Hva er egentlig sosialisme?
Sosialismen – har ikke den spilt fallitt?
Den røde faren har igjen begynt å bekymre borgerskapet. I noen land har politiske krefter til venstre
hatt framgang. Denne framgangen har foranlediget bekymringsmeldinger av ulike slag fra borgerlig
kommentatorer og tenketanker. Mange av kommentarene samler seg i spørsmålet: ”Hva slags
samfunn er det disse partiene på venstresiden ønsker seg? Har ikke utviklingen i Sovjet og Kina
allerede forvist sosialisme til historiens skraphaug? Har ikke utviklingen bevist at kapitalismen er en
overlegen samfunnsorganisasjon, og den eneste som fungerer?” Det siste spørsmålet stilles ikke,
men ligger som en underforstått sannhet hos alle disse borgerlige kommentatorene. Man kan anta
at dette spørsmålet vil gjentas og gjentas dersom venstresiden fortsetter sin fremgang. Det kan
derfor være på sin plass med et litt grundig svar.
Men før vi ser på hva sosialisme egentlig er, kan det være betimelig å se på hva kapitalisme
egentlig er. Hvis man søker i oppslagsverk står det gjerne at kapitalisme er et system hvor formue og
og produksjonsmidler er privateid. Men sånn var det også i jordbrukssamfunnet, lenge før
kapitalismens tid. Sannheten er at etter 250 år med kapitalisme har de kommentatorene som spør
etter en definisjon på sosialisme, ennå ingen troverdig definisjon på kapitalisme. Men er det egentlig
så vanskelig, man kan jo slå opp i en hvilken som helst rosa næringslivsavis for å finne definisjonen
på kapitalisme. Der definerer man kapitalisme hver eneste dag, side opp og side ned. Kapitalismen
slik den dyrkes i disse avisene er enkelt sagt å tjene penger uten å arbeide for dem.
Næringslivsavisene som Dagens Næringsliv og Finansavisen, renner over med jubel og hyllest av
mennesker som tjener millioner uten å arbeide for dem. Dette er kapitaleiere som i en eller annen
form eier kapital, og tjener store penger på at de eier kapital. Hyllesten av dette har kapitaleierne og
deres klakører i den rosa pressen hamret inn i befolkningen så lenge, at store deler av dagens
ungdom har adoptert ideen. I stedet for å se seg om etter nyttig arbeid, har det blitt vanlig blant
ungdommen å se seg om etter penger de kan tjene uten å arbeide for dem. Kapitalideologene
prøver å nyansere bildet litt med en historie om at først må man være smart å arbeide seg til kapital,
så som belønning kan man tjene penger på å eie kapital. En fortelling som ikke endrer en tøddel av
sakens kjerne; at kapital tjener som samfunnets omfordelingsmaskin, en omfordelingsmaskin av de
skapte verdier i samfunnet til fordel for dem som eier kapital.
Sosialisme er enkelt sagt det motsatte. Sosialisme er en organisering av samfunnet hvor alle
må arbeide for å tjene penger, og hvor mye man tjener skal stå i forhold til hvor mye man har
arbeidet. Sosialisme er en samfunnsorganisasjon basert på at ingen skal tjene penger på å eie
kapital. Den eneste muligheten til å tjene penger, blir å arbeide for dem. Når ingen tjener penger på
å eie kapital, betyr det at det blir mer til fordeling på de som arbeider, og at lønna vil øke.
Det er kapitalismen selv som utvikler seg slik at det ikke blir mulig å tjene penger på å eie
kapital. Kort sagt er kapitalismen et system som kan fungere så lenge forbedringstakten i
samfunnets produksjon er stor. Når forbedringstakten i samfunnet går langsommere, vil
kapitalismen snu seg til sin motsetning og bli dysfunksjonell. Hvordan og hvorfor det kommer til å
skje skal vi se nærmere på i det følgende.
Var kapitalismen en fiks ferdig ide?
Var kapitalismen en fiks ferdig samfunnsorganisasjon, ferdig designet av noen politikere? De
kommentatorene som lurer på hva sosialisme egentlig er, de later til å ha en felles ide om at noen
skal kunne svare dem detaljert på hvordan det sosialistiske samfunnet er designet. Like lite som
kapitalismen var en utklekket ide i hodene til noen vise menn, kan sosialismen være det.
Kapitalismen som samfunnsorganisasjon vokste fram med industrialiseringen, og gjennom
videreutvikling av tidligere tiders organisering av samfunnet. Den kapitalistiske organisasjonen er
ikke den samme gjennom hele den kapitalistiske epoken. Den har stadig blitt endret og tilpasset
utviklingen i samfunnet. Den kapitalistiske organisasjonen er heller ikke lik i de forskjellige delene av
verden. Historiske og kulturelle forskjeller har medført en forskjellig utforming av den kapitalistiske
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organisasjonen. På samme måte som kapitalismen vokste fram, vil sosialisme vokse fram, en
samfunnsorganisasjon som gir de nødvendige svar på samfunnsutviklingen etter at
industrialiseringen er over. Tiden for mer eller mindre fantasipregede samfunnsorganisasjoner ut fra
en ferdig design, slik de borgerlige kommentatorer etterspør, er over for lengst. Tiden for ”utopisk
sosialisme” tok slutt for mer enn 100 år siden.
For å forstå hvordan behovet for en sosialistisk samfunnsorganisasjon vil vokse fram i
samfunn som er ferdig med sin industrialisering, er det nødvendig å overskue den kapitalistiske
epoken i menneskenes historie, ikke bare historisk, men også idémessig.
Industrialiseringen og kapitalismens saga.
Handel modner vilkårene for industrialismen.
Forut for industrialiseringen var alle industrialiserte samfunn dominert av jordbruksproduksjonen. I
landene som først ble industrialisert i nordvest-Europa modnet imidlertid sjøhandelen
forutsetningene for industrialiseringen og den kapitalistiske samfunnsorganisasjonen gjennom flere
hundre år. For forståelsen av overgangen fra jordbrukssamfunn til industrialisme er det derfor
nødvendig med et lite omriss av handelens utvikling og betydningen den fikk for utformingen av
kapitalismen. For dette formålet er det praktisk å dele handelens utvikling i Europa inn i to faser. I
den første fasen foregår handelen i retning nord – sør. Italienerne er sentrale i utviklingen av denne
handelen fra Østen over Middelhavet og så videre over land til Europa. Transport over land var
komplisert på den tiden og det var derfor svært begrenset hvilke varer det var mulig å handle med.
Lette varer gikk bra, men tyngre varer som salt gikk dårlig. Varetransporten over St. Gothard i året
1400 var ca. 1250 tonn, dvs. et godstog eller to. Handelen, selv i dette begrensede omfanget, skapte
imidlertid grunnlag for byer, håndverk og ikke minst finanshus. Italia som var senteret for denne
nord – sør handelen, fikk mange store finanshus på 1300-tallet og utover. Etter hvert ble
navigasjonskunnskapene bedre og skipene egnet for lengre turer enn bare over Middelhavet. Det
medførte at handelen ble lagt om. Nederlenderne og engelskmennene begynte å drive handel på
Østen. De samme landene og Tyskland drev handel internt i Europa, en handel Tyskland etter hvert
ble presset ut av. Spania drev handel med sine latinamerikanske kolonier og England overtok etter
hvert mer og mer i Nord-Amerika. Med handelen fulgte bruken av penger, veksler og edle metaller.
Dette skapte muligheter for finanshus og etter hvert banker i Europa, mens det gikk nedover med de
tradisjonelle italienske finanshusene, som var bygd opp rundt det gamle handelsmønsteret.
Handelen førte til oppsamling av formuer i form av gull og penger i nordvest-Europa. Etter
hvert som handelsrutene ble mer faste, og presset på prisene i handelen ble hardere ut over 1700tallet, falt fortjenesten i handelen. Situasjonen i nordvest-Europa ble mange store formuer i form av
gull og penger fordelt på mange private hender, mens det ble færre og færre muligheter for å
investere disse formuene, slik at man kunne tjene mer penger uten å arbeide for dem.
Formueseierne så seg rundt etter en mulighet til å tjene penger uten å arbeide for dem, eller for å si
det på økonomispråk, de så seg rundt etter lønnsomme investeringer.
Industrialisme og kapitalisme følger handelen
Denne utviklingen av handel og formue var viktige forutsetninger for at industrialiseringen skulle bli
mulig. Mange store private formuer med behov for noe å investere i, slik at eierne kunne tjene mer
penger uten å arbeide, skapte en uovertruffen grobunn for industrialisering og etter hvert
kapitalisme.
Denne utviklingen var kommet lengst i England, og tekstilindustrien, som var en fortsettelse
av effektiviseringer tekstilhandelen hadde sørget for, var først ute med industrialisering fra 1750tallet. Det er denne materielle historien som ligger til grunn for den nærmest religiøse hyllesten av
privat kapital, fra kapitaleierne og deres tjenere i alle fasonger. I Sovjetunionen, Øst-Europa, Kina og
flere land var utgangspunktet for industrialiseringen et helt annet. Der fantes ikke private kapitaler
skapt gjennom år med handel. Disse landene var derfor avhengig av at kapitalen ble samlet og skapt
gjennom staten. Dette forholdet, et utgangspunkt med en overflod av privat kapital og et annet uten
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privat kapital, skaper en årelang ”prinsipiell” diskusjon mellom statlig og privat initiativ i en
vareøkonomi. Slik jeg ser det, er dette to forskjellige måter å drive en kapitalistisk organisasjon på. Et
samfunn som industrialiseres fra et utgangspunkt bestående av jordbruk, vil i sine grunnstrukturer
preges av de samme utviklingstrekkene som et samfunn som industrialiseres fra et utgangspunkt
bestående av handel. Forskjellen kan være hvordan samfunnets omfordelingsmaskin fungerer. Til
fordel for en nomenklatur eller for privatkapitalister. Etter hvert vil de ligne mer og mer på
hverandre.
Kapitalismens epoker
Den menneskelige hjerne overskuer ikke uten videre lengre historiske epoker. Den opererer i
nået, med korte horisonter bakover og framover. For å overskue industrialiseringen og den
kapitalistiske epoken fra begynnelse til slutt, kan det være formålstjenlig å dele epoken inn i faser.
For at flest mulig skal være fortrolig med inndelingen, vil jeg benytte samme faser som man kan dele
et menneskeliv inn i.
 Kapitalismens barndom
1750 - 1870
 Kapitalismens ungdom
1870 - 1970
 Kapitalismens voksenliv
1970 - 2020
 Kapitalismens alderdom
2020 - ?
Kapitalismens barndom – revolusjonenes tid
En svært viktig handelsvare på 16-1700- tallet var klær. Handelen på denne tiden foregikk slik at det
var handelsmannen som kjøpte og solgte varene. Handelsmannen kjøpte varene der de ble laget,
eide dem, fraktet dem dit de skulle og solgte dem. De hadde derfor en klar motivasjon for å få ned
prisen på varene de kjøpte. Handelsmenn i klesbransjen begynte derfor å se på muligheter for å
forbedre klesproduksjonen. De så på ulike former for organisering av arbeidet. Både spesialisert
hjemmeproduksjon, og etter hvert manufaktur ble brukt. Manufaktur vil si å samle mange personer
som arbeider med det samme under ett tak. Det ble imidlertid ikke nok fart i sakene bare ved å
endre organiseringen. Ut fra manufakturen oppsto mulighetene for å spesialisere og mekanisere
produksjonen. Det ble etter hvert gjort en rekke forbedringer av produksjonen, som for eksempel
den kjente spinnemaskinen «Spinning Jenny». Tekstilbransjen i England var den første bransjen som
ble industrialisert fra 1750. Transportveiene for klær ut til forskjellige markeder fantes allerede.
Fordi innenlandsk transport var tregt og langsomt, lot videre industrialisering vente på seg. Man
satte i mange land i gang med en storstilt bygging av kanaler, som i kombinasjon med eksisterende
elver ble til innenlandsk transportveier. Men det var ikke før en effektiv jernbane ble bygget fra
1820-tallet at det ble mer fart i den innenlandske transporten. Det var et svært stort behov for slik
innenlandsk transport og jernbanen bredte seg raskt utover. Ikke bare i England, men i de fleste land
i Europa. Forbedringen av den innenlandske transporten ga grunnlag for å gå videre med
industrialiseringen. Behovet for stål til skinnegang og lokomotiver meldte seg raskt, så bygde man
bruer av stål med den følge at stålindustrien så dagens lys. Lokomotivet var blitt mulig gjennom en
videreutvikling av dampkraften, noe som ved hjelp av damp som kraftkilde igjen førte til forbedrede
muligheter for industrialisering i andre bransjer. Industrialiseringen kom i gang etter at den
innenlandske transporten muliggjorde produksjon for større områder enn det helt nære. Slik utviklet
den første industrialiseringen seg. Investorer som hadde formuer de ikke fikk investert i handel
lenger, så nå nye muligheter. De kunne investere i industrialisering. Siden det gjennom handelen var
samlet store formuer på private hender i nordvest-Europa, var det naturlig at deres interesser ble
sentrale i utviklingen av den kapitalistiske organisasjonen i disse landene fra begynnelsen av.
Organisasjonen ble rigget for at denne type private kapitaler skulle få best mulig forhold. England
som førte an i utviklingen fikk ideer om seg selv som verdens verksted og dyrket ideen om frihandel.
De samme ideene ble adoptert av USA da de var i ferd med å overta for engelskmennene i
mellomkrigstiden. Og de samme ideene ser vi i dag i Kina, som nå er i ferd med å overta for USA.
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Den kapitalistiske organisasjonen ble til bit for bit, som følge av industrialiseringens
framganger. Kapital som omfordelingsmaskin av inntektene i samfunnet, fantes allerede under
jordbrukssamfunnet, men da i form av jordbrukskapital. Denne omfordelingsmekanismen ble
videreført gjennom eiendomsretten til formuer, som så ble til kapital. Privat eiendomsrett var en
nødvendighet for å få denne omfordelingsmaskinen til å virke til fordel for de som eide kapital.
Det var to store politiske endringene som var nødvendige for å sikre overgangen fra
jordbrukssamfunn til en kapitalistisk samfunnsorganisering. Den ene var å svekke
jordbruksaristokratiets (adelens) bruk av staten til egne interesser. Jordbruksaristokratiet forhindret
industrialiseringen. Den andre endringen var utvikling av nasjoner, med en finanskapitalorganisasjon
i sin midte, nasjonale standarder, lover og regler osv. En endring som var nødvendig for at den
kapitalistiske organisasjonen skulle kunne fungere. De store revolusjonene og endringene i Europa
på denne tiden, tok nettopp sikte på å løse disse to spørsmålene. Forutsetningene for disse to
endringene var imidlertid veldig forskjellig i de forskjellige europeiske land. Tyskland og Italia var løse
forbund med fyrstedømmer og hadde størst behov for å samles til nasjoner, og noe mindre for å
fjerne jordbruksaristokratiet. England og Frankrike hadde ligget i krig i flere hundre år, noe som
hadde ført til vel definerte landegrenser, og de hadde langt større behov for å fjerne
jordbruksaristokratiet enn å sikre landegrenser. Fordi forutsetningene var så forskjellig, fikk
endringer og revolusjoner i de ulike land helt forskjellige karakter. Men alle disse endringene og
revolusjonene hadde sitt utspring i de forskjellige interesser til ulike deler av befolkningene.
