å hente avansert teknologi utenfra.
I tillegg er det mulig at en intensivering av klassekampen når
det gjelder å omgjøre betalt arbeid til utført arbeid, har bi
dratt til økt kapitalintensitet i den siste syklusen i Japan.
I Italia, som var det tredje landet som hadde en høy akkumulasjonsrate i den tidlige etterkrigsperioden, er utviklingen
noe annerledes i de siste par syklusene. Her hadde vi frem
deles store reserver av overskuddsarbeidskraft i jordbrukssek
toren, og det var fremdeles store muligheter til å hente avan
sert teknologi utenfra, slik at landet var mindre hemmet enn
både Vest-Tyskland og Japan når det gjaldt tilgangen på arbeids
kraft til industrien. Denne forskjellen kommer frem i tabell 4
hvor vi ser at veksten i industrisysselsetting i Italia holdt
seg på samme nivå de to siste syklusene som i de to første. På
samme måte som i Japan og Vest-Tyskland var det imidlertid en
nedgang i akkumulasjonstempoet.2
Mens den reduserte akkumula
sjonen i Japan og Vest-Tyskland gikk i retning av å motvirke
veksten i kapitalintensiteten som fulgte av den begrensede til
gangen på arbeidskraft, så førte reduksjonen i Italia til et
fall i kapitalintensiteten fordi det der ikke var noen tilsvar
ende begrensning i tilgangen på arbeidskraft. En reduksjon i
kapitalintensiteten fører gjerne til redusert vekst i arbeids
produktiviteten, og av tabell 3 ser vi at dette faktisk var til
fellet i den 5. syklusen. Vi har imidlertid en økt vekst i ar
beidsproduktiviteten i den 4. syklusen, og det kan synes noe
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overraskende ut fra det som er sagt ovenfor. Dette paradokset
kan forklares ved at kapitalen i den 4. syklusen lyktes i å
suge mer utført arbeid ut av det betalte arbeidet, siden ar
beidsproduktiviteten er beregnet ut fra betalt arbeid. En slik
forklaring vil også kaste nytt lys over det som skjedde den
"Varme sommeren" i Italia i 1969: Den åpenbare intensiveringen
av klassekampen som her kom til uttrykk, kan ut fra dette sees
som en defensiv handling; og i den grad den hindret og slo til
bake angrepet fra kapitalen, vil den bidra til å forklare den
reduserte produktivitetsveksten i den 5. syklusen.
Også i USA endret akkumulasjonstempoet seg i løpet av de to
siste syklusene. Etter at det hadde vært et heller moderat akku
mulasjons tempo og en moderat vekst i arbeidsstyrken i den første
delen av etterkrigstiden, får vi i den siste syklusen en plut
selig øking i akkumulasjonstempoet og en reduksjon i arbeids
styrken. Den tosidige effekten av dette er et fall i forholdet
mellom effektivt arbeid og kapital, og en derav følgende øking
i kapitalintensiteten. Det er imidlertid ikke noen særlig mar
kert øking i produktivitetsveksten i denne perioden, og det
skulle antyde at dette ikke kan være hele forklaringen på vek
sten i kapitalintensiteten. At forklaringen skulle være en
intensivering av klassekampen angående omgjøringen av betalt
til utført arbeid, virker heller ikke særlig plausibelt, siden
utviklingen av reallønnen ikke understøtter dette. Faktisk
sank veksten i reallønn i denne perioden. Forklaringen på den
økende kapitalintensiteten i USA i den 5. syklusen synes heller
å være økingen i den relative prisen på råvarer til industrien.
Denne endringen i de relative priser har vi allerede nevnt i
forbindelse med presset på profittandelen, og poenget her er at
den også har en negativ effekt på kapitalintensiteten. Produk
sjonen i industrien måles ut fra bearbeidingsverdien. Dersom
nå prisen på råvarer stiger raskere enn prisen på industripro
dukter, vil den registrerte bearbeidingsverdi i industrien synke
i realstørrelser og dermed også øke kapitalintensiteten. Alle
de industrialiserte landene har blitt utsatt for økte relative
råvarepriser i den 5. syklusen, og dette burde ha vært tatt opp
i diskusjonen foran om Japan, Vest-Tyskland og Italia. Grunnen
til at vi først tar det opp her, er at endringen i relative
priser var særlig stor i USA, hovedsakelig på grunn av kursfal
let på dollaren. Tabell 5 illustrerer poenget ved at den viser
prosentvis endring i råvarepriser i de siste fire syklusene frem
til 1973/74.
Hittil har vi ikke tatt for oss England i de to siste syklusene.
Endringen i den relative prisen på råvarer, slik det er vist i
tabell 5, har her bidratt til den stadige økingen i kapitalin-
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Tabell 5.

