
Kapitalens verdi, profittrate og sirkulasjonen 
 
Kapitalens former 
Kapital kan deles inn på forskjellige måter, alt etter hvilken teori inndelingen skal belyse. Jeg 
har valgt en ganske grov inndeling, som jeg mener er godt egnet til å forklare de viktigste 
utviklingstrekkene. Først kan kapitalen deles inn i to former: 

 Finanskapital 

 Realkapital 
Deretter kan realkapitalen deles inn i to former: 

 Produksjonskapital 

 Formueskapital 
 
Finanskapitalen 
Finanskapital er det samme som samfunnets lånekapital. Den oppstår på forskjellige måter. 
Dersom en person eller et firma har tjent penger, kan de lånes ut til andre med behov for 
kapital. Dette kaller jeg opptjent kapital, dvs. et opptjent overskudd som lånes ut. En bank 
kan utstede ny kreditt ved et tastetrykk på en datamaskin. Det finnes et magisk uttrykk som 
de fleste økonomer fortsatt læres opp til å tro på, kalt rentedifferanse. Rentedifferansen skal 
være forskjellen på den renten banken betaler for innskudd som folk setter inn, og den 
renten banken tar for å låne ut penger. Denne såkalte rentedifferansen gjaldt før 
finanskrisen for kanskje 2 % av den kapitalen bankene lånte ut, i dag omfatter den 8-10% av 
det bankene låner ut. Resten av det bankene låner ut oppstår ved at man i banken gjør noen 
tastetrykk på en datamaskin, så bokfører man en sum som tilgodehavende og utlånt. Man 
lager en vare, kreditt, ut av ingenting. Prisen på varen utgjøres av den renten låntageren 
betaler banken, som er bankens inntekt. Når selve lånet er betalt tilbake forsvinner lånet i 
bankens balanse og varen er forbrukt. Det eneste som har blitt igjen er en inntekt for banken 
og en utgift for låntageren. Det finnes en sangtittel som er skrevet om noe annet, men som 
passer godt på den type inntekter for en vare uten produksjonskostnader; ”Money for 
nothing”.  
 En annen form for finans/lånekapital er utstedelse av det som kalles obligasjoner. Det 
er i prinsippet ikke noe annet enn et lånebevis hvor utstederen betaler tilbake lånet pluss 
rente til innehaveren av obligasjonen. Slike obligasjoner kan utstedes av en stat, eller av en 
bedrift. Penger da, kan det være finanskapital som ikke er lån. Nei, sånn er det ikke. Når 
sentralbanken leverer ut penger for å betjene sirkulasjonen, bokfører den det i sin balanse 
som et lån til publikum. Disse og andre former for lånekapital kan etter ulike regler i 
forskjellige land, gjøres om til omsettelige finansielle eiendeler. For eksempel i USA kan 
banken pakke sammen forskjellige lån i en pakke, og gi pakken det misvisende navnet 
”securities” for så å  selge lånene som en finansiell eiendel til en kjøper. Den selges da til en 
noe lavere rente enn det lånene gir ved tilbakebetaling, slik at kjøperen og salgsbanken i et 
eller annet forhold deler den renten låntagerne betaler for lånene. Fordelen for banken er at 
den da får lånesummen ut av sin balanse og kan gjenta operasjonen med å utstede nye 
kreditter, som de så selger for en ny fortjeneste, på samme måten. Hvordan utviklingen av 
pengeforsyning og gjeld har utviklet seg, skal vi se på i en artikkel om samfunnsutviklingen. 
 
Realkapitalen 
Realkapitalen har jeg delt i to former. Det er produksjonskapitalen og formueskapitalen. Til 
produksjonskapitalen kan man enkelt sagt regne all kapital som er nødvendig for at vare- og 