Ingenting var designet som et ledd i å skape en kapitalistisk organisasjon.
Rundt 1870 avsluttes kapitalismens barndom i det som i dag er høyinntektslandene, (mens i
andre land skjer dette på andre årstall), med at det er skapt nasjoner med en finansorganisasjon og
en stat, jordbruksaristokratiet er nøytralisert, innenlandske transportveier er bygd opp slik at et
nasjonalt innenlandsk marked for de fleste produkter er etablert, og en begynnende industrialisering
har startet i en del bransjer.
Kapitalismens ungdom
I kapitalismens ungdomsfase foregår hovedtyngde av industrialiseringen. Eksplosjonsmotor og strøm
erstatter damp som kraftkilde. Det medfører et vell av mekaniske innretninger i nær sagt alle
bransjer. Materialer forbedres og utvikles, transportveier videreutvikles, kommunikasjonen
forbedres gjennom telefon og telegraf osv. Forbedring og vekst foregår i et så høyt tempo at pengeog kredittorganisasjonen ikke klarer å henge med. For lite penger og gull struper
transaksjonsstrømmen i samfunnene. (Strømmen av transaksjoner i samfunnet er strømmen av
handlinger som medfører økonomiske transaksjoner.) Dette skapte depresjonen i mellomkrigstiden.
Det fantes ikke nok penger og kreditt til å gjennomføre gode transaksjoner. Verdenskrigene
forsterket problemet med for lite gull, gjennom at det ble skjevt fordelt mellom land.
Problemet med for lite gull gjør at først England og så land etter land forlater gullstandarden.
Det gjør etter hvert slutt på depresjonen, men skaper et nytt problem, fordi det medfører at hvert
land kan trykke penger i stedet for å grave gull. Det fantes to begrensninger på hvor mye sedler man
kunne trykke. Den ene var at hvis man trykket flere penger enn det var behov for innen et land, ville
pengene bli mindre verdt i forhold til antall varer og tjenester i samfunnet. Det ville bli inflasjon. Den
andre begrensningen var forholdet til andre lands penger. Hvis et land trykker mye mer penger enn
et annet land ble det ulik utvikling i valutakurser. Keynes er vel den mest kjente økonomen, som så
mulighetene som lå i denne historiske epoken til å trykke litt for mye penger for å stimulere
samfunnets strøm av transaksjoner og dermed produksjonen. Han ble kontret av kapitaleiernes
teoretikere som var redd for inflasjon, noe som ville medføre at finanskapitalen ville miste verdi.
Hvordan forholdet mellom ulike lands valuta skulle bli uten gullstandard var også et uløst problem.
Bretton Woods-konferansen på slutten av andre verdenskrig ble trommet sammen for å løse
problemene mellom de ulike lands valuta. Løsningen der ble å innføre en valuta som skulle erstatte
gullets rolle, en valuta som alle andre lands valutaer måtte forplikte seg til å holde sine valutakurser i
nærheten av. Keynes ville at dette skulle være en internasjonal valuta, han mente skulle hete
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Bancor. Men det endte med at dollar fikk denne rollen, mot at USA fortsatt skulle ha en slags
gullstandard. Det førte til at dollar ble som gull utenfor USA. Innenfor USA var fortsatt problemet
inflasjon, dersom man trykket mer dollar enn det var behov for. USA benyttet selvfølgelig denne
muligheten til å trykke et berg av dollar, kalt eurodollar, som bare kunne brukes i utlandet. Dette
berget ble så stort at eurodollaren etter hvert ble verdiløse, noe som skapte den store dollarkrisen i
1971, som i Norge har blitt omformulert til oljekrisen. Da gikk USA formelt bort fra restene av
gullstandard, og innledet med det avslutningen av kapitalismens ungdomsfase. Dollaren har
imidlertid opprettholdt sin status som verdens reservevaluta. Reservevaluta betyr at land som
handler med hverandre trenger en stabil valuta å handle med, og til det bruker de dollar. De mange
boikottene av land (for eksempel Russland) som USA begrunner politisk, men som i realiteten skal
sikre handelsfordeler, har gjort sitt til at flere land nå søker å benytte andre valutaer enn dollar å
handle med. Dette er en utvikling vi trolig bare har sett begynnelsen av.
Kapitalismens ungdomsfase er preget av at hovedtyngden av industrialiseringen foregår i
den. Markeder videreutvikles, og kommunikasjonen på markedet (og mellom menneskene) blir langt
raskere og enklere enn før. Tilpasning av finanssystemet til den veksten dette skaper, er sentralt i
fasen. Før vi går videre for å se på hvordan den kapitalistiske epoken utvikler seg, er det nødvendig å
se litt nærmere på dens idémessige sider.
Hvordan definerer kapitalistene kapitalisme?
Borgerlige kommentatorer spør om hva sosialisme egentlig er, men kan de etter 250 år egentlig
svare på hva kapitalisme er? En ting er hvordan kapitalismen faktisk ble til, en annen ting er hvordan
den kapitalistiske organisasjonen faktisk fungerer. Etter 250 år med kapitalisme er det liten enighet
om dette. Man klarer ikke å forutse kriser, man skjønner ikke hvorfor inflasjonen ikke er høy i dag
selv om penge- og kredittmengden i samfunnet har eksplodert, noe som etter tradisjonell
økonomisk teori skulle føre til inflasjon. Man skjønner ikke en gang at denne eksplosjonen i pengeog kredittmengde fører til at renta er lav. I stedet prøver man i USA å peke på at andre har skylda for
lave renter, særlig peker man på Kina.
Den hellige gral borgerlige økonomer klarer å samle seg om, er markedet. Men det er jo ikke
noe nytt med industrialisering og kapitalisme. Markedet har jo fungert i tusener av år under
jordbrukssamfunnet og før den tid. Marked i seg selv kan derfor ikke være noe kjennetegn på
kapitalisme. Handelskrig med tollsatser av den type synkende stormakter, som England i sin tid, og
nå USA, innfører, er heller ikke spesielt kapitalistisk. Wikipedia bruker følgende definisjon: ”
Kapitalisme er et økonomisk system hvor formue og produksjonsmidler er privateid.” Problemet med
denne definisjonen er at man også kunne brukt den på jordbrukssamfunnet eller i sjøhandelens tid.
Kapital og privat eie sier ikke mer enn at det finnes en omfordelingsmaskin av de skapte verdiene i
samfunnet. Civita benytter samme definisjonen; ” I sin mest vanlige form forstås gjerne kapitalisme
som navnet på et økonomisk system som er karakterisert ved at bedrifter og produksjonsmidler er
privateide, hvor den enkelte har stor grad av frihet til å handle og inngå kontrakter ut fra egne
økonomiske interesser, og hvor profittmotivet står sentralt som økonomisk drivkraft.” Det virker som
Civita i grunnen synes hele kapitalismebegrepet har blitt en belastning og de konkluderer slik; ” Siden
kapitalismebegrepet har vist seg uegnet som grunnlag for både historiske og teoretiske beskrivelser
og analyser, forstår vi også lettere hvorfor det byr på problemer å bruke ordet kapitalisme i normativ
forstand.” Kapitalisme er imidlertid navnet på en samfunnsorganisasjon med et klart definert
innhold som vi skal se på.
Hva er egentlig kapitalisme?
La oss gå litt dypere inn i hva kapitalisme egentlig er. Det første spørsmålet vi da må avklare er hva
verdi egentlig er. Allerede Aristoteles så at en vare hadde to typer verdi for menneskene. Han
skriver: ”Hver nyttegjenstand har en tosidig anvendelse - den ene tilhører tingen som sådan, den
andre gjør det ikke, f. eks. som når en sandal i ene tilfellet tjener som sko og i det andre tilfellet
byttes: begge anvendelsene innebærer bruk av sandalen, til og med den som bytter sandalen med
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noe som han selv trenger, penger eller naturalier, nytter sandalen som sandal: men ikke på dens
naturlige bruksmåte, for den er ikke til for å byttes.” Vi forstår at varen har en verdi for den personen
som bruker den. For vedkommende dekker varen et behov, denne verdien kalles varens bruksverdi.
Hvor mye bruk for varen vedkommende har, hvor stor bruksverdi den har, avgjøres av intensiteten i
behovet for varen. Den andre formen for verdi Aristoteles trekker fram er den verdien varen har når
den skal byttes, altså en vares verdi i forhold til andre varer. Denne formen for verdi kalles varens
bytteverdi. Det som allerede Aristoteles forsto, var at det var mengden arbeid nedlagt i en vare som
lå til grunn for bytteverdiens størrelse. Dette synet ble delt av det som kalles den klassiske
økonomiske skolen (Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx). De forsto at bytteverdien, varenes
verdier i forhold til hverandre når de skulle byttes, besto av den arbeidsmengden som var nedlagt i
varene. Jeg ser her bort fra ulike uenigheter mellom disse økonomene i sakens anledning, men dette
var de enige om. En vares faktiske verdi består av en blanding av disse to verdiformene.
Bruksverdien framkommer gjennom hvor sterk bruk kjøperen har for varen. Bytteverdien
framkommer gjennom hvor mye arbeid produsenten/selgeren har nedlagt i varen. Uten en riktig
forståelse av dette verdiforholdet er det vanskelig å forstå hva kapitalisme egentlig er. Tradisjonell
borgerlig økonomi forlot denne forståelsen som den klassiske økonomiske skolen hadde. På slutten
av 1800-tallet oppsto det som kalles den neoklassiske skolen som har dannet fundamentet for
tradisjonell borgerlig økonomi. De bygde sin teori på at det kun var bruksverdien, slik den framkom
på et marked, som bestemte varens verdi. Dersom det var flere kjøpere enn varer ville verdien stige
og motsatt, dersom det var flere varer enn kjøpere ville verdien synke. Antallet kjøpere i forhold til
antall selgere påvirket på denne måten intensiteten i kjøpernes behov. Uten å forstå det, som den
klassiske økonomiske skolen forsto, at bytteverdien, altså produksjonskostnadene, spiller en
avgjørende rolle for varens verdi, blir det umulig å forstå hva kapitalisme egentlig er. Den fremste
grunnen til det er at da vil man ikke kunne forstå hvordan fortjenesten i samfunnet blir til. Det er
derfor ikke rart at borgelig økonomisk teori, siden den neoklassiske skolens tid, har vært ganske
hjelpeløs.
Gjemt i bytteverdien ligger den kapitaliske mekanismens drivfjær. Dersom varens bytteverdi
bestemmes av mengden arbeid, la oss si antall timeverk, som er nedlagt i den, vil verdien synke når
det brukes mindre eller billigere timeverk enn tidligere til å produsere varen. Det er nettopp i denne
bevegelsen, færre timeverk pr. produsert enhet som blir innhentet av et verdifall, at fortjenesten
oppstår under kapitalismen. Det tar en tidsperiode fra produsenten/selgeren klarer å produsere
varen med færre eller billigere timeverk fram til kjøperne har klart å presse verdien på varen ned. I
denne mellomperioden, som vi kan kalle fortjenesteperioden, er det fortjenesten oppstår. Når
kjøperne har klart å presse verdien av varen ned mot det antall og den verdi av timeverk som er
nedlagt i varen, må produsenten ha klart å skape ny fortjeneste ved å produsere varen med enda
færre timeverk eller enda billigere timeverk. På den måten tvinges produsentene til igjen og igjen å
forbedre eller billiggjøre sin produksjon, dersom de ikke skal bli utkonkurrert. Denne bevegelsen
medfører at det stadig blir flere varer til fordeling, produsert av færre eller billigere timeverk.
Bruksverdi skaper derimot ingen ny verdi. Den flytter bare verdistørrelsene fram og tilbake
mellom menneskene. Hvis noen tjener penger på bruksverdi, må andre tape tilsvarende mye penger.
Man kan innvende at så lenge befolkningen øker, vil den samlede bruksverdien øke. Det er for så
vidt riktig, men når befolkningen ikke lenger øker vil dette opphøre og når befolkningen synker vil
mekanismen gå i revers, og den samlede bruksverdien synke. Ved denne type bruksverdi forskyves
verdier fram og tilbake mellom mennesker i ulike tidsepoker, mens ved den første type bruksverdi
forskyves verdier fram og tilbake mellom mennesker i den samme tidsperioden.
Kapitalisme er egentlig at kapitaleierne tilegner seg den fortjenesten som skapes gjennom at
det brukes færre eller billigere timeverk i produksjonen enn tidligere. Eller det kan formuleres slik at
kapitalisme er å tjene penger uten å arbeide for dem.
Hvis sosialisme, i motsetning til dette, er at ingen kan tjene penger uten å arbeide for dem,
hvordan kan man så komme dit? Kanskje noen tenker på sosialisme som en samfunnsorganisasjon
hvor ingen trenger å arbeide, og at alle kan være som kapitaleierne i dag. Det er feil, slik vil det ikke
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kunne gå. Svaret på spørsmålet skal jeg belyse i det følgende, mens jeg her vil nøye meg med å slå
fast at det ikke skjer gjennom at en gruppe mennesker plutselig får en god ide, eller et geni
konstruerer et sosialistisk samfunn. Det vil skje gjennom forandringer i det kapitalistiske samfunnets
grunnvoller – i dets dyporganisasjon. Disse endringene vil skje før eller senere som et resultat av
summen av alle menneskers aktiviteter. Etter hvert vil endringene forandre menneskenes ideer. Det
som virket som en dum ide i går, vil fortone seg for mange som en interessant ide i morgen.
Sosialismens betingelse nummer en: overvinnelse av knappheten.
Det finnes en stor, la oss kalle det en motsigelse, som har gitt retningen på all menneskelig aktivitet
hittil i menneskenes historie. Det er det evig tilbakevendende problem at det er knapphet på varer
og tjenester. Det er mindre varer og tjenester enn menneskene har behov for. Det finnes riktignok
lange historiske epoker, som har utspilt seg på forskjellige steder i verden, hvor det har vært
tilstrekkelig med disse ressursene. La oss dele menneskenes historie i i tre hovedfaser ut fra hvordan
de har livnært seg. Da kan vi si at storviltjaktens epoke, den lengste, varte fra 40 000 – 10 000 år
siden. Epoken startet når menneskene hadde utviklet nok redskaper og organisasjon til å jakte på
storviltet. Under storviltjaktens tid var det lenge rikelig med vilt så knapphet ikke var noe problem.