Endring i relative råvarepriser3 dvs. prosentvis
endring i råvarepriser i forhold til prosentvis
endring i industrivarepriser22
5. syklus
(1969/7073/74)

0
0

0,7

-o,i

1,2

0,7

1,5
0,7
0,4

1,4

(1955/5660/61)
England
VestTyskland
Japan
Italia
USA

4. syklus
(1965/6669/70)
1,3

3. syklus
(1960/6155/66)
0,5

2. syklus

-1,3
-

0,2
0,6

1,6

1,6

4,4

Kilde: OECD, Main Economic Indicators; IMF, International
Financial Statistics; FN, Statistisk Årbok.
tensiteten i de to siste syklusene. Men dette er åpenbart ikke
den eneste grunnen fordi det også var viktige endringer i akku
mulasjons tempo og sysselsettingsvekst.
I den 4. syklusen var
det faktisk en nedgang i sysselsettingen; og ettersom akkumulasjonstempoet ble opprettholdt på sitt tidligere nivå, skulle
dette ha ført til et fall i forholdet mellom effektivt arbeid
og kapital, noe som i sin tur skulle øke kapitalintensiteten.
Dette understøttes av tallene for produktivitetsvekst i tabell 3
hvor vi ser at veksten øker slik vi skulle vente når forholdet
mellom effektivt arbeid og kapital faller.
Imidlertid var det
et dramatisk fall i akkumulasjonstempoet i den 5. syklusen; og
virkningen av dette, sammen med en ytterligere reduksjon i sys
selsettingen, burde vært at den stoppet opp eller snudde tren
den i forholdet mellom effektivt arbeid og kapital og i kapital
intensiteten. I stedet fikk vi en ny betydelig øking i kapital^
intensiteten, noe som antyder at det må ha skjedd en ny intensi
vering i kampen nåm det gjelder å omgjøre betalt arbeid til ut
ført arbeid. Og igjen finner vi støtte for en slik tolkning i
reallønnstallene, hvor vi ser at det var en betydelig øking i
vekstraten i den 5. syklusen.
Som oppsummering av diskusjonen i dette avsnittet, vil vi si at
det synes som den eneste felles forklaringsfaktor når det gjel
der veksten i kapitalintensiteten i siste del av etterkrigsperi
oden, er økingen i den relative prisen på råvarer. Når det
gjelder USA, var dette sannsynligvis den viktigste årsaken til
veksten i kapitalintensiteten.23 I de øvrige landene var det
også andre faktorer som var viktige.
I Japan og Vest-Tyskland
gjelder det at akkumulasjonstempoet altfor langsomt tilpasset
seg den avtagende betydning av to historisk spesifikke forhold:
overskudd på arbeidskraft i jordbrukssektoren og muligheten for
å importere 'ny* teknologi. Disse to forholdene hadde tillatt
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en uvanlig høy akkumulasjonsrate inntil betydningen av den ble
kraftig redusert, og de førte faktisk i denne perioden til et
fall i kapitalintensiteten. Det ser også ut til at kampen om
i hvilken grad betalt arbeid blir omgjort til utført arbeid, er
med på å forklare utviklingen i kapitalintensiteten i Italia og
kanskje også i Japan.
I tillegg ser denne kampen ut til å ha
hatt en avgjørende betydning for at kapitalintensiteten begynte
å stige så tidlig i England og at den fortsatte å stige også i
siste halvdel av perioden.
NOEN VIKTIGE TREKK VED UTVIKLINGEN ETTER

