
Forord. 

Artiklen er lavet i slutningen af 1970erne af et kollektiv. Derfor indeholder artiklen ingenting 

om socialismen fald i flere lande i Østeuropa eller om Sovjetunionens sammenbrud i 

december 1991. Den 12. juni 1991 vinder Boris Jeltsin præsidentvalget i Den russiske 

Republik og i juli udsender han et dekret om forbud mod tilstedeværelsen af politiske partier 

på arbejdspladserne. D. 24. august overføres alt ejendom fra Sovjetunionens kommunistiske 

Parti til Den Øverste Sovjet og Boris Jeltsin fra Sverdlovsk overtog ledelsen af Ruslands 

Folkekongres d. 1. november 1991. Allerede d. 6. november 1991 forbyder Boris Jeltsin 

Sovjetunionens kommunistiske Parti samt Ruslands kommunistiske Parti og d. 8. december 

erklærer man Sovjetunionen for opløst (Unionen af de 15 Sovjetrepublikker). D. 2. januar 

1992 starte Jegor Gajdar ’liberaliseringen’ af priser, m.v. og d. 19. august indførte Jeltsin et 

omfattende privatiseringsprogram, som gjorde nogle meget rige og endnu flere fattige fra d. 

1. oktober. Forbrugspriserne steg med omkring 1000 procent, og i løbet af det første år med 

fri prisdannelse havde Rusland en inflation på ca. 2500 procent. Samtidig blev rubelen så 

godt som værdiløs. D. 24. juli 1993 påbegynder Ruslands Centralbank en pengeombytning 

og befolkningen gribes af panik. Den 21. september 1993 forelægger Boris Jeltsin sit dekret 

nr. 1400, der omhandler nedlæggelsen af Folkekongressen og Den Øverste Sovjet…og den 

Internationale Valutafond, IMF gav straks et lån på 19 milliarder dollar som tak. Det var lidt 

forunderligt fordi der tidligere lå billarder af US dollars i statskassen i Moska. Samme dag 

omringer militærets styrker parlamentsbygningen i Moskva, afbryder vand, el og 

varmeforsyningen og frem til den 4. oktober, hvor militæret med panservogne bombarderer 

og angriber det omringede og belejrede folkevalgte parlament. Statskuppet er en realitet i 

republikken Rusland. Boris Jeltsin og hans kumpaner havde banet vejen for en ustyrlig 

kapitalisme, men på den måde at topembedsmænd kunne overtage statsejendom for en slik, 

og således udviklede røverkapitalisme sig ’med alles kamp mod alle’. Mange blev 

milliardærer. Mafiaen voksede overalt og mindst 10 millioner russere døde af sult.  

Socialismens sammenbrud medførte at vestmagterne i Nato fik frit spil til at udvide deres 

økonomiske og militære territorium, og kunne føre deres militære krige mod de socialistiske 

lande i den arabiske verden, Irak, Libyen, m.v. og hvor militæret overtog magten i Ægypten 

og Mali efter at folkevalgte partier stiftede regering, og hvor Jugoslavien og Serbien også 

blev et tidligt offer – også Afghanistan. Danmark skulle føre krig på fremmede slagmarker 

under deres kristne fane. I Danmark blev der indført en ny strukturreform i 2007, som ikke 

engang var forelagt partiernes egne medlemmer, og som medførte centralisering, - samtidig 

med - at der blev fremført ordblomster som 'nærdemokrati, decentralisering, medindflydelse', 

og nu med 98 kommuner, 5 regioner og 5 statsforvaltninger, og hvor var politiet ? Og for at 

opretholde illusionerne om folkestyret, har regeringen også pumpet millioner af kroner i 

mediestøtte til den borgerlige presse – (de kommercielle kapitalistiske medier), og så skulle 

der indkøbes nye amerikanske kampfly, som i værdi svarede til to nye Storebæltsbroer – og 

flyenes teknologi var allerede forældet. 

Det var den 15. september 2008 at USA´s fjerdestørste investeringsbank, Lehman Brothers, 

meddelte at de indleverede en konkursbegæring. Krakket af Lehman Brothers sendte 

finansielle chokbølger gennem hele den internationale finansverden efter den største 

konkurs nogensinde, og banken havde en gæld på 3.100 milliarder danske kroner. Flere af 

Europas største pensionsfonde ser ud til at være de største ofre for Lehman-kollapset. 

Lehman Brothers havde lånt store beløb ud til amerikanske boligejere på en særlig type lån: 

Subprime-lån, der de første to år var ekstremt billige, men hvor betalingerne derefter steg 

markant. Banken solgte også gældspapirer til en række andre investorer - herunder Danske 

Bank. Forsikringsselskaber, realkreditinstitutioner og andre banker blev revet med i faldet.  



Senere begyndte bankerne at hvidvaske penge og formuer - 1500 millarder danske kroner 

via den estiske filial i Danske Bank. Andre internationale spekulanter tømte den danske stat 

for 12,7 milliarder i udbytteskat. Og man må tilstå, at alt for mange havde en PhD fra Det kgl. 

Kollegium for Svindel….Kurt Thorsen, Stein Bagger, Klaus Riskær, Britta Nielsen, 

osv….Selskabstømmersagerne beløb sig til 2 milliarder i 1990erne; der var omfattende 

bestikkelsessager; en enkelt ejendomsspekulant snød for 1,2 milliard; og der var svindel på 

Københavns Rådhus, Ejendomsstyrelsen, Forsvaret, entreprenører, boligforeninger, osv…. 

og politikerne greb ikke ind overfor finanskapitalens udplyndring af statskasserne eller 

overfor finanskapitalens økonomiske herredømme i EU. Staterne måtte derfor på 

lånemarkedet og låne de manglende penge af den selvsamme finanskapital til skyhøje 

renter af dem, der havde drænet vore statskasser, - og dét havde jo været skatteydernes 

egne penge! Samtidig sker der ingen indgreb mod skattely-landene, hvor også 

spekulanterne holder til. Jo, Fanden er løs - også med religiøs tågesnak, løgne og fortielser. 

Der fremkom enorme statsgarantier i bankpakkerne efter 2009 og i finanssektoren 

manglende man indsigt og folkestyre; netop hos dem der frembringer den næste 

økonomiske krise. Åh ja, så fremkom de udenlandske kapitalfondes opkøb; ’vores 

realkreditforeninger’ og andelskasser, der opkøbes af aktieselskaber; så var der skattely 

landene igen, panama papers og ’muldyr’ med ulovlig pengetrafik – men der fremkom aldrig 

en finansiel transaktionsskat. 

Det er en hovedregel at det er Storkapitalen og deres politiske og journalistiske medløbere, 

der baner vejen for fascismen og krige, sammen med en håbløs uoplyst vælgerbefolkning, 

som strutter af tåbelige 'forklaringer', når de fortæller om hvorfor de agerer i deres 

magtesløshed som økonomiske gidsler i arbejdslivet, boligforhold, etc. Vælgerne er i vor tid 

med til at annullere folkestyrets idegrundlag i den kapitalistiske og borgerlige stat. 

Forskellige klasser og familier (mafiagrupper) har kæmpet om magten i ’staten’, for også at 

have eneretten på voldsmonopolet. De enfoldige forstår ikke hvordan købmændenes og 

fyrsternes templer fremkom med deres orientalske overtro og kristne kultkalender, de fatter 

ikke hvordan konge- og kirkemagt; adelsmagt- og godsejerne, finans- og krigsfyrster med 

lejetropper har ejendomsretten til voldsmonopolet og statsmagten, og hvorledes 

overklassernes økonomiske pengesystem med hoveri, tvang og alt dens væsen har 

gyldighed, og som via deres skolevæsen og borgerlige medier har forført og vildledt by- og 

landboungdommen - ud i mørket og i uoplysthed, hvor også det politiske parnas og 

litteraturen har gjort folkemasserne til kulørte spekulanter i en sådan grundighed, som ikke 

sømmer sig.  

Fra det konservative adelsparti fremkommer man i november 2018 med et lovforslag ’om 

ulovlig påvirkningsvirksomhed’ og lovforslaget er en del af den handlingsplan med 

lovbemærkninger ’mod såkaldte udenlandske påvirkningsoperationer’ i det krigsførende 

Danmark. Mange anser at loven vil forsøge at stoppe den almene frie meningsdannelse, 

dvs. meninger der fremkommer som en legitim kritik med et gyldigt formål fra borgerne. 

Samtidig vil lovforslaget lægge en stopper på danskernes lyst til at dele information på de 

sociale medier, idet straffelovens § 108 vil kriminalisere helt almindelige borgeres 

udbredelse af synspunkter og information på sociale medier, hvis der er tale om synspunkter 

eller information som kan ’påvirke den almene meningsdannelse’ i Danmark, og hvis der er 

en forbindelse (også indirekte) til en udenlandsk stat eller efterretningstjeneste. 

’Påvirkningen’ kan ske på internettet, de sociale medier, tv, radio, aviser og alle øvrige trykte 

medier. Men lovforslaget ses altså som et desperat forsøg på at få os til at ’holde mund’, og 

som vil understøtter magthavernes dagsorden og deres ’forklaringer’ fra 

regeringskontorerne. Grundlovens § 77 skriver, at enhver er berettiget til på tryk, i skrift og 

tale at offentliggøre sine tanker, men dog under ansvar for domstolene, og censur og andre 

forebyggende forholdsregler kan ingensinde påny indføres. Men nu har ’det etablerede 



samfund’, statsmagten i særdeleshed og de kapitalistiske magthavere åbenbart endnu et 

større behov for juridisk beskyttelse mod ytringsfriheden og sandhederne, thi borgernes 

synspunkter vil kunne blive defineret som ’trussel’, ’ulovlig påvirkningsvirksomhed’, ’fake 

news’, ’forkert information’, ’propaganda’, og vil kunne medføre fængselsstraf op til 12 års 

fængsel,- og man bliver straffet, uanset om påvirkningen lykkes eller ej, ligesom man 

risikerer retsforfølgning for spionage for at dele ’politisk indhold på de sociale medier’. Dvs. 

ytringsfriheden rammes når der skal påvises løgnekampagner, forvrængningerne, 

misinformation, vildledende oplysninger, fortielserne eller faktatjek i de medierne. 

Whistleblower-ordningen, der skulle oplyse om kritisable eller ulovlige forhold i selskaber og 

offentlige institutioner, får muligvis også vanskeligere forhold, ligesom påvisningen af 'fake 

news', bl.a. når arbejdsgiverne påstår at de mangler arbejdskraft, og hvor det efterfølgende 

viser sig at være usandt. Lovbemærkningerne er fulde af svævende begreber som 

’påvirkning af den almene meningsdannelse’ og ’den offentlige debat’. Men internettets 

udbredelse har jo medført, at informationerne i dag flyder frit over landegrænserne, thi ellers 

ville vi jo ikke kunne få orientering om en konference i Polen om 'Fred og Sikkerhed', som 

viser sig at være et amerikansk forsøg på at samle en international støtte til en krig mod 

Iran; eller om den store europæiske udbyttesag, hvor et netværk af kriminelle finansfolk og 

storbanker har suget mindst 410 milliarder kroner ud af de europæiske statskasser; de 

hemmelige aftaler i EU; eller om alle de andre attentater mod fællesskabets penge og 

skattesystemet, panama papers, etc. Statens ideologi vil gøre borgerne til fjender, da det 

kan blive strafbart at dele udenlandske kilder, pressemeddelelser, etc.. og det samtidig med 

at der i forvejen sker masseovervågning på internettet og telefonerne, og hvor der ligeledes 

allerede er ret mange begrænsninger af ytringsfriheden, bl.a. offentligt ansattes ytringsfrihed, 

holdninger og tanker i skrift og tale. Censuren bliver altså genindført i smukke ordblomster, 

men det er jo lusket, at de samme besiddende politiske og økonomiske kræfter afvikler 

nationalstaterne og ofre disse til finanskapitalens internationale guillotine, og begrænser 

ytringsfriheden i Den europæiske Union.  Grundlaget for den frie information, fri presse og 

ytringsfrihed passer altså ikke mere ind i magthavernes religiøse bevidstløshed, og kommer 

for andre borgere til at virke som undertrykkelse og som murbrækker for politisk ensretning, 

som vi kender det fra fyrsternes grænseoverstridende kirkeliv, deres orientalske 

kirkefortællinger med deres evindelige og bestandige fortolkninger og dobbeltmoral. Ytrings- 

og trykkefriheden var jo en forudsætning for de vesteuropæiske kapitalistiske lande, og var 

en del af grundlaget for de liberale grænseoverstridende ideer, der førte til revolutionerne i 

1848/49, hvor borgerklasserne kom til magten og indførte den nye håndfæstning: 

Grundloven. Censuren skulle væk og Menneskerettighedskonventioner skulle sikrer, at alle 

borgere kunne give udtryk for deres holdninger uden indblanding fra staten. Men loven er en 

glidebane for vilkårlighed, inkvisition og redefinering af gestapo-overgreb. De besiddende 

klasser og deres politiske gerningsmænd vil således indføre fængsel for ’at påvirke’, - som 

de nye ordblomster formuleres, og det på et tidspunkt hvor kapitalismen fremviser sine 

skyggesider, - og loven er politisk bestillingskunst, der fremkomme med regler som 

påminder os om nazismens fremkomst. Fremover kan det blive strafbart at dele kritiske 

artikler på Facebook om eksempelvis NATO-medlemsskabet, oprustningen, milliarderne i 

skattely, ’banditterne i habitterne’, såfremt domstolene kan udlægge og træffe beslutning 

om, at en udenlandsk stat eller efterretningstjeneste står bag ’informationerne’. Så det kan 

blive ulovligt og strafbart, når borgerne frembringer kritiske holdninger om politik, økonomi, 

etc. som domstolene kan udlægge som ’påvirkningsvirksomhed med henblik på at påvirke 

beslutningstagning eller den almene meningsdannelse’. Ytringsfriheden strander – og man 

viser den groveste foragt for folkestyret. 
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Indledning

Den politiske økonomi studerer samfundsproduktionen i dens 
forskellige udviklingsfaser. I denne bog behandles den kapi
talistiske produktionsmåde.

Denne bog, som er beregnet for en bred kreds af personer, 
der studerer politisk økonomi, giver en organisk fremstilling 
af kapitalismens almene teori, skabt af Karl Marx, Lenins 
teori om imperialismen og kapitalismens almene krises pro
blemer.

Først gennemgås kapitalismens almene lovmæssigheder 
og kategorier i de former, hvori de fremtræder under den 
moderne kapitalisme, under hensyntagen til monopolernes 
indflydelse og kampen mellem de to verdenssystemer. Videre 
analyseres de lovmæssigheder, som er betinget af monopo
lernes herredømme, af monopolistisk kapitalismes voksen 
over i statsmonopolistisk kapitalisme, af den tekniske og 
videnskabelige revolution samt af kapitalismens almene kri
se. I bogens sidste del afdækkes årsagerne til kapitalismens 
uundgåelige revolutionære sammenbrud, ligesom der gives 
en kritik af borgerlige teorier om den moderne kapitalismes 
økonomi.

Da den politiske økonomi studerer samfundsproduk
tionen, er det for at få rede på den kreds af problemer, 
som denne videnskab omfatter, nok nødvendigt omend kort 
at se på spørgsmålet om, hvad den materielle produktion er.

Produktionen af materielle goder er samfundslivets 



       
      
   
 
      
 

 

       
      
   
 
      
 

       
      
   
 
      

grundlag. Denne produktion omfatter arbejdet, arbejdsma
terialerne og arbejdsmidlerne.

Arbejdet er først og fremmest menneskets målrettede 
virksomhed, som tager sigte på produktion af de nødvendige 
goder. Alt det, menneskene skal bruge for at opretholde 
livet, findes ikke i naturen i færdig tilstand. De er nødt 
til at producere de nødvendige goder. Ved at indvirke på 
naturen udvikler menneskene deres evner og erhverver sig 
ny viden. I en vis forstand kan man sige, at det er arbejdet, 
som har skabt selve mennesket.

Arbejdsmaterialerne er alle de ting, som menneskets ar
bejde er rettet imod. Det kan være naturens egne gaver, 
f. eks. malm, som udvindes fra undergrunden, eller det kan 
være ting, som allerede er blevet udsat for menneskenes 
arbejde. Sidstnævnte kaldes råmaterialer eller råstoffer. 
I takt med videnskabens og teknikkens udvikling bliver 
omfanget af arbejdsmaterialer bredere og bredere, og der 
åbner sig nye metoder og midler for udnyttelse af disse ma
terialer.

Arbejdsmidlerne er alle de ting, hvormed mennesket 
bearbejder arbejdsmaterialet og tilpasser det, så det kan 
tilfredsstille menneskets behov. Hertil henregnes ikke blot 
de egentlige arbejdsredskaber, men også jord, veje, produk
tionsbygninger, kort sagt alle de materielle betingel
ser, uden hvilke arbejdsprocessen overhovedet ikke kan gen
nemføres. Af alle disse arbejdsmidler spiller arbejdsredska
berne, især de mekaniske, den vigtigste rolle. De er, med 
Marx’ billedlige udtryk, produktionens ben- og muskel
kraft.

Arbejdsmaterialerne og arbejdsredskaberne udgør til
sammen produktionsmidlerne, eller produktionens materielle 
faktorer.

Produktionsprocessens materielle og personelle faktorer 
udgør tilsammen samjundets produktivkrafter.

Til produktionens personelle faktorer hører de arbejdende 
masser, som sætter produktionsmidlerne i bevægelse. I alle 
faser i samfundets udvikling er de arbejdende masser den 
vigtigste produktivkraft. “Hele menneskehedens første pro
duktivkraft er arbejderen, den arbejdende,"1) skrev Lenin. 
Uden de mennesker, som har arbejdsrutine, produktionser

1) V.I. Lenin. Samlede værker (russisk), 5. udgave, Moskva 1963, 
bd. 38, s. 359



  
     
      
   

  
     
      

 

   

  
     
      
   

 
 

faringer og viden, kan produktionsprocessen ikke gen
nemføres. Arbejdsmidler og arbejdsmaterialer skabes af men
nesket; de bliver først til materielle faktorer i produkti
onsprocessen, når de tilføjes levende, menneskeligt ar
bejde.

Menneskenes indsats i produktionen består ikke blot i 
produktionsudvidelse, men også i stadig forbedring af alle 
arbejdsredskaber (teknikken) samt i udvikling af videnska
ben, som i højere og højere grad bliver en direkte produktiv
kraft.

De samfundsmæssige produktivkræfter er altså de af 
samfundet skabte produktionsmidler og de mennesker, som 
sætter dem i funktion. De samfundsmæssige produktivkræfter 
udtrykker menneskenes aktive holdning til naturen. Deres 
udviklingsniveau er udtryk for, i hvor høj grad mennesket 
har herredømme over naturkræfterne.

Produktivkræfterne udgør kun én side af produktionspro
cessen. Dens anden side er produktionsrelationerne.

Under produktionsprocessen indvirker menneskene ikke 
kun på naturen, de træder samtidig også ind i ganske be
stemte relationer til hinanden. “De producerer kun ved, at 
de arbejder sammen på en bestemt måde og indbyrdes 
udveksler deres frembringelser. For at producere indgår de 
i bestemte forbindelser og forhold [relationer] med hinanden, 
og kun inden for disse samfundsmæssige forbindelser og 
forhold [relationer] finder deres indvirken på naturen, fin
der produktionen sted.*4)

1) Karl Marx og Friedrich Engels. Udvalgte skrifter i to bind.
Forlaget Tiden, København 1976, bd. 1, s. 84

De samfundsmæssige forbindelser og relationer, som men
neskene indtræder i under produktionsprocessen, kaldes pro
duktionsrelationer .

Produktion kan ikke finde sted uden en eller anden form 
for ejendom, eftersom ejendom er en historisk bestemt, 
samfundsmæssig form for menneskenes tilegnelse af materiel
le goder, herunder først og fremmest af produktionsmidler. 
Formen for fordeling af produktionsmidlerne mellem men
neskene bestemmer også formen for disses tilegnelse af pro
duktionens resultater. De af menneskenes indbyrdes rela
tioner, som modsvarer deres relationer til produktionsmid- 1 * 



 
               
       
  

              
       
  

              
       
  

lerne, deres egne eller fremmedes, kaldes for ejendomsrela
tioner.

Ejendomsrelationerne spiller en afgørende rolle i produk
tionsrelationerne; de bestemmer hvilken type af produk
tionsrelationer, der er tale om, og ligeledes selve produktio
nens karakter. Ejendommens karakter bestemmer også men
neskenes indbyrdes udveksling af virksomhed, den måde 
hvorpå arbejdskraften forenes med produktionsmidlerne, og 
til syvende og sidst — samfundets klassestruktur.

Menneskenes relationer til produktionen bestemmer også 
de tilsvarende fordelingsrelationer, dvs. de konkrete former 
for og proportioner i fordelingen af samfundets bruttopro- 
dukt mellem samfundets medlemmer.

Produktionsrelationerne kan være nok så forskellige i 
forskellige samfund, men tager man det grundlæggende ved 
dem, kan de efter deres karakter opdeles i to typer, nemlig 
i relationer mellem herre og underordnet, og relationer af 
kammeratligt samarbejde og gensidig bistand.

Relationerne mellem herre og underordnet bygger på 
privateje af produktionsmidlerne og er udtryk for det ene 
menneskes udbytning af det andet. Dette finder sted i 
slavesamfundet, i det feudale samfund og i det kapitalistiske 
samfund. Kammeratligt samarbejde og gensidig bistand mel
lem arbejdere, der er befriet for udbytning, er karakteristisk 
for det socialistiske samfund. Disse relationer bygger på 
samfundseje af produktionsmidlerne, som udelukker udbyt
ning.

En særlig plads indtager de internationale økonomiske 
relationer, som er afledt af de økonomiske relationer, der 
er skabt i det enkelte land.

Produktivkræfterne og produktionsrelationerne befinder 
sig i ubrydelig enhed. Enheden mellem produktivkræfter 
og produktionsrelationer udgør produktionsmåden.

Produktionsmåden ligger til grund for hele samfundets 
liv. Menneskenes produktions- eller økonomiske relationer 
danner samfundets økonomiske basis, hvoraf den tilsvarende 
overbygning udvikler sig, dvs. samfundets politiske og ide
ologiske anskuelser og de dertil svarende institutioner. Sam
men med overbygningen udgør produktionsmåden den ø/co- 
nomiske samfundsformation. Der kendes følgende økonomiske 
samfundsformationer: ursamfundet, slavesamfundet, feuda
lismen, kapitalismen og kommunismen, hvis første fase er 
socialismen.



     

   
 
   
       
 

     

   
 
   
      
 

     

   
 
   
      
 

Produktionsrelationerne bestemmes til syvende og sidst 
af produktivkræfternes udviklingsniveau. Forandringer i 
samfundets produktion begynder altid med forandringer i 
produktivkræfterne, først og fremmest arbejdsredskaberne. 
Produktivkræfterne er produktionens mest bevægelige ele
ment. Under arbejdsprocessen akkumulerer menneskene hele 
tiden nye produktionserfaringer, ligesom de forbedrer ar
bejdsredskaberne. I en bestemt fase nødvendiggør produk
tivkræfternes udvikling en forandring af produktionsrela
tionerne, hvis karakter ikke længere svarer til de nye pro
duktivkræfter.