På slutten av epoken ble flere og flere arter av storvilt utryddet. Det er mye som tilsier at vi kan se på
det som den første globale ressurskrisen hvor ressursene i menneskets eksistensgrunnlag ble borte.
Dette tvang fram overgangen til jordbrukssamfunnet. Naturlig nok først der hvor menneskene var
flest og storviltet ble tidligst utryddet.
Den neste fasen var jordbruket som i store trekk varte i 10 000 år og fortsatt er dominerende
i deler av verden. Under jordbrukets tid fantes det også perioder hvor det var rikelig med ledig jord,
så knapphet ikke var noe problem. I slike perioder vokste antallet mennesker, ressursene ble
hardere utnyttet og knappheten meldte seg igjen. I Europa var jordbruket ferdig utbredt rundt 111200vt. Den utstrekningen jordbruket hadde da, skulle ikke overskrides på 500 år. Det medførte den
andre store ressurskrisen. Overbefolkning og dårlige leveforhold førte til pest og uår, men også en
søken etter alternative eksistensgrunnlag. Det medførte en oppblomstring av handelsvirksomhet,
som igjen førte til forbedret navigasjonskunnskap og skip bygd for lengre reiser. Handelen, som ble
en sidenæringen til jordbruket, vokste jevnt og trutt fra 1300 til industrialismen startet i de
forskjellige europeiske land mellom 1750 og 1850. Handelen medførte at Asia, Afrika og etter hvert
det amerikanske kontinentet, ble innlemmet i den europeiske interessesfæren.
Ved industrialiseringens begynnelse var det fortsatt svært knapt med ressurser og det var
vanlig med 6 unger, hvorav to overlevde. Etter hvert var det både tre og fire som overlevde, slik at
befolkningen vokste kraftig. Når industrialiseringen etter hvert er gjennomført i de forskjellige
områder har det blitt vanlig med to barn, som begge overlever. Det medfører at etter hvert som land
er ferdig industrialisert flater befolkningsveksten ut, og begynner å gå ned i flere land.
Industrialiseringen reduserer arbeidsmengden som er nødvendig for å produsere varer, samtidig
som befolkningsveksten flater ut. For første gang i menneskenes historie er det mulig å se en varig
reduksjon i knappheten, forutsatt at man ikke igjen blir utsatt for en ressurskrise. Det medfører at
det som tidligere har vært styresignalet for menneskenes virksomhet, overvinnelse av knappheten,
er i ferd med å bli en reell mulighet i de industrialiserte land, noe som medfører at knapphetens
funksjon som styresignal for menneskene blir stadig svakere.
Så lenge det hersker knapphet på varer og tjenester i et samfunn, vil fordelingen av godene
uansett være urettferdig. Dette er ganske åpenbart når det gjelder aristokratiets utnytting av
jordbruksarbeiderne i jordbrukssamfunnet. Under kapitalismen derimot blir det dratt et mystikkens
slør over dette forholdet. Under en industrialiseringsprosess vil et land, i tillegg til fordeling av goder
til forbruk, også ha behov for å bruke deler av det som produseres til å utvide og forbedre
produksjonen. Dette forholdet legger spørsmålet om urettferdig fordeling i mørke, og borgerskapet
hevder at om fordelingen ikke er helt rettferdig i øyeblikket, så er den nødvendig for videre
fremgang og utvidelse av produksjonen. Denne veksten vil etter hvert komme alle til gode i form av
at hver enkelt får flere produkter. Noen må bli rike først, som kineserne utrykte det. Dette sløret av
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mystikk, endrer ikke på det faktum at under industrialiseringen av et land vil det fortsatt være
knappheten og den ulike fordelingen som dominerer. Om denne ulike fordelingen styres av en stat
eller av private, eller av en blanding av stat og private, endrer ikke det på noe. Behovene i samfunnet
for produksjonsforbedring og kapital er til stede så lenge det hersker knapphet. En varig
overvinnelse av knappheten er en absolutt forutsetning for at en ekte sosialisme skal være mulig.
Det medfører at de som ved Sovjetstatens dannelse hevdet at man ikke kunne innføre sosialisme i
Sovjet før landet var industrialisert, hadde rett. Det samme kan man si om Kina og andre land. I
Venezuela valgte Chavez prisverdig nok å bruke store deler av landets grunnrente, oljeinntektene, til
nytte for andre formål enn den rike eliten, men det blir ikke sosialisme av den grunn. Den
kapitalistiske samfunnsorganisasjonen kan ha mange former, noe både den sovjetiske og kinesiske
formen viser, ikke nødvendigvis bare den som er vanlig i Vest-Europa og USA. Så lenge verden ikke
har sett et samfunn hvor knappheten er opphevet, har den heller ikke sett at forutsetningene for et
sosialistisk samfunn kan være til stede.
Hvem bestemmer når knappheten er over?
Spørsmålet vi så må stille oss, når overvinnes knappheten? Så lenge fordelingen er så skjev som den
er nå, holdes store menneskemengder nede i knapphet, selv i de mest industrialiserte land, mens de
rike ikke opplever noen knapphet. Hvem skal bestemme når knappheten overvinnes? Svaret på det,
er at det må folk gjøre gjennom sine handlinger. Hvordan kan det skje? For å forstå når menneskene
gjennom sine handlinger viser at knappheten overvinnes, må vi se på hvordan menneskene gjennom
sine handlinger viser hva som har verdi for dem. For å forstå hvordan det kan skje må vi se at
bruksverdi har forskjellige former. Karl Marx, som var svært grundig i sitt arbeid om verdi, åpner
Kapitalen bind 1 med inndelingen mellom magens og fantasiens bruksverdi. Bruksverdi finnes
imidlertid i mange former og på flere områder. Den dannes når det på et marked er færre eller flere
varer enn det kjøperne har behov for. Bruksverdien øker når det er færre varer enn det kjøperne
ønsker seg på markedet, og den minker når det er flere varer enn det kjøperne har behov for på
markedet. Kapital får også verdi gjennom bruksverdien. Finanskapital får sin verdi, renta, fastsatt av
forholdet mellom tilbud og etterspørsel av lånekapital, på samme måten får formueskapitalen sin
verdi. Dersom kapital strømmer til boligmarkedet, stiger etterspørselen og boligprisene vil øke.
Realkapital får sin verdi etter dens evne til å produsere fortjeneste, men også realkapitalens verdi
blir påvirket av om kapital strømmer til realkapitalen fra de andre to kapitalformene, eller om det
motsatte skjer.
Det vi skal se på her, er varenes og tjenestenes bruksverdi. Skillet Karl Marx gjør mellom
magens og fantasiens bruksverdier er helt sentralt. Til magens bruksverdier hører alle
nødvendighetsgoder av typen mat, hus og klær. Til fantasiens bruksverdier hører statusverdier,
feriereiser, underholdning, affeksjonsverdier osv. Slike ting man ikke er nødt til å ha, men som
mange synes det er kjekt å ha. Magens bruksverdier er den dominerende form for bruksverdi i
kapitalismens barndom, ungdom og voksenalder, men svekkes gradvis fram mot kapitalismens
alderdom, i samme takt som knappheten overvinnes. I fasen jeg kaller kapitalismens alderdom blir
fantasiens bruksverdi stadig mer dominerende, og magens bruksverdi skyves i bakgrunnen.
Bytteverdien og magens bruksverdi er to former for verdi som styrker hverandre. Når det i et
samfunn i tidlig industrialisering er store udekkede behov for basisgoder, vil fokuset på forbedring av
produksjonen for å øke vare- og tjenestemengden være sterkt. Det øker bytteverdiens betydning.
Når derimot fokuset er på fantasiens bruksverdier i den sene fasen av kapitalismen, er det verdier
som har med smak og moteretninger å gjøre. Da er det kampen om en produksjon av varer og
tjenester som får flest mulig «likes» som står i fokus.
Menneskene viser gjennom sine handlinger når knappheten svekkes nettopp gjennom i
hvilken grad de vektlegger magens bruksverdier eller fantasiens bruksverdier. Så lenge magens
bruksverdier er det sentrale behov, er det klart at knappheten er stor og virker som styresignal i
samfunnet for hvordan det utvikles. Når fantasiens bruksverdier definerer de sentrale behov, er det
like klart at folk i stor grad har fått dekket magens behov, og knappheten i samfunnet er i ferd med å
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oppløses. Det er altså ingen stat, eller maktperson som bestemmer når knappheten forsvinner, det
gjør folk selv gjennom sine valg. Denne utviklingen er en del av det vi kan kalle utviklingen i
kapitalismens dyporganisasjon. Karl Marx ville sagt at produksjonsforholdene utvikler seg.
Utviklingsprosessene i kapitalistiske samfunn
Det finnes mange måter å beskrive samfunnets utvikling på. Det foregår hver dag et enormt antall
bevegelser i alle samfunn. Bevegelser som omfatter produksjon, distribusjon, forskning,
kommunikasjon betalingsformidling osv. Man kan beskrive teknologiens utvikling, den politiske
utviklingen, utvikling av lov og rett, utviklingen av immigrasjon eller beskrive samfunnsutviklingen ut
fra et vell av andre innfallsvinkler. Jeg tror imidlertid det som beskriver utviklingen av de viktigste
prosessene i samfunnet, kan sammenfattes i utviklingen av hva menneskene arbeider med. Hvis
noen for 300 år siden hadde sagt at om 300 år skulle bare 2 % av menneskene arbeide med jorden
og fø hele befolkningen, ville vedkommende bli tilbudt stilling som hoffnarr. På 1970-tallet, da
kapitalismens voksenalder ble innledet, arbeidet rundt 35 % i det som i dag er høyinntektsland i
industri, kraft, bygg og anlegg, det vi kan kalle bearbeidende virksomhet. I dag er det under 20 % i
disse bearbeidende yrkene, og antallet er fortsatt raskt fallende. I industri er det under 10 % som
arbeider. I år 2050 er det kanskje 8 % i bearbeiding hvorav under 3 % i industri. Denne reduksjonen
har sin motsvarighet i økningen av mennesker som arbeider med tjenester. Denne utviklingen er den
samme i alle høyinntektsland, med USA i førersetet.
Hvis vi summerer dette i en tradisjonell BNP-inndeling av de sysselsatte, vil dagens
sammensetning i høyinntektslandene se omtrent sånn ut:
Jordbruk, skogbruk, fiske
3%
Bearbeiding
22 %
Distribusjon
25 %
Tjenester
50 %
Andel fattige helt utenfor 15 %
Hvis vi ser frem til 2050, hvordan vil denne fordelingen se ut da? Hvis dagens utvikling og
prognosene over slår til, kan den se sånn ut i høyinntektslandene:
Jordbruk, skogbruk, fiske
2%
Bearbeiding
8%
Distribusjon
20 %
Tjenester
70 %
Andel fattige helt utenfor 25 %
Hvis vi tenker oss ytterligere 50 år frem i tid til 2100, kan sammensetningen i dagens høyinntektsland
muligens se sånn ut:
Jordbruk, skogbruk, fiske
1%
Bearbeiding
4%
Distribusjon
10%
Tjenester
85%
Andel fattige utenfor 35 %
Utviklingen summert opp som vist over er en følge av industrialiseringen og den kapitalistiske
samfunnsorganisasjonens utvikling. Det skrives mye politisk propaganda for tiden om hvor voldsomt
fort samfunnet forandrer seg i dag og hvor mye innovasjon det er. Det skrives om kunstig intelligens,
smarte apper, robotisering og mye annet rart. Men dersom man ser på dette konkret er det egentlig
så fantastisk? Hva betyr vel innføring av førerløse biler i forhold til overgangen fra hest til bil. Hva
betyr en app som kan fortelle deg hvordan du kanskje kan unngå køen på vei hjem så du sparer 5
minutter i forhold til innføringen av telefon. Robotisering av produksjonsbedrifter har vært i gang i
30 år, det er vel ikke akkurat noen nyhet. Fallende vekstrater i alle høyinntektslandene er vel
egentlig det statistiske beviset for det samme, på at den politiske propagandaen overdriver dagens
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innovasjonstakt. Dagens situasjon med stadig økende antall fattige og lavtlønte og dårlige
framtidsutsikter framover for kapitalismen, forsøkes dekket over med propaganda om gründere og
framtidsfantasier.
Fattigdom og arbeidsløshet.
Er det mulig at knappheten reduseres, når alle kan se at fattigdommen øker? De fattige utgjør rundt
15 % i høyinntektslandene. Denne andelen har vært i vekst siden1980-tallet, men veksten skjøt fart
etter år 2000. Dersom man tenker seg at 3 % av befolkningen er kapitaleiere eller deres
forbundsfeller, omtrent samme mengde mennesker som adelen vanligvis utgjorde i
jordbrukssamfunnet, er de resterende 82 %, som ikke er kapitaleiere eller fattige, et sjikt som mer
eller mindre lever av tilnærmet vanlige arbeidsinntekter. Så lenge dette sjiktet øker sin velstand mer
enn det antallet fattige og fattigdom øker, vil knappheten på varer og tjenester samlet sett fortsatt
være i reduksjon, og bruksverdien vil fortsette å styrke sin posisjon i verdibildet.
Det skrives for tiden om at arbeidsløsheten går ned, både i USA og andre høyinntektsland. Til
det er det å bemerke at arbeidsløsheten er en politisk styrt størrelse. Arbeidsløshetstall er politisk
styring av et tynt sjikt mennesker mellom de som er i arbeid og de som står utenfor arbeidslivet.
Størrelsen på dette sjiktet kan justeres med politiske virkemidler. Markedsliberalister snakker om
frie markeder, men det gjelder ikke arbeidsmarkedet i høyinntektslandene. Politikere har, helt siden
det på 1970-tallet ble for lite billig arbeidskraft, sørget for å lage ordninger for import av billig
arbeidskraft. EUs viktigste funksjon har ikke lenger noe med handel å gjøre, men har blitt å sørge for
tilstrekkelig med underbetalt, billig arbeidskraft i høyinntektslandene i Europa. Tilsvarende i USA, der
det også har vært løst med en stadig strøm av lovlige og ulovlige immigranter. Måter å justere
størrelsen på sjiktet med arbeidsløse er å endre perioden for arbeidsløshetstrygd, gjøre støtten
vanskelig tilgjengelig i en skog av byråkrati, endre støttens størrelse etc. Arbeidsløsheten i et
samfunn sier derfor lite om annet enn kortsiktige konjunktursvingninger og politiske vedtak.