1973

Hittil i denne artikkelen har vi dokumentert at vi har hatt en
profittkrise i 70-årene, og vi har diskutert de umiddelbare år
sakene til denne krisen frem til 1973. Hensikten med artikkelen
er å bidra til en diskusjon om mulighetene for en fornyet akku
mulasjon i 80-årene gjennom å trekke frem de viktigste hindrin
gene for akkumulasjonen i 70-årene. En mer omfattende under
søkelse av utsiktene for en fornyet akkumulasjon ville kreve at
vi utviklet en mer abstrakt marxistisk analyse særlig med hen
blikk på statens rolle i kriseadministreringen. Det ville også
kreve en annen type konkret analyse enn den jeg har forsøkt her;
blant annet ville det være nødvendig å takle problemet med man
gel på statistikk og mangelen på sammenlignende historiske ana
lyser av klassekampen i tidligere perioder. Det er ikke plass
til å utvikle en slik analyse her.
I stedet skal vi fortsette
på det empiriske plan og se litt på hva som har skjedd etter
1973 med to av de kriseårsakene vi har trukket frem tidligere.
Av analysen foran fremgår det at en felles hindring for en for
nyet kapitalistisk akkumulasjon i de største industrilandene
har vært den negative utviklingen i prisen på råvarer i forhold
til industrivarer.
Tabell 6 indikerer hva som har skjedd med
denne relative prisen fra 1973/74 til 1978, og den synes å an
tyde at den vedvarende langsomme veksten fra 1973/74 og frem
over har bidratt til å snu den negative trenden.
Tabell 6.

England
0,8

Forholdet mellom prosentvis endring i råvarepriser
og industrivarepriser for perioden 1973/74-78
Vest-Tyskland
1,0

Kilde: Samme som tabell 5.
oden frem til 1977.

Japan

Italia

USA

1,5

0,5

0,6

For Italia gjelder tallet for peri

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

Forholdet mellom prosentvis endring i energiforbruk
og prosentvis endring i bruttonasjonalprodukt. (BNPelastisitet med hensyn på energibehov).
England

1960-73
1975-78

0,71
0,55

Vest-Tyskland
1,06
0,96

Japan
1,00

0,43

Italia

USA

1,81
1,15

1,07
0,69

Kilde: OECD, Economic Outlook3 Juli 1979.
Den svake veksten i industrilandene etter 1973/74 har altså
tildels svekket den akkumulasjonshindring som stammer fra rå
varesektoren, men de utgjør fortsatt en betydningsfull hindring.
Av diskusjonen foran går det frem at en annen viktig betingelse
for en fornyet kapitalistisk akkumulasjon er at arbeidernes for
ventninger når det gjelder veksten i reallønn blir justert ned.
Grunnen til dette er at den reallønnsveksten man historisk har
oppnådd, har overgått produktivitetsveksten og dermed presset
ned profitten; og dessuten at man ikke kan vente at den real
lønnsveksten man historisk har hatt i mange land, vil kunne
fortsette fordi den sprang ut av helt uvanlige forhold som ikke
vil gjenta seg.25 Tabell 8 viser hva som har skjedd med veksten
i arbeidsproduktivitet og reallønn i de store industriland etter
1973.
Som vi ser av tabellen, var det en betydelig nedgang i lønns
veksten i alle de fem landene; og med unntak av Japan, var
denne nedgangen faktisk også større enn nedgangen i produktivi
tetsveksten. Når det gjelder produktivitetsveksten, er ned
gangen her sannsynligvis større enn det man skulle forvente ut
fra den lave kapasitetsutnytting man vanligvis har under en
konjunkturnedgang. Grunnen er, som nevnt foran, at det også
ser ut til å ha vært et fall i den underliggende, langsiktige

143

Tabell 8.

Endringer i veksten i reallønn og arbeidsproduktivi
tet etter 1972
England USA

Nedgang i reallønnsvekst
(differanse mellom gj.snittlig vekst 1962-72
og 1972-77)
Nedgang i arbeidsproduk
tivitet sveks t (samme
perioder som ovenfor)