Som følge af produktivkræfternes udvikling måtte feuda
le produktionsrelationer således vige pladsen for kapita
listiske, og kapitalistiske for socialistiske.

Men produktionsrelationerne følger ikke passivt efter 
produktivkræfternes udvikling. Produktionsrelationerne kan 
også tilbagevirke på produktivkræfternes udvikling og enten 
fremskynde eller hæmme deres udvikling. Så længe produk
tionsrelationerne svarer til produktivkræfternes givne ud
viklingsniveau, er de en mægtig faktor i disses udvikling. 
Da kapitalismen afløste feudalismen, var de nye kapitalis
tiske produktionsrelationer ligefrem en drivkraft for pro
duktivkræfterne. Men som tiden gik, kunne de kapitalistiske 
produktionsrelationer ikke længere stå mål med produktiv
kræfternes hastige udvikling og blev en hindring for den 
videre udvikling.

Som resultat af, at produktionsrelationerne ophører at 
modsvare de nye produktivkræfter, modnes en konflikt mel
lem produktivkræfter og produktionsrelationer. Denne kon
flikt fjernes ved at afskaffe de udlevede produktionsrela
tioner. Konflikten mellem de nye produktivkræfter og de 
gamle produktionsrelationer udgør det økonomiske grundlag 
for den sociale revolution. Ophævelse af de gamle produk
tionsrelationer og indførelse af de nye betyder udskiftning 
af produktionsmåden.

Eftersom produktionsrelationerne ikke blot betinger et 
historisk bestemt system for samfundsproduktionen, men 
tillige samfundets sociale struktur, studerer den politiske 
økonomi også dette problem. I et klassesamfund udgør pro
duktionsrelationerne først og fremmest de økonomiske rela
tioner mellem klasserne.

Produktionsrelationernes væsen kommer til udtryk i øko
nomiske love, som er de økonomiske samfundsformationers 



 
      
    
         
  

 
      
    
         
  

 
      
    
         
   

udviklingslove. De økonomiske love ytrer sig i menne
skenes virksomhed, men er ikke desto mindre af objektiv 
karakter. De økonomiske love er objektive, fordi produkti
onsrelationerne som deres bevægelsesform er objektive. Pro
duktionsrelationerne udvikler sig ikke efter menneskenes 
eget valg, men er afhængige af produktivkræfternes udvik
lingsstade. Derfor kan menneskene hverken ophæve eller 
skabe økonomiske love vilkårligt.

De økonomiske love har historisk forbigående karakter. 
De opstår under givne produktionsrelationers udvikling, de 
styrer disse relationer, men ophører at virke og eksistere 
under andre betingelser, når de relationer, de er affødt 
af, skiftes ud med nye produktionsrelationer.

Privatejendommens herredømme er årsag til, at kapita
lismens økonomiske love virker spontant. Den private ejen
dom til produktionsmidlerne splitter menneskene og overla
der dem til tilfældighedernes spil. Under kapitalismen baner 
de økonomiske love sig vej igennem en mængde af tilfældig
heder. “I den kapitalistiske produktion er det i det hele 
taget altid sådan, at den generelle lov kun gør sig gældende 
som herskende tendens på en yderst kompliceret og tilnærmet 
måde, som et aldrig fastslået gennemsnit af stadige sving
ninger."1)

I klassesamfundet får udnyttelsen af de økonomiske love 
klassekarakter. Under kapitalismen udnytter arbejderklassen 
således de økonomiske love med henblik på en socialistisk 
revolution, for overgang til socialismen. Men borgerskabet 
gør naturligvis modstand mod dette og forsøger i stedet at 
styrke kapitalismen. En bevidst, planmæssig udnyttelse af 
de økonomiske love i hele samfundets interesse er kun mulig 
under socialismen.

Fetichdyrkelse af de økonomiske love og blindt knæfald 
for dem som noget fatalt og uafvendeligt demoraliserer men
neskene, hæmmer deres initiativ og kreativitet, dømmer 
menneskene til passivitet og forklejner den revolutionære te
oris betydning.

De økonomiske love kan opdeles i tre grupper. Til første 
gruppe hører de specifikke økonomiske love, som kun er 
at finde i én økonomisk samfundsformation. Erkendelsen 



 
            
   
 
  

 
            
   
 
  

 
            
   
 
  

af disse love afdækker det specifikke ved den givne økono
miske samfundsformation. En særlig plads tilfalder her hver 
enkelt samfundsformations økonomiske grundlov. Den be
stemmer formålet med produktionen i den givne samfunds
formation og de midler, hvormed dette mål nås.

Den anden gruppe omfatter de almene økonomiske love, 
som uden undtagelse virker i alle økonomiske samfundsfor
mationer. Det gælder loven om, at produktionsrelationerne 
skal modsvare produktivkræfternes udviklingsniveau og ka
rakter, loven om proportional fordeling af produktionsmidler 
og arbejdskraft mellem produktionens forskellige brancher, 
loven om stigende arbejdsprodukt ivitet og -effektivitet. 
Alle disse almene økonomiske love knytter samfundets 
udvikling sammen til én naturlig, historisk lovmæssig 
proces.

Den tredje gruppe omfatter de særlige økonomiske love, 
som ikke kun virker i én, men flere økonomiske samfunds
formationer, dog ikke i alle. Som eksempel kan nævnes 
værdiloven, der eksisterer under vareproduktionen. Værdi
loven opstår i slavesamfundet og eksisterer fortsat under 
feudalismen og kapitalismen samt i det kommunistiske 
samfunds første fase, socialismen.

Imidlertid er karakteren og de konkrete ytringsformer 
af de to sidste grupper af love forskellige i forskellige øko
nomiske samfundsformationer. Disse særegenheder er betin
get af hver produktionsmådes specifikke produktionsrela
tioner.

Den politiske økonomi undersøger udviklingen af menne
skenes produktionsmæssige, dvs. deres økonomiske relationer 
og de dermed forbundne karakteristiske økonomiske love, 
tillige med lovene for produktionens funktionering samt 
for fordeling, udveksling og forbrug på samfundets forskel
lige udviklingstrin.

Da produktionsrelationerne udgør produktivkræfternes 
samfundsmæssige udviklingsform, studerer den politiske øko
nomi altid produktionsrelationerne sammenholdt med pro
duktivkræfterne. De økonomiske love er samtidig produk
tivkræfternes udviklingslove. Under studiet af de økono
miske love afdækker den politiske økonomi mekanismen 
i deres virkning.

Den politiske økonomi beskæftiger sig med de historisk 
bestemte produktionsrelationer, dvs. ursamfundets, slave
samfundets, feudalsamfundets, kapitalismens og socialis



 
  
         
  
            

 
  
         
  
            

 
  
         
  
            

mens. Den politiske økonomi undersøger den samfundsmæs
sige produktions udvikling fra dens laveste til dens højeste 
stadier. Den viser, at hele forløbet af menneskehedens hi
storie forbereder kommunismens sejr.

Den politiske økonomi undersøger produktionens sam
fundsmæssige struktur i dennes enhed og vekselvirkning med 
den samfundsmæssige overbygning, da hver økonomisk sam
fundsformation er en konkret enhed af produktivkræfter 
og produktionsrelationer.

Eftersom produktionsrelationerne i første række frem
træder som relationer mellem sociale klasser i forskellige 
samfundsformationer, trænger den politiske økonomi ned i 
selve grundlaget for samfundslivet og de forskellige klassers 
livsvigtige interesser. Derfor vil der aldrig findes en fælles 
politisk økonomi for alle klasser.

Til forskel fra borgerlige økonomer, som udgiver deres 
teorier for at være almenmenneskelige og hævet over klasser 
og partier, benægter marxister ikke, at den marxistisk
leninistiske politiske økonomi har klassemæssig og partisk 
karakter. Men denne klassemæssige karakter og partiskhed 
hindrer ikke den marxistiske politiske økonomi i at være 
dybt videnskabelig og objektiv. Dette forklares ved, at ar
bejderklassens interesser falder sammen med samfundsud
viklingens objektive forløb og med interesserne hos de folk, 
der kæmper for det menneskelige samfunds befrielse fra 
kapitalistisk undertrykkelse.

Den marxistisk-leninistiske politiske økonomis metodo
logi er baseret på den dialektiske og den historiske materi
alisme, som forklarer naturens, samfundets og tænkningens 
almene udviklingslove. De vigtigste af disse love er følgende: 
fænomenernes gensidige forbindelse og afhængighed, deres 
uafbrudte bevægelse, forandring og udvikling. Under denne 
udvikling sker et omslag fra kvantitet til kvalitet, dvs. 
at gradvise kvantitative forandringer fører til fundamentale 
kvalitative forandringer, til spring og til principielt nye 
fænomeners og lovmæssigheders opståen. Kilden til 
forandringerne og udviklingen ligger i det givne fæno
mens modsigelsesfyldte væsen, som udgør selve dets 
indhold.

Med den historiske materialisme som grundlag går den 
marxistisk-leninistiske politiske økonomi ud fra, at den 
samfundsmæssige væren bestemmer den samfundsmæssige 
bevidsthed, og at rødderne til samfundets økonomiske fæno



       
            
           

       
            
           

       
            
           

mener findes i den materielle produktion, som udgør grund
laget for hele samfundslivet.

Under udforskningen af det økonomiske liv benyttes den 
videnskabelige abstraktionsmetode. At gå fra del konkrete 
til det abstrakte vil sige at se bort fra de konkrete former, 
fra alt tilfældigt og sekundært. Denne metode er nødvendig 
for at trænge ind i fænomenernes og processernes væsen. 
Efter klarlæggelse af det væsentlige går undersøgelsen fra 
det abstrakte til det konkrete i alle dets mangfoldigheder, 
og til undersøgelse af de former, hvori det væsentlige frem
træder på fænomenernes overflade.

Den politiske økonomis metode er en kombination af 
det logiske og det historiske. Den logiske undersøgelses
metode afslører den i sig selv nødvendige rækkefølge af 
de økonomiske kategoriers og loves opståen og udvikling. 
Den historiske undersøgelsesmetode betragter fænomenerne 
i deres historiske rækkefølge. I den marxistisk-leninistiske 
politiske økonomi strider den logiske undersøgelsesmetode 
ikke mod den historiske. Den er slet og ret en historisk 
metode, blot frigjort fra den historiske form.

Eftersom de økonomiske fænomener og processer har en 
såvel kvalitativ som kvantitativ karakteristik, sammen
kædes den kvalitative og den kvantitative analyse i den 
politiske økonomi. En afgørende rolle tilkommer den kvali
tative analyse. Samtidig må man ikke ignorere betydningen 
af den kvantitative analyse og anvendelsen af matematiske 
metoder, der ikke blot er betegnende for processernes kvanti
tative side, men som også ved en rigtig, videnskabelig 
fremgangsmåde kan fremme studiet af fænomenernes kva
litative sider.

Den marxistisk-leninistiske politiske økonomis metodo
logi adskiller sig væsentligt fra den borgerlige, der bygger 
på borgerlig filosofi, et sammenkog af idealisme og vulgær
materialisme — den trænger ikke ind i fænomenernes væsen, 
berører kun deres overflade og sætter kvantitativ analyse 
i første række, idet den ignorerer processernes kvalitative 
indhold. Den borgerlige politiske økonomis klassemæssige 
holdning og den dermed nært forbundne, uvidenskabelige 
metodologi er en uoverstigelig hindring for videnskabelig 
analyse af økonomiske fænomener.

Vor tids eneste videnskabelige politiske økonomi er 
arbejderklassens, dvs. den marxistisk-leninistiske politiske 
økonomi. Den er et magtfuldt redskab for arbejderklassen 



      
      
      

og alle arbejdende i deres kamp for frigørelse fra det ka
pitalistiske åg. Den udruster menneskene med kendskab til 
samfundsudviklingens økonomiske love, giver dem klare 
perspektiver og et videnskabeligt grundlag i udarbejdelsen 
af programmer for de arbejdendes økonomiske og politiske 
krav. Den viser udviklingslandenes folk veje til opnåelse 
af økonomisk uafhængighed som en nødvendig forudsætning 
for deres nationale fremskridt.



 
 

     
 

 
 

  
    
  

 
 
 

     
 

  
        

 
 
 

     
 

  
     
   

Kapitel 1 
GRUNDLÆGGENDE FASER I KAPITALISMENS 

UDVIKLING. ØKONOMISKE SEKTORER. 
KLASSER OG KLASSEGRUPPERINGER 

I DEN MODERNE KAPITALISTISKE VERDEN

Kapitalismen er et samfundssystem, hvorunder de få per
soner, der ejer produktionsmidlerne, udbytter lønarbejderne, 
som udgør den største del af samfundet.

Dette system har kun eksisteret i nogle få århundreder. 
Men menneskesamfundets historie kan tælles i årtusinder. 
Altså må der være andre samfundsformationer forud for 
kapitalismen. Men rester af disse formationer, først og frem
mest af feudalisme, er bevaret i den kapitalistiske verden 
selv i vor tid.

1. FØRKAPITALISTISKE RELATIONER UNDER 
DE NUVÆRENDE BETINGELSER

Det allerældste samfundssystem er ursamfundet. Karak
teristisk for dette er produktivkræfternes meget ringe ud- 
Levn af ursamfundets viklingsniveau. Urmennesket var 
Og slavesamfundets meget svagt udrustet i kampen
produktionsrelationer ““‘mod naturen og kunne ikke frem

skaffe de nødvendige eksistensmidler 
alene. Dette bestemte sådanne træk ved ursamfundet som 
kollektivt arbejde med primitive arbejdsredskaber, fælles 
ejendom og ligelig fordeling af de i fællesskab fremskaffede 
produkter. Levn af disse produktionsrelationer kan den dag 
i dag iagttages visse steder i verden, f. eks. i Centralafrika.

I takt med produktivkræfternes udvikling afløstes ursam
fundet af slavesamfundet; det karakteriseres ved slaveejernes 
private eje af alle de vigtigste produktionsfaktorer: jorden, 
arbejdsredskaberne og -materialerne og selve producenten — 



    
 
    

 

  
 

   
  

    

    
 
   
 

  
 

  
  

    

    
  
   

 

  
 

   
  

    

slaven. Slaveejerne ejede hele det fremstillede produkt, 
hvorfra der kun blev trukket et minimum af midler til 
opretholdelse af slavernes liv. Slaveejerrelationer under mo
derne betingelser findes endnu i en række lande; selv i 
visse kapitalistisk udviklede områder, som i USA’s sydsta
ter, hvor kapitalister ved at udbytte lønarbejderne, også 
beriger sig ved gældsslaveri.
„ , , Det sidste førkapitalistiske sam-Feudalismens levn ri . r j v n .lundssystem var feudalismen. Det 
vigtigste træk ved feudalismen er, at jorden ejes af feudalher
rerne, hvilket giver dem mulighed for uindskrænket at 
udbytte bønderne og forpagterne. Feudale forhold er i be
tydelig grad bevaret i tidligere kolonier og udviklings
lande. Rester af feudalisme findes også i udviklede kapita
listiske lande. Således eksisterer der stadig i England store 
adelige jordbesiddelser, hvor feudallignende udbytning af 
bønderne opretholdes. Karakteristisk er også lalifundierne i 
Latinamerika og godsbesiddelserne i en række sydeuropæiske 
lande.

2. GRUNDLÆGGENDE FASER I UDVIKLINGEN AF 
DEN KAPITALISTISKE PRODUKTIONSMÅDE

Kapitalismen opstod i Vesteuropa i 14.-15. århundrede. 
Til at begynde med eksisterede og udviklede den sig som
Formonopolistisk 
kapitalisme

jørmonopolistisk kapitalisme, ken
detegnet ved den frie konkurrences 
herredømme. Det betød enkelte selv-

stændige kapitalisters ejendom til produktionsmidlerne. I 
enhver branche tilhørte virksomhederne som regel enkelte 
individuelle ejere, og ikke selskaber, som det er tilfældet
i vore dage.
Monopolistisk 
kapitalisme

Større kapitalister begyndte gradvis 
at udskille sig blandt mængden af in
dividuelle driftsherrer. Gennem kon

kurrencen bemægtigede de sig mindre industridrivendes og 
købmænds kapital. 1 sidste tredjedel af 19. århundrede 
begyndte store kapitalister at slå deres kapital sammen 
og indgå indbyrdes aftaler. Resultatet blev en række mægti
ge monopolistiske selskaber. Dermed var kapitalismen trådt 
ind i en ny udviklingsfase, imperialismen, som var ken
detegnet ved, at monopolerne blev helt dominerende i de



   
  

          
 

 
     

     

   
  

          
 

 
     

      

   
  

          
 

 
     

      

vigtigste kapitalistiske landes økonomiske og politiske liv 
og derefter i hele den kapitalistiske verden. Overgangen 
fra kapitalismens førmonopolistiske til dens monopolistiske 
fase er analyseret af Lenin, der således skabte imperialis
meteorien.
Kapitalismens 
almene krise

I den første tid herskede monopolis
tisk kapitalisme på hele jorden. Men 
dens tiltagende herredømme indebar

også, at dens iboende modsigelser tog til. Det var såle
des skærpelsen af imperialismens klasse-, nationale og 
mellemstatslige modsigelser, der førte til første verdenskrig. 
Krigen svækkede i den grad verdenskapitalismen, at denne 
ikke var i stand til at afværge den socialistiske revolutions 
sejr i 1917 i Rusland, et af de største lande. Siden da er 
imperialismen ophørt med at være en verdensomspændende 
magthaver. Verdenskapitalismens almene krise begyndte at 
udvikle sig; det betyder, at det faldefærdige kapitalistiske 
system sprænges af stadig nye socialistiske og nationale 
befrielsesrevolutioner og nu står over for et voksende so
cialistisk system, som flere og flere lande lægger kursen 
om mod.

3. GRUNDLÆGGENDE FORMER FOR KAPITALISTISK 
EJENDOM I VOR TID

Som allerede nævnt var den individuelle kapitalistiske 
ejendom karakteristisk for kapitalismen i 19. århundrede.

Den eksisterer stadig i alle kapita-

somheder. Det er klart, at virksomheder som tilhører 
individuelle1 ejere er yderst forskellige, hvad angår antallet 
af beskæftigede, anlægskapitalens størrelse, mængden af 
fremstillede produkter osv. Der findes både små, mellem
store og store individuelle kapitalistiske virksomheder. 
Men de små og de mellemstore spiller en forholdsvis ringe 
rolle i den kapitalistiske produktion.
Storkapitalistisk 
ejendom

Kapitalistisk privatejendom opstod 
historisk gennem overtagelse af mindre 
næringsdrivendes (bønders og hånd-

værkeres) ejendom. 1 tiden derefter øgedes den kapitalistiske 
ejendom hovedsagelig gennem de stærkere kapitalisters 
opslugning af de svagere. Denne udvikling fandt sted i 



    
      
              

    
     
              

    
     
              

kraft af selve kapitalismens indre love, gennem konkur
rence. Et vigtigt led i denne proces blev udbredelsen af 
aktieselskaber. Et aktieselskab er en form for kapitalistisk 
gruppeejendom, hvor “den associerede kapitalist optræder 
i den enkelte kapitalists sted “Л) I vor tid er hovedpar
ten af kapital og produktion i kapitalistiske lande netop 
koncentreret i aktieselskaber.

, Produktionens koncentration og ak
form ,s ,s e tieselskabernes udvikling førte til en
kapitalistisk ejendom kvalitativ ny form for kapitalistisk

ejendom, nemlig privatmonopolistisk 
ejendom. I vor tid er monopolerne den fremherskende form 
for kapitalistisk ejendom i de imperialistiske lande.

Monopolet eksisterer almindeligvis som aktieselskab, 
hvilket imidlertid ikke betyder, at ethvert aktieselskab er 
et monopol. Som regel er kun store aktieselskaber mono
poler.

1 sin organisationsstruktur er monopolet hyppigst en 
sammenslutning eller i det mindste en overenskomst, en af
tale imellem de største kapitalister. Monopolets væsen består 
dog ikke i, at det er en sammenslutning mellem storkapita
lister, men i, at det har lagt beslag på en produktion i så 
stort omfang, at det får en afgørende økonomisk overlegen
hed over alle andre ikke-monopoliserede kapitalister og 
mindre aktieselskaber, ja endog over andre store selskaber 
inden for samme branche.

Under den førinonopolistiske kapitalisme blev den lille 
kapital almindeligvis fortrængt af storkapitalen gennem 
ruinering eller ved store virksomheders opslugning af ile 
små. Nu er denne proces betydeligt forstærket. Men der 
findes også en anden måde, hvorpå monopolerne kan for
trænge de små virksomheder, nemlig ved at sluse dem ind 
i det monopolistiske forretningssystem. Det vil sige, at på 
overfladen vokser antallet af selvstændige små virksomheder, 
men langt de fleste betjener og underlægges monopolerne. 
Det er ikke den brede kreds af forbrugere, som er deres 
marked, men monopolerne, der benytter de små virksomhe
der som underleverandører af forskellige detaljer og halvfa
brikata.

1) Karl Marx. Kapitalen, 2. bog 1, s. 318



      

 

 
 

 
                  

   
 

       

 

                   

   
 

      

 

 
                   

I de kapitalistiske lande råder staten 
over forskellige slags formuer. Heri 
indgår virksomheder, jord- og skov
besiddelser, rustninger og krigsmate
pengemidler og indeståender i statens

Den statsmonopolistiske 
form for kapitalistisk 
ejendom

riel, statsbudgettets 
kreditinstitutioner. Alt dette er statsejendom.

Af natur adskiller kapitalistisk statsejendom sig ikks 
fra privatkapitalistisk. Også den indebærer, at arbejds
kraften adskilles fra produktionsmidlerne, og at kapitalen, 
repræsenteret ved den imperialistiske stat, udbytter arbejds
kraften. Engels påpegede, at den borgerlige stat er “den 
ideelle totalkapitalist11.1) Under de nuværende betingelser 
er statsejendommen, ifølge sit klassevæsen, monopolernes 
totalejendom, dvs. statsmonopolistisk ejendom.

1) Marx/Engels Werke. Dietz Verlag, Berlin 1968, bd. 20, s. 2G0 
(Anti-DUhring)

De simple vareproducenters småejen- 
,mp e , . dom eksisterer og indtager en vis po-vareproducenters ... . , , i i

småejendom sitioii i de kapitalistiske landes so
ciale og økonomiske struktur. Denne 

form for ejendom har kapitalismen arvet fra førkapitalistiske 
produktionsmåder.

Det, der navnlig karakteriserer småvareproducenten er, 
al han producerer varerne ved sin egen personlige arbejds
indsats og ikke anvender lønnet arbejdskraft. Dette er den 
vigtigste forskel mellem ham og kapitalisten. På den anden 
side adskiller småvareproducenten sig fra proletaren ved, 
at han ejer produktionsmidler, som er frarøvet proletaren. 
Men under de nuværende forhold ejer småvareproducenten 
kun formelt sine produktionsmidler. Han er i den grad 
forgældet til storkapitalen, at hans bedrift faktisk ikke 
tilhører ham selv. I virkeligheden arbejder han med produk
tionsmidler, som ved gældbinding er blevet bankers og andre 
långiveres ejendom.