Arbeidsgraden, dvs. andelen mennesker i arbeidsfør alder (som regel mellom 15-65 år) forteller mer
om samfunnenes utvikling. Hvis vi bruker USA som eksempel, har den falt har fra ca. 65% rundt år
2000, til under 60% i 2015. Det er rimelig å anta at den i en periode nå, vil stige noe, mens den vil
fortsette å falle på litt lengre sikt. I år 2050 kan den ligge under 50 % og i år 2100 – hvem vet?
Ønsket om å regulere velferdsstaten ned, har lenge blitt begrunnet med den voksende
eldrebølgen. Der er etter mitt syn en falsk begrunnelse. Det er sånn at folk i yrkesaktiv alder har to
grupper utenfor yrkesaktiv alder. En gruppe yngre mennesker (barn og ungdom), og en gruppe eldre
mennesker (pensjonister). Om det skjer en forskyvning i disse to gruppene den ene eller andre veien,
forandrer ikke behovet for offentlig velferd i nevneverdig grad.
Hvis vi ser på arbeidsstyrken i Norge, som er den avgjørende størrelsen, har den ifølge SSB
utviklet seg slik at på 1970-tallet, fram til 1976, var andelen sysselsatte i Norge (% av befolkningen)
ca 60 %. På ti år, fra 1976 til 1986 økte andelen sysselsatte fra 60 % til 69 %. På dette toppnivået lå
andelen sysselsatte fram til den igjen begynte å falle i 1989. den falt til rundt 64 % i 1991, som på
grunn av den skandinaviske bankkrisen var et krisepreget år. Andelen sysselsatte holdt seg på dette
relativt lave nivået til den begynte å stige igjen i 1994, til et nytt toppnivå på 71 % i 1998. Et nivå den
stort sett holdt seg rundt fram til 2013. Fra 2013 skjer en gradvis reduksjon av andelen, til 67 % i
2017. De arbeidsledige er den lettest tilgjengelige ressursen for å øke antallet sysselsatte. På 70tallet, da andelen sysselsatte lå på 60 %, lå den politisk styrte andelen arbeidsledige rundt 2 %, mens
i dag når, andelen sysselsatte ligger rundt 67 % er den politisk styrte andelen arbeidsledige rundt 4,5
%. Det er altså en langt høyere andel sysselsatte i dag, 67 %, enn på 1970-tallet hvor den lå på 60 %. I
samme perioden har dessuten produktiviteten tredoblet seg. Politikerprat om den voksende
eldrebølgen som begrunnelse for nedbygging av velferdsstaten kan derfor avvises som bløff.
Det virkelige problemet for kapitalismen er det økende antallet som vil falle utenfor. Dette
er en liten gruppe i Norge i dag, mens den i de store høyinntektslandene er oppe i 15 %. Det
gjenspeiles i at andelen sysselsatt i Norge har ligget rundt 8-10 % høyere enn i disse landene.
Dersom denne gruppen i stedet var fattige, ville man vært på linje med andre høyinntektsland.
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Denne andelen kommer til å vokse i Norge, og politikere og kommentarer som skylder på
eldrebølgen vil gjøre det for å tilsløre virkeligheten.
Kapitalismens dyporganisasjon
Alle handlingene til samfunnets medlemmer over en epoke, danner samlet sett samfunnets
utvikling, slik utviklingen av tjenestesamfunnet viser. Hver generasjon blir født inn i en ny og
forandret virkelighet. Det er sånn at utviklingen av prosessene i samfunnet summerer seg opp i
varige forandringer, som ikke kan styres av politiske eller andre type vedtak. Imperier har gått til
grunne, til tross for stadige vedtak av imperienes siste herskere om at de ikke skulle gå til grunne.
Denne type irreversible forandringer, forandrer måten til det jeg kaller samfunnets dyporganisasjon
virker på. Dyporganisasjonen danner rammen rundt de handlinger samfunnets medlemmer har
mulighet for å gjennomføre i sin historiske epoke. De fire viktigste elementene i
høyinntektslandenes dyporganisasjon (det Marx kalte produksjonsforholdene) er utviklingen av:
 Verdibildet – forholdet mellom bruksverdi og bytteverdi.
 Fortjenesten – forholdet mellom forbedringens profitt og arbeidets merverdi.
 Utviklingen av penge- og kredittsystemet (finanskapitalen).
 Kapitalformenes utvikling.
Her vil kanskje mange innvende at eiendomsforhold ikke er med. Var det ikke nettopp det Marx
definerte som produksjonsforhold? Marx la vekt på eiendomsforhold, men om de er statlige,
kollektive eller private ser ikke ut til å spille noen rolle for samfunnet kapitalistiske karakter.
Sovjetisk statskapitalisme ble erstattet av en oligarkisk privat eiendomsmodell uten at det vesentlig
endret Sovjets måte å fungere på. Verken kinesisk statskapitalisme eller amerikansk
privatkapitalisme defineres av eiendomsretten i samfunnene. Eiendomsforholdene ser derimot ut til
å spille en avgjørende rolle som omfordelingsmaskin av de skapte verdiene i samfunnet. Det
fungerer på samme måte som under jordbrukssamfunnet, kapitalen (den gangen landbruksjord)
sikrer omfordeling i samfunnet til fordel for dem som eier den, slik at de slipper å arbeide for
pengene..
Verdibildet
Verdibildet i samfunnet dannes på bakgrunn av utviklingsnivået i samfunnet. Det består av to
hovedkomponenter, hvorav den ene deler seg i to. Vi har tidligere definert de to hovedformene i
verdibildet: bytteverdi og bruksverdi. Vi har også sett hvordan Marx deler bruksverdien inn i to
hovedformer; magens og fantasiens bruksverdi. Balansen mellom disse komponentene endrer seg
gjennom kapitalismens ulike faser.
I kapitalismens barndom og ungdom er bytteverdien og magens bruksverdi dominerende
former. De forsterker hverandre. De suppleres av bruksverdi som skapes av tilbud og etterspørsel på
markedet og befolkningsvekst. Dette verdibildet er typisk for en situasjon med rask industrialisering.
Store udekkede bruksverdibehov, stadig flere varer kan produseres med stadig færre timeverk. I
kapitalismens voksenalder er dette stadig et dominerende trekk i verdildet, men fantasiens
bruksverdi er i ferd med å utgjøre en stadig viktigere del av verdibildet. Vi kan si at jålevarer, turisme
og underholdning, stadig blir viktigere i forhold til klær, hus og mat.
Måten forholdet mellom bytteverdi og bruksverdi utvikler seg, og måten de forskjellige
bruksverdiformene utvikler seg på, er uløselig knyttet sammen med samfunnets utvikling for øvrig.
Politikere kan ikke vedta at dette forholdet skal være annerledes enn det faktisk har blitt. Filosofer
kan tenke langt og lenge, men de klarer heller ikke å gjøre noe med hvordan dette forholdet utvikler
seg. Summen av menneskenes praktiske aktivitet gjennom historiske epoker skaper forholdet
mellom bytteverdi og bruksverdi i verdibildet. I jordbrukssamfunnet og i handelsperioden i Europa,
fram til industrialismen, var det det Marx kaller ”magens bruksverdi” som var den dominerende
bruksverdiformen. Handelen ga imidlertid bytteverdien en mer og mer framtredende plass. De som
drev handel gjorde ikke det for å dekke egne behov, men for videresalg av varene. De var dermed
interessert i billigst mulig varer ut fra hva det kostet å produsere dem, altså bytteverdi. Med
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industrialismen blir bytteverdien i form av produsentenes produksjonskostnader dominerende, noe
som er spesifikt for industrialisme og kapitalisme. Produsentens kostnader ble stadig viktigere for
varens pris etter hvert som markedene utviklet seg og forbedringene gikk raskere.
Fortjeneste
Fortjeneste basert på bytteverdi kan som vi har sett i prinsippet oppstå gjennom to
hovedformer under kapitalismen. Den første formen oppstår gjennom forbedringer av produksjonen
av varer og tjenester. Om man produserer en større mengde varer med samme innsats, eller samme
mengde varer med lavere innsats, er for så vidt det samme. Essensen er at en gjennomsnittlig vare
produseres med færre størknede timeverk (maskiner, fabrikker, halvfabrikata mv.) og/eller levende
timeverk (arbeidsinnsats), altså færre totale timeverk enn tidligere. Den andre formen for
fortjeneste oppstår gjennom å forringe arbeidernes lønns- og arbeidsvilkår i bred forstand. Alt fra
dårligere pensjon og reduksjon av offentlig velferd til dyrere forbruksvarer, eller at lønnen stiger
mindre enn produktivitetsveksten. Jeg kaller den første formen for fortjeneste: ” forbedringens
profitt”, og den andre formen for fortjeneste for: ”arbeidets merverdi”. Det er en svært viktig
forskjell på hvilke konsekvenser disse to formene for fortjeneste får for samfunnet. Den første
formen for fortjeneste skaper etter hvert mer varer og tjenester for alle i samfunnet, det produseres
mer for mindre timeverk. Den andre formen for fortjeneste er for så vidt den samme som vi kjenner
fra historien om aristokrat og bonde, den ene tar deler av det den andre har skapt. Det skapes ingen
nye verdier, det skjer bare en omfordeling av de verdiene som er skapt. Den store forskjellen mellom
jordbrukssamfunnet og industrisamfunnet er at slik omfordeling av verdier var et stabilt forhold i
jordbrukssamfunnet. Det fikk ingen andre samfunnsmessige konsekvenser enn at bonden overførte
deler av sitt arbeid til aristokraten. Innenfor en kapitalistisk organisasjon er de samfunnsmessige
konsekvensene helt annerledes. Når kapitaleieren presser arbeidernes lønns- og arbeidsvilkår
nedover skaper kapitaleieren sin fortjeneste. Kjøperne av varene jager prisene på varene nedover
mot dette kostnadsnivået. Kapitalismen har gitt kjøperen de nødvendige redskaper til dette gjennom
fri konkurranse på markedet. Fortjenesten skapt av nedpressing av lønns- og arbeidsvilkår varer bare
i fortjenesteperioden. Da har kjøperne klart å presse prisene nedover. Kapitaleieren må da presse
lønns- og arbeidsvilkår ytterligere nedover for å opprettholde sin fortjeneste og for ikke å bli slått ut i
konkurransen. Dersom fortjenesten utelukkende kommer fra nedpressing av lønns- og arbeidsvilkår
og ikke fra forbedringer av produksjonen fører det til en spiral mot et eksistensminimum under
kapitalismen.
I kapitalismens ungdom var arbeidets merverdi den framtredende formen for fortjeneste.
Lønningene for arbeiderklassen i England lå stille eller ble forverret fra 1750 og helt fram til 1870tallet. Det er ikke til å undres over at Karl Marx i sitt verk Kapitalen, som i hovedsak ble skrevet på
1850-tallet, var mest opptatt av merverdi, som jeg kaller arbeidets merverdi, fordi den oppstår
gjennom nedpressing av lønns- og arbeidsvilkår. Allikevel behandler han flere kilder til forbedringens
profitt i Kapitalen bind 3. I kapitalismens ungdomstid, etter Karl Marx sin død, skyter forbedringene
virkelig fart og forbedringens profitt blir dominerende.
Penge- og kredittorganisasjonen
Enkelt sagt utvikler penge- og kredittorganisasjonen seg fra at finanskapital er en mangelvare som
oppstår av opptjente penger, til at finanskapital blir en overflodsvare bankene produserer med et
tastetrykk på en datamaskin.
I kapitalismens barndom og ungdom var ideen at man skulle bruke de pengene man hadde
tjent og spart til å investere i utvidelser av produksjonsapparatet og nye produksjonsformer.
Gullstandarden skulle sikre denne funksjonen gjennom at gullmengden måtte øke i samme tempo
som veksten i samfunnet. Problemene med denne måten å drive samfunnets penge- og
kredittorganisasjon på ble prekær i mellomkrigstiden, fordi det ble ubalanse i gullmengden mellom
land og fordi veksten i næringsvirksomhet økte mye raskere enn gullmengden. Landene i Europa
forlot i praksis gullstandarden i mellomkrigstiden, mens USA opprettholdt et skinn av gullstandard
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fram til 1971. Fra da av var bordet dekket for en endring i penge- og kredittsystemet. Penge- og
kredittorganisasjonens endring skulle komme til å prege utviklingen i kapitalismens voksenalder. I
det gamle systemet spilte sentralbanken en avgjørende rolle fordi den hadde hånd om
pengemengden som ble sendt ut i samfunnet. I det nye systemet som utviklet seg fikk de private
bankene den sentrale rollen. Tidlig på 1900-tallet var det omtrent bare forretningsdrivende av en
viss størrelse som hadde konto i bank. I 1970 var det fortsatt vanlig at arbeidere fikk lønning i en
konvolutt med kontanter og en lønnsslipp. Etter at gullstandarden ble opphevet så de private
bankene muligheten til å bli de nye kredittgiverne gjennom den direkte kontakten med kundene
som hadde konto i banken. Det skapte derfor et sug etter teknologi slik at banken og kunden kunne
utføre flest mulig tjenester gjennom kundens konto. Først kom sjekkheftet og siden fulgte et utvalg
elektroniske banktjenester. Systemet med at alle skulle ha konto i en bank spredte seg. Lønnskonto,
sparekonto, kredittkort, langsiktige lån osv. ble vanlig. Betaling skjer nå vanligvis direkte fra en konto
til en annen. Penger og sedler står i dag bare for 2-3 % av betalingsstrømmen i høyinntektslandene.
Dette endret penge- og kredittforsyningen gjennom 1970-tallet slik at det ble de private bankene
som med et tastetrykk på en datamaskin kunne skape kreditt. De bokførte et utlån på sin konto og
satte kreditten, dvs. pengene inn på låntagerens konto. Når lånet ble nedbetalt, sank saldoen i
banken og banken ble sittende igjen med leien (dvs. renten) for utlånskapitalen. Godt betalt for en
vare man kan skape med et tastetrykk. Oppbyggingen av private konti og betalingsformidling direkte
fra konto til konto skjer i høyinntektslandene gjennom resten 1970-tallet og begynnelsen av 1980tallet. Denne endringen fører til en oversett revolusjon i finanskapitalen. Der man tidligere måtte
tjene og spare penger for å investere i ny virksomhet, kunne man nå bare skape utlånskapital med et
tastetrykk på en datamaskin, men nå uten at det startet inflasjon. Økonomifaget har merkelig nok
fortsatt foreldete begrep som rentemargin, dvs. forskjellen på renten på innskudd og utlån, i sitt
vokabular. Rentemargin er for lengst erstattet av skaping av kreditt ut fra ingenting.
Kapitalen
Enkelt sagt kan man si at kapitalens verdi er styrt av både forholdet mellom tilbud og etterspørsel og
hvor stort overskudd den gir. Disse to momentene henger sammen, men kan også utvikle seg mer
uavhengig av hverandre. Det medfører at kapital som ikke skaper overskudd, men kanskje
underskudd er det ingen som vil eie. Slik kapital mister på sikt sin verdi.