tjenestesirkulasjonen skal gå sin gang. Produksjonskapital kan deles inn i flere underformer, 
som industrikapital, kjøpmannskapital, transportkapital, ulike former for tjenestekapital osv., 
men en slik inndeling er ikke hensiktsmessig for det jeg beskriver. Formueskapitalen har også 
flere former, men den klart viktigste er fast eiendom. Det kan være i form av 
næringseiendom, tomtereserver eller boliger. Enkelte mener at boligene ikke tilhører 
kapitalen, fordi de i mange nasjoner har et veldig spredt eierskap. Enkelte nasjoner kan ha 
opptil 80 % selveierandel. Etter min mening er sentralisert eierskap ikke noe kriterium for 
om noe er kapital eller ikke. Om staten eier en utleieblokk, eller om en privatperson gjør det, 
eller om en privatperson eier sin egen bolig, endrer ikke boligens karakter av formueskapital. 
Definisjonen ligger ikke i eierforholdet, men i gjenstanden i seg selv, og dens 
samfunnsmessige funksjon. Om en person betaler leie til en utleier, til banken i form av 
rente eller til seg selv, endrer ikke boligens karakter som formueskapital. 
 Det finnes andre typer av formueskapital enn fast eiendom. De formene er som regel 
alle basert på en eller annen for samleretterspørsel. Sjeldne kunstverk etterspørres av 
samlere, ulike former for kryptovaluta har vært populært en tid, frimerker var populært 
tidligere, men har falt i verdi ettersom etterspørselen har blitt mindre og antall samlere 
færre. All formueskapital har det til felles at den stiger i verdi dersom kapital strømmer til og 
etterspørselen stiger. Det var i 2017 en slik etterspørselsboble etter kryptovaluta, som 
medførte at enkelte ble rike. Da bobla sprakk ble noen tilsvarende fattige. 
 Økonomer har en tendens til å blande sammen finanskapital og realkapital. Veldig 
mange av dem betrakter aksjekapital som en form for finanskapital, men det er det ikke. 
Aksjekapital er en eierandel i en form for realkapital eller formueskapital. Eierskap i 
realkapital er ikke finanskapital. Om eierskapet til realkapital er i form av aksjer, andeler, om 
den eies av en familie eller av en enkeltperson eller er i offentlig eie, forandrer ikke på den 
saken.  
 
Samfunnets nettokapital 
Den type sammenblandinger fører til en av sosialøkonomiens feilaktige konklusjoner. I 
sosialøkonomien er samfunnets nettokapital lik samfunnets realkapital. Den forutsetter at 
innlandske utlån og lån opphever hverandre, så de går i null. Dersom det dreier seg om 
utenlandske lån og utlån er det nettoen av det som må legges til eller trekkes fra 
realkapitalens verdi. Dette er etter mitt synspunkt en feil definisjon, laget ut i fra spesielle 
hensikter. Slik jeg ser det, består samfunnets kapital av samfunnets utlånskapital, dvs. 
finanskapital + samfunnets realkapital. Så må gjelden på samfunnets realkapital trekks fra, 
slik at man står igjen med realkapitalens egenkapitalandel. Samfunnets nettokapital er 
således summen av samfunnets utlånskapital og realkapitalens egenkapital. Kapitalens 
formål er og omfordele samfunnets skapte produkt til fordel for den som eier kapitalen. Om 
kapitalen har form av finanskapital eller realkapital spiller liten rolle for denne funksjonen. Vi 
kan tenke oss at en person har tjent 10 millioner penger. Han ønsker å tjene penger på dette 
beløpet uten å arbeide for pengene. Om han investerer dem i realkapital eller låner bort 
pengene endrer ikke på at disse pengene inngår i samfunnet som ny kapital i den hensikt å 
omfordele de verdiene som skapes i samfunnet. Om han låner bort pengene, kan det være 
at den han låner de bort til investerer dem i realkapital. Pengene vil da inngå som lånekapital 
i den realkapital vedkommende får, og må som sådan trekkes fra samfunnets nettokapital. 
Hensikten med å si at det er realkapitalen som er samfunnets kapital, mens finanskapitalen 
opphever seg selv trer da klart fram. Hensikten er å viske ut kapitalens funksjon som 
omfordelingsmaskin av samfunnets skapte produkter til fordel for de som eier kapital. 



Dersom finanskapitalens samfunnsmessige sum er null er det umulig å se denne funksjonen, 
og realkapital må jo et samfunn ha for at det skal være mulig å produsere.  
 