1 tidligere tider udviklede toppen af småvareproducen- 
terne sig til kapitalister. Men nu til dags er den simple 
vareproducents forvandling til kapitalist, ja bare til små- 
kapitalist, blevet langt sværere end i 19. århundrede eller 
endog i begyndelsen af vort århundrede. Det skyldes først 
og fremmest storkapitalens stadig stærkere udbytning af 
småproducenterne. For at kunne oprette en kapitalistisk 
virksomhed behøves som bekendt et vist minimum af pen- 



    
  
  
  
    

 
     

    
  
  
 

      
 

     

    
  
  
 

      
 

     

gemidler. Dette minimums absolutte størrelse vokser i takt 
med produktivkræfternes udvikling og det tekniske frem
skridt. Også konkurrencebetingelserne er blevet forværret. 
Den lille driftsherre står ikke længere kun over for stor
kapitalen, men over for den mægtige monopolkapital. I 
kraft af disse omstændigheder er det blevet et yderst sjæl
dent fænomen, især i højt udviklede industrilande, at små- 
vareproducenter kan blive kapitalister.

Skal vi opsummere, kan vi sige, at de nuværende kapi
talistiske landes økonomi består af følgende hovedsektorer:

a) den monopolistiske sektor (privatmonopolistiske og 
statsmonopolistiske virksomheder),

b) den ikke-monopolistiske sektor (små og mellemstore 
aktieselskaber, små og mellemstore individuelle kapitalis
tiske virksomheder),

c) småvareproduktionssektoren. Derudover møder man 
forskellige levn fra det feudale samfund og undertiden 
også fra slave- og ursamfundet.

4. KLASSER I DET MODERNE KAPITALISTISKE SAMFUND

1 ethvert antagonistisk klassesamfund findes klasser af 
udbyttere og udbyttede. Deres indbyrdes relationer bestem-
Hovedklasser og 
sekundære klasser

mer den givne produktionsmådes væ
sen. Disse klasser er hovedklasserne. 
Desuden findes klasser, som er for-

bundet med økonomiske sektorer, bevaret fra forudgående 
produktionsmåder eller vokset frem af det eksisterende sy
stems skød. Endelig findes forskellige sociale lag og enkelte 
samfundsgrupper, der er placeret et sted mellem samfundets 
hovedklasser, og som er mere eller mindre isolerede dele 
af hovedklasserne og de sekundære klasser.
Det kapitalistiske 
samfunds skærpede 
polarisering

Hovedklasserne i det borgerlige sam
fund udgøres af kapitalisterne (bour
geoisiet) og lønarbejderne (proletaria
tet). Den overvejende tendens i det

kapitalistiske samfund er en tiltagende polarisering mellem 
bourgeoisiet og proletariatet. Dette faktum søger borgerlige 
sociologer at benægte. De har fremsat teorier om “udvisk
ning af klasseskellene“ i det borgerlige samfund. Ud fra 
talmateriale om, at flere og flere mennesker anskaffer sig 
varige forbrugsgoder som bil, fjernsyn, hårde hvidevarer



 

       
 

 
 

       
      
 
 

 
 

       

       
      
 
 

 

       
 

 

       
      
 
 

mæssigt forøges.
Forandringer i 
proletariatets 
sammensætning

m.m. erklærer de, at kapitalismen udvikler sig til et vel
standssamfund, til den blomstrende middelklasses samfund. 
Herved fortier de, at menneskets klassemæssige stilling ikke 
bestemmes af, hvor mange og hvilke forbrugsgenstande 
det ejer, men af dets relation til produktionsmidlerne. Uan
set hvordan de varegrupper, som indgår i arbejderklassens 
forbrug, ændres, så er denne klasse under kapitalismen 
fremdeles genstand for kapitalistisk udbytning og berøvet 
produktionsmidlerne. Selv efter borgerlig statistik kan man 
konstatere, at antallet af personer, der ejer produktions
midlerne, hele tiden formindskes, mens proletariatet tal-

I de sidste årtier har væsentlige for
andringer fundet sted i industri prole
tariatets sammensætning. Disse foran
dringer er i høj grad forbundet med

vor tids tekniske og videnskabelige revolution.
Andelen af beskæftigede i forarbejdningsindustrien er 

forøget. En betydelig del af industriarbejderne er flyttet 
over i brancher, som har afgørende betydning for de moderne 
produktivkræfters udvikling. Det gælder således atomindu
stri, raketbygning, elektronik samt petrokemisk og kemisk 
industri — i alle tilfælde brancher, hvor niveauet for ka
pitalens og produktionens monopolisering er meget højt. 
Heraf følger, at proletariatet i takt med den tekniske og 
videnskabelige revolution koncentreres i den kapitalistiske 
økonomis nøglepunkter, og at en stadig større del af arbejds
kraften er at finde på de største virksomheder.

Det stigende antal industriarbejdere og den tiltagende 
andel af arbejdere i produktionens teknisk mest udviklede 
brancher viser, at den samfundsmæssige rolle, som den mest 
aktive, mest bevidste og bedst organiserede del af arbejder
klassen spiller, er i stadig vækst. Ligesom på Marx’ og Lenins 
tid er industriproletariatet fortsat arbejderklassens vigtigste 
kerne. Samtidig vokser proletariatets styrke som følge af, 
at det optager millioner af arbejdende, beskæftiget i bran
cher, som ikke direkte hører til industrien.

Når der før i tiden var tale om industri proletariatet, 
mentes der de arbejdere, som var beskæftiget i forarbejd
ning og udvindingsindustrien samt inden for transportvæ
senet. Men vor tids tekniske udvikling har fort lil en ud
videlse af arbejderklassens sammensætning.

Operationer inden for handelsområdet som oplagring og 



    
        

     
  
  

    
       

     
   
  

     
       

     
  
  

emballering har fået voksende betydning. En række hushold
ningsfunktioner såsom opvarmning og oplysning af boligen, 
bespisning og andre serviceydelser er blevet selvstændige 
industribrancher. Lønarbejdere i disse erhverv adskiller sig 
ikke på nogen måde fra fabriksarbejdere i klassemæssig 
og social henseende.

„ Det er tale om et særligt lag af pro-
*ppro etanatet letariatet, som i vore dage udgøres

af teknikere og funktionærer inden for industrien. Forud
sætningen for, at en virksomhed eller branche kan fungere 
normalt, er at der finder en stadig informationsudveksling 
sted mellem alle dens led, da strømmen af information 
hele tiden vokser.

En af følgerne af vor tids tekniske og videnskabelige 
revolution er det voksende antal ingeniører, teknikere og 
videnskabelige medarbejdere, beskæftiget i produktionen. 
Eftersom videnskaben i stadig større omfang gøres til en 
direkte produktivkraft, bliver de videnskabelige medarbej
dere i forskningsinstitutterne reelt også deltagere i produk
tionsprocessen.

I forbindelse med de påviste fænomener forandres for
holdet mellem antallet af dels industriarbejdere, dels in
geniører, teknikere og videnskabelige medarbejdere, til for
del for den sidste kategori. I denne forbindelse hævder 
borgerlige ideologer, at arbejderklassen “formindskes", at 
den opløses i en “ny middelklasse". Dette skulle angiveligt 
gendrive Marx’ here, ifølge hvilken del er proletariatet, 
som baner vej for det sociale fremskridt. Men de fortier 
den omstændighed, at Marx ikke blot talte om industripro
letariatet i ordets snævreste forstand, men også om “total
arbejderen",*> som ifølge Marx er “del kombinerede arbejds- 
personcl, hvis enkelte medlemmer befinder sig nærmere eller 
fjernere i forhold til manipuleringen af arbejdsgenstanden".1 2)

1) Karl Marx. Kapitalen, 1. bog 2, s. 372
2) Ibid., 1. bog 3, s. 722

Selv om funktionærernes øverste lag grænser op til ar
bejdsgiverne, da har det altovervejende flertal af funktionæ
rer status som lønarbejdere, der udbyttes af kapitalisterne. 
Funktionærernes lønniveau afhænger af det samlede lønni
veau, af arbejdsløshedstallet og af styrkeforholdet mellem 
bourgeoisiet og proletariatet. Adskillige funktionærer oppe



             
 

 
 
        
 

  

           
 

 
 
        
 

  

     
      

 

 
 
        
 

  

bærer en gage, der ikke engang sikrer dem et leveniveau, 
som faglærte arbejdere har.

Kort sagt, karakteren af de funktioner, el flertal af 
funktionærer udfører på virksomhederne, placerer dem mel
lem arbejderne og bourgeoisiet. Dette medfører, at mange 
af dem underkaster sig borgerlig ideologi, og at deres klasse
bevidsthed bremses. Men i væsentlige sociale spørgsmål 
optræder de fleste funktionærer på linie med arbejderne. 

Af modstandere tilskrives marxis- 
ib eni?*” 3 et men ofte den påstand, al det ka

pitalistiske samfunds polarisering 
skulle føre til mellemlagenes forsvinden. Men en sådan 
forenklet fremstilling er fremmed for marxismen. Ud fra 
reelle kendsgerninger påviser marxismen, at kapitalismen 
ruinerer små producenterne.

Men samtidig med, at kapitalismen dømmer store dele 
af småborgerskabet 
at der opstår nye
Kapitalistklassens 
differentiering

til undergang, bidrager den også til, 
småproducenter.

Også før 20. århundrede fandtes be
tydelige formueforskelle mellem sto
re, mellemstore og små kapitalister. 

Men der var endnu ikke tale om nogen skarp afgrænsning mel
lem storbourgeoisiet og dets øvrige lag. Nu til dags eksiste
rer der mellem borgerskabets øverste, monopolistiske lag, og 
dets øvrige lag ikke blot formue-, men også kvalitative 
forskelle. Ved at koncentrere den afgørende kapitalmasse 
i sine hænder erobrer det monopolistiske bourgeoisi løvens 
part af den samlede profitsum, som kapitalistklassen til
raner sig. Det beriger sig ikke kun ved at udbytte arbejderne 
på sine virksomheder, men også ved at tilegne sig en del 
af den profit, som trækkes ud af de mellemstore og især 
de sm| kapitalistiske virksomheder. På delte grundlag op
står der alvorlige modsigelser mellem det monopolistiske 
og del ikke-monopolistiske bourgeoisi.

5. SÆREGENHEDER VED DE UNGE BEFRIEDE STATERS 
SOCIALE OG ØKONOMISKE STRUKTUR

Disse lande kaldes ofte for udviklingslande eller “den tredje 
verden“. Nogle af disse stater, som fornylig har opnået 
politisk uafhængighed, har valgt en socialistisk udviklings
vej. Men flertallet følger endnu en kapitalistisk vej. Deres



       
  
     
       
  
 

  
      

  
     
       
  

  
      

  
     
       
  

social-økonomiske stuktur er i mangt og meget en gentagelse 
af de udviklede kapitalistiske landes. Men der findes også 
væsentlige forskelle.
Særtræk ved 
u-landenes økonomi

I de fleste lande, som nylig har 
opnået national uafhængighed, er 
det kapitalistiske produktionsformer, 

som dominerer i økonomien. I disse lande er der foregået 
en vis differentiering af den kapitalistiske ejendom. Hvad 
angår antallet af virksomheder, er den individuelle kapita
listiske ejendomsform dominerende, men der findes imidler
tid også talrige aktieselskaber, hvoraf nogle har koncen
treret betydelige økonomiske ressourcer.

Forskellene består i følgende:
I de industrielt udviklede kapitalistiske lande er al 

produktion vareproduktion, og alle fremstillede produkter 
kommer kun ud til forbrugerne gennem markedet. I udvik
lingslandene er betydelige elementer af naturaløkonomi be
varet.

I de industrielt udviklede kapitalistiske lande indlager 
små vare produktionen en forholdsvis lille plads i bruttona
tionalproduktet. Men i udviklingslandene lægger småvare- 
produklionssekloren beslag på en betydelig del af det samlede 
produkt. I Indien tegner den industriellesmåvareproduktion 
sig for eksempel for cirka halvdelen af landets samlede 
industriproduktion.

Til forskel fra de udviklede kapitalistiske lande er ka
pitalistiske relationer i udviklingslandenes landbrug svagt 
udviklet. Her er førkapitalistiske former for udbytning af • 
bønderne fremherskende, men også levn fra feudalismen kan 
være betydningsfulde. De kommer til udtryk ved, at største
parten af jorden er koncentreret hos feudalherrer (godsejere) 
og ved udbredt anvendelse af feudale udbytningsformer 
(hoveri, naturalafgift, tiende).

I de gamle kapitalistiske lande hersker hovedsagelig 
lokalkapital. I de unge, uafhængige stater, hvor den lokale 
kapital til en vis grad styrkes, opretholder udenlandsk ka
pital endnu stærke positioner.

De imperialistiske landes monopoler gør andre landes 
kapitalistiske firmaer afhængige afsig. De nationale mono
poler, som findes i nogle økonomisk svagt udviklede lande, 
er selv afhængige af udenlandske monopolgrupper.

1 imperialistiske lande er den statslige sektor i økono
mien en form for statsmonopolistisk kapitalisme, el redskab



         
         
      

    
  
        
      

       
         
      

for monopolernes herredømme. 1 en række udviklingslande 
ser det anderledes nd. Ifølge sin klassenatur kan økonomiens 
statslige sektor her udtrykke del nationale bourgeoisis in
teresser, men samtidig modsvarer dens udvikling landets 
økonomiske vækstinteresser og hele landets fremskridt.
U-landenes specifikke 
klassestruktur

1 de unge staters økonomi spiller 
landbruget en fremherskende rolle. 
Industriens rolle er forholdsvis lille.

Det er derfor naturligt, at bønderne afgørende dominerer 
befolkningens sammensætning. Industriproletariatets andel 
er relativ lille og fåtallig, og heraf er hovedparten beskæf
tiget i små virksomheder.

Hvad angår bourgeoisiet, kan det også i udviklingslan
dene opdeles i små, mellemstore og store kapitalister.

Småborgerskabet i byerne (håndværkere, husflidsarbej
dere osv.) udgør et stort befolkningslag, eftersom det endnu 
ikke er lykkedes storkapitalen al ødelægge håndværk og 
husflid i samme grad som i de udviklede kapitalistiske 
lande.

I nogle udviklingslande udskilles også et monopolistisk 
bourgeoisi. Det vigtigste her består i, at storbourgeoisiet 
opdeles i et nationalt og et compradorbourgeoisi (compra
dor: mellemmand, opkøber). Det første er til en vis grad 
interesseret i den nationale økonomis udvikling, mens det 
andel beriger sig gennem sine forbindelser med fremmed 
monopolkapital. Der findes desuden udviklingslande, f. eks. 
Kenya, hvor der intet, eller næsten intet nationalt industri
bourgeoisi findes, men kun handels- eller ågerbourgeoisi.

En særlig plads i udviklingslandenes nuværende klasse
struktur indtager intellektuelle tillige med demokratiske 
studenter og officerer. Skønt disse sociale gruppersom regel er 
udgået fra de øverste befolkningslag, viser de sig ofte i kraft 
af den nationale befrielseskamps udvikling at være blandt 
dem, der kæmper for nationalt fremskridt og demokrati.

I mange udviklingslande besidder feudalherrerne stadig 
enorm magt. Derfor kan kun dybtgående demokratiske re
former undergrave deres indflydelse på disse landes politiske 
og offentlige liv.



               
    

               
    

               
    

Kapitel 2
VAREPRODUKTIONEN

1. VAREPRODUKTIONENS HOVEDTRÆK

En analyse af den kapitalistiske produktionsmåde blev givet 
af Karl Marx i hans udødelige værk Kapitalen. Han afdække
de de vigtigste lovmæssigheder og tendenser i kapitalismens 
udvikling. Studiet heraf udgør grundlaget for udforskning 
af det moderne kapitalistiske samfunds økonomi.

Marx indleder studiet af kapitalismen med at undersøge 
vareproduktionen. Historisk udspringer kapitalismen af 
den simple vareproduktion. Derfor er undersøgelse af vare
produktionen nødvendig for at finde frem til betingelser, 
årsager og lovmæssigheder ved kapitalismens opståen. Under 
kapitalismen antager vareproduktionen almen karakter. Ikke 
blot alle (eller næsten alle) produkter, der produceres som 
varer, men også selve menneskets arbejdskraft bliver til en 
vare, et købs- og salgsobjekt. På grund af den kapitalistiske 
produktions vareform fremstilles relationerne mellem arbej
dere og kapitalister som relationer mellem simple vareejere, 
og herved tilsløres den kapitalistiske udbytning. For at 
forstå den kapitalistiske produktionsmådes væsen, er det 
først og fremmest nødvendigt at betragte varerelationernes 
natur — kapitalismens udgangspunkt og almene træk. 
„ , Vareproduktionens mest generelle

etmgc serne or (ræk produkterne fremstilles
opsJen med henblik pa markedsudveksling

i modsætning til naturaløkonomien, 
hvor produkterne hovedsageligt fremstilles med henblik på 
indre forbrug i hvert enkelt husholdning. Herom skrev 
Lenin: “Ved vareproduktion forstås en sådan organisering 
af samfundsøkonomien, hvor produkterne fremstilles af en



    
          
 
          

    
          
 
   
       

    
          
 
           

kelle, isolerede producenter, hvorunder enhver specialiserer 
sig i al fremstille et eller andet produkt, således at der til 
dækning af de samfundsmæssige behov nødvendigvis må 
foregå køb og salg af produkterne (som i kraft heraf bliver 
varer) på markedet.“*>

En betingelse for vareproduktionens opslåen er samfunds
mæssig arbejdsdeling. 1 den samfundsmæssige arbejdsdeling 
specialiserer de enkelte producenter sig i at fremstille et 
bestemt produkt, ikke så meget til eget, som til andres 
forbrug. For at kunne tilfredsstille sine personlige behov 
og organisere og udføre sin produktion er hver producent 
nødt til at besidde en mængde produkter, som fremstilles 
af andre producenter. Således opstår gensidige afhængigheds
forhold mellem producenterne, omfattende såvel produktion 
som forbrug.

Men den samfundsmæssige arbejdsdeling avler ikke i sig 
selv vareproduktion eller markedsudvekslingsrelationer. Én 
producents produkter kan godt overgå til andre uden køb og 
salg, uden vareudveksling, sådan som det skete i ursamfun
det, hvor arbejdsprodukterne fordeltes ligeligt mellem fælles
skabets medlemmer. Den umiddelbare årsag til varepro
duktionens opståen og udvikling er privateje af produktions
midlerne. På grund af dette optræder de enkelte producenter 
som isolerede, selvstændige producenter, der fører deres virk
somhed for egen regning og risiko.

Derfor kan den samfundsmæssige forbindelse mellem 
producenterne ikke konstateres direkte i produktionspro
cessen, den fremtræder udelukkende på markedet gennem 
udveksling af arbejdsprodukter, gennem vareudveksling.

Den samfundsmæssige arbejdsdeling og pri- 
lmpei vatejet af produktionsmidlerne, som harvareproduktion aff(jdt varep1roduktionen) er et resultat af 

samfundets historiske udvikling.

1) V.I. Lenin. Samlede værker (russisk), bd. 1, s. 86-87

Den første form for vareproduktion var håndværkernes 
og bøndernes samproduktion, dvs. simpel vareproduktion. 
Den karakteriseres ved samfundsmæssig arbejdsdeling og 
småproducentens private eje af produktionsmidler og ar
bejdsprodukt. Denne produktion bygger på producentens 
eget, personlige arbejde, hvorfor der her ikke er tale om 
udbytningsrelationer. Enhver tilegner sig resultaterne af 
eget arbejde.



   
 

        
     
 
        

   
 

         
     
 
      

 

   
 

         
     
 
      

 

Den simple vareproduktion eksisterede som økonomisk 
sektor i slavesamfundet og feudalsamfundet. Den bevares 
under kapitalismen og i en vis tid også i overgangsperioden 
Ira kapitalisme til socialisme. Men den simple vareproduk
tion har ikke været og kan ikke blive den herskende pro
duktionsmåde.
Simpel og 
kapitalistisk 
vareproduktion

Under bestemte historiske betingelser i feu
dalismens opløsningsperiode voksede sim
pel vareproduktion spontant over i kapi
talistisk, som blev den herskende produk

tionsmåde. Årsagen til, at denne overgang gøres mulig, 
er, at den simple vareproduktion og den kapitalistiske 
produktion grundlæggende er af samme type, idet begge 
er baseret på privateje af produktionsmidlerne. Men når 
simpel vareøkonomi vokser over i kapitalistisk, medfører det 
dybtgående forandringer af produktionsrelationernes natur, 
for hvor simpel vareøkonomi bygger på ejerens personlige 
arbejde, er kapitalistisk produktion baseret på udbytning 
af fremmed arbejdskraft, på lønarbejde.
„ .... Under den vareproduktion, der bygger
Varen som det borgerlige . jvateje af produktionsmidlerne, 

fremtræder prod iiktionsrela tionerne 
ikke som relationer mellem selve menneskene, men 
som relationer mellem produkterne af deres arbejde, 
som relationer mellem ting. Tingene, arbejdsprodukterne, 
bliver bærere af menneskenes produktionsrelationer. Denne, 
produktionsrelationernes ytringsform er også karakteris
tisk for det kapitalistiske samfund, eftersom dette bevarer 
produktionens vareform. Ydermere får produktionsrela
tionernes vareform netop under kapitalismen den stær
keste udvikling, som fuldstændig tilslører kapitalismens 
udbyttende natur.

Den dialektiske erkendelsesmetode går ud fra den sand
hed, at udviklingen i natur og samfund forløber fra det 
enkle til det sammensatte, fra det laveste til det højeste. 
Anvendt på den kapitalistiske produktionsmåde, pålægger 
den os således at begynde undersøgelsen med den mest 
simple relation. Lenin påpegede, at vareudvekslingen er 
“den simpleste, almindeligste, mest grundlæggende, mest 
masseprægede, mest hverdagsprægede, milliarder af gange 
gentagne relation i det borgerlige (vare-) samfund.“*> Derfor

1) V.I. Lenin. Samlede værker (russisk), bd. 29, s. 318 
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må en analyse af vareproduktionen (og af den kapitalisti
ske produktion) nødvendigvis begynde med en analyse af 
denne, den simpleste relation — vareudvekslingen.

Varen optræder som bærer af disse relationer. Følgelig 
er den simpleste og samtidig historisk bestemte udgangsform 
for produktionsrelationerne under kapitalismen de relatio
ner, som er udtrykt i varen, i det menneskelige arbejdspro
dukts vareform.

Marx skriver, at “for det borgerlige samfund er arbejds
produktets vareform... den økonomiske celleform...“D, at 
varen er den kapitalistiske rigdoms elementarform, og at 
undersøgelsen af kapitalismen derfor begynder med en ana
lyse af varen.