Kapital kan ha forskjellige former. Det finnes flere måter å dele den inn på. For vårt formål er det
mest hensiktsmessig å benytte en tredeling:
 Finanskapital, som i praksis er utlånskapital.
 Produksjonskapital, som er fabrikker, maskiner, kunnskap, halvfabrikata, osv.
 Formueskapital, som er boliger, næringseiendom, tomter, kunst, etc.
Disse forskjellige kapitalformene virker inn på hverandre. Ledig kapital vil søke seg til den
kapitalformen det i øyeblikket er høyest avkastning på. Det betyr at utviklingen innenfor en
kapitalform påvirker utviklingen av de andre.
Kapital får sin verdi som bruksverdi. Finanskapital har få eller ingen produksjonskostnader,
og derfor ingen bytteverdi. Renta, som i praksis er leien for utlånskapitalen, får sin verdi ut i fra
forholdet mellom tilgjengelig finanskapital og behovet for den, tilbud og etterspørsel. Når det er mye
tilgjengelig kapital og behovet ikke er spesielt stort vil renta gå ned, en ren bruksverdimekanisme.
Produksjonskapital får sin verdi etter hvordan dens fortjenestepotensial blir vurdert. Det er vanlig å
ta ett års fortjeneste og gange opp med et antall år, for eksempel åtte år, for å finne
produksjonsgjenstandens verdi. På børsene er bildet mer sammensatt, forventet fortjeneste spiller
en viss rolle, men tilgangen på kapital, alternative investeringsmuligheter og andre faktorer spiller
inn. Alt dette er bruksverdirelaterte faktorer. Formueskapital får også sin verdi gitt av
bruksverdifaktorer. Tomteknapphet fører eksempelvis til økte tomtepriser. Befolkningsvekst fører til
økt etterspørsel og økte priser. Utviklingen av andre kapitalformer påvirker kapitaltilstrømningen, og
dermed den kjøpekraftige etterspørselen etter formueskapital. En bolig kan være hundre år gammel,
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dens produksjonskostnader kan være nedskrevet for årtier siden, likevel kan den være like mye
verdt som en ny bolig. Det er fordi bruksverdimekanismer styrer dens verdi.
Som en illustrasjon på at bruksverdien styrer kapitalens verdi, kan vi se på
jordbrukskapitalens utvikling. Dersom vi tar utgangspunkt i Thomas Pikettys tabeller for kapitalverdi,
ser vi at ved industrialiseringens begynnelse, rundt 1750 i England, utgjør jordbrukskapitalens verdi
omtrent halvparten av den totale kapitalens verdi. Dette er relativt likt i høyinntektslandene. Fra
industrialiseringen starter faller jordbrukskapitalen jevnt i verdi fram mot første verdenskrig, for å bli
nesten utradert som kapitalform i mellomkrigstiden. Jorden blir ikke borte, den er der ennå. Det som
skjer er at jordbrukskapitalen har utspilt sin rolle som omfordelingsmaskin av samfunnets inntekter.
Det er nettopp jordbrukskapitalens overskudd som har definert hvor vellykket den har vært som
omfordelingsmaskin, og derigjennom dens verdi. Når overskuddet ble forsvinnende lite, ble også
jordbrukskapitalens verdi forsvinnende liten.
Kapitalismens voksenalder - finanskapitalens tid
På 1970-tallet nådde industrialiseringen i høyinntektslandene sin endelige topp. Fra den tid fikk
videre vekst, form av vekst i tjenesteproduksjonen og stagnasjon eller tilbakegang i antall sysselsatte
i industrien. Industrialiseringen var i ferd med å miste sin kraft. Den stadig økende tjenesteytingen
og reduserte takten av forbedringer i produksjonen fikk konsekvenser for dyporganisasjonen. La oss
derfor se på hvordan de fire elementene i dyporganisasjonen har utviklet seg siden 1970-tallet til i
dag.
Verdibildet - bytteverdi og bruksverdi
Den gradvise utviklingen fra bytteverdi og magens bruksverdi, til fantasiens bruksverdi er i slutten av
kapitalismens voksenalder i ferd med å endre markedets funksjon og virkemåte på en
grunnleggende måte.
Markedet skiftet karakter fra sånn det hadde fungert på jordbrukssamfunnet og handelens
tid, da kapitalismen oppsto. Fra å være et sted varer ble kjøpt og solgt, gikk det til å være en hevarm
for forbedringer. Det som skjedde var at de innenlandske markedene ble utbygget til nasjonale
markeder for mange varer, først ved hjelp av jernbaneutbygging så ved hjelp av veier og biler. Dette
dannet et gjennomsnittlig samfunnsmessig prisnivå. De forskjellige produsentene konkurrerte om
lavest mulig kostnader på markedet, slik at kjøperne etter hvert ble i stand til å presse prisene
nedover. På den måten ble konkurransen på markedet en tvangsmekanisme og hevarm for
forbedringer under kapitalismen. Denne mekanismen er avhengig av at forbedringer av
produksjonen både er mulig og faktisk skjer med en viss hastighet. Dersom hastigheten og
mulighetene for forbedringene avtar, svekkes denne funksjonen. I kapitalismens alderdom går
forbedringene langt langsommere og denne mekanismen, at markedet er en hevarm for
produktiviteten opphører. Markedet glir tilbake til å bli et sted der varer blir kjøpt og solgt. Denne
endringen av markedet blir særlig påtakelig når markedet fylles med konkurranse om smak og
behag.
En utvikling hvor varenes prisnivå ikke forandrer seg særlig fort fører til at produsentene får
et ganske likt prisnivå. Samtidig blir interessen hos kjøperen for prisnivået stadig mindre. Om varene
og tjenestene faller i smak er langt viktigere. Ta eksempel fra en frisør, om frisøren kan klippe litt
raskere eller billigere blir overskygget av hvor moteriktige frisyrer han kan klippe. Denne utviklingen
henger uløselig sammen med utviklingen fra industrisamfunn til tjenestesamfunn. Forbedringer er
enklere å få til innenfor vareproduksjonen enn tjenesteproduksjonen, likeså vel som smak har en
mer dominerende rolle innenfor tjenesteproduksjonen enn vareproduksjonen. Denne utviklingen
fører til at markedet skifter karakter. Fokuset på laveste pris blir erstattet av fokuset på ”likes”. Det
blir mer penger å tjene på design og forming av produktene, mer penger å tjene på å skape
merkevarer og motetrender, enn det som er mulig å tjene på produksjon. Markedets funksjon skifter
raskt i denne perioden. Fra å være en hevarm for forbedringer, vil det bli et sted hvor man må knytte
kontakter og ri på trender. Alle de entusiastiske markedsliberalistene som framhever hvordan
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markedet fremmer forbedringer i produksjonen og gjør varene billigere, vil havne på historiens
skraphaug. Når dette skjer vil det framskynde utviklingen med at forbedringene blir stadig færre og
mindre.
Etter hvert som markedet skifter karakter vil tendensen til at bytteverdien blir mindre viktig i
verdibildet forsterkes. Det vil skje samtidig som fantasiens bruksverdi er på stadig fremmarsj.
Konsekvensen av dette blir at det å tjene penger i stadig økende grad vil måtte skje på andres
bekostning, og ikke gjennom forbedringer.
Fortjeneste – forbedringens profitt og arbeidets merverdi
Enkelt sagt dreier dette seg om at kapitaleierne går fra å tjene penger på forbedringer av
produksjonen til å tjene penger på nedpressing av det arbeidende folkets lønns- og arbeidsvilkår i
bred forstand. Fra å forbedre folks levekår til å forverre dem.
Fra 1970-tallet utvikler høyinntektslandene seg en stund forskjellig. USA, som fører an i å øke
tjenesteandelen, syr puter under armene på næringslivet sitt. Bedriftene kan enkelt tjene penger
ved å forverre lønns- og arbeidsvilkår i stedet for å forbedre produksjonen sin. Lønningene har stått
stille fra 1970-tallet. I andre land begynner ikke denne utviklingen med en relativ forringing av lønnsog arbeidsvilkårene før rundt år 2000. Med relativ forringing menes at produktiviteten stiger, mens
lønningene står stille eller går ned. Fra år 2000 skjer en gradvis forringing av lønns og arbeidsvilkår i
alle høyinntektsland. Denne omleggingen fra forbedringens profitt til arbeidets merverdi skjer i takt
med innføringen av tjenestesamfunnet. Å forbedre tjenesteproduksjonen er langt vanskeligere enn å
forbedre vareproduksjonen. Når da industriproduksjonen utgjør under 10 % av samfunnets
virksomhet, monner forbedringene i industrien ikke stort for totalen, selv om de er store i seg selv.
Særlig når mange av bransjene begynner å bli ferdig utviklet. Tendensen i dag til panegyrisk hyllest
av robotisering og gründervirksomhet er en slags salmesang over tapte horisonter. Industrialismens
tidligere forbedringer overgår dagens mangfoldige ganger i den betydningen de har hatt for
samfunnet. Når det gjelder arbeidets merverdi er det enklere å forringe lønns- og arbeidsvilkårene i
tjenesteproduksjonen enn i vareproduksjonen. I løpet av kapitalismens voksenalder ser man derfor
en gradvis omlegging fra forbedringens profitt til arbeidets merverdi i takt med økningen av
tjenesteproduksjonen. Iveren etter å privatisere statlige tjenester har sin årsak nettopp i
kapitalistenes behov for å øke tjenesteproduksjonen og arbeidets merverdi gjennom den. Dette er,
på samme måte som utviklingen av verdibildet, et resultat av menneskenes handlinger gjennom en
historisk epoke. Man kan ikke vedta seg tilbake til forbedringens profitt når tjenesteproduksjonen
dominerer samfunnet.
Konsekvensen av denne omleggingen er at stadig større deler av den arbeidende
befolkningen blir skrudd nedover mot eksistensminimum. Forverring av lønns- og arbeidsvilkår fører
til fortjeneste i en periode, fram til kjøperne presser prisene nedover, hvorpå man igjen må forverre
lønns- og arbeidsvilkårene for å skape ny fortjeneste. Når man, som mange i USA, må ha to jobber
for å klare seg, viser det hvor nær mange er eksistensminimum i tjenesteproduksjonens
foregangsland. Den økende ulikheten i samfunnet har nettopp sin rot i dette. Lønns- og
arbeidsvilkårene for store deler av befolkningen presses nedover, samtidig som kapitaleierne presser
på for å opprettholde sin fortjeneste, så ikke kapitalen de eier skal miste verdi.
Penge- og kredittorganisasjonens utvikling.
Ettersom det i 1970 – 1980 fantes et oppdemmet kapitalbehov førte etterspørselen etter
kapital til at renten steg opp mot en topp på 15-18 % i høyinntektslandene, etter at de private
bankene hadde overtatt kredittgivingen. Dette inntreffer stort sett i siste halvdel av 1980-årene, og
er temmelig likt i alle høyinntektsland. Det nye kredittsystemet gjør de private bankene i stand til å
yte store kredittmengder. Man trenger ikke lenger å ha tjent penger for å ha kapital, man kan låne
av en privat bank som skaper kapital ut av ingenting. Det eneste som skjer for den private banken er
at de øker sin bokførte balanse. De private bankene blir satt i en situasjon hvor de kan produsere en
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vare – kapital – så å si uten produksjonskostnader. Denne varen kan de så leie ut for en årlig leie –
renta. Finnes da ingen begrensninger på hvor mye kreditt de kan skape? Begrensningene kan enten
gis gjennom regler vedtatt av politikere, eller gjennom ”naturlige” begrensninger.
Når det gjelder politiske begrensninger finnes det som kalles Baselkonvensjonene, som etter
hvert har kommet i tre utgaver: 1,2 og 3. Disse er anbefalt, men hvert land vedtar sine egne regler.
Før finanskrisa var det vanlig med 2-5% i egenkapital og depositum (innskudd), mens etter
finanskrisa kan det være krav opp mot 15%. Det siste tilsier at banken kan låne ut 7 ganger så mye
som den har i innskudd og egenkapital. Eller for å si det på en annen måte, dersom 15 % av utlånene
misligholdes får bankene problemer. Når det gjelder naturlige begrensninger var inflasjon den
vanligste mekanismen i gullstandardens tid, noe som etter hvert har endret seg. Ved en inflasjon blir
varene dyrere og finanskapitalen billigere. Resultatet er at finanskapitalen nedskrives. For å forstå
hva som har endret seg, og hvorfor inflasjon på grunn av for stor pengemengde i forhold til varer i
samfunnet ikke lenger er noen sak, må man tenke seg næringsvirksomheten i samfunnet som en
strøm av transaksjoner. En transaksjon er en handling som forutsetter en form for utveksling av
verdier. Under seddelpressens tid, som i høyinntektslandene strakk seg fra mellomkrigstiden til midt
på 80-tallet, søkte man periodisk å tilpasse pengemengden til antall transaksjoner som skulle
utføres. Sentralbanken hadde ikke oversikt over transaksjonsmengden i samfunnet, som i stor grad
foregikk med kontanter. Trykket man for mye penger skapte det gjerne inflasjon, noe som til
finanskapitalistenes store forargelse førte til at kapitalen deres ble mindre verdt. Trykket man for lite
penger førte det til kredittmangel og til at man ikke kunne gjennomføre det antall forsvarlige
trensaksjoner det var muligheter for. Produksjonen ble strupet. Etter hvert som alle fikk
bankkontoer ble det sånn at penge- og kredittmengden i samfunnet på forhånd ble knyttet til hver
enkelt transaksjon som skulle gjennomføres. Det som tidligere hadde vært to verdener, en verden
med pengemengde og en med transaksjonsmengde, ble knyttet sammen til en verden. Den klassiske
inflasjonsmekanismen ble derfor stadig svekket fra midten av 80-tallet og opphører etter hvert.
Inflasjon og nedskriving av kapital gjennom det, blir erstattet av lånekriser. Dersom bankene gjør
dårlig bankhåndverk og låner ut for mye penger til folk som ikke kan betale tilbake lånet oppstår det
lånekriser, den nye finanskrisemekanismen. Denne utviklingen i penge- og kredittorganisasjonen satt
høyinntektslandene i stand til å øke penge- og kredittmengden i samfunnet til nye og hittil ukjente
høyder.
Kapitalismens voksenalder begynner for høyinntektslandene med framveksten av den nye
penge- og kredittorganisasjonen, la oss kalle den kontostandard. Det skjer en utvikling som er svært
lik i alle land som legger om til kontostandard. Det første som skjer er at penge- og
kredittforsyningen i samfunnet tar seg opp. De private bankene startet å øke sin pengeforsyning på
80-tallet. USA seksdobler sin penge- og kredittforsyning fra et stabilt lavt nivå på 1980-tallet til 2012.