Kapitalens verdi 
Hvordan får kapital verdi. Er det de samfunnsmessige gjennomsnittlige timeverk som er 
nedlagt i kapitalen, som gir den verdi? Kanskje idet den lages, men denne bytteverdien er en 
liten del av kapitalens verdibilde. Kapitalens verdi domineres av bruksverdivurdering. 
Kapitalens formål er omfordeling av de verdiene som skapes i samfunnet. Kapital er 
samfunnets omfordelingsmaskin. Kapitalens bruksverdi defineres i det lange løp av hvor 
godt den fungerer som omfordelingsmaskin. Underveis påvirker andre faktorer dens verdi på 
kortere sikt, men i det lang løp er det bruksverdivurdering av dens funksjon som 
omfordelingsmaskin som er bestemmende. La oss ta Detroit i USA som et eksempel. Da det 
ikke var mer penger å tjene på bilindustrien som var dens fundament, forfalt byen til en 
industriell og eiendomsmessig ruinhaug. Ingen ønsker å eie kapital som ikke kaster noe av 
seg. Eller vi kan ta et langt mer omfattende og dramatisk eksempel. La oss ta en typisk 
utvikling av kapitalens verdi, som har vært den samme i alle høyinntektsland. Vi ser på 
England, men vi kunne like gjerne sett på Frankrike, Tyskland; USA eller et annet av disse 
landene. Thomas Piketty  framstiller utviklingen slik: 

 
Grå er industriell kapital, lysegrå er boliger og svart er jordbrukskapital. Vi ser at 
jordbrukskapitalen som var den dominerende kapitalformen på 1700-tallet er bortimot 
utslettet som kapital i 1910. Det er ikke fordi det har blitt veldig mye mindre jord, men fordi 
den relativt sett ikke lenger fungerer som omfordelingsmaskin. Bruksverdivurderingen av 
jordbruket som omfordelingsmaskin har likvidert jordeiendom som kapitalverdi. 
 
Profittrate 
Det som følger av denne verdifastsettingen av kapital er at det er profittraten som på lang 
sikt fastsetter kapitalens verdi, det er ikke kapitalmengden som definerer profittraten. Karl 
Marx har i Kapitalen bind 3 en teori om profittratens fallende tendens. Det vi skal merke oss 
er forutsetningene han benytter. Han definerer k som årets forbruk av den konstante 
kapitalen og v som årets forbruk av den variable kapitalen (se forrige artikkel). Disse to til 
sammen utgjør den totale kapitalen K som benyttes i perioden, dvs. året. Han sammenligner 



så årets merverdi, dvs. utbyttingsgraden av arbeiderne (absolutt og relativ merverdi – se 
forrige artikkel) med årets totale forbruk av kapital.  
 Jeg synes det er mer meningsfullt å se på den samlede kapital i samfunnet, den som 
er beregnet til årets (periodens) produksjon, men også summen av den kapitalen som er 
beregnet på senere perioders produksjon. Denne delen av den konstante kapitalen er langt 
større enn den delen som er beregnet til årets produksjon, kanskje 6-10 ganger større. 
Dersom man ser fortjenestens størrelse (forbedringens profitt og arbeidets merverdi – se 
forrige artikkel) i forhold til kapitalens samlede størrelse, vil man se at det er fortjenestens 
størrelse som på lang sikt definerer kapitalens verdi, ikke omvendt. Fortjenestens rate vil på 
sikt være relativt stabil, men når fortjenesten synker vil også kapitalens verdi synke. 
 
Sirkulasjonen 
Karl Marx beskriver en form for sirkulasjonsprosess i Kapitalen bind 2. Denne er imidlertid 
begrenset til periodens sirkulasjon. Han beskriver på produksjonssiden k (konstant kapital) + 
v (variabel kapital) + m (merverdi) = V (periodens produkt). Dette produktet går så inn i 
periodens forbruk som han deler i to sektorer; sektor 1 er de varene som skal gå inn i neste 
produksjonsperiodes konstante kapital og sektor 2 er de varene som skal inngå i neste 
produksjonsperiodes variable kapital.  
 Slik jeg ser det, bør man trekke inn kapitalen i sirkulasjonsprosessen. Da vil man få et 
langt mer dynamisk bilde av muligheter for anvendelse av årets produkter. De kan anvendes 
til neste periodes forbruk eller til kapital som er beregnet på forbruk i senere perioder. Det 
vil gi følgende sirkulasjon: 

       Periodiske kapitalvarer (k) 
= k + v + m    =     V     =   Varer til forbruksmarkedet (v) =  k + v + m =    V 
    Luksusforbrukmarkedet 
    Finanskapital 
    Produserende realkapital 
    Formueskapital 

 
Mer om dette leser du i Forandring bind 2; Kapitalens Svanesang. Vi skal se nærmere på 
hvordan samfunnsutviklingen fører til at sirkulasjonen påvirker verdien til de forskjellige 
kapitalformene på kortere sikt. Når verdien på en kapitalform går ned, kan en annen gå opp. 
 
 