Undersøgelsen af varen som det borgerlige samfunds øko
nomiske celle gav Marx mulighed for at afdække kapita
lismens mest dybtgående modsigelser i deres kimform, for 
derefter at følge deres udvikling til og dannelse af de anta
gonistiske modsigelser, som er karakteristiske for den udvik
lede kapitalisme. Dermed klarlagdes den kapitalistiske pro
duktions natur og udviklingstendenser.

2. VAREN OG DENS EGENSKABER

Varen er først og fremmest en genstand, en ting, som 
tilfredsstiller visse menneskelige behov. Varens nytte, dens 
„ , ,. evne til at tilfredsstille bestemte menne-Varens brugsværd. før brugsværdL

En bestemt tings nytte, eller dens brugsværdi, afhæn
ger af dens fysisk-kemiske egenskaber og realiseres gennem 
forbruget, enten i produktions-eller privatforbrugsprocessen. 
I takt med videnskabens og produktionens udvikling afdækker 
menneskene stadig nye egenskaber ved tingene og udnytter 
disse egenskaber. Brugsværdierne udgør den samfundsmæssi
ge rigdoms materielle indhold, uanset produktionens sam
fundsmæssige form. Brugsværdien som tingenes nytte 
udtrykker ingen samfundsmæssig relation. Man kan ikke, 
som Marx skriver, efter hvedens smag afgøre, om den er 
avlet af en romersk slave, en russisk livegen bonde, en fransk 
husmand eller en engelsk gårdejer. Når man følgelig skal 
karakterisere varens brugsværdi, må man ikke nøjes med 



 
       
                    

          
                     

                                

kun at påvise dens nytte som en ting, dvs. dens evne til 
at tilfredsstille bestemte behov.

Varens brugsværdi kendetegnes ved to momenter. For 
det første: eftersom der er tale om en vare, overgår dens 
nytte som ting og selve tingen naturligvis fra producenten 
til andre personer, hvis behov den tilfredsstiller. Altså er 
varens brugsværdi af natur dens samfundsmæssige brugsvær
di. For det andet: overgangen af varens brugsværdi fra en 
person til en anden formidles gennem udveksling i form af 
køb og salg. Begge momenter tilsammen er betingelsen for, 
at et arbejdsprodukt forvandles til vare.
„ , Under udvekslingen på markedet blotlægges
оа«егШУ eVær * varens egenskab til i bestemte proportioner 

at kunne udveksles med andre varer, hvil
ket udgør dens bytteværdi. Bytteværdien optræder først 
og fremmest som et kvantitativt forhold, hvor en slags 
brugsværdier kan udveksles med en anden slags brugsvær
dier. For eksempel kan vi ved at udveksle et kilo kaffe med 
fire kilo sukker fastslå, at bytteværdien for et kilo kaffe er 
lig med fire kilo sukker.

Bytteværdien kan ikke adskilles fra selve tingen, fra 
brugsværdien. Brugsværdien er den materielle bærer af 
bytteværdien og optræder derved som en historisk katego
ri, der undersøges af den politiske økonomi. Brugsværdien 
og bytteværdien er to sider af varen, hvorunder brugsvær
dien betegner varens materielle side og bytteværdien dens 
samfundsmæssige side.

Eftersom varer udveksles og dermed sidestilles, må man, 
som Marx påviser, antage, at de rummer noget fælles, som 
gør det muligt at måle disse forskellige varer med hinanden. 
Det, som er fælles for varerne, er ikke deres kemiske, fy
siske eller andre naturegenskaber, som bestemmer deres 
nytte, dvs. deres brugsværdier. Som brugsværdier er 
varerne kvalitativt forskellige og kvantitativt kan de ikke 
måles med hinanden. Men hvis vi ser bort fra varernes brugs
værdi, er der kun én egenskab tilbage, nemlig den, at alle 
varer er produkter af menneskenes arbejde. Og ser vi bort 
fra varernes brugsværdi, da ser vi også bort fra de forskellige 
former for konkret arbejde, som skaber dem, og da fremtræder 
dette arbejde som simpelt forbrug af arbejdskraft i det hele 
taget, som abstrakt arbejde. Som produkt af dette arbejde 
er varerne værdier. Bytteværdi er kun en ytringsform for 
varernes værdi.



 
 
    
    

               
  

 
 
    
    

               
  

 
 
    
    

 
               

  

Således har varen to egenskaber: brugsværdi, som til
fredsstiller menneskelige behov, samt værdi, dvs. det i 
varen udkrystalliserede abstrakte arbejde. Brugsværdien ud
trykker varernes forskelle og værdien deres enhed. Brugsvær
dien udtrykker menneskets forhold til tingene og realise
res under forbruget, mens værdien udtrykker relationer 
mellem vareproducenterne og realiseres under udveks
lingen.

Brugsværdien og værdien udgør en enhed i varen. En 
bestemt vare kan udveksles med andre varer gennem køb 
og salg, dvs. tjene som bytteværdi p.gr.a. dens bestemte 
brugsværdi. Men samtidig kan den fremstillede vare kun 
optræde som brugsværdi (for andre) ved at passere udveks
lingsstadiet, hvori den blotlægger sin værdi.

Varer er produkter af arbejde; derfor er 
deres dobbeltkarakter betinget af dobbelt
naturen af det arbejde, der er nedlagt i 
dem. Arbejde er menneskets målrettede 
sigte på at fremstille en bestemt ting,

Dobbeltkarakteren 
af det i varen 
nedlagte arbejde 

virksomhed med 
opnå et bestemt nyttigt resultat. Derfor har ethvert stykke 
arbejde altid et bestemt mål, bestemte arbejdsmaterialer og 
-midler, en bestemt metode og endelig, et bestemt resultat. 
Hvorved kan vi skelne drejerens arbejde fra minearbejder
ens, stålværksarbejderens, bagerens osv.? Forbruget af 
arbejdskraft i en bestemt målrettet form kaldes konkret 
arbejde. Uden for en bestemt konkret form eksisterer ar
bejdet ikke; det har altid en bestemt konkret form, og deraf 
skabes de mangfoldige brugsværdier, som samfundet har 
brug for.

Det konkrete arbejde, som skaber nyttige ting, er en 
almen historisk kategori; det er ikke afhængig af produk
tionens samfundsmæssige former. De forskellige former for 
konkret arbejde kan ikke direkte sammenlignes, ligesom 
de forskellige brugsværdier, der skabes af disse former for 
arbejde, heller ikke kan sammenlignes. Men hvor meget de 
forskellige former for konkret arbejde end adskiller sig 
fra hinanden, har de ét tilfælles: de er alle forbrug af menne
skeligt arbejde, dvs. af menneskets energi, dets hjerne, musk
ler, nerver osv. Forbruget af menneskeligt arbejde over
hovedet, som det sker ved enhver konkret arbejdsproces, 
kalder Marx abstrakt arbejde. Det er abstrakt arbejde, som 
skaber varernes værdi. Som udtryk for udkrystalliseret ab
strakt arbejde, dvs. værdiens legemliggørelse, er varerne 



 
 
      
  
     
     
 

 
 
      
  
     
     
 

 
 
      
  
     
     
 

kvalitativt af samme art og kan derfor også kvantitativt 
måles med hinanden.

Abstrakt arbejde er en historisk kategori, som kun gæl
der under vareproduktionen Det er klart, at der også før 
vareproduktionens opståen blev forbrugt menneskelig ener
gi i arbejdsprocessen i fysiologisk forstand. Men før de pri
vate, isolerede ejere opstod i den samfundsmæssige ar
bejdsdeling, behøvede producenterne ikke at måle deres 
respektive arbejdsforbrug med andres. Produktionen hav
de naturalkarakter, og de fremstillede produkter fordeltes 
mellem fællesskabets medlemmer uden at antage vareform.

Men under vareproduktionen, hvor de private, isolerede 
producenter gennem samfundsmæssig arbejdsdeling kommer 
til at stå over for hinanden, bliver det livsnødvendigt at 
udveksle deres arbejdsprodukter gennem køb og salg. Under 
disse omstændigheder får arbejdsforbruget i fysiologisk for
stand en ganske bestemt, specifik samfundsmæssig betyd
ning, idet det danner grundlag for, at de forskellige varer 
kan måles med hinanden, og for at producenterne indbyrdes 
kan udveksle deres arbejdsindsats i form af vareudveks
ling.

Under den samfundsmæssige arbejdsdeling er hver pro
ducents arbejde stærkt afhængigt af andre producenters ar
bejde; det er en nødvendig bestanddel af hele det arbejde, 
samfundet forbruger for at tilfredsstille sine behov. Som 
bestanddel af hele samfundets arbejde har hver producents 
arbejde samfundsmæssig karakter, det er med andre ord 
samfundsmæssigt arbejde. Men under vareproduktionen, som 
bygger på privat ejendom, fremtræder producenternes ar
bejde direkte som privat arbejde. Dette arbejdes samfunds
mæssige karakter er skjult og ytrer sig kun på markedet 
under vareudvekslingen; ved at have realiseret sine ar
bejdsprodukter på markedet, finder producenten ud af, at 
hans arbejde er nødvendigt for samfundet, at det har sam
fundsmæssig karakter. Den samfundsmæssige karakter af 
private producenters arbejde viser sig således ved, at for
skellige former for konkret arbejde reduceres til abstrakt 
arbejde. Abstrakt arbejde er en specifik, historisk betin
get form, hvori arbejdets samfundsmæssige karakter ytrer 
sig under vareproduktionen.

På samme måde som samfundsmæssig arbejdsdeling gi
ver arbejdet samfundsmæssig karakter, vil privateje af 
produktionsmidlerne give arbejdet umiddelbar privat ka-



     
 
   
 
      
 

 

     
 

  
 
      
 

 

     
  
 
      
 

rakter. Disse, arbejdets to egenskaber, står i dyb modsigel- . 
se til hinanden. Konflikten mellem arbejdets samfundsmæs
sige og private karakter danner vareproduktionens grundlæg
gende modsigelse som følge af privatejendommen til produk
tionsmidlerne. Mens samfundsmæssig arbejdsdeling og ar
bejdets deraf følgende samfundsmæssige karakter kræver 
koordination af de enkelte producenters virksomhed, be
tyder privatejendom og følgelig arbejdets private karakter, 
at koordination af de enkelte bedrifters udvikling udeluk
kes. Denne samtidige virkning af de to modsætninger har 
affødt den udviklingsform, som er karakteristisk for vare
produktion, baseret på privatejendom. Der sker det, at de 
proportioner, som er nødvendige for samfundsproduktionens 
udvikling, kun opnås flygtigt, under skarp, konstant kon
kurrencekamp og produktionsanarki.

, Den eneste værdiskaber er arbejdet. Efter- Værdiens størrelse , . , j ,, .som det arbejde, der er nedlagt i varer
ne, udgør værdiens substans, bestemmes varens værdistør
relse af den mængde arbejde, der er nødvendig til dens 
fremstilling. Følgelig kan arbejdet og dermed varens værdi 
måles i arbejdstid.

Til fremstillingen af en bestemt vare anvender produ
centerne forskellige mængder af arbejdstid, afhængig af de 
forskellige arbejdsbetingelser. Det er klart, at varens vær
distørrelse ikke kan bestemmes af den individuelle arbejds
tid, som varierer fra producent til producent, men af 
den samfundsmæssigt nødvendige arbejdstid, hvortil hen
regnes det forskellige, individuelle arbejdsforbrug. Dette 
forskellige, individuelle arbejdsforbrug bliver på markedet 
reduceret til samfundsmæssigt nødvendigt arbejde, som re
sulterer i, at hver producent ud fra samfundets synsvinkel 
optræder som den samfundsmæssigt gennemsnitlige arbejds
kraft, hvilket vil sige, at producenten til fremstilling 
af en bestemt vare kun anvender den gennemsnitlige eller 
samfundsmæssigt nødvendige arbejdstid.

Som Marx skrev: “Samfundsmæssigt nødvendig arbejds
tid er den arbejdstid, der kræves for at fremstille en brugs
værdi under de foreliggende normale samfundsmæssige pro
duktionsbetingelser og med samfundets gennemsnitsgrad af 
dygtighed og intensitet i arbejdet/'1)

Produktionens gennemsnitlige og samfundsmæssigt nor-



 
    
   
  
  
     
   

 
    
   
  
  
     
   

 
    
   
  
  
     
   

male betingelser er de vilkår, under hvilke hovedmassen 
af en given vare i en given branche produceres. Denne vares 
værdistørrelse bestemmes af, hvor meget arbejde de produ
cerende virksomheder har forbrugt ved fremstillingen.

Producenter, hvis individuelle arbejdsforbrug er lavere 
end det samfundsmæssigt nødvendige, vinder ved afsæt
ningen af varerne, mens producenter, hvis individuelle 
arbejdsforbrug er større end det samfundsmæssigt nødven
dige, taber. Nogle bliver altså rigere, mens andre ruineres. 
Heraf følger, at modsigelsen mellem det individuelle og 
det samfundsmæssige arbejdsforbrug fører til differentie
ring, til lagdeling af producenterne.

Forskelligt arbejde har forskellig sværhedsgrad. For ek
sempel er juvelerens arbejde særlig kompliceret, fordi det 
kræver særlig kunnen og særlig uddannelse. En jord- og 
betonarbejders eller en skovhuggers arbejde kræver ingen 
specialuddannelse, men derimod anvendelse af simpel men
neskelig arbejdskraft og kaldes derfor simpelt arbejde. Kom
pliceret arbejde er blot multipliceret simpelt arbejde, og 
pr. tidsenhed skaber det større værdi end simpelt arbejde.

Med produktionens udvikling og det samfundsmæssige 
arbejdes stigende produktivitet ændres også varernes vær
distørrelse. Den ændrer sig direkte proportionalt med mæng
den af det i varen nedlagte arbejde og omvendt proportio
nalt med arbejdsproduktiviteten. Arbejdsproduktiviteten er 
arbejdets effektivitet, som måles ved den produktmængde, 
der fremstilles pr. tidsenhed. Arbejdsproduktiviteten af
hænger af arbejderens gennemsnitlige formåen, hans fag
lige og almene uddannelse, videnskabens udviklingsniveau 
og teknologiske anvendelsesgrad, produktionens sam
fundsmæssige struktur, produktionsmidlernes størrelse og 
effektivitet samt naturforholdene. Arbejdsproduktivitetens 
vækst ytrer sig ved produktion af flere brugsværdier pr. 
tidsenhed. Dette har ingen indflydelse på den skabte vær
dis samlede størrelse, men den enkelte vares værdistørrelse 
formindskes ved stigende arbejdsproduktivitet.

3. VÆRDIFORMENS UDVIKLING

Som tingens samfundsmæssige egenskab kan værdi kun 
ytre sig gennem bytteværdi, gennem én vares bestemte, 
kvantitative forhold til en anden vare. Under den udviklede 



       
 
   
  
  

   
 

       
 
    
  
  

   
 

      
 
    
  
  

   
 

vareproduktion kan alle varer sidestilles med penge, de 
har en pengemæssig værdiform, dvs. en bestemt pris. Men 
før den pengemæssige værdiforms opståen har bytteværdien 
gennemgået en langvarig udviklingsproces, som genspejler 
udviklingen af vareproduktion og -udveksling.

Det simpleste værdiforhold findes mellem 
..e,n 1Sj?ip e e c.r.c to forskellige varer. Dette forhold afføder tdføld.ge værdiform Jen simpje værdifornl) gom kan udtrykkes 

ved følgende ligning:
X af varen A = Y af varen В

Denne værdiform modsvarer vareudvekslingens tidligste 
udviklingsstadium, da udvekslingen endnu havde tilfæl
dig karakter. Mén, som Marx påviser, indeholder den sim
ple værdiform enhver værdiforms hemmelighed i sig.

I ligningen X af varen A = Y af varen B, eller 20 alen 
lærred = 1 frakke, spiller de udvekslede varer vidt forskel
lige roller. Den første vare (A) spiller en aktiv rolle, den 
udtrykker sin værdi; den anden vare (B) spiller en passiv 
rolle, den tjener som udtryksmiddel for den første vares 
værdi.

Varen A udtrykker sin værd i iforhold til varen В og be
finder sig derfor i den relative værdiform. Varen B, der tje
ner som udtryksmiddel for varen A’s værdi, befinder sig 
i den ækvivalente værdiform. Den relative og den ækviva
lente værdiform danner værdipoler, som gensidigt betinger 
og gensidigt udelukker hinanden.

Vareudvekslingen foregår i bestemte kvantitative pro
portioner. En given vares kvantitative værdiudtryk afhæn
ger såvel af selve varens værdi, som af den vares værdi, der 
tjener som ækvivalent. Derfor kan varens relative værdi 
ændre sig (skønt varens værdi er konstant), såfremt ækvi
valentvarens værdi har ændret sig.

Den relative værdiform er som nævnt kun en af vær
diudtrykkets poler — den anden er den ækvivalente vær
diform. I vort eksempel udtrykker lærredet reelt sin vær
dimæssige væren ved, at det direkte kan byttes for en frak
ke. Derfor er varens ækvivalente form dens umiddelbare 
udvekslelighedsform i forhold til en anden vare. Men i 
denne rolle optræder ækvivalentvaren (frakken) med sin 
brugsværdi. Derfor består ækvivalentformens første sær
egenhed i, at ækvivalentvarens (frakkens) brugsværdi bli
ver et udtryksmiddel for dens modsætning — lærredsvarens 



      
  
   
   
 

  
   

      
  
   
   
 

  
    

      
  
  
   
 

  
   

værdi. Under udvekslingen afsløres tillige, at det konkrete 
arbejde, der er nedlagt i ækvivalentvaren (frakken), bliver 
udtryksmiddel for dets modsætning, det abstrakte arbejde, 
der er nedlagt i lærredet. Dette er den ækvivalente forms 
anden særegenhed. Den ækvivalente forms tredje særegenhed 
består i, at producentens private arbejde, der bar skabt 
ækvivalentvaren (frakken) bliver udtryksmiddel for det sam
fundsmæssige arbejde, der er nedlagt i lærredet. Frak
ken får således som ækvivalent i denne simple værdi
form en bestemt samfundsmæssig funktion, som den kan 
udfylde, fordi den selv har en værdi. De i varen skjulte 
modsigelser optræder i værdiforholdet som den ydre mod
sigelse mellem to varer.

Udviklingen af produktionen og udvekslin- 
e C rt førte i sin tid til den første store sam

fundsmæssige arbejdsdeling — kvægavlens 
udskillelse fra agerbruget. De enkelte landsbyfællesskabers 
produktion skabte efterhånden et overskud af visse produk
ter; udvekslingen antog gradvis regelmæssig karakter.

En enkelt vare, f. eks. varen A, udveksles systematisk 
med varen В eller med varen C eller med varen D osv. 
Hver af disse varer bliver et spejl af varen A’s værdi, og 
hver af dem står ikke længere over for varen A som en til
fældig ækvivalent, men som en særlig, dvs. som én af man
ge eksisterende ækvivalenter. Varen A’s værdi udtrykkes 
således gennem en endeløs række af varer:

= en bestemt mængde af varen В

X af varen А

= osv.

den totale eller den udfoldede 
for mere eller mindre stabile 
producenterne. Den er imid-

Denne værdiform kaldes 
værdiform. Den er udtryk 
markedsforbindelser mellem 
lertid ikke den endelige udtryksform for varens værdi. 
„ , ... Udvikling af udvekslingen og af dens
Den almene værd.form dsigølse førte til) at der b]andt 
alle varer udskilte sig^én vare, som begyndte at spille rollen 
som almen ækvivalent, og som antog evne til at kunne 
udveksles med alle andre varer.



             
 

  
 
 

       
    

  
 
 

             
 

  
 
 

En given mængde af varen В =
X af varen A

Dettd er den almene værdiform, hvor én vare, den almene 
ækvivalent, kan udtrykke alle varers værdi. Den almene 
ækvivalent fremkom efter den anden store samfundsmæs
sige arbejdsdeling (håndværkets udskillelse fra agerbruget), 
da vareproduktionen som sådan opstod og vareudvekslin
gen blev en livsnødvendighed. De varer, som oftest blev 
byttet for andre varer, blev almene ækvivalenter. Der var 
tale om forskellige varer, som hos de enkelte folk, alt efter 
disses eksistensbetingelser og virksomhed, begyndte at 
optræde som almen ækvivalent, f. eks. kvæg, skind eller pile. 
„ , Don videre udvikling af vareproduktion ogVænhen, pengeform _udveksling f(,rer at nlnrkedsforbiIldeI-

serne mellem producenterne går ud over de lokale marke
ders grænser. De mange forskellige ækvivalenter forårsager 
nu, at udvekslingen besværliggøres, hvilket overvindes ved, 
at guldet til syvende og sidst overtager rollen som almen 
ækvivalent. Overgangen fra værdiens almene form til 
pengeform finder sted, når den almene ækvivalents 
fundsmæssige funktion smelter sammen med guldet.

dens 
sam-

X af varen А =
Y - - В =
Z — — C =
osv. =

en given mængde guld

At det netop er guld, som bliver almen ækvivalent eller 
penge, forklares ved, at det i kraft af sine naturlige egen
skaber bedre end alle andre varer passer i denne rolle. 
Guldproduktion kræver et relativt stor arbejdsforbrug. Der
for behøves kun en relativt lille mængde guld for at ud
trykke varernes værdi. Desuden er guld let at opbevare, det 
udmærker sig ved ensartethed, det er let deleligt osv.

Med værdiens overgang til pengeform afsluttes brugsvær
diens adskillelse fra værdien. Nu er det kun guld, der ud
trykker andre varers værdi. Varernes verden viser sig at 
være delt. På den ene side har vi alle de varer, der optræ
der som brugsværdier, på den anden side guldet, pengene.



     
  

  
        
 
  

     
  

  
        
 
  

     
  

  
        
 
  

4. PENGENES VÆSEN OG FUNKTIONER

Penge er en særlig vare, hvis brugsværdi er vokset so
lidt sammen med den ækvivalente værdiform. Værdi, ud- 
Pengenes væsen trykt i penge, kaldes pris.

I pengeækvivalenten finder vi alle ækvivalentformens 
grundlæggende træk i udviklet stand, idet guldet med sin 
brugsværdi udtrykker andre varers værdi; som produkt 
af konkret arbejde udtrykker guldet abstrakt arbejde, ned
lagt i varerne. Som produkt af privat arbejde udtrykker 
guldet samfundsmæssigt arbejde, nedlagt i varerne. Efter
som guldet er almen ækvivalent, antager dets værdi en til
svarende eksistensform. Varerne og det arbejde, der er 
nedlagt i dem bliver, når de udveksles med penge, direkte 
samfundsmæssigt anerkendt.

Med pengenes fremkomst opløses udvekslingen i to mod
satte akter — køb og salg. Det giver en mellemmand mu
lighed for at træde ind i udvekslingen. Derved opstår køb
mands- og ågerkapitalen, som har spillet en betydelig rol
le i kapitalismens opståen. Med overgangen til det borger
lige samfundssystem bliver pengemidlerne, som er koncen
treret i enkeltpersoners hænder, det almene redskab for 
kapitalistisk udbytning.

