
Den kapitalistiske drivmekanismen 
 
Før vi ser nærmere på den kapitalistiske drivmekanismen, er det nødvendig med en kort 
klargjøring av noen begreper.  
Vi kan dele produksjonen inn i fire enkle bestanddeler: 

 Råvarer 

 Materialer og halvfabrikata 

 Bygninger, maskiner og utstyr 

 Arbeidskraft 
Ricardo og den klassiske sosialøkonomien sorterte disse gruppene i to deler som de kalte 
fast og flytende kapital. Til den faste kapitalen hørte gruppen – Bygninger, maskiner og 
utstyr, til den flytende kapitalen hørte de tre andre gruppene. Marx hadde en litt annen 
inndeling av dette. Han skriver i Kapitalen bind 1 (Oktober del 2 s 42): «Den delen av 
kapitalen som blir omsatt i produksjonsmidler, dvs. råmaterialer, hjelpestoffer og 
arbeidsmidler, forandrer ikke sin verdistørrelse i produksjonsprosessen. Jeg kaller den derfor 
den konstante delen av kapitalen, eller kort og godt: Konstant kapital.  

Den delen av kapitalen som blir omsatt i arbeidskraft forandrer seg derimot i 
produksjonsprosessen. Den reproduserer sin egen ekvivalent og et overskudd over 
ekvivalenten, en merverdi, som sjøl kan variere, som kan være større eller mindre. Denne 
delen av kapitalen forvandler seg hele tida fra en konstant størrelse til en variabel. Jeg kaller 
den derfor for den variable delen av kapitalen, eller kort og godt: Variabel kapital.» Jeg 
mener versjonen til Marx er den som er mest hensiktsmessig for å forstå økonomi videre, jeg 
vil derfor benytte den. 

Et annet begrep det er viktig å forstå, er begrepet størknede timeverk. Vi skal igjen 
benytte oss av Karl Marx sin definisjon: «Som verdier er alle varer bare bestemte mål for 
størknet arbeidstid». Et timeverk er levende i det øyeblikket det utføres. Etter at det er 
utført går det over til varen i form av et størknet timeverk. Vi kan tenke oss at produksjonen 
av en vare går gjennom ti produksjonsledd hos forskjellige leverandører i en kjede. Første 
ledd tilsetter levende timeverk, som følger varen som størknede timeverk til neste ledd. Der 
tilsettes nye levende timeverk som øker summen av størknede timeverk i varen når den går 
til neste ledd hvor det tilsettes nye levende timeverk osv. Når varen er ferdig og har gått 
gjennom alle ti produksjonsledd, foreligger den, ved siden av sin fysiske kropp, også i form av 
en sum størknede timeverk. Hvert produksjonsledd har tilsatt levende timeverk, men 
produksjonsleddene har også overført størknede timeverk fra sin konstante kapital til den 
nye varen. Maskineri slites når det brukes, denne slitasjen er en overføring av de størknede 
timeverkene som ligger nedlagt i maskineriet over til den nye varen.  
 
Varer og tjenester som summen av de nedlagte timeverk 
Denne summen av størknede timeverk i varen er nettopp det som danner varens bytteverdi. 
Hele den klassiske skolen i økonomien ser dette, at varens bytteverdi er summen av dens 
størknede timeverk, eller som Marx presiserer summen av de samfunnsmessig 
gjennomsnittlige timeverkene nedlagt i varen. Det gjelder både i antall og verdi. Her må vi 
trekke inn tidsaspektet, det oppstår en fortjenesteperiode. 

Hvordan kan vi forklare fortjeneste og vekst ut i fra arbeidsverditeorien? Selve svaret 
er enkelt, men omstendighetene er mer kompliserte. Jeg benytter i illustrasjonen timeverk 
som mål på arbeidets mengde. Det menes da gjennomsnittlige timeverk. Vi tenker oss at 
man på et historisk tidspunkt produserer for eksempel 1 bil med 100 timeverk, levende og 



størknede, til en verdi av 500 penger pr. timeverk. Til sammen 50 000 penger. Fremganger i 
bilproduksjonen, være seg tekniske eller organisatoriske fører til at en tilsvarende bil blir 
produsert med 90 timeverk på et senere tidspunkt. Verdien av timeverkene involvert, går 
ned fra 500 til 400, ny verdi blir (90x400) 36 000 penger. Da sier arbeidsverditeorien av 
bilens bytteverdi synker fra 50 000 til 36 000. Sånn blir det nok etter hvert, men på veien dit, 
går det en kortere eller lenger tidsperiode hvor det må skje to ting. Kjøperen av bilen må bli 
klar over at produsenten nå kan selge bilen 14 000 penger billigere enn før, og kjøperen må 
presse prisen ned til 36 000 penger. La oss kalle den tiden som går fra selgeren har redusert 
sin produksjonskost til kjøperen har presset den tilsvarende ned, for fortjenesteperioden. 
Fortjenesteperioden er altså en flyktig tidsperiode. Det betyr at fortjeneste må skapes på 
nytt og på nytt, etter hvert som gamle fortjenesteperioder blir spist opp av kjøperens 
prispress. Hvilke midler har egentlig kjøperen til å få produsenten til å skru verdien ned? For 
å forstå det må vi utvide situasjonen til å bli mer samfunnsmessig.  