VestTyskiand

Japan

Italia

1,9

1,8

2,1

. 2,6

3,9

1,8

1,2

1,0

5,4

3,5

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

produktivitetsveksten i siste halvdel av 70-årene. Dette gjør
at den sterke nedgangen i lønnsveksten blir ganske oppsikts
vekkende. Selv om lønnsveksten ofte går ned under en lavkon
junktur, er det ikke vanlig at den går ned så mye som det fal
let i produktivitetsvekst som følger av lav kapasitetsutnytting.
Denne oppsiktsvekkende oppdemmingen av arbeidernes lønnskrav
mellom 1973 og 1977 forklarer sannsynligvis langt på vei den
nølende gjenopplivingen av akkumulasjonen i disse landene i
1978/79.
KONKLUSJON
Denne artikkelen har på grunnlag av nytt empirisk materiale,
hentet fra en OECD-rapport, forsøkt å dokumentere omfanget av
profittkrisen i 70-årene i industrisektoren i de store industri
landene. Den har også diskutert de umiddelbare årsakene til
profittkrisen. Økende kapitalintensitet var for alle landene
unntatt Italia en viktig forklaring på den fallende profitt
raten, og diskusjonen konsentrerte seg om dette aspektet. Hvor
vidt kapitalintensiteten er et rimelig empirisk uttrykk for
Marx? begrep om kapitalens organiske sammensetning, ble ikke
diskutert. Men dersom den er det, gir OECD-rapporten viktig
materiale til støtte for at Marxf berømte "Lov om profittratens
fallende tendens" har vært virksom i denne perioden.
De enkelte land har lidd under krisen i forskjellig grad, med
England og USA i hver sin ende av variasjonsområdet. Og det
ser heller ikke ut til at det lar seg gjøre å trekke frem en
hovedforklaringsfaktor bak den økende kapitalintensiteten. Det
ble argumentert for at den eneste felles umiddelbare årsak til
økt kapitalintensitet var veksten i den relative prisen på rå
varer i siste del av etterkrigsperioden.
I Japan og Vest-Tyskland var økingen også en følge av at akkumulasjonstempoet alt
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for langsomt tilpasset seg den reduserte betydningen av to hi
storisk særegne forhold, nemlig overskuddet på arbeidskraft i
jordbrukssektoren og mulighetene for å importere "ny" teknologi;
to forhold som hadde gjort det mulig å holde et uvanlig høyt
I til
akkumulasjons tempo i første del av etterkrigsperioden.
legg ser det ut til at kampen om omgjøringen av betalt arbeid
til arbeid nedlagt i varer (dvs. kampen om arbeidsprosessen)
har hatt avgjørende betydning for økingen i kapitalintensitet
i England og kanskje også i Italia og Japan.
Det er å håpe at denne artikkelen vil bidra til å bringe videre
diskusjonen om utsiktene til en fornyet akkumulasjon i 80-årene.
En mer omfattende diskusjon om dette emnet vil kreve en analyse
som går ut over den empiriske rammen for denne artikkelen. Ikke
desto mindre har vi i artikkelen trukket frem noen umiddelbare
relevante hindringer £or akkumulasjonen i 70-årene og dermed
også pekt på noen sannsynlige kampområder hvor kapitalen vil
forsøke å gjenskape betingelsene for en akkumulasjon i 80-årene.
Oversatt av Anton Hellesøy
NOTER
1) Jeg vil takke Susan Rankin, Mike Williams, Simon Mohun, John
Harrison og Jane Darby for nyttige kommentarer til et tidli
gere utkast til artikkelen. OECD-rapporten det henvises til,
er T.P. Hill: Profits and Rates of Return. OECD, Paris 1979.
Alle profittrater er før skatt. Noen endringer i tallene for
de siste årene finnes i Trade and Industry3 17. august 1979.
2) Med kapitalintensitet mener vi det Heap benevner 1 capitaloutput ratio1, dvs, forholdet mellom kapitalbeholdning og
bearbeidingsverdi. Tradisjonelt er det forholdet mellom
realkapital og antall sysselsatte som er kalt kapitalintensi
tet. Den endring i terminologi vi har gjort her, er begrun
net i Luigi Pasinetti: Structural Change and Economic Growth.
Cambridge University Press, 1981, kap. IX.4, (Oversetters anm.)
3) M.A. King: "The UK Profits Crisis: Myth or Reality", Econo
mic Journal^ mars 1975, bruker f.eks. profittandel, mens
A. Glyn & R. Sutcliffe: British Capitalismy Workers and the
Profits Squeeze^ Penguin, 1972, bruker tall for profittraten,
men det er bare for England. Bank of England Quarterly Re
views des. 1976, 1978 og 1979 gir ferske tall for profitt-"
raten i England, det samme gjør Trade and Industry (som nå
heter British Business) i august- og september-numrene.
4) R. Rowthone:
"Late capitalism”
New Left Review No 98,
1976, gir et enkelt eksempel på denne mangelen. Til støtte
for påstanden om at det ikke har vært noen tendens til stig
ende kapitalintensitet i etterkrigsperioden, har han ikke
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5)

6)
7)

8)
9)

10)

11)

12)