Pengenes væsen som almen ækvivalent ytrer sig i deres 
funktioner.

Pengenes første og vigtigste funktion be- V ærdimal . o • • j x • i • o istar i, at de tjener som varernes værdimål. 
Varernes værdi som materialiseret menneskeligt arbejde 
antager i penge (i guld) en ensartet ytringsform. Eftersom 
en vares værdi altid har et bestemt kvantitativt udtryk, 
udtrykkes værdien også altid i en bestemt mængde guld. 
Således kan varernes værdi både udtrykkes og måles i 
penge. Varens værdi, udtrykt i penge, er dens pris, og vær
distørrelsen kommer tilsvarende til udtryk i en bestemt 
prisstørrelse. Således foregår der ved hjælp af penge en 
spontan udregning af arbejdet under vareproduktion, ba
seret på privatejendom til produktionsmidlerne.

Penge kan tjene som værdimål, fordi de selv som vare 
har en værdi, hvis størrelse bestemmes ligesom enhver an
den vares værdi. Men eftersom penge tjener som almen æk
vivalent, har de naturligvis ikke selv nogen pris. Deres 
relative værdi kan man forestille sig i en endeløs række 
af varer, som kan udveksles mod en given mængde guld.



        
     
  
              

        
     
  
  
           

         
     
  
  
           

Det særlige ved pengenes funktion som værdimål er, 
at penge i denne funktion fremtræder som ideale penge, 
som noget man tænker sig til. For at udtrykke en vares 
værdi i penge, for at meddele dens pris, behøver der jo ikke 
at være reale penge til stede.

Som værdiens udtryksform skaber prisen selv mulighed 
for at afvige fra værdien. Denne afvigelse er resultat af det 
stadig foranderlige forhold mellem udbud og efterspørgsel 
af varerne. Hvis man forudsætter, at udbud og efterspørg
sel er ens, vil prisen blive lig værdien, men også under 
disse betingelser kan varernes pris ændre sig, alt efter æn
dringer af såvel varens som af pengenes (guldets) værdi, 
ved hjælp af hvilke varens værdi udtrykkes.

For at sammenligne forskellige priser blev det nødven
digt at fastsætte en bestemt prismålestok, at udmåle selve 
guldet. Prismålestok er guldets vægtenhed, der anvendes 
som pengeenhed.

Med fastsættelsen af en prismålestok bliver varernes 
værdi, som før udtryktes ved hjælp af en bestemt mængde 
guld, nu udtrykt i en tilsvarende mængde pengeenheder. 
Prismålestokken fastsættes af staten ved lov og kan natur
ligvis ændres. Den opstod oprindelig på basis af vægtmå
lestokken og faldt sammen med den. I England indførte 
man for eksempel pund sterling som pengeenhed i overens
stemmelse med den dengang gældende vægt på et pund 
sølv. Senere blev prismålestokken adskilt fra vægtmåle
stokken, men bevarede sin gamle betegnelse.

Vareudvekslingen opstod som nævnt i form 
ir u ationsmi e a£ djrekte bytte, tuskhandel, vare mod va- 

(omsætmngsmiddel) (y _ y) • j udveksHng hvo|.j del.
tager to personer, realiseres to varer samtidigt — salg (byt
te) af én vare betyder samtidig salg (bytte) af en anden vare. 
Med pengenes fremkomst erstattes direkte vareudveksling 
af vareomsætning, hvor varerne byttes ved hjælp af penge 
(V — P — V). Som mellemled i vareudvekslingsprocessen 
fungerer pengene som cirkulationsmiddel. I modsætning til 
værdimålets funktion, hvor pengene fremtræder som ideale 
penge, er det indlysende, at penge må være til stede, når 
de skal optræde som cirkulationsmiddel, idet reale penge 
tjener som cirkulationsmiddel.

Den mængde penge, som er nødvendig for omsætningen, 
bestemmes af forskellige faktorer. Først og fremmest af 
mængden af de varer, der skal sælges. Jo flere varer, der 



        
 
   
   
  

 

        
 
   
   
   

        
 
   
   
   

 

sælges til bestemte priser, des flere penge kræves til deres 
afsætning og omvendt. Men foruden varemængden er også 
varernes prisniveau en faktor, som bestemmer mængden 
af penge i omsætning. Hvis priserne på en given mængde 
varer forbøjes eller nedsættes, da forhøjes eller nedsættes 
pengemængden i omsætning tilsvarende. Ved at gange va
remængden med varepriserne når vi frem til den sum af 
varepriser, der skal realiseres gennem og udtrykkes i pen
ge. Hvis vi antager, at alle varer realiseres samtidigt, da 
vil den mængde af penge, som er nødvendig i omsætningen, 
være lig summen af varepriser. Men denne antagelse er urea
listisk, fordi én og samme mønt i en bestemt periode bru
ges flere på hinanden følgende gange. Jo flere omslag hver 
pengeenhed foretager, des færre penge behøves der til va
reomsætningen i en bestemt tidsperiode.

Heraf følger, at den pengemængde, som er nødvendig 
for vareomsætningen, ændrer sig direkte proportionalt med 
summen af priser på alle varer i omsætning og omvendt 
proportionalt med hver pengeenheds gennemsnitlige om
slagshastighed.

En stor indflydelse på bestemmelsen af den pengemæng
de, der er nødvendig i cirkulationen, spiller desuden kre
dit- og modregningssystemet, som har antaget et kolossalt 
omfang i det moderne kapitalistiske samfund. Den samlede 
sum priser på varer, der realiseres i en given periode, skal 
fratrækkes summen af priser på de varer, der sælges på kre
dit samt summen af de varepriser, som er lig modregnings
forpligtelserne. Samtidig må den nævnte varesum til
føjes den sum, som er lig betalingsforpligtelserne på det 
givne tidspunkt. Under hensyntagen til disse faktorer kan 
den af Marx opdagede lov om bestemmelse af den nødven
dige mængde penge i cirkulation udtrykkes ved hjælp af 
denne formel:

PM =yp _ к + В — G hvorO

PM — pengemasse,
VP — sum af varepriser,
К — realisering på kredit,
В — forpligtelser på betalingstidspunktet, 
G — modregningsforpligtelser,
O — pengeenhedens omslagshastighed.



    
 
                 
      

 
 

    
 
                 
      

 
 

    
 
                 
      

 
 

Det er klart, at selve prissummen og dermed også pen
gemængden i omsætning tillige afhænger af selve guldprisen. 

Den flygtige karakter af pengenes funktion 
Papirpenge som cirkulationsmiddel rummer mulighed
for at lade guldmønter erstatte af simple symboler for guld 
— papirpenge. Overgangen til symboler for guld begyndte 
i selve vareomsætningen, hvor nedslidningen af guldmøn
ter havde resulteret i, at de ikke længere besad fuld vær
di, eftersom deres reelle guldindhold ikke stemte overens 
med deres pålydende. Ikke desmindre fortsatte disse ned
slidte guldmønter at fungere som fuldgyldige cirkulations
midler, selv om de reelt kun var symboler (tegn).

Hvor møntens fremkomst til at begynde med var udtryk 
for det første pengecirkulationssystem, det metalliske sy
stem (først baseret på bimetallisme, senere på monometal- 
lisme), betød papirpengenes fremkomst en overgang til 
papirpengenes cirkulationssystem, som virker overalt i de 
kapitalistiske lande.

Eftersom papirpenge er værditegn (tegn for guld), der 
ikke selv har nogen værdi, og som kun erstatter guld som 
cirkulationsmiddel, kan de ikke tjene som værdimål for 
varer. Papirpenge udstedes af staten, som giver dem en 
bestemt kurs. Principielt kan en hvilken som helst mængde 
papirpenge sættes i cirkulation. Men uanset hvor mange 
papirpenge der befinder sig i cirkulation, repræsenterer de 
kun den mængde guldpenge, som er nødvendige for cirkula
tionen. Den mængde guld, som hver papirpengeenhed 
repræsenterer (følgelig også papirpengenes købekraft), 
afhænger med andre ord af mængden af de papirpenge, 
som er i cirkulation. •

Sættes umådeholdent mange papirpenge i 
cirkulation, skaber det inflation. Inflation 
vil sige, at omsætningskanalerne fyldes 
med en overflødig pengemængde, hvil

prisstigninger og forringelse af pengeen
heden.

Den borgerlige stats pengevanskeligheder som følge af 
militære og andre uproduktive udgifter, der skaber mægtige 
budgetunderskud, tvinger den til umådeholden udstedelse af 
penge, hvilket resulterer i prisstigninger og forringelse af 
pengenes værdi. Papirpengene forringes i forhold til guld, 
varer og udenlandsk valuta. Den vigtigste form for infla
torisk forringelse af pengene nu til dags er vareprisstigninger, 

Inflation. Metoder 
til stabilisering 
af valutaen

ket fremkalder



    
 
  
   
      
     

      
 
  
   
      
     

     
 
  
   
      
     

hvilket uundgåeligt fører til stigende leveomkostninger og 
følgelig til fald i arbejdernes realindtægter.

Forøgelse af pengemassen i cirkulation er imidlertid 
ikke den eneste faktor, som værdiforringer pengene. Pen
geenhedens inflatoriske forringelse sker til en vis grad også 
som følge af dens forøgede omslagstid samt det tiltagende 
omfang af modregnings- og gældsforpligtelser. Både det 
ene og det andet er resultat af udviklingen af kreditsyste
met og anvendelsen af den nyeste bankteknik.

Også monopolernes prisfastsættelse betyder meget for 
pengenes værdiforringelse i det moderne kapitalistiske sam
fund. De høje priser, monopolerne dikterer ud fra profit
hensyn, medfører forøgelse af pengemassen i cirkulation. 
I det givne tilfælde er den forøgede pengemasse en følge 
af og ikke årsag til pengenes værdiforringelse.

Før første verdenskrig var inflation et sporadisk, for
bigående fænomen, som iagttoges i enkelte lande i forskel
lige perioder. Men nu, under kapitalismens almene krise, 
har det antaget almen og kronisk karakter. Efter anden 
verdenskrig har inflationen ramt hele den kapitalistiske 
verden, og karakteristisk for den er, at den fortsætter uaf
brudt og i tiltagende tempo.

Efter at have nået så stort et omfang er inflationen i 
vor tids kapitalistiske verden blevet et vigtigt middel til 
omfordeling af nationalindkomsten til fordel for monopol
kapitalen, et redskab i monopolbourgeoisiets hænder til 
forstærket udbytning af arbejderklassen og hele den arbej
dende befolkning. En vigtig rolle i denne proces spiller den 
borgerlige slat, som står vagt om monopolernes interesser.

Den voksende inflation er en faktor, som i væsentlig 
grad skærper de sociale og klassemæssige modsigelser. I 
en situation, da inflation fører til undergravning af sam
fundsøkonomien, til voldsom skærpelse af de sociale mod
sigelser, gør de herskende klasser forsøg på at overvinde 
inflationen og stabilisere valutaen.

En af stabiliseringsmetoderne er den såkaldte nullifi- 
cering, dvs. annullering af værdiløse pengesedler. Under 
kapitalismens almene krise fører penges nullificering ikke 
til genindførelse af metallisk valuta, men går gennem udste
delse af nye papirpenge og ubetydelige opkøb af værdiløse 
pengesedler.

Et andet middel til stabilisering af valutaen er restau
rering, dvs. fornyet ombytning af papirpenge med metal



  

 
     
       
   
 
 

  

 
     
       
   
 

  

 
     
       
   
 
 

penge efter pålydende og genindførelse af den valutatype, 
som eksisterede i et land, før pengene mistede deres værdi. 
Det anvendtes hovedsagelig i guld-monometal lismens pe
riode.

Restaurering af den hidtidige valuta, som kendeteg
nes ved forøgelse af guldmængden pr. pengeenhed og for
øgelse af pengeenhedens købekraft, kaldes revaluering.

Revaluering betyder lovfæstet forøgelse af pengeenhe
dens metalindhold, hvilket kan finde sted også uden et 
gu ld pengesystem.

Devaluering er det mest udbredte middel til stabilise
ring af den kapitalistiske valuta. Gennem lov forringer den 
borgerlige stat pengeenhedens guldindhold eller nedsætter 
valutakursen i forhold til guldet eller et andet lands valuta.

Et eksempel på devaluering gennem forringelse af en 
pengeenheds guldindhold er dollaren. Et eksempel på de
valuering ved nedsættelse af valutakursen i forhold til et 
andet lands valuta er det engelske pund. Devaluering er 
enten afslutning på en forudgående periode med værdifor
ringelse af papirpengene eller udgangspunkt for deres fort
satte værdiforringelse, hvilket fører til nye prisforhøjelser 
på varerne.

Før kapitalismens almene krise blev devaluering som 
regel ledsaget af papirpengenes fornyede omvekslelighed med 
guld og tjente til stabilisering af valutaen. Men siden den 
økonomiske verdenskrise i 1929-33 er devaluering i de ka
pitalistiske lande ikke blevet efterfulgt af papirpengenes 
omvekslelighed med guld.

Under kapitalismens almene krise fører devaluering ikke 
til stabilisering af valutaen eller til overvindelse af infla
tionen, fordi nedskrivning af valutakursen i forhold til 
dollar eller af selve dollaren medfører stigning i det al
mindelige prisniveau på et lands varer.

Samtlige skridt under ét til stabilisering af valutaen 
kaldes af borgerlige økonomer for deflation. Deflation led
sages almindeligvis af stigende skatter og forringede kår 
for den arbejdende befolkning, som i sidste instans skal 
bære omkostningerne ved alle disse reformer.

Mens deflation tidligere gav visse resultater, er den nu 
til dags kun i stand til at fjerne inflationens overdrevne 
former, uden at standse selve inflationsprocessen. I kapi
talismens nuværende udviklingsperiode fortsætter infla
tionen også under de økonomiske kriser, ja undertiden 



        
     
 
   

      
   

  
     
     
 
   

        
   

       
     
 
   

      
   

forstærkes den endda yderligere. Dette fænomen kaldes 
i borgerlig litteratur for “stagflation”, dvs. inflation 
under stagnation.

Penge optræder endvidere som rigdoms 
tifformuedannclse a^mene legemliggørelse, som formuer. For

muedannelse er snævert forbundet med 
pengenes funktion som cirkulationsmiddel. Som Marx skrev, 
tjener formuedannelsen som en slags reservoir, der opsuger 
penge fra cirkulationen, når den nødvendige pengemængde 
reduceres, og hvorfra de udgår, når vareomsætningens be
hov for dem stiger.

Den omstændighed, at man for penge kan købe alle mu
lige varer, og at penge legemliggør rigdom, stimulerer op
hobning af pengeformuer. Deres kvalitative ubegrænsethed 
og kvantitative begrænsethed øger trangen til at samle 
stadig større pengeskatte. Og i dette tilfælde duer kun 
fuldgyldige penge.

Under kapitalismen føjer formuedannelsen nye træk til 
sine gamle. Nu til dags samles formuerne i stadig højere grad 
i storbanker og statens pengeinstitutter, hvorunder de an
tager karakter af centraliseret formue. Imellem kapitalis
tiske stater foregår en forbitret kamp om guldreserver
ne, hvilket er en af ytringsformerne for modsigelserne 
mellem disse stater.

Efterhånden som vareproduktionen udvik
les og vareomsætningen vokser, udvides 
salget af varer på kredit, dvs. betaling 

Cirkulationsmidlet er i dette tilfælde for ek-

Penge som 
betalingsmiddel 

på henstand, 
sempel gældsbeviser eller veksler, som låntageren over
drager kreditoren som sikkerhed for betaling af det givne 
beløb til den på vekslen angivne forfaldsdato. Pengene op
træder her som betalingsmiddel ved udredning af gæld. 
De fungerer ikke blot som betalingsmiddel for varer, købt 
på kredit, men også ved tilbagebetaling af lån, betaling af 
forpagtningsafgifter, gæld osv.

Pengenes funktion som betalingsmiddel har indflydelse 
på den pengemængde, som er nødvendig for cirkulationen. 
Ved kreditsalg udredes en betydelig del af gældsforplig
telserne ikke med kontanter, men via gensidig afregning.
K Mens pengenes funktion som cirkulations-

re 1 PenBe middel skabte mulighed for papirpengenes
opståen, har udviklingen af kreditsystemet, hvorunder pen
gene fungerer som betalingsmiddel, ført til fremkomsten af 



     
        
     
      
  

     
        
     
      
  

              
     
      
  

et nyt cirkulationsredskab — kreditpenge i form af veksler, 
banksedler og checks. Disse har ikke nogen selvstændig 
værdi, de er kredittegn for fuldgyldige penge, dvs. guld, 
og de tjener som middel i vareomsætningen, når den foregår 
ved hjælp af kredit.

Veksel er et gældsbevis, baseret på handelskredit, og 
udstedt af privatpersoner (industri- eller handelskapitalis
ter). Kreditor, som modtager en veksel, kan bruge den ved 
køb af varer hos en anden varehaver. En veksel kan over
drages (endosseres), hvorved modtageren bliver kreditor for 
den person, der har udstedt vekslen. Under kapitalismen 
har vekselomsætningen udviklet sig stærkt.

Veksler overdrages ofte til (diskonteres i) en bank, 
der dermed optræder som kreditor. Banken køber vekslen 
for dens pålydende værdi minus en vis rente (diskonto). 
På grundlag af diskonteringsoperationen udsteder bankerne 
deres egne veksler — banksedler.

Banksedler er tidsubegrænsede gældsbeviser, udstedt af 
en seddelbank, der når som helst på anfordring udbetaler 
deres pålydende i guld. Hvis banksedlen er udstedt på be
tingelse af fri omvekslelighed til guld, kan den ikke vær
diforringes, men cirkulerer ifølge lovene om guldpenges cir
kulation. Banksedlers fri indløselighed med guld ophørte fak
tisk i 30’rne. Ikke-omvekslelige banksedler er faktisk en 
afart af papirpengene — de cirkulerer efter loven om pa
pirpenges cirkulation, og umådeholden udstedelse af dem 
er en faktor, som forstærker inflationen.

Med udviklingen af de internationale økono- 
er enspenge niiske forbindelser begynder pengene at 

cirkulere på verdensmarkedet; de fungerer som verdenspenge. 
På verdensmarkedet optræder pengene i form af guldbar
rer, frigjort fra deres nationale form.

Verdenspenge fungerer først og fremmest som alment 
betalingsmiddel i afregning mellem staterne. Det sker, når én 
part skal betale de anden et vist beløb, hvis der er tale 
om kreditrelationer og indfrielse af gensidige forpligtelser. 
I så fald udføres guld som betalingsmiddel. Desuden fun
gerer verdenspenge som alment købemiddel, når et land af 
den ene eller anden grund køber varer af et andet land mod 
kontant betaling.

Endelig kan verdenspenge optræde som almen repræsen
tant for eller legemliggørelse aj samfundsrigdommen i 
det borgerlige samfund. I denne rolle fungerer pengene ved 



    
 

 
     
           

    
 

 
     
            

     
 

       
           

overførsler af rigdomme fra ét land til et andet, for eksem
pel ved ydelse af lån eller udbetaling af krigsskadeser
statninger.

Pengenes her nævnte funktioner udtrykker strengt ta
get kun varerelationer. Pengene og deres funktioner saml 
vareomsætningen som helhed udvikler sig ikke blot fuldt 
ud under kapitalismen, men ændrer også natur. Pengene 
med alle deres funktioner opretholdes, men de tjener nu 
også som udtryksform for kapitalens bevægelse, dvs. for 
de kapitalistiske produktionsrelationer.

5. VÆRDILOVEN — VAREPRODUKTIONENS 
UDVIKLINGSLOV

Værdilovens væsen består i, at det samfundsmæssige 
arbejde under vareproduktionens betingelser uundgåe

ligt antager form af vareværdi, hvis stør
ær i ovens væsen re|ge bestemmes af det samfundsmæssigt 

nødvendige arbejde og ligger til grund for de proportioner, 
hvori varerne udveksles med hinanden. Da værdiloven er 
vareproduktionens lov, har den eksisteret og virket lige 
siden vareproduktionen opstod. Friedrich Engels påpegede, 
at denne lov allerede virkede for ca. 7.000 år siden. Men vær
diloven havde underordnet betydning i de samfundsfor
mationer, hvor vareproduktionen ikke var af domine
rende karakter. Først under kapitalismen, hvor varepro
duktionen antager almen karakter, udvikles værdiloven 
fuldt ud.

Under den vareproduktion, der bygger på privatejendom 
til produktionsmidlerne, optræder værdiloven som spontan , 
regulator af samfundsproduktionen. Denne rolle udføres 
gennem prismekanismen. Værdien er grundlaget for vare
priserne. Men prisen som værdiens pengeform kan afvige 
fra værdien. Disse afvigelser kan være af både kvanti
tativ og kvalitativ art. Den kvantitative afvigelse finder 
sted, når varernes pris ligger over eller under værdien; 
de kvalitative afvigelser fører til, at enkelte ting (uopdyrket 
jord, vildtvoksende skov osv.), som ikke er produkter af 
arbejde og derfor ingen værdi har, under vareproduktionen 
bliver genstand for køb og salg og antager en pris. Prisformen 
skaber kun mulighed for dens (prisens) afvigelse fra vær
dien. Den reelle årsag til afvigelse er manglende overens



    
   
     
               

    
   
     
               

    
   
     
               

stemmelse mellem udbud og efterspørgsel på den givne va
re. Hvis efterspørgslen er større end udbudet, vil den givne 
vares pris blive højere end dens værdi og omvendt — hvis 
udbudet er større end efterspørgslen, vil prisen falde til 
under værdien. Kun hvis udbud og efterspørgsel svarer til 
hinanden, vil prisen være lig værdien.

Produktionsanarki og konkurrencekamp mellem pro
ducenterne er typisk for vareproduktionen. I kraft af dette 
falder udbud og efterspørgsel på varerne som regel ikke sam
men, og derfor afviger prisen hele tiden fra værdien. Disse 
bestandige prisafvigelser fra værdien er mekanismen i 
værdilovens virkning.
„ ... „ På grundlag af værdilovens virkning

sker der en fordeling af arbejde og 
produktionsmidler mellem erhvervslivets forskellige bran
cher. Under de stadige ændringer i udbud og efterspørgsel 
ændrer varepriserne sig som nævnt op eller ned i forhold 
til værdien. Prisens afvigelse fra værdien betyder, at 
for nogle producenter, hvis varer sælges til priser over vær
dien, bliver den givne produktion rentabel, og de vil være 
interesseret i at udvide den. Men for andre, hvis varer sæl
ges til priser under værdien, vil produktionen være ufor
delagtig, de vil ikke være interesseret i at udvide den, men 
delvis gå over til at producere andre varer.

De producenter, hvis varer ikke finder efterspørgsel 
på markedet, vil være mest tilbøjelige til at gå over til en 
anden produktion. Således vil produktionen af nogle ting 
blive reduceret og af andre ting udvidet.