England tidobler sin i den samme perioden, og den samme utviklingen ser man i alle
høyinntektslandene. Ut i fra monetær (pengemengde) teori skulle økningen i penge- og
kredittforsyningen skapt inflasjon, sterk inflasjon, men det har den ikke gjort. Den økte penge- og
kredittforsyningen har resultert i en sterk økning av gjeldsgraden i samfunnet. USA har øket sin
samlede gjeldsgrad (offentlig, husholdninger, finansiell virksomhet og ikke finansiell virksomhet) fra
1,5 ganger BNP på begynnelsen av 1980-tallet til 3,5 ganger BNP i dag. England og Japan, som er de
ledende gjeldsnasjonene, er oppe i en gjeldsgrad på 5 ganger BNP. Felles for alle land er at det er
finansiell sektor som har økt sin gjeld mer enn alle andre sektorer. Borgerlige kommentatorer av
ulike slag, retter sine moralske pekefingre mot husholdningenes gjeld, men den har økt langt mindre
og er langt mindre problematisk enn økningen i gjelden til finansiell sektor. I England har gjelden i
finansiell sektor tidoblet seg i forhold til årlig BNP. Fra 0,25 gang årlig BNP til 2,5 gang årlig BNP,
mens husholdningenes gjeld har økt fra 0,7 gang årets BNP til 1 gang. Merkelig at disse
kommentatorene aldri nevner dette forholdet når de kommenterer gjelden i samfunnet.
I USA har gjeldsgraden økt med to ganger BNP på 30 år. Fordelt pr. år, gir det 6,6% vekst i
BNP pr. år. For Japan og England er tallet enda høyere. Det er rimelig å anta at det meste av denne
gjeldsveksten fører til en tilsvarende vekst i BNP. Det er vel grunn til å spørre om ikke veksten i BNP
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på 3,5% i høyinntektslandene i realiteten hadde vært negativ de siste 30 årene uten den
gjeldsdrevne veksten.
Kapitalens utvikling
I kapitalismens voksenalder er kapitalen dominert av den eksplosive økningen i finanskapitalen.
Finanskapital er det samme som utlånskapitalen. Borgerlige økonomer har en merkelig forestilling
om at utlån og innlån gir 0. Følgelig har ikke finanskapital noen egentlig verdi sier de. Realiteten er at
utlånskapital leies, renten er leia. Selve lånet betales tilbake over kortere eller lengre tid. De samme
økonomene burde i grunnen gjort det samme resonnementet for den produserende kapitalen og
formueskapitalen. Sett at den som er kapitaleier leier ut hele den produserende kapitalen. For det
får han en leie, en fortjeneste. Skulle ikke da hele den produserende kapitalen bli borte på samme
mystiske vis. I og med at den ikke gjør det, blir neppe utlånskapitalen borte under de samme
betingelser heller. Det som karakteriserer kapitalismens voksenalder er en voldsom økning i
utlånskapitalen, og en tilsvarende økning i gjeldsgraden. Dette har vært mulig fordi perioden ble
innledet med en rente på 15-18 %, som så gradvis har sunket mot 1 %. Det betyr at man har kunnet
doble lånemengden uten å øke kostnadene, hver gang rentenivået har halvert seg. Når renten har
falt ned mot null, stanser denne bevegelsen opp. Det blir ikke mulig å øke gjeldsgraden uten også å
øke kostnadene til å betjene gjelden.
Sirkulasjonen
Karl Marx viet Kapitalen Bind 2 til sirkulasjonen. Han behandler vare- og tjenestesirkulasjonen i en
avgrenset periode som han kaller sirkulasjonsperioden. Dersom vi utvider sirkulasjonsperioden til, la
oss si, 30 år, og også tar med de forskjellige kapitalformene i sirkulasjonen, får vi et svært interessant
bilde. Da vil vi se at sirkulasjonen ikke bare er en periodisk gjentagende affære, men at den mer
ligner en fremadskridende prosess i stadig endring. Vi kan si at sirkulasjonen består av
produksjonsprosessen som skaper et resultat. Av det resultatet går en del tilbake til sirkulasjonen og
en del går til kapitalens forskjellige former, hvor de befinner seg i kortere eller lengre perioder før de
enten settes tilbake i sirkulasjonen eller går til grunne.
Hvordan har så sirkulasjonen utviklet seg i kapitalismens voksenalder? La oss se på endringer
i kapitalformene. Alle høyinntektsland la gradvis om penge- og kredittforsyningen fra 1970-tallet. På
1980-tallet fører et oppdemmet kapitalbehov til den rentetoppen på 15-18 % som tidligere er
omtalt. Fra det punktet øker privatbankene stadig kredittmengden i samfunnet. Det medfører at
renta går gradvis nedover. Det medfører igjen at finanskapitalen vokser i volum. Med en halvering av
renta kan man doble gjelden uten at det koster noe mer enn tidligere. Gjeldsmengden stiger derfor
proporsjonalt med fallet i renta. Den synkende renta på finanskapitalen fører så til at kapital
strømmer til formueskapitalen i søken etter høyere avkastning. Konsekvensen er økende
etterspørsel etter formueskapital, verdien på tomter, boliger og annen fast eiendom stiger som følge
av dette. Man kan i perioden med fallende rente både få leie og verdistigning som avkastning på
formueskapitalen. Situasjonen blir at finansrenta går ned, men avkastningen på formueskapitalen
går opp. Når finansrenta når sitt bunnpunkt, rundt 1-2 %, flater denne veksten i formueskapitalen ut,
fordi mulighetene for videre økning av gjelden flater ut. Veksten i boligprisene stagnerer gradvis.
Men rentefallet og gjeldsveksten har også andre konsekvenser. Med den voldsomme veksten i
finanskapital og formueskapital følger også en kraftig vekst i sysselsettingen i finans- og
formuesforvaltning. Det skjer en tredobling i mange land, opp mot 18-20 % av de sysselsatte
arbeider med slike tjenester da finanskrisen inntreffer. Det er i dag langt flere i slike yrker enn i
industri i høyinntektslandene. Etter hvert i denne prosessen skapes det så mye finanskapital at renta
på finanskapitalen faller under renta på produksjonskapitalen, som tradisjonelt har ligger rundt 4 %.
Når renta på finanskapital er høyere enn renta på produksjonskapital, hemmes veksten av
produksjonskapitalen og dermed vare- og tjenestesirkulasjonen. Renta på finanskapital har etter
finanskrisa falt helt ned mot 1-2 %, og da inntreffer den motsatte konsekvensen,
produksjonskapitalen og vare- og tjenestesirkulasjonen stimuleres.
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Så ved slutten av kapitalismens voksenalder er syklusen slik at finanskapitalen har mistet det
meste av sin verdi, fra 15-18 % til 1-2%. Fallet i finanskapitalens verdi motvirkes av en økning i
formueskapitalens verdi, siden mye av finanskapitalen har strømmet dit. Når finanskapitalens verdi
når sitt foreløpige bunnpunkt 1-2 %, har dens verdi falt under produksjonskapitalens avkastning. Når
rentefallet når bunnen vil veksten i formueskapital flate ut, men produksjonskapitalen vil bli
stimulert i en periode. I denne perioden vil renta på finanskapital kunne stige noe (kanskje opp mot
3 %), mens renta på produksjonskapital vil synke (kanskje ned mot 3 %). I denne situasjonen går
kapitalismen inn i sin alderdom. Donald Trump prøver å innbille seg selv og verden at det er hans
politikk som skaper de relativt gode tidene som produksjonskapitalen opplever i denne perioden i
USA. Han prøver å ta æren for at den lave finansrenten og at overflod av finanskapital stimulerer
produksjonskapitalen i perioden. Når finansrenta og produksjonsrenta finner sammen, vil de
sammen gå mot lavere avkastning og ny lånekrise.
Kapitalismens alderdom
Høyinntektslandene er på vei inn i fasen jeg har kalt kapitalismens alderdom. Hvilken framtid kan
man se for høyinntektslandene i den? Vi har summert opp endringene i samfunnets prosesser
gjennom kapitalismens voksenalder som økning i tjenesteproduksjonen og reduksjon i industrien og
resten av den bearbeidende produksjonen. Likeledes har vi summert opp den endringen dette har
ført til i dyporganisasjonen. Fantasiens bruksverdi utgjør en stadig større del av verdibildet,
fortjenesten går fra forbedringens profitt til arbeidets merverdi, utviklingen i penge- og
kredittorganisasjonen har ført finanskapital fra å være et knapphetsgode til å bli et
overflodsfenomen, kapitalen samlet sett har mistet verdi – og da spesielt finanskapitalen. Hva vil
skje i høyinntektslandene i kapitalismens alderdom, som vi nå går inn i, hva har framtiden å by på?
La oss ta en kikk inn i krystallkulen.
Retningen på aktiviteten i samfunnet
Utviklingen av de samfunnsmessige prosessene, med økende tjenesteandel som resultat vil
fortsette. I USA tror enkelte at reindustrialisering vil bringe de gode tidene tilbake, men industri i seg
selv gir ingen ny sommer, det er forbedringshastigheten som er interessant. Dersom man
reindustrialiserer i ferdig utviklede bransjer hvor forbedringshastigheten er lav, kan man like godt
drive med tjenester. Slik reindustrialisering skaper ikke mer forbedring enn det tjenester gjør.
Hvor går egentlig grensen for hvor mange i samfunnet som kan drive med tjenester? Hvis
man tenker seg det reelle behovet i samfunnet er det egentlig ingen grense for det. Mer og bedre
omsorgstjenester, mer underholdning, mer jåleri, mer turisme osv., det er egentlig ingen grenser for
hvor mange som kan drive med dette ut i fra hva folk ønsker seg. Under industrialiseringen
forbedres produksjonen i langt større hastighet, enn det antall arbeidsplasser som forsvinner
gjennom forbedringene. Det betyr at veksten i samfunnet overgår reduksjonen i antall
arbeidsplasser. Nettoresultatet blir derfor en økning i behovet for arbeidskraft, og en økning i antall
arbeidsplasser. Disse har i kapitalismens voksenalder stort sett kommet innenfor tjenestesektoren,
naturlig nok når industriarbeidsplassene rasjonaliseres bort. Når fortjenesten legges om til arbeidets
merverdi forandrer dette seg dramatisk. Når fortjenesten skapes av arbeidets merverdi er den
direkte knyttet til forverring av lønns- og arbeidsvilkår. Oppsigelser, slik at de som blir igjen må jobbe
hardere, er en naturlig del av dette. Den for kapitaleierne nødvendige fortjenesten skapes nå ikke
gjennom forbedringer med påfølgende vekst som tidligere, men gjennom forverring av lønns- og
arbeidsvilkår, noe som i sum fører til reduksjon av arbeidsplasser. Når fortjenestens kilde i
kapitalismens alderdom legges om fra forbedringens profitt til arbeidets merverdi, er grensen for
økning av tjenesteproduksjonen nådd. Økning vil bli erstattet av reduksjon. Nye fattige og
arbeidsløse vil oppstå i et akselererende tempo i kapitalismens alderdom.
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Det totale bildet
Endringene som kommer i dyporganisasjonen og i samfunnets prosesser er avhengige av hverandre.
Vi er derfor nødt til å gjøre en enkel oppsummering av det totale bildet som preger
høyinntektslandene når de står på terskelen til kapitalismens alderdom.
Tradisjonelle økonomer har sett en gradvis nedgang i veksten i BNP i høyinntektslandene
gjennom mange år. Thomas Piketty ser for seg en jevn nedgang i de årlige vekstratene ned til 1,25 %
årlig i 2070, mens den amerikanske økonomen Robert Gordon mener vekstraten kan falle helt ned
mot 0,5% i 2070. Jeg tror disse betraktningene om en jevnt fallende vekstrate ikke vil slå til. Vi kaster
et blikk bakover i menneskenes historie og ser 5000 år med langsomme forbedringer og langsom
vekst. Generasjon fulgte generasjon under omtrent de samme livsbetingelsene. Så inntreffer en mer
eller mindre 3 - 400 år lang periode med industrialisering med voldsom vekst, som så følges av nye
5000 år med langsom vekst. Det inntraff en knekk oppover i forbedringskurven rundt 1750, på
samme måte vil det skje en knekk i forbedringskurven i perioden 2050 – 2100, slik at den flater ut.
La oss se på dette i en kortere tidshorisont. Vi ser kapitalismens barndom hvor transporten
forbedres og markedene modnes, vi ser kapitalismens ungdom hvor forbedringene slår ut i full
blomst og bare forsinkes av en umoden penge- og kredittorganisasjon, vi ser kapitalismens
voksenalder hvor tjenestene overtar og forbedringene avtar, men veksten holdes oppe av en
stigende gjelds- og kapitalmengde som er muliggjort av en fallende finansrente. Ser vi dette bildet,
så ser vi også konturene av kapitalismens alderdom. Den vil preges av følgende:
 Forbedringene i samfunnet går langsomt.
 Det er langt mer kapital i samfunnet enn det som kan sysselsettes til en fornuftig
avkastning.
 En gjeldsdrevet vekst til en stadig lavere, men positiv, rente vil bli erstattet av en
rente under null, noe som fører til partiell nedskriving av kapital gjennom konkurser
og lånekriser.
Disse faktorene til sammen vil føre til at vi får den knekklignende bevegelsen i vekstkurven. En knekk
som i første rekke skyldes utviklingen på kapitalsiden, dernest selve hastigheten i forbedringen. Men
når man ser seg tilbake om 1000 år vil man bare se knekken i vekstraten, og ikke de økonomiske
viderverdighetene under. Hvordan vil dette bildet ta seg ut i dyporganisasjonen?
Endringene i verdibildet
V har oppsummert en stadig mer dominerende plass for fantasiens bruksverdi i verdibildet. Hvor går
grensen for denne utviklingen? Så lenge økningen i den samlede inntekten til de som er arbeid,
overskrider den samlede utviklingen i lønnsreduksjon og antall fattige, vil denne utviklingen
fortsette. Som vi skal se vil kapitalismen utvikle seg slik at forbruksmarkedet vil komme i en
nedadgående spiral. Da er kapitalismen kommet i en situasjon hvor den samlede reduksjonen i lønnog arbeidsbetingelser til de som arbeider og antallet fattige overskrider økningen i lønns- og
arbeidsvilkår til de som er i arbeid.
Fortjenestens kilder
Jeg har snakket om forbedringens profitt og arbeidets merverdi som de to mulige kildene til
fortjeneste i vare- og tjenesteproduksjonen. Men i kapitalismens voksenalder har disse blitt supplert
av en tredje kilde, av økningen i penge- og kredittforsyningen, med den derav følgende økningen i
gjeldsmengden.
