
Rune Skarstein:

Fra akkumulasjon til krise i verdensøkonomien

NOEN KRISESYMPTOMER

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

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

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

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

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

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

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

EF-
landene

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

a) sept.■ ; b) juli ; c) mars

Tabell 2. Arbeidsløse i 
blant kvinner

% av samlet antall arbeidssøkende 
og menn 9

Land 1970
Kvinner
1976 1979 1970

Menn
1976 1979

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

OM ÅRSAKENE TIL STAGNASJONEN ETTER 1973

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

NOEN STIKKORD OM DEN MARXISTISKE AKKUMULASJONS- OG KRISETEORIEN

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

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

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

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

STIGENDE KAPITALINTENSITET - STIGENDE ORGANISK SAMMENSETNING

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

STIGENDE RÅVAREPRISER

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

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

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

Det avtakende utbyttet av den "teknologiske revolusjon" innen 
råvaresektoren dannet bakgrunnen for den såkalte "råvareboomen"

154



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

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

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

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

VELFERDSSTAT OG INDIREKTE PROFITTKLEMME

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

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

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

1950 1956-60 1966-69 1973-75 1977

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FRA "MOTKONJUNKTURPOLITIKK" TIL INNSTRAMNINGS- 
POLITIKK

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

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

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

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

i NNSTRAMMINGSPOLITIKK OG KLASSEKAMP

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

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

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

INNSTRAMNINGSPOLITIKKENS GRENSER

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

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

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

1970 1973 1976

"Utvidelsesinvesteringer". Milliarder DM 
"Rasjonaliseringsinvesteringer" " "

18,0
12,0

8,5
12,5

6,0
12,8

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

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

NOEN UTSIKTER

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

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

NOTER

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14) William Nordhaus har beregnet at "ikke-finansielle" 
amerikanske selskapers "profittrate" både før og etter 
beskatning har sunket siden 1950. "Nettoprofittraten"
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(etter skatt) sank ifølge Nordhaus fra 8,6% i 1948-50 til 
5,4% i 1973, McCracken-rapporten oppgir at fra 1961 til 
1975 falt "nettoavkastningen" (etter skatt) på kapitalen 
fra 12,9% til 3,5% i USA og fra 2,9% til 0,7% i Storbri
tannia. I en undersøkelse som sammenligner forskjellige 
beregningsmåter for "profittraten" eller "kapitalavkast
ningen" i britisk industri, konkluderer Burgess og Webb 
med at alle tallrekker "indikerer lignende trends": Kapi
talavkastningen før beskatning har vært synkende siden 
tidlig i 50-årene, og etter beskatning har den sunket si
den tidlig i 60-årene. I Frankrike har Institut de la 
Statistique et des Etudes Economique påvist at fallet i 
profittraten begynte tidlig i 60-årene. I Vest-Tyskland 
har Altvater m.fl. beregnet at kapitalrentabiliteten for 
økonomien som helhet sank med ca 35% mellom 1955 og 1977. 
For norsk industri har Ådne Cappelen beregnet at profitt
raten falt fra ca 17% i 1964 til under 10% i 1975. Han 
skriver at: "Ut fra vårt datamateriale kan vi .. konklu
dere med at profittraten har falt i Norge i etterkrigs
tiden.” (Jfr. W.D. Nordhaus: "The Falling Share of Pro
fit", i: A.M. Okun & L. Perry (red,): Brookings Papers on 
Economic Activity, No. 1, 1974, Washington D.C., 1974, 
s. 180; P. McCracken m.fl.: Towards full employment and 
price stability i OECD, Paris 1977, s. 307; G.J. Burgess 
and A.J. Webb: "The Profits of British Industry", Lloyds 
Bank Review, No. 112, 1974, s.. 18; J. Attali: "Crisis 
versus change", Le Monde Weekly, 18.1.1975, s, 11; Alt
vater m.fl.: Vom Wirtschaftswunder zur Wirtschaftskrise, 
op.cit., diagram s. 118-119; og Ådne Cappelen: "Noen mo
menter til en realanalyse av Norge", i: Nordisk Forum, 
nr. 17, 1978, s. 74-76.)

15) Jfr. artikkelen "Strukturforandringer i verdensøkonomien 
etter 1945", særlig s. 90 i dette heftet av Vardøger.

16) Jfr. John Cornwall: Modem Capitalism, New York 1977, s. 18;og 
McCracken m.fl., op.cit. s. 147. Bare i Danmark og Norge 
økte produksjonen pr. sysselsatt i jordbruket tydelig 
mindre enn i industrien i denne perioden. I Japan, Sverige 
og Nederland var produktivitetsveksten omtrent den samme
i jordbruk og industri, i alle andre OECD-land var den til 
dels mye høyere i jordbruket.

17) Jfr. her en interessant rapport i Der Spiegel, Nr. 48, 
21.11. 1977, s. 81-86.

18) Dette reflekteres blant annet i en tiltakende "oppspor- 
ingsmetning" ("exploration saturation"), særlig i metro
polene. For eksempel i USA og Canada ble letekostnadene 
for en malmmengde verdt en dollar mer enn fordoblet fra 
1960 til tidlig i 70-årene. (Jfr. Rex Bosson and Bension 
Varon: The Mining Industry and the Developing Countries, 
Oxford 1977, særlig s. 31).
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19) R.N. Cooper og R.Z. Lawrence: The 1972-75 Commodity Boom, 
Yale University Economic Growth Center, Center paper nr. 
235, 1976, s. 673.

20) Jfr. Angus Hone: nThe Primary Commodities Boom", New Left 
Review, No. 81, sept./okt. 1973, s. 82.

21) Figuren er hentet fra OECD: Economic OutlQok, No. 29, 
juli 1981, s. 37. Spesielle trekkrettigheter er en "va- 
lutakurv", instituert av Pengefondet; der forskjellige 
nasjonale valutaer er inkludert med ulike vekttall. Va
lutaene med de største andelene i "kurven" er US dollar 
(33%), vest-tyske mark (12,5%) og britiske pund, franske 
franc og japanske yen (hver med 7,5%).

22) Jfr. Business Week, 22.5.1978, s. 126-127; og National 
Institute Economic Review, februar 1979, s, 57-60 og 
tabell 23, s. 82. Mineraler og metaller har økt litt 
mindre i pris enn jordbruksvarer. Med gjennomsnittsin
deks for 1968-70 på 100, var National Institutes indeks 
for matvarer i 1978 på 303, indeksen for ikke-matvarer 
fra jordbruket var på 236, og indeksen for mineraler og 
metaller var på 189,2. (Jfr. ibid., tabell 23, s. 82).
Det amerikanske Labour Departments prisindeks for 13 in
dustrielle råvarer (med 1967=100) lå i 2. kvartal 1978 
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