Værdilovens virkning under vareproduktionen fører til 
udvikling af produktivkræfterne. I overensstemmelse med 
værdiloven reducerer markedet producenternes individuelle 
arbejdsforbrug til det samfundsmæssigt nødvendige arbejds
forbrug, og alle varer af samme art sælges til samme pris. 
Hvis udbud og efterspørgselsvarer til hinanden, bliver prisen 
lig værdien. Producenter, som arbejder under gunstigere betin
gelser, fremstiller varer, der har en lavere individuel værdi. 
Disse varer viser sig at være indbringende på markedet, da 
de realiseres til deres samfundsmæssige værdi, som er hø
jere end deres individuelle. Omvendt vil de producenter, 
der fremstiller varer, hvis individuelle værdi er højere 
end den samfundsmæssige, tabe på markedet.

Det er derfor naturligt, at enhver producent tilstræber 
at reducere sine varers individuelle værdi, hvilket opnås 



  
 
 
  
     
     
       

  
  
 
  
     
     
      

  
  
 
  
     
     
       

gennem forbedring af arbejdsredskaberne, forbedring af 
hele produktionens tilrettelæggelse osv., kort sagt gennem 
udvikling af produktivkræfterne i det hele taget.

Ud over denne almene stræben efter gevinst for
bedres produktionen under indflydelse af konkurrence
kampen mellem producenterne, der anvender prisen og 
dennes svingninger som redskab.

Værdilovens virkning førte i sin tid 
relationen lil danneIsen af kapitalistiske pro-
opståen duktionsformOr. Når priserne svinger

omkring værdien og det individuel
le og samfundsmæssige arbejdsforbrug ikke falder sammen, 
sker der en gradvis lagdeling af producenterne. I kon 
kurrencekampen vil de, der har de mest gunstige produk
tionsbetingelser, uundgåeligt sejre. Mens de producenter, 
som arbejder under dårligere betingelser, ruineres. Vær
dilovens virkning fører uundgåeligt til differentiering af 
producenterne, til ruinering af hovedparten og berigel
se af et ubetydeligt mindretal.

I feudalismens opløsningsperiode førte producenternes 
lagdeling til kapitalistiske produktionsformers opståen. 
De ruinerede småproducenter blev lønarbejdere, mens de, 
som blev rigere, blev kapitalistiske driftsherrer.

Denne proces, hvorunder de små producenter lagdeles, 
foregår også i dag i de kapitalistiske lande. Men processens 
særegenhed i vor tid er den, at små producenternes forar
melse og ruinering ikke så meget skyldes selve varepro
duktionens indre modsigelser, som påvirkningen fra den 
veletablerede og hurtigt voksende kapitalistiske produktion. 
De små producenter i by og på land er genstand for brutal 
kapitalistisk udbytning og deres hovedinteresser falder 
sammen med arbejderklassens. Under disse betingelser er 
småproducenterne, først og fremmest den arbejdende bon
destand, en naturlig og nærstående forbundsfælle til pro
letariatet i kampen mod bourgeoisiet, for social frigørelse, for 
demokrati og socialisme.

I den kapitalistiske produktion er værdilovens virkning 
underlagt denne produktions mål — at opnå størst mulig 
profit. Værdien antager en forvandlet, maskeret form. 
Der foregår ændringer også i markedspriserne. Etableringen 
af monopolernes herredømme fører til indskrænkning af 
den frie konkurrence. Den frie prisdannelse på markedet for
svinder faktisk, eftersom monopolerne til en vis grad kan 



    

 
  
    
       
  

    

 
  
    
       
  

    

 
  
    
      
  

diktere priserne. Monopolpriser er markedspriser, fast
sat af monopolerne. Disse priser afviger op ellei- ned fra 
den samfundsmæssige værdi. Men hvor meget monopol
priserne end afviger fra den samfundsmæssige værdi, vil 
denne altid være grundlaget for varernes pris. De høje og de 
lave monopolpriser er blevet et vigtigt redskab for mono
polernes udbytning af de arbejdende masser, et redskab 
for de imperialistiske monopolers udplyndring af folke
ne i de afhængige lande.

, . Under vareproduktionens betingelser
are e ic ismen opstår forbindelserne mellem varepro

ducenterne og disses indbyrdes produktionsrelationer spon
tant og kommer til udtryk gennem vareudvekslingen. Pro
duktionsrelationernes væsen ytrer sig i vareproduktionens 
økonomiske love, der udvikler sig spontant, først og frem
mest i værdiloven, som afgør de private, isolerede producen
ters skæbne. Den magt, som de spontant virkende og over 
menneskene herskende økonomiske love har, optræder le- 
gemliggjort i tingene og følgelig som arbejdsproduktets her
redømme over producenterne.

Den objektive form, hvori relationerne mellem menneske
ne udtrykkes, dvs. tingiiggørelse af deres produktionsrela
tioner, skaber i menneskenes bevidsthed en forestilling om 
overnaturlige egenskaber ved varer og penge. Tingene som 
sådan tilskrives værdi og evne til at kunne byttes, og guldet 
den egenskab at være penge. Denne forestilling om tingene, 
skabt af tingliggørelsen af menneskenes produktionsrelatio
ner under vareproduktionen, kaldte Marx varefetichisme.

Som Marx påviste, har varefetichismen en objektiv og 
en subjektiv side. Den objektive side består i tingliggø- 
relse af produktionsrelationerne under vareproduktionens 
betingelser, hvoraf følger, at vareproducenternes skæbne 
er snævert forbundet med de fremstillede varers skæbne. 
Varerne skulle angiveligt herske over menneskene. Den 
subjektive side består i den falske forestilling om, at varerne 
ifølge deres natur skulle besidde overnaturlige evner til 
at kunne udveksles med hinanden og dermed have ind
flydelse på vareproducenternes økonomiske velstand. Det hø
jeste udtryk for varefetichisme er pengefetichismen. Pengene 
tilskrives en overnaturlig egenskab af ubegrænset magt over 
menneskene. Under kapitalistisk produktion udbredes feti
chismen også til relationerne mellem arbejdere og kapita
lister og tilslører dermed disse relationers udbytternatur.



  
   
     

          
  
 

  
   
      
        
  
  

  
   
     

          
  
 

For at overvinde vare- og pengefetichismen er det nød
vendigt med bestemte historiske betingelser, som opstår 
med afskaffelsen af det kapitalistiske system og oprettelsen 
af samfundseje af produktionsmidlerne.

6. KRITIK AF BORGERLIGE VÆRDI- OG PENGETEORIER

Teorien om arbejdsværdi er udgangspunkt for Marx’ politiske 
økonomi, som afslører, at kapitalisme i sig selv er udbytning, 
at kapitalismen er et historisk forbigående fænomen, og 
at kapitalismen gennem revolution med objektiv nødvendig
hed vil blive afløst af socialismen. Det er derfor ikke til
fældigt, at borgerlige ideologer såvel tidligere som nu til 
dags har gjort talrige og hårdnakkede forsøg på at gendrive 
Karl Marx’ teori om arbejdsværdien.

I perioden før Marx blev der gjort forsøg på at afklare 
spørgsmålet om, hvad der ligger til grund for priserne, som 
er af livsvigtig betydning for vareproducenterne; herved 
opstod forskellige værditeorier.
Teorien om udbud 
og efterspørgsel

Allerede i 17. århundrede formu
lerede den italienske økonom Giam- 
maria Ortes sin såkaldte lov om

udbud og efterspørgsel, ifølge hvilken vareprisen er direkte 
proportional med efterspørgslen på en given vare og omvendt 
proportional med dens mængde. Denne teoris tilhængere 
skelnede ikke mellem pris og værdi. Ved at gøre dem iden
tiske benægtede de faktisk ethvert indre indhold i værdien, 
indskrænkede den til bytteproportioner, som udelukkende 
var bestemt af udbud og efterspørgsel. Men det er indlysende, 
at forholdet mellem udbud og efterspørgsel kun betinger 
prissvingninger på markedet og ikke besvarer det centrale 
spørgsmål: hvad bestemmer priserne, hvis udbud og efter
spørgsel er ens? Desuden viser praksis, at hvis priserne af
hænger af udbud og efterspørgsel, da må udbud og efter 
sporgsel jo afhænge af prisniveauet. Den onde cirkel, der 
hermed opstod, tvang borgerlige økonomer til selv at lage 
afstand fra denne værditeori.

varernes værdi bestemmes af den mængde arbejde, der er 
forbrugt til deres fremstilling; ændringer i værdien frem
kalder ændringer i priserne.



 
 
  
        

 
    

    

 
 
  
        

 
        

 
 
  
        

 
        

Trods denne teoris store rolle i udviklingen af økono
misk videnskab, led den af en række svære mangler, som 
Marx overvandt ved at anvende den materialistiske dialek
tiks metode i økonomisk videnskab.

Denne skoles repræsentanter gik først og fremmest nd 
fra, at arbejdsprodukternes vareform var evig, hvorfor også va
reværdi skulle være en evig kategori. Marx påviste det al
deles uholdbare af såvel denne holdning som af de deraf ud
ledte slutninger for en vurdering af kapitalismen. Ricardo 
analyserede kun værdien kvantitativt, interesserede sig 
kun for værdiens størrelse, han ignorerede den kvalita
tive analyse og følgeligt også arbejdet, som skaber vær
dien. Denne fundamentale mangel ved Ricardos værditeo
ri blev overvundet i Marx’ lære om dobbeltkarakteren af det 
i varen nedlagte arbejde. Dermed afsløredes de dybe indre 
modsigelser i vareproducenternes arbejde, mellem dets 
private og dets samfundsmæssige karakter. Eftersom 
Ricardo ikke kendte dobbeltkarakteren af det i varen 
nedlagte arbejde, modsigelserne mellem privat og sam
fundsmæssigt arbejde, mellem en vares brugsværdi og 
værdi, kunne han heller ikke forstå, endsige forklare den 
indre forbindelse mellem værdi og bytteværdi, og følgelig 
mellem værdi og penge.

Tilhængerne af denne værditeori

kostninger ved deres fremstilling. Men eftersom disse 
omkostninger under kapitalismen kalkuleres som en be
stemt prissum, får man også her en ond cirkel, idet va
rernes pris (værdi) bestemmes af prisen på produktionens 
omkostningselementer. Hermed fremtræder denne koncep
tions fulde teoretiske uholdbarhed.
Teorien om de “tre 
produktionsfaktorer'

Denne teori, som er skabt af den 
franske økonom Jean Baptiste Say, 
går ud fra, at værdidannelsen i

lige grad omfattes af tre faktorer — arbejde, kapital og 
jord. Hver af disse faktorer skulle frembringe en tilsva
rende del af værdien, som tilegnes af ejerne af de respektive 
produktionsfaktorer. På dette grundlag “bevistes", at der 
ikke finder udbytning sted under kapitalismen, at harmoni 
og samarbejde mellem forskellige klasser er nødvendig. 
Det videnskabeligt uholdbare ved teorien om de tre produk
tionsfaktorer består i sammenblanding af en vares brugs



       
    
 
 
       
      

       
    
   
       
      

       
    
 
 
       
      

værdi og værdi og dermed i, at de samfundsmæssige rela
tioner mellem klasserne forveksles med forhold mellem 
produktionens faktorer. Det er ikke blot arbejdet, der med
virker i dannelse af brugsværdien, men også naturen og 
maskinerne. Men jord og maskiner har ikke noget at gøre 
med dannelse af værdien. Værdien skabes af arbejdet og 
kun under vareproduktionens betingelser. Indtægterne, som 
kapitalisterne får i form af profit, skabes ligesom jordrenten, 
som jordejerne får, af lønarbejdernes arbejde. Arbejderne 
skaber tillige den værdi, som de modtager i form af ar
bejdsløn.

Offentliggørelsen af Marx’ Kapitalen var et vendepunkt 
i værditeoriens udvikling. Ved at udnytte og udvikle de vi
denskabelige elementer i Ricardo’s værditeori og overvinde 
dens borgerlige begrænsethed, skabte Marx en sand, vi
denskabelig arbejdsværditeori, som dannede grundlag for 
afsløringen af det borgerlige samfunds anatomi og fysiologi. 
Hermed rettedes et knusende slag mod de borgerlige værdi
teorier. Borgerlige ideologers forsøg på at tilbagevise marx
isternes sønderlemmende kritik af det borgerlige system 
affødte nye borgerlige værditeorier.

... ... Tilhængerne af denne teori, som
rænseny e eonen dukkede frem i 1870’erne (Jevons,

Walras, Menger og især Bohm-Bawerk) taler om forskellen 
mellem tingenes nytte og “værdinytte“. Efter deres opfat
telse kan kun dé nyttige ting have værdinytte, som fin
des i begrænset omfang. Nytte og værdinytte er efter deres 
mening ikke objektive egenskaber ved materielle goder, 
men bestemmes af subjektets holdning til tingene. Mennesket 
vurderer tingen, alt efter hvilken nytte man har af den. 
Størrelsen af værdinytten (værdien) bestemmes ifølge denne 
teori af den mængde nytte, som den pågældende ting giver 
mennesket. Og her tænkes ikke på nyttens omfang i alminde
lighed, men på tingens grænsenytte. Grænsenytten, som 
bestemmer værdinyttens størrelse, er nytten af det ma
terielle gode, hvormed en persons mindst presserende be
hov tilfredsstilles.

Denne tese illustrerer Bohm-Bawerk med et eksempel på, 
hvorledes enlige nybyggere i en urskov vurderede deres 
goder. Lad os antage, at en nybygger har fem sække 
korn. Den ene sæk er nødvendig for ikke at dø af sult til 
næste høst; den anden sæk bruger han til opretholdelse 
af helbred og kræfter; den tredje bruges til fodring af fugle, 



     
         
  
  
 
  

 

 
 

     
         
  
  
 
  

 

 
 

     
         
  
  
 
  

 

så han kan få kød at spise; af den fjerde sæk laver han bræn
devin, og den femte sæk korn bruges til at fodre papegøjer, 
fordi han kan lide at høre deres pindren. I dette tilfælde 
bestemmes kornets grænsenytte af den femte sæk korn, 
idet den efter ejerens vurdering har mindst nytte. Ud fra 
denne grænsenytte bestemmes værdinytten (værdien) af 
kornet. Hvis antallet af sække er mindre, f. eks. tre, så bli
ver grænsenytten i nybyggerens subjektive vurdering til
svarende fastsat efter den tredje sæks nytte. Det vil sige, 
at de subjektive vurderinger af tingene ændrer sig, alt 
efter deres mængde og vigtighed for tilfredsstillelsen af 
behov. På samme måde fastsættes værdinytten af goder, 
som nybyggeren ønsker at anskaffe sig hos andre. Således el
prisen kun resultat af subjektiv fastsættelse af værdinytten.

Det uholdbare ved denne teori ligger i, at den bygger 
på fuldstændig fornægtelse af arbejdets rolle ved skabelsen 
af værdi. Tilhængerne af denne teori går i deres metode ud 
fra forbruget og ikke fra produktionen, skønt forbrugsstruk
turen i virkeligheden bestemmes af produktionens struktur. 
I stedet for at analysere de objektive processer, som er uaf
hængige af menneskets vilje og bevidsthed, undersøger den
ne teori kun menneskenes subjektive og psykologiske vur
deringer, mens den ignorerer den kendsgerning, at ændrin
ger i varernes mængde og udvalg fremkaldes af ændringer 
i produktionen, og at disse ændringer tilsvarende præger 
menneskenes subjektive og psykologiske vurderinger. En
delig undersøger denne teori kun de subjektive vurde
ringer hos et menneske, som lever uden for samfundet; det 
betragtes ikke som producent, kun som forbruger. Dermed 
udelukkes muligheden for at forstå værdien som en speci
fik produktionsrelation mellem menneskene. 1 grænsenyt
teteorien optræder værdien som en evig kategori, betinget 
af menneskets forhold til tingene, og ikke af menne
skenes relationer til hinanden, hvad angår tingene. Den
ne teoris store udbredelse i borgerlig litteratur forklares 
ved, at den udfylder et socialt behov hos borgerskabet i 
dets kamp mod marxismen.

Mest udbredt i vore dage er borgerli
ge værditeorier, som udspringer af for
søg på at sammenfatte vulgærteorier-

Den eklektiske* metode 
i værdispørgsmålet

*) eklektisk (græsk): samordning af forskellige synspunkter og 
resultater til et hele 



                    
   

 

                    
   

 

                  
 

 
   

ne om “udbud og efterspørgsel", “produktionsomkostnin
ger" og “grænsenytte". I slutningen af 19. og begyndel
sen af 20. århundrede stod den engelske økonom Alfred 
Marshall for en sådan eklektisk bearbejdning af værdipro
blemet, som i vor tid repræsenteres ved den amerikanske 
økonom Paul Samuelson. Tesen om, at varepriserne direkte 
bestemmes af udbud og efterspørgsel, danner udgangs
punkt for den eklektiske værditeori. Forklaringen på udbud 
og efterspørgsel baseres på teorierne om produktionsomkost
ninger og grænsenytte. Udbudet bestemmes ifølge denne 
teori af produktionsomkostningerne, mens efterspørgslen 
bestemmes af varernes grænsenytte. Selve produktionsom
kostningerne fortolkes herunder ikke blot som arbejds-, 
men også som kapitalforbrug samt kapitalistens risi
kograd, “ofre" osv. I denne teori identificeres varernes 
værdi med deres markedspriser, forskellige elementer blan
des sammen, mens man fuldstændig ignorerer værdiens 
samfundsmæssige natur og arbejdet som værdiens substans.

Forsøgene på at samordne de mest udbredte borgerlige 
værditeorier til én for at forklare priserne ændrer intet ved 
sagen, eftersom de hver for sig eller tilsammen forbliver 
uvidenskabelige og dementeres af praksis.
n . Flere forskellige fortolkninger af

penge kommer til udtryk i bor
gerlig økonomisk litteratur. Hvordan de end adskiller sig 
fra hinanden, rummer de visse fælles træk. Først og frem
mest fremtræder disse borgerlige teorier som forsøg på at 
afdække pengenes natur ud fra denne eller hin funktion, 
men reelt identificerer de pengenes væsen med deres enkelte 
funktioner. Desuden tilslører de fleste af disse teorier pen
genes varenatur, deres oprindelse som værdi og derfor 
også arbejdets rolle i dannelsen af rigdom, hvis legemlig
gørelse er penge, 
formål at forsvare

I denne form har de nævnte teorier til 
kapitalismen.

Den første af de borgerlige penge
teorier var den såkaldt metalli
stiske pengeteori. Dens grundlæg

gere var repræsentanter for den retning i borgerlig poli
tisk økonomi, som kaldes merkantilisme. Merkanti- 
Iisterne identificerede rigdom med penge, og penge med 
ædle metaller, som af natur angiveligt måtte være penge. 
Tilhængerne af den metallistiske pengeteori ignorerede alt
så pengenes social-økonomiske væsen.

Den metallistiske 
pengeteori



 
  
                

         
   
 

 
   

  
           
   

      
   
 

  
            
    

 
       

   
 

„ ..... Med pengeomsætningens udvikling
en nomina istis e opstår nødvendigheden af at forklare

pengeteori ,.r ,,. ikke blot papirpengenes natur, men
også fænomener som inflation og valutakriser. På dette grund
lag opstår den nominalistiske eller den statslige pengeteo
ri, ifølge hvilken penge ikke er en vare, men en konventionel 
afregningsenhed, der som sådan ikke har egen værdi. Ved 
at fornægte pengenes varenatur og erklære dem for konven
tionelle tegn hævder denne nominalistiske pengeteoris til
hængere, at det er staten, som giver pengene købekraft. 
Det er åbenlyst, at repræsentanterne for denne teori anvender 
definitionen af penge ensidigt, idet de forsøger at reducere 
pengenes væsen til deres funktioner som cirkulations- og 
betalingsmiddel, hvorunder pengene kan optræde i form 
af tegn.

Vi har tidligere set på pengenes varenatur og selve 
pengene som en specifik vare, der udfylder rolle som almen 
ækvivalent. Det er ligeledes påvist, at staten kan bestemme 
prismålestokken, men ikke pengenes værdi. Det er klart, 
at den nominalistiske pengeteori, der præsenterer staten som 
pengeskaberen, er med til at forsvare kapitalismen, efter
som den fornægter den kapitalistiske økonomis spontane 
karakter og virkningen af dens objektive økonomiske love, 

udbredt i borgerlig litte- 
er den kvantitative penge- 
ifølge hvilken størrelsen af 
deres mængde i omsætning. 

Meget 
ratur 
teori, 

afhænger af 
for denne teori mener, at penge ikke har 

men kun antager købekraft i omsætningssfæren. 
Denne teoris tilhængere ser faktisk kun et omsætningsmiddel 
i pengene og ignorerer den omstændighed, at denne penge
funktion kun kan udføres på grundlag af pengenes anden 
funktion som værdimål. Som værdimål optræder pengene før 
omsætningsprocessen og kun som følge af, al de selv besid
der værdi.

Påstanden om, at pengenes værdi afhænger af deres mæng
de i omsætning, går ud fra den helt fejlagtige antagelse, at 
en ubegrænset mængde reelle penge kan være i omsætning. 
Resultatet er, at den kvantitative pengeteoris tilhængere 
overfører lovene om papirpengenes omsætning til de vir
kelige penges, guld pengenes omsætning. Prisniveauet be
stemmes ifølge denne teori af pengemængden i omsætning, 
og jo højere prisniveauet er, des lavere bliver pengenes

Den kvantitative 
pengeteori 

pengenes vænli 
Repræsentanter 
værdi,



 
             

 
             

 
             

værdi, dvs. deres købekraft. I virkeligheden afhænger mæng
den af penge i omsætning af prisniveauet, og hvis varernes 
pris er givet, da vil deres pengemæssige udtryk, vareprisni
veauet, afhænge af selve pengenes værdi.

En afart af den nominalistiske pengeteori er teorien 
om den såkaldt regulerbare valuta, fremsat af John 
M. Keynes. Ifølge denne teori er papirpengene en reguler
bar valuta, som derfor må gives fortrin fremfor metalpenge. 
Tilhængerne af denne teori ser i papirpengenes omsætning 
det vigtigste middel til regulering af den kapitalistiske 
økonomi fra statens side. De mener, at staten er i stand til 
at regulere pengeomsætningen og prisniveauet samt herigen
nem også efterspørgslen på varer og hele den kapitalistiske 
produktions forløb, og at man som følge heraf kan afskaffe 
kriser, arbejsløshed og andre af kapitalismens negative fæno
mener. Denne pengeteori slutter sig således til teorien om 
den “regulerbare kapitalisme". Denne teoris uholdbarhed 
ligger i, at den ignorerer selve den kapitalistiske økonomis 
økonomiske grundlag, nemlig den privatejendom til pro
duktionsmidlerne, der avler produktionsanarki og kriser. 
Tilhængerne af teorien om den regulerbare valuta forsøger 
også at retfærdiggøre en forstærket udbytning af de arbej
dende, hvilken sker på grundlag af umådeholden udsen
delse af papirpenge i omsætningen.