13)

annet å vise til enn tall for den marginale kapitalintensi
tet (dvs. forholdet mellom øking i kapital og øking i bear
beidingsverdi) .
Marxistisk økonomisk teori betrakter profittraten som en vil<
tig variabel, mens nyklassisk økonomi selvsagt bare betrakte
den som en hvilken som helst relativ pris uten særlig inte
resse i seg selv.
For detaljer, se Hill, nevnt ovenfor.
For detaljer om England, se J.L. Walker: "Estimating Compa
nies Rates of Return on Capital Employed" Economic Trendy
nov. 1974, og T. Griffin: "The Stock of Fixed Capital in the
UK: How to make best use of the statistics", Economic Trends
okt. 1976. For USA, se L. Grosse et.al.: "New Estimates of
Fixed Business Capital in the U.S., 1925-65", Survey of Cur
rent Business s des., 1966.
Griffin, nevnt ovenfor.
Se R. Bacon & W. Eltis: The Age of US and UK Machinerys NEDC
Monograph 3, 1974; og Griffin, nevnt ovenfor.
Det vi omtaler som ”sekundærsektoren”y er det Heap benevner
"industry and transport sectors". Dette omfatter industri,
bergverk, bygg og anlegg, kraftforsyning og samferdsel. (Over
setters anm.)
Man må være svært varsom med å bruke tabellen til å sammen
ligne kapitalavkastningen mellom land fordi tallene ikke all
tid dekker det samme i forskjellige land.
Se Hill, nevnt
ovenfor, og Trade and Industryy 17. aug. 1979, når det gjel
der internasjonale sammenligninger.
Det kan være nyttig å vite at fallet i profittraten ikke
bare kommer av fallet i profittandelen, men også av økingen
i kapitalintensitet, ettersom det finnes tall som tyder på
at redusert beskatning har motvirket nedgangen i profitt føi
skatt.
(Se King, nevnt ovenfor, og W.L. Nordhaus: The fal
ling share of pro fitsy Brookings Papers on Economic Activity
I 1974). Uten data for kapitalintensitet kan man derfor ikke
være sikker på om en fallende profittandel før skatt vil slå
ut i en fallende profittrate etter skatt.
Industrisektoren inntar en sentral rolle både hos tradisjo
nelle teoretikere som Kaldor og Cornwall og hos en del marx
ister som mener tjenestesektoren i varierende grad også om
fatter upoduktivt arbeid.
(Se N. Kaldor: Causes of the
slow rate if growth in the UKS Cambridge University Press,
1966, og J. Cornwall: Modem Capitalism. Its Transformation
and Growthy M. Robertson, 1977) . Uheldigvis finnes det ikke
detaljerte data om profittraten i tjenestesektoren. De tal
lene vi har (for England, se Bank of England Quarterly ReVieWy des. (1979), tyder på at det bare var et ubetydelig
fall i kapitalavkastningen frem til 1970, for så å falle
brått.
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14) En nyttig oppsummering finnes i Rowthorn, nevnt foran.
15) En artikkel hvor betydningen av disse relative prisendrin
gene er erkjent, er T.Weisskopf:"Marxian Crisis Theory
and the Rate of Profit in the Postwar US Economy", CCam
bridge Journal of Economics> des. 1979.
16) Den forklaringen vi gir, har også metodiske begrensninger.
En viktig implikasjon av kapitalkontroversen er at prissummen av kapital generelt ikke kan bestemmes uavhengig av
profittraten. Dette betyr at det vanligvis vil være meto
disk meningsløst å hevde at en økende kapitalintensitet er
ansvarlig for fallende profittrate. Under visse forhold
vil det eksistere en prissum av kapital uavhengig av pro
fittraten og da begynner det å bli fornuft i slike uttalel
ser. Diskusjonen i dette avsnittet bygger på en implisitt
antagelse om at vi har med slike forhold å gjøre, og den
metodiske diskusjonen får derfor en tilsvarende liten plass.
Likevel bør det fremheves at faktorene som er diskutert her,
- har en mye breiere gyldighet fordi at selv om kapital ikke
kan ha en verdi uavhengig av profittraten, så vil de fak
torene vi har trukket frem bidra til bestemmelsen av pro
fittraten ved at de er med på å definere fysiske produk
sjonsdata som igjen setter grenser for størrelsen på pro
fittraten. Det er rene pedagogiske grunner til at vi har
valgt å presentere det på denne måten. En oversikt over
kontroversen er gitt i G.C. Harcourt & R.F. Laig (ed.):
Capital and Growth3 Penguin 1971. Se ellers spesielt for
vår sammenheng G. Hodgson: "The theory of the falling rate
of profit ' New Left Reviews> No. 84, 1974. Faktisk tyder
tallene fra OECD-rapporten på at hvert lands produktfunk
sjon er av den vanlige nyklassiske typen, unntatt for Ita
lia.
Selvsagt kan den negative samvariasjon mellom pro
fittrate og kapitalbeholdning skyldes kapitaloppskrivning,
men det finnes dessverre ikke data for kapitalvarepriser
som kan avgjøre dette.
17) Strengt tatt antar vi her at det ikke er noen endring i
kapasitetsutnyttingen fra en syklus til en annen. Et fall
i kapasitetsutnyttingen fører vanligvis, alt annet konstant,
til en øking i kapitalintensiteten. Følgelig vil en vedvar
ende øking i kapitalintensiteten kunne forklares med et
tilsvarende vedvarende fall i kapasitetsutnyttingen. Det
finnes ikke sikre tall for kapasitetsutnyttingen over hele
etterkrigstiden, men de som finnes (se Weisskopf, nevnt
ovenfor, og OECD, Economic Outlook^ des. 1979), gir ikke
grunnlag for å anta at det har vært noe langsiktig fall i
kapasitetsutnyttingen.
18) Man må vise varsomhet når det gjelder å bruke tallene for
kapitalintensitet i sammenligninger mellom land. (Se note
11 foran). Tallene for investeringsandel i Italia omfatter