Når høyinntektslandene går inn i kapitalismens alderdom, er to av tre kilder til fortjeneste og
vekst vesentlig svekket. For det første er forbedringens profitt stadig vanskeligere å skape i et volum
som er av betydning for samfunnet. Stadig flere bransjer er ”ferdig utviklet”, dvs. over sin store
oppgangsperiode og i en utflatende kurve. Tjenester har overtatt stadig større deler av samfunnets
BNP, mens industri og annen bearbeidende industri utgjør en stadig mindre andel av BNP. For det
andre er det sånn at når renten nærmer seg null, blir mulighetene til å øke lånevolumet ved hjelp av
fall i renta borte. Det som da blir stående igjen som mulig kilde for fortjenesten er arbeidets
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merverdi. Trykket fra kapitaleierne for å øke denne vil derfor stadig bli større. De vil bli avhengige av
nedpressing av lønns- og arbeidsvilkår for å opprettholde fortjenesten og derigjennom verdien av sin
kapital. Det vi har sett i høyinntektsland av trykk nedover på lønns- og arbeidsbetingelser ved hjelp
av flytting av bedrifter til lavkostland, import av arbeidskraft fra lavkostland, privatisering av
offentlige tjenester etc. er bare en begynnelse. Kapitaleierne vil være avhengige av en sterk økning i
arbeidets merverdi i kapitalismens alderdom.
Endringer i penge- og kredittorganisasjonen
I kapitalismens voksenalder har kreditt blitt overlatt til de private bankene og knyttet til hver
enkelt transaksjon. Dette har ført til at kredittmengden i samfunnet har svulmet opp, uten at
inflasjon av den gamle monetære typen har vært noe problem. Tilbudet av finanskapital
(utlånskapital), som består både av fortjeneste og nyskapt kreditt har svulmet opp slik at verdien på
finanskapital har sunket ned mot 0 – 2 %, og har blitt lavere enn renta i produksjonsøkonomien.
Private vil bare eie finanskapital når den gir avkastning. Finanskapital som gir tap vil ikke
private eie. Da vil de rope på sentralbanken og staten for å skyve tapene over på dem. De private
bankene vil da etter hvert mer og mer framstå som filialer for sentralbanken. Situasjonen med en
rente under null vil bli en vanlig situasjon i kapitalismens alderdom, noe som vil komme i form av
lånekriser og nedskriving av finanskapitalen. En nedskriving av kapitalen gjennom lånekriser og
konkurser, og en statliggjøring av finanskapitalen, vil mest sannsynlig prege kapitalismens alderdom.
Når kapitalismen går inn i denne fasen har det allerede blitt slik at etterspørselen etter
kapital er det som begrenser veksten i finanskapitalen. Behovet for kapital til investeringer har blitt
mindre enn tilbudet av kapital. Situasjonen i kapitalismens alderdom vil da være at det finnes mer
finanskapital enn det er behov for. Behovet for nedskrivninger (dvs. finanskonkurser) vil stadig øke
og til slutt tvinge seg fram. Mens penge- og kredittorganisasjonens utvikling i kapitalismens ungdom
og voksenalder var preget av behovet for å øke kapitalmengden, vil utviklingen i kapitalismens
alderdom bli preget av det motsatte, av behovet for å redusere kapitalmengden. Et ekstra problem
kan bli at nedpressingen av lønns- og arbeidsvilkår fører til deflatoriske tendenser i samfunnet. En
deflasjon vil si at kapital blir mer verdt og varer mindre verdt. Det medfører en oppskriving av
kapitalen. Det kan skje midt i en situasjon som skriker etter nedskriving av kapitalen. Det vil medføre
flere konkurser og raskere nedskrivning.
Kapitalens verdi og kapitaleiernes problem
Gjennom kapitalens voksenalder har vi sett hvordan renta (leien) på finanskapitalen har falt, men
hvordan mengden samtidig har svulmet opp. Denne oppsvulmingen kom i først omgang
formueskapitalen, særlig i form av fast eiendom, til gode. I neste omgang, som vi er inne i nå
kommer det lave rentenivået produksjonskapitalen og vare- og tjenesteproduksjonen til gode. Det er
en fase som vil ta slutt i kapitalismens alderdom. Da vil man komme over i en fase hvor renta
fortsetter nedover under null. Rente under null, er det mulig? Den eneste måten renta kan komme
under null på, er gjennom avskrivning av kapital. La oss tenke oss en samlet kapital på 100, dersom
renta er 10 % pr. år legger den jevnt på seg. Etter et år har kapitalen vokst til 110,og slik fortsetter
det. Dersom renta er under 0, f. eks. -10% pr. år, reduseres kapitalen fra 100 til 90 i løpet av året. Det
skjer ikke gjennom en negativ rente, men gjennom lånekriser hvor gjeld misligholdes, banker går
konkurs og at finanskapitalen må avskrives, Da krymper finanskapitalen og vi kan i sum snakke om
en negativ rente. Følgen av det er at den økningen av kapital man har sett så lenge renta har falt ned
mot null, vil gå i revers og bli til en reduksjon av kapitalen når renta faller under null. Fra en situasjon
med økning av kapitalen, vil man i kapitalismens alderdom gå til en situasjon med reduksjon av
kapitalen.
Det vil ventelig først skje med finanskapitalen gjennom tap på utlån. En slik krymping av
finanskapitalen vil spre seg til formueskapitalen, gjennom at mange vil få behov for å selge for å få
tilgang til likvide midler så de kan betjene gjeld. Når mange vil selge faller formueskapitalen i verdi
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og snøballen er i gang med å rulle. I denne situasjonen vil de private bankene og
finansinstitusjonene rope på sentralbanken.
Sirkulasjonen i kapitalismens alderdom
Helt nøyaktig å beskrive gangen i sirkulasjonen etter at perioden med stimulans av vare- og
tjenesteproduksjonen tar slutt er ikke helt enkelt, men det går an å prøve en grov skisse.
Det som markerer slutten på perioden med stimulans av vare- og tjenesteproduksjonen er at
avkastningen i produksjonen og finansrenta finner sammen. Dette vil skje på et lavt nivå i
størrelsesorden 2-3%. Da har kapitaleierne en 40 års periode med lånedrevet vekst bak seg. En
periode med en gjennomsnittlig vekst i gjelden på 7 % av BNP hvert år har gått over i historien.
Muligheten for at ens egen kapital vil være en del av en kapital som likvideres vil være sterkt
økende, og motvirke lysten til å ta opp lån, selv om pengene blir kastet etter deg. Mange vil forsøke
å sette opp renta ut i fra en argumentasjon om at risikoen for at låntageren går konkurs har økt. En
slik taktikk vil neppe lykkes på sikt, ut i fra mengden av kapital som trenger sysselsetting.
Likeledes har en periode på kanskje 10 – 20 år med at en lav finansrente stimulerer vare- og
tjenesteproduksjonen opphørt. Finansrenta og avkastningen i produksjonen synker sammen. Hvor
skal kapitaleierne nå snu seg for å finne tilstrekkelig med fortjeneste til at kapitalen deres ikke synker
i verdi. Forbedringens profitt er sammen med industrien blitt marginalisert som en svært liten andel
i samfunnet, til tross for glødende ideologisk retorikk om gründere, apper, førerløse biler og andre
teknologiske vidundere. I tillegg har endringen i verdibildet til fantasiens bruksverdi ført til at
markedet har skiftet karakter. I denne situasjonen blir kapitaleierne i enda større grad enn i dag nødt
til å vende seg mot arbeidets merverdi, til nedpressing av lønns- og arbeidsvilkårene, og da særlig i
tjenestesektoren.
Det første symptomet på at perioden med stimulans er over, vil være en avtagende fart i
vare- og tjenesteproduksjonen. Det vil fremkalle et økende press på rasjonaliseringer og forverring
av lønns- og arbeidsvilkår, særlig i tjenestesektoren. Det fører til en enda raskere økning i antall
fattige og hjemløse enn i dag, og forverringer av folks levekår. Når dette skjer, vil det inntreffe en ny
utvikling som ikke har vært sett i kapitalistiske land siden kapitalismens barndom. Forbruksmarkedet
vil krympe, som følge av at kapitaleierne intensiverer utvinningen av arbeidets merverdi, og de
gamle motkreftene som forbedringens profitt, gjeldsdrevet vekst og lav finansrente er oppbrukt. Et
stagnerende forbruksmarked har høyinntektslandene, særlig USA, sett i mange år, så det er ikke noe
nytt. Det nye er at forbruksmarkedet faktisk krymper, samtidig som mulighetene for å bruke kapital
til investeringer som gir fortjeneste er fraværende, og at økende gjeldsgrad i forskjellige sektorer
som kompenserer for krympingen i forbruksmarkedet har opphørt. Det betyr at behovet for mer
varer og tjenester går over til mindre behov, noe som raskt fører til enda mer kapitaloverflod enn i
dag.
Når dette starter kommer høyinntektslandene inn i en negativ spiral. Drivkraften i denne
spiralen kommer fra vare- og tjenesteproduksjonen og vil være økende trykk nedover på lønns- og
arbeidsbetingelser, det jeg kaller arbeidets merverdi. Med dette vil følge krympende
forbruksmarked. Resultatet av dette vil vise seg på mange områder, som til sammen vil forme den
negative spiralen. Dersom en stat eller sentralbank ønsker å forbedre situasjonen med kvantitative
lettelser, når de private bankene roper om hjelp, vil det neppe hjelpe. Situasjonen vil være at det er
for mye kapital som ikke finner sysselsetting. Å sprøyte inn mer kapital i en situasjon hvor renta i
realiteten er under null, vil ikke avhjelpe det onde, tvert i mot. Behovet for nedskrivning av
kapitaloverfloden vil øke ettersom denne utviklingen fortsetter. Økningen av tjenesteytingen og den
derav følgende omleggingen av fortjenesten til arbeidets merverdi vil drukne kapitaleierne i
ubrukelig kapital. Dette vil være en kapital som langsomt vil likvideres, slik at den samlede kapitalen
gradvis mister sin verdi.
Denne krympingen av kapital vil forplante seg fra finanskapitalen, først til formueskapitalen,
så til produksjonskapitalen. Den vil ta form av lånekriser, verdifall, stagnerende etterspørsel,

21

nedgang i omsetningen, osv. Denne utviklingen tvinger fram endringer i det jeg kaller den faktiske
organisasjonen som er formet for å ivareta kapitaleiernes interesser.
Den faktiske organisasjonen i kapitalismens alderdom
Vi har kastet et blikk på hvordan dyporganisasjonen vil utvikle seg. Oppå den utvikler det jeg kaller
den faktiske organisasjonen seg, det Karl Marx kalte overbygningen. Hvordan vil den utvikle seg?
Kapitaleiernes mest akutte behov vil være å skape nok fortjeneste til at kapitalen ikke mister sin
verdi. Det må, som vi har sett, gjøres gjennom nedpressing av lønn- og arbeidsvilkår. Dette skaper
naturlig nok motstand blant de 90 % av befolkningen det går ut over. For å nå sine mål og for å
svekke motstanden vil tre utviklingslinjer følges.
For å øke arbeidets merverdi vil kapitaleierne vil få stadig større behov for en stat som kan ta
upopulære avgjørelser. Avgjørelser som vil være mot interessene til det arbeidende folket. Det kan
få et uttrykk som et rop etter en sterk mann eller kvinne. En tendens som har vært til stede lenge, er
at politikere skyver avgjørelser fra seg. Det kan være til andre nasjonale organer, som at renta skal
bestemmes av sentralbanken og ikke politikerne, det kan være overføring av makt til overstatlige
byråkratier av typen EU, eller på andre måter. Det vil, som i USA, oppstå røster som ønsker å
begrense stemmeretten. Det har allerede vært såkalte ”filosofer” på banen i Norge i dette ærendet.
Akademikere som har en tung arv fra Platon, som mente at det var de vise menn som måtte styre
staten. Oppskriften hjalp ikke Hellas fra undergangen, like lite som den vil redde kapitalismen fra
undergangen. I USA har det å begrense stemmeretten og å designe udemokratiske valgdistrikter
vært et viktig anliggende i mange år. Denne utviklingen vil komme til de andre høyinntektslandene
som et viktig grunnlag for å skape en stat som kan ta upopulære beslutninger. En nødvendig følge av
det nye behovet vil være at høyresiden som har hatt ideologien privat fremfor stat, vil skifte ideologi
og bli langt mer positiv til staten. Mer som aristokratiet var i jordbrukssamfunnets tid. Kapitaleierne
ønsker beslutninger som forringer tariffavtalers verdi, som gjør import av billig arbeidskraft enkelt,
som fører til fagforeningsknusing, beslutninger som gir mindre skatter til de rike og raserer
velferdsstaten for den arbeidende befolkning.
For å svekke motstanden mot kapitaleierne og denne utviklingen vil høyresiden benytte
tradisjonelle avledningsmanøvre. Den enkleste manøveren er oppblomstring av høyrepopulistiske
partier. De søker popularitet gjennom å framstille seg som forkjempere for befolkningens interesser.
De prøver gjerne å vise at de er for billig bensin, eldreomsorg, billig sprit, lange åpningstider for
utelivet og selve rosinen i pølsa er å være for bonderomantikk og mot innvandring, men riktignok
ikke så veldig mot arbeidsinnvandring. En tredje variant finnes i klimapolitikken. Det er krefter som
forsøker å gjøre det til den eneste saken det er verdt å bry seg om. En felles kamp for klimaet
mellom kapitaleiere og det arbeidende folket, er bildet som skal manes fram. Slike saker framheves,
mens kritikk av kapitaleierne blir fullstendig oversett. Den litt mer omfattende avledningsmanøveren
er å innlede større eller mindre kriger for å samle nasjonen bak ”våre gutter og jenter”. At disse
patetiske avledningsmanøvrene fortsatt virker viser at det fortsatt er behov for en venstreside som
er i stand til å bekjempe kapitaleiernes virkelige hensikter.
Klasser
Et betimelig spørsmål er om utviklingen i dyporganisasjonen gjør at sosialismen kommer av seg selv.
Vi kan bare sette oss ned og vente på at tiden skal gå og utviklingen skje. Slik er det nok ikke. Alle
endringer i menneskenes historie er besørget av menneskene selv. Det var ingen som ”ventet”
Romerriket i stykker. Det måtte beseires. Det utviklingen i dyporganisasjonen skaper, er en situasjon
som gjør en endring mulig. Når kapitalen krymper svekkes kapitaleiernes styrke og kontroll over
situasjonen. Når folk opplever å gå ned i lønn og andelen fattige er sterkt økende, svekkes
kapitaleiernes trioverdighet når de hyller systemet, og behovet for endring vokser. Men en ting
forandrer seg ikke, menneskene må som før skape endringene i sin egen historie.