 

 

  
   
          

 

 

 
     

          

 

 

      
          

Kapitel 3
DEN KAPITALISTISKE 
UDBYTNINGS VÆSEN

1. PENGENES FORVANDLING TIL KAPITAL. 
KAPITALENS ALMENE FORMEL OG DENNES MODSIGELSER

Kapitalen optræder først og fremmest i form af penge. Men 
penge er ikke i sig selv kapital. De penge, feudalherren skjul- 

te i borgkælderen, var blot skatte, 
formel e"S a mene De penge, arbejderen har i lommen,

er kun et middel til at dække hans 
påtrængende livsbehov. De penge, den simple vare producent 
har, er heller ikke kapital. Under udvekslingen af hans 
arbejdsprodukt mod en anden vare producents arbejdspro
dukt tjener pengene kun som simple formidlere i vareomsæt
ningen efter formlen: Vare — Penge — Vare.

Pengene begynder at blive kapital, når de bruges til 
forøgelse af deres mængde. Kapital er selvøgende værdi.

Penge som kapital har en anden bevægelsesformel: 
Penge — Vare — Penge. I dette tilfælde er det ikke pengene, 
men varerne, der spiller rollen som mellemled. Her er pengene 
udgangs- og slutpunkt. Men penge er jo ensartede; derfor er 
det meningsløst at udveksle en bestemt mængde penge med 
nøjagtigt den samme mængde. Denne udvekslings væsen 
består i, at slutpengene er større end udgangspengene. 
Kapitalens formel bliver altså P — V — P1, hvorP1 be
tyder den forøgede mængde penge. “Penge, der cirkulerer 
på denne sidste måde, forvandler sig til kapital, de bliver 
kapital...”1) Marx kaldte formelen P — V — P1 for kapi
talens almene formel, da den udtrykker kapitalens bevæ
gelsesform i alle dens virkeformer og -led.



 
 

             

   
  

 

 
 

  
          

   
 

  

 
 

       
      

   
   

Modsigelsen i 
kapitalens 
almene formel

Ved første øjekast kan det se ud 
som om værdiens tilvækst sker 
i cirkulationsprocessen som resul
tat af, at kapitalisten har solgt

varerne til en højere pris, end han har givet for dem. Og 
netop sådan ræsonnerer mange borgerlige økonomer. Men i 
virkeligheden skabes værdien gennem arbejdet i varepro
duktionsprocessen og realiseres blot i udvekslingen. Altså 
kan der ikke opstå nogen værditilvækst under udvekslingen. 
Det er sandt, at den enkelte kapitalist A kan berige sig ved 
at sælge sine varer til en pris over værdien. Men det, kapi
talisten A vinder, taber kapitalisten B; resultatet af den 
uækvivalente udveksling imellem dem er blot, at værdien 
fordeles på en ny måde. Der opstår ingen ny værdi heraf.

Men kan værdiforøgelse da foregå uden forbindelse med 
cirkulationen, uden for cirkulationen? Lad os antage, at 
pengene har forladt cirkulationssfæren. Hvis de ligger stil
le, kan der ikke foregå nogen vækst i værdien. Således kan 
kapitalen som selvøgende værdi ikke opstå uden for cir
kulationen. “Den må samtidig udspringe i den og ikke ud
springe i den.”1) Og heri består netop modsigelsen i kapi
talens almene formel. Begge konklusioner synes at udeluk
ke hinanden. Spørgsmålet om kilden til merværdi forekom
mer uløseligt. Dens eksistens er ved første øjekast i mod
strid med værdiloven og udvekslingen af ækvivalenter. Marx 
var den første, som løste dette problem videnskabeligt. 
Han gik ud fra den forudsætning, at kapitalisterne sælger 
og køber alle varer til deres værdi.

2. ARBEJDSKRAFTEN SOM VARE

Kapitalismen er vareproduktionens højeste udviklingstrin, 
hvor det ikke blot er den overvejende masse af arbejds
Arbejdskraftens 
forvandling til vare

produkter, der antager form af 
varer, men hvor også selve arbejds
kraften bliver til en vare.

Hvad er arbejdskraft for noget?
“Ved arbejdskraft eller arbejdsevne forslår vi indbegre

bet af de fysiske og åndelige evner, som eksisterer i et men
neskes organisme, i dets levende personlighed, og som det 



 
          

        
    
  

 
          

        
    
  

 
      
   

  
    
    
  

sætter i bevægelse, når det fremstiller brugsgenstande af 
en eller anden art.”1)

Arbejdskraften har ikke altid været en vare. Dens for
vandling til vare var resultatet af en langvarig historisk 
udvikling. Slaven og den livegne bonde var personligt 
afhængige af slaveejeren og feudalherren og var således 
ikke frie ejere af deres egen arbejdskraft. Følgelig kunne de 
heller ikke frit råde over den og sælge den. Arbejdskraften 
bliver først til vare, når den, som ejer arbejdskraften, er 
personlig fri. Et menneske, som bliver personlig fri, får der
med ret til frit at råde over sin arbejdskraft, til at sælge 
den. Herudover må der eksistere en økonomisk nødvendighed, 
som tvinger producenten til at sælge sin arbejdskraft. Den
ne nødvendighed opstår, når massen af vareproducenter 
ruineres og berøves deres produktions- og eksistensmidler, 
hvorfor salget af arbejdskraft bliver deres eneste eksistens
kilde.

Som enhver anden vare besidder arbejdskraften værdi 
og brugsværdi.

Arbejdskraften adskiller sig fra al- Arbejdskraftens værdi |e an(|,.e уаге]. D()n ef ((el jeyende 
menneskes evne til at arbejde. Derfor bestemmes arbejds
kraftens værdi af værdien af de midler, som er nødvendige, 
for at arbejderen kan eksistere. I arbejdskraftens værdi 
indgår:

for det første — værdien af de eksistensmidler, som er 
nødvendige for at tilfredsstille arbejderens fysiske behov 
for mad, klæder, fodtøj osv.;

for det andet — værdien at de midler, som skal tilfreds
stille arbejderens historisk skabte sociale og kulturelle 
behov. Disse behov er forskellige inden for forskellige tids
rum og i forskellige lande. De afhænger af landets historiske 
udviklingsgrad og arbejderklassens kulturniveau;

for det tredje — værdien af de eksistensmidler, som er 
nødvendige for at forsørge arbejderens familie;

for det fjerde — udgifterne til arbejderens uddannelse 
og oplæring i et bestemt fag. Jo mere kvalificeret arbejds
kraften er, des større er uddannelsesomkostningerne.

Værdien af alle arbejderens livsnødvendige midler be
stemmes af det arbejdsforbrug, som er samfundsmæssigt 
nødvendigt for at producere dem. Dette arbejdsforbrug udgør



  
      
        

    

  
      
        

      

  
      
        
        

nemlig arbejdskraftens værdi. Værdien af de for arbejderen 
fysisk nødvendige eksistensmidler udgør minimumsgrænsen 
for arbejdskraftens værdi.
Arbejdskraftens 
brugsværdi

Enhver vares brugsværdi realiseres 
under dens forbrugsproces. Ar
bejdskraftens forbrugsproces er lig

arbejdsprocessen. Kapitalisten, som har købt arbejdskraften, 
forbruger den i produktionen, hvor der fremstilles nye varer, 
som indeholder en ny værdi. Arbejdskraftens værdi og den 
værdi, som skabes af arbejderens arbejde, er forskellige 
størrelser. Sidstnævnte er betydeligt større end arbejdskraf
tens værdi. Det overskud af værdi, som arbejderen har skabt 
gennem sit arbejde ud over arbejdskraftens værdi, udgør mer
værdien. Følgelig består arbejdskraftens specifikke brugs
værdi i, at arbejderen gennem sit arbejde kan skabe mer
værdi, dvs. en værdi, der er større end det, arbejdskraften 
selv koster. Kapitalisten betaler arbejdskraftens værdi, 
men den værdi, han får ved at forbruge arbejdskraften, er 
større end kapitalistens udgifter ved køb af arbejdskraften. 
Produktionen af merværdi er altså ikke i strid med værdi 
loven, den foregår tværtimod på grundlag af værdiloven. 
Kapitalisten lejer arbejdskraften i omsætningssfæren, for
bruger den i produktionssfæren og realiserer den merværdi, 
som arbejderen har skabt, i omsætningen. Således finder 
de før nævnte modsigelser deres “løsning" i kapitalens 
almene formel.

3. PRODUKTION AF MERVÆRDI

Arbejde er forbrug af arbejskraft. Arbejde er en betin
gelse for, at samfundet kan eksistere. Men arbejdet finder 

altid sted under bestemte samfunds

specifikke træk. Under kapitalismen er arbejdet den 
proces, hvorunder kapitalisten forbruger den af ham 
købte arbejdskraft. De specifikke særegenheder ved arbejds
processen under kapitalismen består i, at: a) arbejderen 
arbejder under kapitalistens kontrol; b) arbejderens arbejds
produkt er kapitalistens ejendom, eftersom denne ejer 
produktionsmidlerne og råder over udnyttelse af arbejds
kraften.

Arbejdsproduktet er først og fremmest en bestemt brugs- 



                 

   
     

                 
 
   
     

                 
 
   
     

va'rdi. Formålet med den kapitalistiske produktion er imid
lertid ikke at fremstille produkter som sådanne, men at 
fremstille varer med salg for øje for at opnå merværdi. Der 
produceres brugsværdier under kapitalismen, fordi de or 
materielle bærere af værdi, og ikke bare værdi, men også 
merværdi.

Hvordan forløber arbejdsprocessen og værdiskabelsen på 
en kapitalistisk virksomhed?

Lad os antage, at arbejdskraftens værdi på én dag or lig 
ti dollars. Hvis arbejderen i løbet af én time skaber en vær
di, som er lig fire dollars, vil arbejdskraftens værdi på én 
dag blive reproduceret på 2,5 time. Men det betyder ikke, 
at kapitalisten kun vil bruge den arbejdskraft, han har købt, 
i 2,5 time, lian kan sætte arbejderen til at arbejde, ikke 2,5, 
men ti timer om dagen, da han jo har betalt arbejdskraftens 
værdi for en hel dag. Det vil sige, at kapitalisten ikke til
egner sig arbejderens arbejde, men hans arbejdsevne. I 
vort tilfælde skaber arbejderen fire gange så stor en værdi, 
som værdien af hans arbejdskraft. Det overskud af værdi, 
som lønarbejderen skaber ud over arbejdskraftens værdi, 
og som kapitalisten tilegner sig, kaldes merværdi (in). 
Merværdien opstår med andre ord, fordi arbejderen arbej
der ud over den tid, som er nødvendig for at reproducere 
arbejdskraftens værdi.

Arbejderens arbejde på kapitalistiske 
Nødvendigt arbejde virksomheder kan deles i to dele. 1
og merar ej e løbet af en del af arbejdsdagen ska
ber arbejderen den værdi, som er lig værdien af hans egen 
arbejdskraft. Denne tid kaldes nødvendig arbejdstid. Ar
bejdet, som forbruges i løbet af denne tid, kaldes for nød
vendigt arbejde. I løbet af den anden del af arbejdsdagen 
skaber arbejderen et overskud, som er større end værdien 
af hans egen arbejdskraft. Denne del af arbejdsdagen kal
des merarbejdstid, og arbejdet, som forbruges i løbet af 
denne tid — merarbejde. Kilden til merværdi er altså mer
arbejdet, dvs. lønarbejderens ubetalte arbejde.

Merarbejde og merprodukt eksisterer i ethvert udviklet 
samfund, men merværdi er en specifik kategori ved den kapi
talistiske økonomi. Den udtrykker relationerne mellem 
kapitalistklassen og arbejderklassen, mellem kapital og 
lønarbejde. Til forskel fra udbytningen af slaverne og liv
egne bønder, baseret på en kombination af ikke-økonomisk 
og økonomisk tvang, er den kapitalistiske udbytning mere 



   
 

       

 

    
 
    

   
 

       

 

    
 
    

   
 

       

 

   
 
    

tilsløret. Lønarbejderne er personligt frie. Men eftersom 
arbejderne ikke ejer produktionsmidlerne, er de tvunget 
til at sælge deres arbejdskraft. I virkeligheden er arbej
derens arbejde det samme som tvangsarbejde, skønt der 
er tale om producentens økonomiske tvang til at arbejde.

4. KAPITALENS VÆSEN. 
KONSTANT OG VARIABEL KAPITAL

Kapitalen er den værdi, som er koncentreret hos kapi
talisterne og som anvendes til produktion af merværdi gen- 

. nem udbytning af lønnet arbejds-
apita ens væsen kraft. Altså er kapitalen udtryk for

de produktionsrelationer, der eksisterer mellem på den ene 
side kapitalistklassen, hos hvem penge, produktionsmidler 
og eksistensmidler er koncentreret, og på den anden side 
lønarbejderklassen, som er frarøvet produktionsmidler og ek
sistensmidler og derfor nødt til at sælge sin arbejdskraft 
til kapitalisterne. Uden disse relationer kan pengene ikke 
indbringe merværdi. “Kapitalen forudsætter altså lønar
bejdet, lønarbejdet kapitalen... Kapital og lønarbejde er 
to sider af ét og samme forhold [relation].”1)

Samfundet har ikke altid været opdelt i bourgeoisi og 
arbejderklasse. Derfor har merværdien som udbytningsform 
heller ikke altid eksisteret. Kapital og merværdi er hi
storiske kategorier som kun er betegnende for kapitalismen. 
v Kapitalens forskellige dele spiller
variabel kapital forskellig rolle under værdiens dan

nelse og vækst.
Enhver kapital, som er anbragt i produktionen, består af 

to dele. For den ene del køber kapitalisten produktionsmid
ler — maskiner, råstoffer og materialer, dvs. produktio
nens materielle faktorer. For den anden del køber han ar
bejdskraft, dvs. produktionens personelle faktor. Af hen
syn til produktionens tilrettelægning er det nødvendigt, 
at der finder en koordinering og vekselvirkning sted mellem 
disse to faktorer. Under produktionsprocessen forbruges 
produktionsmidlerne, de mister deres hidtidige brugsvær
diform. Værdien af de forbrugte produktionsmidler går ikke 
tabt — den overføres igennem arbejderens konkrete ar
il Karl Marx og Friedrich Engels. Udvalgte skrifter i to bind, 

bd. I, s. 87-88 (Lønarbejde og kapital) 



   
 
   
 

  
           

   
 
   
 

 
           

  
 
   
 

  
           

bejde til den nye vare, som fremstilles. Størrelsen af pro
duktionsmidlernes værdi ændres ikke herunder. Den over
førte værdis størrelse er lig værdien af de forbrugte produk
tionsmidler. Derfor kalder Marx den del af kapitalen, som 
er anbragt i produktionsmidler, for konstant kapital (c). 

Anderledes står det til med den anden del af kapitalen, 
som er brugt til køb af arbejdskraft. Arbejderen på den kapi
talistiske virksomhed overfører med sit arbejde ikke blot pro
duktionsmidlernes værdi til den producerede vare, men ska
ber tillige en ny værdi, som er større end arbejdskraftens vær
di. Den del af kapitalen, som bruges til køb af arbejdskraft, 
vokser således under produktionsprocessen, og derfor kal
der Marx den for variabel kapital (v).

Marx var den første, som opdagede kapitalens opdeling 
i konstant og variabel kapital. Til grund for opdelingen 
lagde han den forskellige rolle, som disse to dele af kapita
len spiller i dannelsen af værdi og merværdi. Denne 
opdeling viser, at merværdien ikke skabes af hele kapi
talen, men kun af dens variable del, dvs. kun gennem ar
bejderens arbejde. Opdelingen af kapitalen i konstant og 
variabel kapital viser således de sande relationer mel
lem arbejder og kapitalist; den udtrykker de kapitalisti
ske udbytningsrelationer.
„ Vi har tidligere nævnt, at kapi-Borgerlige teorier . . ... . ,7 , talen i sit væsen er en protlnk-om kapitalen . • . . .. . r.. ..tionsrelation mellem kapitalist
klassen og lønarbejderklassen; den kommer til udtryk i 
udbytning af lønarbejderne og i kapitalisternes tilegnelse 
af merværdi. Denne produktionsrelation virkeliggøres ved 
hjælp af ting — produktionsmidler, penge, varer. Herved 
skabes indtryk af, at tingene i sig selv har den egenskab 
at kunne bibringe deres ejer arbejdsfrie indtægter. Dette 
indtryk lægger borgerlige økonomer til grund for deres 
tilsløring af udbytningen af arbejderne. De identificerer 
kapitalen med dens tinglige bærere — produktionsmid
lerne, pengene og varerne. Som følge heraf udnævner de 
kapitalen til en evig kategori.

Men i virkeligheden er produktionsmidlerne i sig selv 
ikke kapital. De bliver først kapital, når de ejes af kapi
talisten og anvendes til udbytning af lønnet arbejdskraft. 
Produktionsmidlerne har altid eksisteret og vil altid ek
sistere, men de har ikke altid været og vil ikke altid ved
blive at være kapital.



    

  
    
   
      

    

  
        
      

    

  
    
   
      

Borgerlige økonomer skelner ikke mellem konstant og 
variabel kapital. De identificerer den variable kapital med 
andre dele af kapitalen og forsøger dermed at tilsløre ka
pitalisternes udbytning af arbejderklasen, de fremstiller 
ikke arbejdere og kapitalister som udbyttede og udbyttende, 
men som ikke-antagonistiske klasser i det borgerlige sam
fund, mellem hvilke der skulle eksistere fuldstændig in
teresseharmoni.

Men den kapitalistiske virkelighed dementerer de borger
lige ideologer. En analyse af arbejderklassens reale stil
ling i de kapitalistiske lande viser, at udbytningen af ar
bejderne i vore dage har antaget et utrolig stort omfang, 
og at modsætningen mellem arbejderklassen og bourgeoisiet 
er blevet endnu dybere.

5. MERVÆRDIRATEN OG MERVÆRDIENS MASSE

Eftersom merværdi ikke er forøgelse af hele kapitalen, 
men kun af dens variable del, må man for at fastslå mervær-
Merværdirate diraten ikke sætte merværdien i 

forhold til hele kapitalen, men kun
til dens variable del. Netop merværdiens forhold til den 
variable kapital udtrykker merværdiraten. Den betegnes 
med in1, og formlen tager sig således ud:

j_ m__ merarbejde
v nødvendigt arbejde

Merværdiraten udtrykker udbytningsgraden; den viser, 
hvor stor en del af arbejdsdagen arbejderen har arbejdet 
for sig selv og hvor stor en del for kapitalisten og dermed 
skabt merværdi til denne.

Merværdiraten er særlig høj i økonomisk svagt ud
viklede lande. Ved at udnytte den billige arbejdskraft, den 
lange arbejdsdag og disse landes rige råstofkilder kan im
perialisterne undertiden sikre sig en merværdirate på op 
til 1000 pct. Dette er muligt, fordi de ved siden af kapi
talistiske udbytningsformer også anvender gamle, førka- 
pitalistiske udbytningsformer.

Fra et teoretisk synspunkt er det ikke svært at beregne 
merværdi raten. Men i praksis er præcis beregning af dens 
størrelse en højst kompliceret opgave. I alle kapitalistiske 
lande forvrænger borgerlig statistik bevidst de for denne



        
    
 
   

     

        
     
 
   

     

        
    
 
   

     

beregning nødvendige udgangsdata. I regnskaberne opgives 
overdrevne tal om arbejdslønnen og formindskede om ka
pitalisternes profit. Arbejdslønnen indbefatter desuden 
gagerne til de højst betalte funktionærer og direktører, der 
som bekendt ikke skaber hverken værdi eller merværdi, deres 
indtægter er en del af merværdien og kan derfor ikke hen
regnes til den variable kapital. Ligeledes må man tage i 
betragtning, at arbejderne ud af deres løn årligt skal be
tale store skatter, bøder osv., hvilket yderligere beskærer 
deres virkelige indtægter. Merværdien forvrænges tillige 
af den omstændighed, at kapitalisterne i udgifterne til 
arbejdsløn ofte indregner de ydelser, som de årligt må over
føre til forskellige pensionsfonde og sociale forsikringskas
ser. Men kun en del af disse ydelser bliver realindtægter 
for arbejderne. Den resterende del udnyttes som kapital 
med udvidelse af produktion af merværdi for øje igennem den 
kontrol, som i vor tid udøves af finansoligarkiet over disse 
fonde. Eftersom alle disse faktorer, direkte eller indirekte, 
øver væsentlig indflydelse på merværdiraten, vil beregnin
gerne som regel kun give en tilnærmelsesvis størrelse.

Merværdiraten kan ikke påvise den 
Merværdiens masse kapitalistiske udbytnings absolut
te størrelse. Det kan derimod merværdimassen. Merværdi
massen er merværdiens absolutte størrelse, som kapitali
sten får gennem udbytning af alle beskæftigede arbejdere 
på virksomheden. I takt med kapitalismens udvikling vok
ser merværdimassen endnu stærkere end merværdiraten. 
Dette sker, fordi ikke alene udbytningsgraden, men også 
antallet af udbyttede stiger.

6. METODER TIL FORØGELSE AF MERVÆRDIEN

Forøgelse af udbytningsgraden, det vil sige af merværdi
raten, kan opnås på to måder.
_ , , Den første metode består i direkte
Den absolutte merværdi forlængeJse af arbejdsdagen. Lad os 
antage, at der for at reproducere arbejdskraftens dagsværdi 
på ti dollars kræves fire timers arbejde. 1 så fald udgør iner- 
arbejdstiden under en otte timers arbejdsdag ligeledes 
fire timer, og følgelig er merværdiraten lig med 100 pct. 
Lad os så antage, at det lykkedes kapitalisten at få arbej
deren til at arbejde ikke otte, men ti timer om dagen. Da 



      
    
   
 
     
 

      
    
   
 
     
 

      
    
    
 
     
 

bliver forholdet mellem merarbejdstiden og den nødven
dige arbejdstid et andet:

6 timers merarbejdstid og merværdiraten udgør
4 timers nødvendig arbejdstid 150 pct.

Den merværdi, som fremkommer ved forlængelse af 
arbejdsdagen, kaldte Marx for den absolutte merværdi. 
Mulighederne for at få absolut merværdi er imidlertid be
grænsede. Samtidig med, at kapitalisten bestræber sig på 
maksimal forlængelse af arbejdstiden, kæmper arbejder
klassen for nedsat arbejdstid. Igennem denne kamp, hvis 
udfald afhænger af styrkeforholdet mellem arbejderklassen 
og bourgeoisiet, af klassekampens udviklingsgrad og af 
arbejderklassens sammenhold, fastsættes arbejdsdagens fak
tiske længde.

En moderne form for opnåelse af absolut merværdi er 
overarbejde. I de europæiske kapitalistiske lande forlænges 
arbejdsdagen med mere end 20 pct. gennem overarbejde. For 
at forøge produktionen af merværdi øger kapitalisterne 
arbejdsintensiteten, hvilket har samme effekt som ar
bejdstidsforlængelse. Når arbejderen arbejder mere inten
sivt, forbruger han mere arbejdskraft i løbet af arbejdsdagen 
og skaber således en større værdi og merværdi; derved bliver 
resultatet det samme som ved forlængelse af arbejdsdagen. 
„ , . Kapitalisterne kan også forhøje

e ativ mervær i udbytningsgraden, selv om arbejds
dagen ikke forlænges. Dette opnås ved at nedsætte den nød
vendige arbejdstid og forlænge merarbejdstiden. Den mer
værdi, der opstår efter nedsættelse af den nødvendige ar
bejdstid og en tilsvarende forlængelse at merarbejdstiden, 
kaldte Marx for den relative merværdi.