Vi tenker oss nå en situasjon med 10 bilfabrikanter. I gjennomsnitt produserer de 
biler til en kostverdi av 50 000 penger. Noen bruker 60 000 penger og noen 40 000 penger. 
Vi tenker oss at det er et større antall kjøpere, de kjøper biler til en gjennomsnittlig 
kjøpsverdi på 50 000 penger. Noen kjøper for 60 000 penger og noen for 40 000 penger. Så 
bedres kommunikasjonen mellom kjøperne, flere av de som kjøper for 60 000 penger hører 
at de kan få kjøpt bil til 40 000 penger hos noen produsenter. De henvender seg da dit for å 
kjøpe biler. Det fører til at den gjennomsnittlige kjøpsverdien går ned fra 50 000 penger til 
48 000 penger og ingen kjøper for 60 000 penger lenger. Bilfabrikantene med en kostverdi 
på 60 000 penger står da med kniven på strupen, enten må de få ned kostverdien, eller så 
går de konkurs. Sett da at dette dreier seg om to produsenter, de klarer ved hjelp av 
forskjellige tiltak å få sin kostverdi ned i 40 000 penger. Det fører gjennomsnittlig kostverdi 
ned til 46 000 penger. (50 000 x 10= 500 000 – 40 000= 460 000:10= 46 000) Da er det andre 
produsenter som får slite, når kjøperne strekker seg mot lavere kjøpskost nok en gang. Slik 
fortsetter denne prosessen. Profitten som fantes da verdien var 50 000 penger, reduseres 
når kjøperne presser prisen ned til 48 000, gjenopprettes på nytt nivå når fabrikantene 
reduserer sin kostverdi, reduseres på nytt når kjøperne igjen får presset ned prisen. 
Konkurransen er den delen av den kapitalistiske organisasjonen som får denne mekanismen 
til å virke.  

Det vi ser er at fortjenesteperioden er en flyktig størrelse som må skapes på nytt og 
på nytt. De fabrikantene som blir hengende for langt etter gjennomsnittet, blir før eller 
senere likvidert, de som beveger seg godt foran gjennomsnittet tjener gode penger. 
Fortjenesteperioden kan være lang eller kort, avhengig av hvor lang tid det tar før kjøperne 
får presset prisene ned. ha en høyest mulig pris for varen. Denne mekanismen skiller 
kapitalismen fra alle tidligere, og nok også fra alle senere organisasjonsformer i samfunnet. 
Den gir et hvileløst jag etter nye forbedringer eller reduksjon av timeverkenes verdi. Man 
kan aldri slå seg til ro med eksisterende framganger, det må stadig søkes nye. 
 
Fortjenestens to kilder 
Tradisjonell sosialøkonomi har avskåret seg fra å se denne mekanismen, gjennom sitt 
ensidige fokus på bruksverdi. De har derfor siden Nassau W Seniors tid forklart fortjeneste 
med sparing. Det er noe rørende naivt over denne forklaringen. Det sier seg jo selv at penger 
som skal investeres ikke er forbrukt, følgelig må de være spart. Spørsmålet er ikke om 
pengene er spart eller forbrukt, spørsmålet er hvor de oppsparte midlene kommer fra, hvor 
kommer fortjenesten fra. Her er resonnementet sosialøkonomien i ulogisk. Alle lærebøker i 



sosialøkonomi forutsetter egentlig at de oppsparte midlene investeres i forbedringer i 
produksjonen. Men logikken i deres resonnement forutsetter at sparing egentlig er utsatt 
forbruk. Altså i stedet for å spise fisken når den er fisket, kan man spare den og spise dobbelt 
opp når den er spart så lenge at den har råtnet. Et fint resonnement. Nok om det, la oss se 
litt på hvordan Karl Marx definerer to kilder for fortjenesten. I Kapitalen går Marx igjennom 
begrepene absolutt og relativ merverdi. Absolutt merverdi oppstår når lønns- og 
arbeidsvilkårene til arbeiderne presses ned. Relativ merverdi oppstår når produktiviteten på 
forbruksvarer øker raskere enn arbeidernes lønns- og arbeidsvilkår øker. Vi kan si at begge 
former for merverdi dreier seg om å forringe arbeidernes lønns- og arbeidsvilkår, jeg kaller 
derfor denne kilden for fortjeneste for arbeidets merverdi. I Kapitalen bind 3 går Karl Marx 
igjennom deler av den andre kilden til fortjeneste. Han kaller det økonomisering med den 
konstante kapitalen. Vi kan kort definere det som tekniske og organisatoriske forbedringer 
av produksjonen. Denne formen for fortjeneste kaller jeg forbedringens profitt. Arbeidets 
merverdi og forbedringens profitt er de to hovedkildene til reduksjon timeverkenes verdi og 
av antall timeverk nedlagt i varen. Utviklingen av disse to kildene til fortjeneste får 
vidtrekkende konsekvenser for samfunnets utvikling, noe vi skal se på i artikler om 
samfunnsutviklingen. 
 
De som er ute etter hvor de finner den marxistisk definisjoneen av disse to formene for 
fortjeneste og fortjenesteperioden finner det i Den store sammenhengen, Bind 2: Kapitalens 
Svanesang side 63-72. 
 

 