V

147

19)

20)
21)

.
22)

23)

24)

25)
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fBergverk, industri, bygg og anlegg og kraftforsyning1, og
ikke bare industri. Tallet for kapitalintensitet i Italia
i 5. syklus dekker bare halve syklusen (1970-72).
Se f.eks. C.F. Pratten: Labour productivity differentials
within international corporations> Cambridge University,
Dept. of Applied Economics, Occational Papers No. 50, 1976,
eller hvilket som helst forsøk på å forklare forskjeller i
vekstrater ved hjelp av observerbare økonomiske variable:
vanligvis lykkes man ikke i å forklare Erlglands svake vekst
(Se Cornwall, nevnt ovenfor). J.R. Sargent: "Productivity
and profits in UK manufacturing" Midlands Bank Review^
høsten 1979, gir en forklaring på den økende kapitalinten
sitet i England uten å trekke inn denne kampen i forklar
ingen. Dette er ikke overraskende all den tid Sargents
artikkel bare tar for seg England, mens det empiriske ar
gumentet i denne artikkelen om at kampen har hatt betyd
ning bygger på en sammenligning mellom land.
Se Cornwall, nevnt ovenfor.
Det ligger et viktig og interessant spørsmål her angående
de ulike forutsetningene bak nédgangen i akkumulasjonstem
poet i Italia på den ene siden og i Vest-Tyskland og Japan
på den andre siden. Vi har i artikkelen begrenset oss til
å se på de mer umiddelbare årsakene, og det vil føre oss
for langt å ta dette opp her. Overfladisk sett ser det
imidlertid ut til at Japan og Vest-Tyskland eksemplifiserer
den tradisjonelle marxistiske forklaringen om at akkumula
sjonen er årsaken til en økende kapitalintensitet, og at
dette fører til en synkende profittrate som så bremser opp
den videre akkumulasjon.
Italia derimot, ser ut til bedre
å illustrere en ny-ricardiansk modell med en fallende profittandel som fører til en synkende profittrate og en oppbremsing av videre akkumulasjon.
For England og Italia er det brukt prisindekser for sekundærsektoren istedenfor bare industrien for 2., 3. og 4. sy
klus. For England og Vest-Tyskland er det brukt en indeks
for Basic Materials istedenfor råvarer, og for Italia er
det brukt en Industrial Materials indeks opp til 5. syklus
hvor det så er brukt en produsentindeks.
I den mer detaljerte artikkelen til Weisskopf, nevnt ovenfor
om USA legges det en mer generell vekt på betydningen av
relative prisendringer.
For en diskusjon om hvorfor de relative råvareprisene ikke
har falt så mye som man skulle vente i tiden etter 1973/74,
se OECD, Economic Outlook^ des. 1979. Dette er en partiell
diskusjon og understreker behovet for videre forskning på
dette området.
For en mer detaljert diskusjon om nedgangen i produktivi
tetsveksten etter 1973/74, se OECD, Economic Outlook4 des.
1978.

26) Akkumulasjonen tok seg selvsagt mye tidligere opp i USA,
omkring 1976. Dette er neppe overraskende all den tid det
er vist foran at profittkrisen var mye mindre alvorlig der
enn i andre land.
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