Tradisjonelt har arbeiderklassen vært utropt til de som skal skape endring fra kapitalisme til
sosialisme. Men er ikke det litt mye å forlange dersom de utgjør under 4 % av befolkningen. Det vil
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neppe være noen god ide å si at disse 4 prosentene skal ordne opp. Endring skjer når behovet for
endring øker og mulighetene for endring blir større – behov og muligheter. Etter som utviklingen går
vil behovet for endring bli større. Antallet fattige vil øke, antallet med en lønn som ikke er til å leve
av vil øke, antallet som opplever lønnsreduksjon vil øke og alle vil se at neste generasjon får det enda
verre. Nå er det neppe sånn at det er de som har størst behov for endring, som har de største
mulighetene til å besørge endringen. De fattige har få ressurser og sette inn, de har kanskje nok med
å overleve fra dag til dag. De som har muligheten til å gjøre endring vil ventelig være en sammensatt
gruppe. En blanding av politisk bevissthet og materiell styrke må til. Kapitaleierne vil i størst mulig
grad forhindre at disse to gruppene blandes sammen, men det vil bli vanskeligere og vanskeligere
etter hvert som de blir større.
Ressurskrise
Mange vil innvende at det er overforbruk av jordas ressurser som vil danne krisen, ikke det
økonomiske systemet. Til det er det å si at en partiell ressurskrise vil kunne oppstå. Klimaendringer
fører til at kaldere områder blir varmere, noe som ikke utgjør noen økonomisk krise for land (f. eks.
Norge) med kaldt klima. De forbedrer tvert i mot sin økonomi. Varme områder kan bli tørrere, men
noen kan også bli fuktigere. Partiell klimakrise vil kunne oppstå. Det samme gjelder vannressurser.
Det er nok avrenning av vann (elver) på jorden til alle, men ujevn fordeling kan føre til partielle
kriser. Det samme kan stort sett sies om de fleste andre type ressurser. Noen snakker om jordas
undergang, men det virker bare som avledende politikk. Jorda har vært mye varmere enn den ligger
an til å bli nå uten at den har gått under av den grunn. Men der det oppstår partielle ressurskriser, vil
de kunne forsterke kapitalismens krise.
Kapitalismen ved veis ende
Den uunngåelige nedadgående spiralen i kapitalismens alderdom kan vare i kortere eller
lengre tid. Kriger og høyrepopulisme vil kunne forlenge spiralen. Likeledes vil kapitaleierne i
høyinntektslandene forsyne seg mest mulig av fortjenesten som skapes i land som fortsatt er i sin
industrialiseringsfase, noe som også kan forlenge den nedadgående spiralen. Men når forbedringens
profitt er marginalisert og gjeldsdrevet vekst er uaktuelt, finnes det ingen vei som på sikt går utenom
den nedadgående spiralen i retning eksistensminimum og at kapitalen mister sin verdi. Tiden for å
tjene penger uten å arbeide for dem er ute. De rosa næringslivsavisenes ideal falmer. Karl Marx sin
gamle spådom om at produksjonsforholdene blir til lenker rundt produksjonen som må sprenges
kommer igjen til heder og verdighet.
Hva er egentlig sosialisme?
La oss vende tilbake til spørsmålet vi startet med, hva er egentlig sosialisme? Sosialisme er, kort
fortalt, den samfunnsorganisasjonen som etterfølger den kapitalistiske, som er industrialiseringens
samfunnsorganisasjon. Kapitalismen finnes i mange forskjellige utgaver; amerikansk, europeisk,
sovjetisk, kinesisk, etc. Det de har felles er at kapitalismen er en organisasjon basert på at det er
knapphet på varer og tjenester i samfunnet. Sosialisme er en samfunnsorganisasjon som først er
mulig når industrialiseringen er unnagjort, og denne knappheten er i ferd med å gå i oppløsning. La
oss først se på sosialisme litt generelt.
Kapitalismen går ut på å tjene penger man ikke har arbeidet for, gjennom at kapital fungerer
som en omfordelingsmaskin av inntektene i samfunnet. De som eier kapital tjener store penger på
nettopp det, å eie kapital. Sosialisme går ut på at man må arbeide for inntektene, fordi det å tjene
penger på å eie kapital forandrer seg fra å ha en viss nytte for samfunnet til å bli direkte
ødeleggende for samfunnet.
Det har blitt vanlig å tenke seg sosialisme som en overgangsorganisasjon fra kapitalisme til
kommunisme i menneskenes historie. Kommunisme, skulle i følge Luis Blanc, og senere Karl Marx,
være ”fra enhver etter evne til enhver etter behov”. Det vil først være mulig når knappheten på
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varer og tjenester er enda langt mindre enn den vil være under sosialismen. Marx beskriver
samfunnet som springer ut av kapitalismen på denne måten i Kritikk av Gotha-programmet:
”Det vi her har å gjøre med er et kommunistisk samfunn, ikke slik dette har utviklet seg på sitt eget
grunnlag, men tvert imot slik det nettopp utgår av det kapitalistiske samfunn, et samfunn altså som i
enhver henseende – økonomisk, moralsk, intellektuelt – ennå er beheftet med kjennetegn fra det
gamle samfunn det er utgått fra. I samsvar med dette får den enkelte produsent – etter fradragene
(nødvendige samfunnsmessige fradrag listet på siden foran, min anm.) – tilbake nøyaktig det han gir
samfunnet. Det han har gitt, er sitt individuelle arbeidskvantum. Den samfunnsmessige arbeidsdag
består f.eks. av summen av de individuelle arbeidstimer; den enkelte produsents individuelle
arbeidstid er den del han bidrar med til den samfunnsmessige arbeidsdag, hans andel i den. Han får
av samfunnet en kvittering for at han har levert så og så mye arbeid (etter at hans arbeid for de
sosiale fonds er trukket fra), og med denne kvitteringen trekker han akkurat så mye ut av den
samfunnsmessige beholdning av forbruksmidler som like mye arbeid koster. Det samme kvantum
arbeid han har gitt samfunnet i en form, får han tilbake i en annen.”
Vi kan oppsummere denne forklaringen i setningen ” til enhver etter ytelse”. Det er vel nettopp det
som vil komme til å skje. Folk får inntekter ut i fra hvor mye de har arbeidet. Idealene i de rosa
næringslivsavisene om at det store er å tjene penger uten å arbeide for dem, står for fall. Til enhver
etter ytelse kan være oppsummeringen på det generelle plan, la oss så se litt nærmere på hva
sosialisme er. Det skal vi gjøre gjennom å stille noen spørsmål og gi noen svar.
Hvorfor blir det umulig å tjene penger på å eie kapital under sosialismen?
Blir det umulig med all fortjeneste under sosialismen?
Skal det være marked eller plan under sosialismen?
Spørsmål 1: Hvorfor blir det umulig å tjene penger på å eie kapital under sosialismen?
I dag har vi en vareøkonomi. Den er basert på at den mengden arbeid som er nedlagt i varen danner
dens bytteverdi. Mengden arbeid som nedlegges i varen består av antall timeverk og timeverkenes
verdi. Når mengden arbeid i varen reduseres, i selve den bevegelsen, oppstår en periodisk
fortjeneste som ligger skjult i varens verdi. Det er denne fortjenesten, skapt på produsentens hånd,
som kapitaleieren tilegner seg. Størrelsen på fortjenesten som oppstår i denne bevegelsen, er
primært avhengig av to ting; for det første hvor stor innsparing i mengden arbeid (antall timeverk
og/eller deres verdi) produsenten klarer å skape. For det andre, med hvilken hastighet kjøperne
klarer å presse prisen nedover mot produsentens kostnader. Den første bevegelsen skaper
fortjenestens størrelse, den andre avgjør fortjenesteperiodens lengde. Det hjelper ikke med en stor
fortjeneste, hvis fortjenesteperioden er svært kort. På samme måte kan man leve med en lav
fortjeneste hvis fortjenesteperioden er svært lang. Den samlede fortjenesten er på den måten
summen av fortjenestens størrelse og fortjenesteperiodens lengde. Samfunnsutviklingen under
kapitalismen forskyver stadig mer kraft til kjøperne, gjennom konkurranse på markedet, stadig bedre
informasjonsflyt om produsenter og alternativer etc. Dette har medført at fortjenesteperioden for
produsentene har blitt stadig kortere. Denne utviklingen har gått ganske raskt siden 1980-tallet i
høyinntektslandene. Det har medført et fall i vekstratene i disse samfunnene. Et fall som ble så
presserende, at man måtte legge om hele penge- og kredittsystemet for å motvirke det. Før 1980tallet var det de pengene man hadde tjent, som dannet rammene for videre vekst.
Kapitalismen er en organisasjonsform som er avhengig av den kjøpekraftige etterspørselen.
Den kan enten fremkomme på forbruksmarkedet eller på kapitalvaremarkedet. Når
forbruksmarkedet i stedet for å utvides vil reduseres som følge av nedpressing av lønns- og
arbeidsvilkår, og også kapitalvaremarkedet vil reduseres, fordi det stadig blir færre prosjekter som
kan gi fortjeneste å investere kapital i, kommer den kapitalistiske organisasjonen i vanskeligheter. Da
vil det oppstå en situasjon med store udekkede behov i samfunnet, samtidig som
produksjonskapasitet bygges ned. Denne utviklingen vil komme i kapitalismens alderdom. Den vil
føre til massiv nedskrivning av kapital, og på sikt til at det ikke vil bli noen fortjeneste å hente ved å
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eie kapital, tvert imot vil kapitalen bli tapsbringende. En sosialistisk organisasjon kan ikke bygge på
det kjøpekraftige behovet, men må bygge på det reelle behovet til menneskene.
Det betyr at det trengs en annen penge- og kredittorganisasjon enn dagens. I dag er pengeog kredittsystemet knyttet sammen med varene og tjenestene. Pengevolumet i samfunnet er
knyttet sammen med varevolumet i samfunnet. Pengestrømmen følger strømmen av transaksjoner
for varer og tjenester. En penge- og kredittorganisasjon under en sosialistisk organisasjon må ta
utgangspunkt i arbeidsvolumet i samfunnet. Penge- og kredittmengden i samfunnet må reflektere
mengden arbeid i samfunnet, ikke mengden varer. Det er nødvendig for å få til en organisasjon der
det reelle behovet står i sentrum, og det vi i dag kaller det kjøpekraftige behovet skyves ut i
glemselen.
Spørsmål 2: Blir det umulig med all fortjeneste under sosialismen?
Svaret på det er nei. Den fortjenestemekanismen kapitalismen er fundert på, at produsenten
reduserer mengden arbeid nedlagt i varen, vil riktignok ikke kunne gi noen fortjeneste. Ikke minst
fordi denne reduksjonen under sosialismen vil gå langsomt, i motsetning til under industrialisering
og kapitalisme. Men det vil oppstå fortjeneste på forbrukssiden. Denne tendensen er tiltagende
allerede i dag. Store underholdningsartister tjener store penger fordi mange ønsker å forbruke
underholdningen deres. Facebook er et godt eksempel. Produksjonskostnadene spiller svært liten
rolle for fortjenesten, antall brukere derimot har alt å si. Det er en fortjeneste som oppstår for de
som skaper varer og tjenester for fantasiens bruksverdi, og treffer det folk ønsker seg. Denne formen
for å tjene penger innebærer, som all bruksverdi, imidlertid bare at penger flyttes fra en person til en
annen. Det skapes ingen ny verdi i samfunnet gjennom at mengden arbeid som er nødvendig
reduseres. Fortjeneste skapt gjennom bruksverdi i forbruksleddet vil nødvendigvis eksistere under
sosialismen, og medføre at penger flyttes fram og tilbake mellom folk. En populær artist vil tjene
bedre enn en mindre populær. Det er en utvikling som reflekterer forskyvingen i verdibildet, fra
bytteverdi og magens bruksverdi, til fantasiens bruksverdi.
Spørsmål 3: Skal det være marked eller plan under sosialismen?
Jeg skal ikke påta meg å beskrive det i detalj, like lite som man kunne beskrive kapitalismen i detalj
når den brøt fram. Men noen hovedtrekk virker uunngåelige. Vi har sett hvordan fantasiens
bruksverdi gradvis skyver magens bruksverdi og bytteverdien ut av verdibildet. Vi ser gjenskinnet av
denne bevegelsen i hvordan tjenesteyrker overtar for industri. Vi kan tenke oss at vi har kommet til
en fordeling av sysselsettingen hvor 1 % jobber i jordbruk og fiskerier, mens 4 % arbeider i
bearbeidende virksomhet, som industri, næringsmidler og bygg og anlegg. 5% av de sysselsatte er
tilstrekkelig til å skape magens bruksverdier, mens resten arbeider med fantasiens bruksverdier.
I praksis vil det ikke være andre grenser for hvor mye man kan forbruke av varer og tjenester
preget av fantasiens bruksverdi, enn de som settes av personens egne prioriteringer. Og der vil den
viktigste begrensningen formodentlig bli personens egen fritid. Følgelig vil et marked kunne fungere
bra for varer og tjenester av denne typen. Her kan man yte tjenester til hverandre. Så får man
prioritere om man vil ha fri eller yte tjenester for å forbruke andres tjenester. Om ikke alle
produserer raskere enn gjennomsnittet, vil ikke bety så veldig mye, dersom gjennomsnittet beveger
seg svært sakte i retning av det mer effektive. På samme måte vil en konkurranse om minst mulig
mengde arbeid nedlagt i varen ikke gi mening, når gjennomsnittet beveger seg svært sakte i retning
av det mer effektive.
Når det gjelder varer og tjenester som hører til magens bruksverdi, som klær, hus og mat vil
situasjonen være annerledes. Dette vil omfatte kanskje 5 % av de sysselsatte. Dette omfatter varer
som alle er avhengige av. Produksjonen av slike varer vil egne seg godt for en plan.
Befolkningsvolumet og dets behov vil være godt kjent i god tid i forveien. Hvilke varer som hører til
denne sfæren, og hvordan distribusjonen skal foregå vil være politiske spørsmål. Skal det skje i form
av borgerlønn, i form av faktiske varer og tjenester, hvordan skal man håndtere andelen av
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fantasiens bruksverdi som preger disse varene, f. eks. beliggenheten på hus, og andre
problemstillinger må løses.
Slik vil hovedelementene i den sosialistiske organisasjonen utvikle seg. For å unngå å komme dit, vil
kapitaleierne vil prøve med eksterne kriger, med autoritære statsdannelser, med utarming av det
arbeidende folket, med sugerør i de voksende økonomienes inntekter, med politiske
avledningsmanøvre, med alle tiltak som kan utsette kapitaleiernes fallitt og kapitalismens endelige
skjebne. Men……
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