Den nødvendige arbejdstid bestemmes af arbejdskraf
tens værdi. Derfor kan den nødvendige arbejdstid kun ned
sættes, hvis arbejdskraftens værdi falder. Arbejdskraftens 
værdi bestemmes af værdien af de varer, som arbejderen for
bruger til reproduktion af sin arbejdskraft. Men varernes 
værdi er omvendt proportional med den samfundsmæssige 
arbejdsproduktivitet. For at sænke arbejdskraftens værdi 
er det altså nødvendigt at forhøje arbejdsproduktiviteten 
i de brancher, som fremstiller arbejderklassens forbrugs
genstande samt de produktionsmidler, der bruges til frem
stilling af disse genstande. Derfor er øget arbejdsproduk- 



  
   
   
       
  
  
   

  
        
       
  
  
   

  
        
       
  
  
   

tivitet grundlaget forden relative merværdi. Lad os antage, 
at arbejdsdagen er på ti timer. Heraf udgør den nødvendige 
arbejdstid fem timer og merarbejdstiden er ligeledes fem ti
mer. I så fald udgør merværdiraten 100 pct. Og lad os an
tage, at den nødvendige arbejdstid er blevet forkortet med 
én time som følge af stigende arbejdsproduktivitet i sam
fundet. Da ser merværdiraten således ud: -7-x 100 = 150 pct.4

,. Arbejdsproduktiviteten forøges ikke
Ekstramerværdi ligeligt . forskelHge brancher Og
på forskellige kapitalistiske virksomheder. Den kapitalist, 
som i et givent øjeblik formår at øge arbejdsproduktivi
teten på sin virksomhed mere end de øvrige kapitalister, 
får ud over den merværdi, der er fælles for alle kapitalister, 
en forøget eller en ekstramerværdi. Kilden til denne ekstra
merværdi er arbejdernes arbejde, som gennem en produk
tivitet, der er højere end det gennemsnitlige samfunds
mæssige arbejdes, skaber en større værdi pr. tidsenhed.

Produktionen af ekstramerværdi på den enkelte kapitalis
tiske virksomhed er et tidsbegrænset fænomen. Ejeren af 
denne virksomhed kan kun tilegne sig ekstramerværdi, 
så længe arbejdsproduktiviteten på hans virksomhed over
stiger det gennemsnitlige samfundsmæssige niveau. Når 
de tekniske nyheder og den rationelle tilrettelægning af 
produktionen har bredt sig til andre virksomheder og re
sulteret i et højere arbejdsproduktivitetsniveau, og når 
dette niveau bliver det samfundsmæssigt gennemsnitlige, 
kræves andre forbedringer taget i anvendelse for at opnå 
denne ekstramerværdi.

Ekstramerværdien spiller en meget vigtig og modsæt
ningsfyldt rolle i den kapitalistiske økonomis udvikling. 
Kapitalisterne stiler efter ekstramerværdi og vil derfor 
forbedre teknikken og indføre nye og mere rationelle til
rettelægningsmetoder. Netop produktionen af ekstramer
værdi er drivkraften for det tekniske fremskridt under 
kapitalismen. Men på den anden side bevirker det, at denne 
stræben efter ekstramerværdi bremser og forhindrer udbre
delsen af tekniske opfindelser og forbedringer til alle kapi
talistiske virksomheder. Kapitalisterne hemmeligholder op
findelser for således at forstærke deres egne muligheder for 
at opnå ekstramerværdi i længere tid, de åbner ikke adgang 
for andre virksomheder til visse opfindelser og bremser 
således det tekniske fremskridt.



        
      

 
 

   
      

        
      

 
 

   
       

        
      

     
      

Forøgelsen af den relative merværdi er nutildags præget, 
af modsigelser. Den relative merværdis væksttempo be
grænses af den nye tekniks anvendelsesgrad. På den ene side 
stimuleres anvendelsen af ny teknik fortsat af bestræbelsen 
på at opnå ekstramerværdi ogaf konkurrencen. Der er desu
den indtrådt nye faktorer, som virker i samme retning — 
den økonomiske kappestrid mellem socialisme og kapita
lisme, hvilket tvinger den borgerlige stat til at stimulere 
indførelsen af ny teknik. Men samtidigt forstærkes også de 
faktorer, som bremser indførelsen af ny teknik — monopol
prisernes rolle er vokset, virksomhederne kører ikke på 
fuld kapacitet, det indre marked er begrænset osv., hvil
ket altsammen resulterer i, at kløften mellem den tekniske 
og videnskabelige revolutions potentielle muligheder og ni
veauet for realiseringen af disse muligheder er vokset.

I den forbindelse tilstræber kapitalisterne at øge mervær
diraten gennem forstærket arbejdsintensitet. Under den mo
derne kapitalismes betingelser råder monopolkapitalen over 
betydelig større muligheder for at øge arbejdsintensiteten 
gennem mekanisering og automatisering af produktionen, 
nye metoder for arbejdets tilrettelægning og moderne løn
former. Forstærket arbejdsintensitet fører til mindskelse af 
det nødvendige arbejdes og forøgelse af merarbejdets andel 
i hele arbejdsmassen, hvilket fører til samme resultat som 

af relativ merværdi.
Kapitalismen indledte sin udvikling 
som simpelt produktionssamvirke. På 
dette trin fik kapitalisten nogle få 
lønarbejdere under sin kontrol, hvil

ket ikke medførte væsentlige forandringer i de produktions
metoder, der var nedarvet efter husflidsbeskæftigede og hånd
værkere. Manufakturen var næste trin i udviklingen af 
den kapitalistiske produktion og udbytning. Ligesom det 
simple produktionssamvirke bygger manufakturen på ma
nuel teknik, men adskiller sig ved arbejdsdeling imellem 
arbejderne. Ilver arbejder specialiserer sig i en eller flere 
operationer. Specialiseringen forøger hans arbejdsproduk- 
tivitet. Men under manufakturen fremstiller den enkelte 
arbejder ikke længere hele det færdige produkt, beregnet 
til salg. Herved får hans afhængighed af kapitalisten en kva
litativt ny og mere varig karakter.

I sidste tredjedel af 18. århundrede indledtes overgan
gen til det maskinelle stadium i kapitalismens udvikling.

ved produktionen 
Kapitalismens 
udviklingsproces
i industrien



    
             
 
      

    
             
 
      

    
             
 
      

Overgangen til fabrikker forte til kapitalens skærpede 
udbytning af arbejdet og fortsat forringelse af arbejderklas
sens stilling. Det manuelle arbejde blev afløst af maskinelt, 
hvilket på sin side affødte arbejdsløshed. Kapitalisterne 
begyndte i stort omfang at anvende kvinder og børn som 
arbejdskraft, hvorved arbejdskraftens værdi kunne nedsæt
tes. Arbejdets intensitet og produktivitet blev forøget, hvil
ket under kapitalistiske forhold betød forstærket udbytning 
af arbejderne. Arbejderen blev et simpelt vedhæng til ma
skinen, og en gang for alle frarøvet illusionen om at blive 
sin egen herre. På dette trin i kapitalismens historie formes 
proletariatet som klasse, det erkender sine grundlæggende 
interesser, disses modsætning til kapitalisternes interesser 
samt klassekampens uundgåelighed og nødvendighed som 
middel til løsning af proletariatets livsvigtige opgaver. 
Maskinen er i sig selv et mægtigt middel til forøgelse af 
arbejdsproduktiviteten og billiggørelse af de fremstillede 
produkter. Men under kapitalismen tjener maskinen som 
middel til at producere merværdi. Derfor anvender kapi
talisterne kun maskiner, når værdien af maskinen er mindre 
end værdien af den arbejdskraft, der fortrænges. Dette be
grænser maskinernes anvendelse i det kapitalistiske samfund. 
For samfundet ville det være gavnligt også at anvende ma
skiner, når de nedsætter ikke blot del betalte, men også 
merarbejdet, dvs. det samfundsmæssige arbejde som hel
hed, og tillige tjener som middel til billiggørelse af produk
terne.

Den kapitalistiske maskinelle produktion har gennem
løbet visse faser. Første fase er forbundet med den industri
elle revolution i slutningen af 18. århundrede. Resultatet 
af denne revolution var overgangen fra manuel til maski
nel teknik, fra håndværksmæssige arbejdsmidler til maski
ner, der blev drevet med damp.

Anden fase indledtes med de tekniske fremskridt i slut
ningen af 19. århundrede. Det grundlæggende for denne fase 
er dampmaskinens udskiftning med elektriske motorer, om
fattende anvendelse af elkraft, ikke blot som motorkraft, 
men også i teknologiske processer.

Den moderne tekniske og videnskabelige revolution er 
et nyt og højere trin i udviklingen af produktivkræfterne, 
først og fremmest maskinteknikken. De vigtigste retninger 
er beherskelse af atomenergien, erobring af verdensrummet, 
udstrakt anvendelse af kemi i produktionen, automatise



   
 
 
 
 
       

  

 
 
 
 
 
 
       

   

 
 
 
 
 

 
 
       

   

ring af produktionen osv. På basis af disse opdagelser for
løber overgangen til automatisk kontrol, regulering og sty
ring af produktionsprocesserne.

De tekniske og videnskabelige fremskridt tillige med 
automatiseringen har forårsaget en kolossal vækst i arbejds
produktiviteten, hvilket under kapitalismen betyder forstær
ket udbytningsgrad. Samme resultat følger af den forøgede 
arbejdsintensitet i forbindelse med den tekniske og viden
skabelige udvikling under kapitalismen.

Forøget arbejdsintensitet finder også sted i svagt ud
viklede lande, der følger en kapitalistisk udviklingsvej. I 
disse lande har arbejderklassen først for nylig fået gennem
trumfet en arbejdslovgivning, som begrænser arbejdsda
gens længde. Dette er ubestrideligt en stor social-økonomisk 
sejr. Men udenlandske monopolers virksomheder, som fort
sat findes i de tidligere kolonilande, satser nu på at for
stærke arbejdsintensiteten, og ved siden af den lave arbejds
løn er dette det vigtigste middel til produktion af merværdi 
i svagt udviklede lande.

En direkte følge af arbejdets intensivering er forstær
ket nedslidning af arbejdskraften, et voksende antal tilfæl
de af erhvervssygdomme og arbejdsulykker samt lavere gen
nemsnitlig levealder blandt arbejderne.

De konkrete udbytningsmetoder og -former ændrer sig 
på kapitalismens forskellige udviklingsstadier, men udbyt
ningens væsen forbliver det samme. Det faktum, al der eksi
sterer et socialistisk verdenssystem og at den arbejdende 
befolknings levestandard i socialistiske lande stadig for
bedres, at proletariatets klassekamp i de kapitalistiske 
lande skærpes og den tekniske og videnskabelige udvikling 
går fremad, tvinger bourgeoisiet til at føre en politik, der 
er præget af social demagogi, til at forbedre udbytningens 
metoder og former og bringe dem i overensstemmelse med 
bourgeoisiets bestræbelser på at indgive arbejderklassen 
en ideologi til fordel for “klassesamarbejde og socialt mak
kerskab “ og herigennem opbygge en illusion om “men
neskeliggørelse" af arbejdet på kapitalistiske virksom
heder.

Under den moderne, højt mekaniserede og automatise
rede masseproduktion, hvori manuelt arbejdes andel er re
lativ lille, sker den forstærkede udbytning af arbejderne 
og forøgelsen af kapitalisternes profit ikke altid ved direk
te at forlænge arbejdsdagen og forøge arbejdsintensiteten
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maksi-
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under de samme grove former som tidligere. I vore dage 
indfører kapitalisterne såkaldt reglementerede hvilepauser 
i produktionen, de veksler mellem arbejde og hvile. Men 
det gør de naturligvis ikke af omsorg for arbejdernes hel
bred, men for at sikre sig en mere effektiv udnyttelse af ar
bejdskraften og et jævnt, højt arbejdstempo hele 
igennem, således at arbejdernes dagsydelse når det 
male.

I den forstærkede udbytning af arbejderklassen 
den borgerlige stat en stor rolle. I visse vesteuropæiske 
lande er mere end 20 pct. af alle lønarbejdere beskæftiget 
på virksomheder, der tilhører staten. Der er tale om høj
produktive og i teknisk henseende supermoderne virksom
heder, hvis beskæftigede skaber en enorm merværdimasse, 
som den borgerlige stat tilegner sig direkte.

Men statens rolle i den forstærkede udbytning af arbej
derne indskrænker sig ikke kun hertil. I storkapitalister
nes interesse giver den en arbejderfjendsk lovgivning, den 
praktiserer fastfrysning af lønningerne, begrænser fagfore
ningernes rettigheder og undertrykker arbejdernes strej
kekamp. Alle disse foranstaltninger tillader kapitalisterne 
at forøge deres profitter ganske betydeligt.

Ved hele tiden at forøge skatterne opsuger staten mæg
tige pengebeløb, som til syvende og sidst i form af højpro
fitable militære ordrer til industrien og åbne subsidier til 
det militær-industrielle kompleks gøres til indtægter for 
det store finansoligarki.

Med den kapitalistiske produktions 
Kapitalismens udvikling tiltager også dens sam-
modsigefse611 e fundsmæssige karakter. Kapitalis

men har gjort arbejdsprocessen til 
en virkelig samfundsmæssig proces, hvori millioner af men
nesker deltager som følge af den samfundsmæssige arbejds
deling og koncentrationen af arbejdere på store virksom
heder. Denne sociale proces presses ind i rammerne for pri
vatkapitalistisk tilegnelse. Jo mere produktivkræfterne og 
produktionsprocessens samfundsmæssige karakter udvikler 
sig, desto mere vokser deres modsigelse til de kapitalistiske 
produktionsrelationer. I modsætningen mellem produktio
nens samfundsmæssige karakter og tilegnelsens private form 
ligger kapitalismens grundlæggende modsigelse.

Denne modsigelse kan kun løses ved at afskaffe privat
kapitalistisk ejendom til produktionsmidlerne og erstatte 



   
  

    
  
 
  

   
  

    
  

  

   
  

    
  
 
  

den med samfundseje, som resultat af en socialistisk revo
lution.

Kapitalismens grundlæggende modsigelse ytrer sig bl. a. 
i modsigelsen mellem produktionens tilrettelægning på de 
enkelte virksomheder og produktionsanarkiet i hele sam
fundet, i modsigelsen mellem produktion og forbrug og i 
antagonismen mellem arbejderklassen og kapitalistklassen.

7. KAPITALISMENS ØKONOMISKE GRUNDLOV

Produktion af maksimal merværdi gennem voksende ud
bytning af lønarbejdet på basis af produktionsudvidelse — 

det er indholdet af kapitalismens 
°..eJ. økonomiske grundlov. Denne lov

økonomiske grundlov udtrykker den kapitalistiske pro
duktionsmådes væsen og bestem

mer alle de vigtigste processer for dens økonomiske udvik
ling. Den viser grundlaget og metoderne for den kapita
listiske produktion og udtrykker den kapitalistiske udbyt
nings væsen.

Merværdiloven or hovedregulatoren i den kapitalistiske 
økonomis komplicerede mekanisme. For at opnå maksimal 
merværdi indfører kapitalisterne ny teknik, udvikler pro
duktivkræfterne og flytter kapitalen fra én branche over 
i en anden.

Merværdien er kilden til akkumulation, til udvidelse 
af produktionen. Men produktivkræfternes udvikling og pro
duktionens samfundsmæssiggørelse ledsages af voksende ka
pitalkoncentration hos et relativt mindre antal ejere, som 
tilegner sig frugterne af det samfundsmæssige arbejde. Føl
gelig uddybes kapitalismens grundlæggende modsigelse. 
,, . Marx’ fortjeneste består i, at han

ervær iteoriens afdækkede den objektive økonoini-
ey ning ske lov, der ligger til grund for

udbytningen af proletariatet, og som skaber forudsætnin
gerne for kapitalismens revolutionære sammenbrud. “Løs
ningen af dette spørgsmål er det Marx’ske værks epokegø
rende historiske fortjeneste... Herfra tager den videnska
belige socialisme sin begyndelse'4) — skrev Engels. Og 
Lenin betegnede merværditeorien som hjørnestenen i den 
marxistiske økonomiske kere.

1) Marx/Engels Werke, bd. 20, s 189 (Anti-Diihring)



      

   

 

  
  
  

      

  

 

  
  
  

      

 

    
  
  

Merværdi teorien blev nøglen til afsløring af de økono
miske loves og kategoriers natur i det borgerlige samfund. 
Herudfra afslørede Marx arsagen til de antagonistiske mod
sigelser mellem proletariatet og bourgeoisiet, ligesom han 
påviste klassekampens uundgåelighed, hvis forstærkelse 
objektivt vil føre til kapitalismens revolutionære sammen
brud. Lenin skrev, al “...Marx helt, og udelukkende afleder 
uundgåeligheden af det kapitalistiske samfunds forvandling 
til et socialistisk ud fra det moderne samfunds økonomiske 
bevægelseslov'4' — dvs. af merværdiloven. Marx define
rede proletariatets verdenshistoriske rolle som kapitalis
mens banemand og skaberen af et socialistisk samfund.

1) V. 1. Lenin. Karl Marx. Forlaget Tiden, København 1970, 
s. 34

2) Karl Marx, Kapitalen, 1. bog 3, s. 762

Karl Marx’ lære om merværdien er et mægtigt ideolo
gisk våben i proletariatets kamp mod udbytterne.

8. ARBEJDSLØNNEN

Arbejdslønnen er den forvandlede form for arbejdskraf
tens værdi og pris.

Til forskel fra slavesystemet og det 
r ej sønnens væsen feudale system, hvor udbytningsre

lationerne var tydelige, optræder arbejdslønnen som beta
ling for alt arbejde, for hele arbejdet, den “udsletter altså 
ethvert spor af arbejdsdagens deling i nødvendigt arbejde 
og merarbejde, i betalt og ubetalt arbejde1*.2'

Dette indtryk skabes, fordi arbejderen først modtager 
sin løn efter at have arbejdet i en bestemt tid. Hans arbejds
løn bliver større, hvis han arbejder mere eller skaber flere 
produkter. Det er netop ud fra dette indtryk, alle borger
lige forskere betragter arbejdslønnens væsen. De anser arbej
det for en vare og arbejdslønnen for arbejdets pris.

I virkeligheden er arbejdet ikke en vare og kan ikke 
besidde værdi. Forklaringen herpå er, at arbejdet er en 
proces, hvorunder der forbruges arbejdskraft og denne pro
ces danner værdiens substans. Varen, som arbejderen sæl
ger, er ikke hans arbejde, men arbejdskraften eller som 
tidligere nævnt, menneskets evne til at arbejde. Arbejds
kraftens værdi udtrykt i penge er arbejdskraftens pris. Den 



       
    
     

 
  

       
    
     

 
  

       
    
     

 
  

er som regel lavere end arbejdskraftens værdi, eftersom udbu
det af arbejdskraft er større end efterspørgslen.

Under kapitalismen optræder ar- 
Arbejdslønnens former bejdslønnen i forskellige former, 
hvoraf de vigtigste er tidløn og akkordløn. Hver af disse for
mer tilslører den kapitalistiske udbytning, og begge for
mer udnyttes af kapitalisterne (afhængig af de konkrete 
betingelser) som middel til at forstærke udbytningen af 
lønarbejderne.

Tidlønnen er den form for arbejdsløn, hvor arbejderens 
fortjeneste afhænger af, hvor længe han har arbejdet (en 
time, en uge, en måned). Herved skabes indtryk af, at ka
pitalisten betaler arbejderen for hele hans arbejdstid, skønt 
der i virkeligheden kun betales for en del af arbejdstiden.

Ved akkordløn afhænger arbejderens fortjeneste af den 
mængde produkter, han har fremstillet i en bestemt tidsperi
ode. Akkordlønenheden beregnes ud fra den af kapitalisten 
opstillede sats for en produktenhed. Betalingen pr. produkt
enhed beregnes på grundlag af arbejderens dagløn. Følge
lig danner tidløn grundlag for akkordløn. Akkordlønnen 
maskerer i endnu højere grad den kapitalistiske udbytning, 
for hvor tidlønnen skaber indtryk af, at hele arbejdstiden 
betales, ser det ved akkordløn ud som om, arbejderen får 
betaling for hver eneste produktenhed, han har fremstil
let.

Akkordløn gør det muligt for kapitalisterne at opnå 
maksimal arbejdsydelse pr. tidsenhed og således nedsætte 
omkostningerne til arbejdskraften pr. produktenhed. Da 
arbejderens aflønning (efter en given sats) afhænger af hans 
arbejdsindsats, bestræber han sig af al magt på at forøge 
sin arbejdsydelse og tjene mere. Resultatet er, at arbejds
lønnen hos enkelte arbejdere bliver højere end gennemsnit
tet. Men det gennemsnitlige lønniveau sænkes, fordi kapi
talisterne, efterhånden som arbejdsintensiteten og -produk
tiviteten stiger, skærper akkordsatserne.

Akkordløn tvinger arbejderne til at øge arbejdsinten
siteten. Tilsvarende mindskes nødvendigheden af at føre 
opsyn med arbejderne. Tilsammen betyder dette mindske
de produktionsomkostninger og større profit. Dertil kom
mer, at kapitalisten kan reducere arbejdslønnen ved kassa
tion af fremstillede produkter. Disse faktorer er årsag til, 
at akkordløn indtil for nylig var den mest udbredte form 
for arbejdsløn.



 
 
    
         
     

 
 
    
       

     

  
    
       

     

Udviklingen af 
lønformer og -systemer

Den moderne mekanisering og auto
matisering gør det muligt at gen
nemtvinge intensivering af arbej

det. Arbejdsintensiteten og arbejdernes ydelse bestemmes 
nu af transportbåndets hastighed og maskinens rytme. Un
der disse betingelser bortfalder nødvendigheden af at bru
ge akkordløn som middel til at højne intensiteten, ja det 
ville endda være økonomisk ufordelagtigt for kapitalis
ten at gøre det, eftersom akkordløn forudsættes at stige i 
takt med arbejdsydelsen. Derfor kan man i industrien iagt
tage en mærkbar begrænsning af akkordlønnen og udbredt 
anvendelse af nye tidlønformer, som bedre passer til de nye 
forhold.

Et af de vigtigste særtræk ved moderne former for tid
løn er, at de nu også er præget af akkordlønprincipper, 
dvs. detaljeret beregning af arbejdsmængden og minutiøs 
udmåling af arbejdsydelsen pr. tidsenhed. Herunder gøres 
de tariffer, som tidlønarbejderne betales efter, direkte afhæn
gige af den fremstillede produktions omfang eller af andre 
beregningsfaktorer.

I vor tid er de mest typiske tidlønsystemer: tidløn 
kombineret med normeret arbejde, men uden anvendelse 
af de såkaldte produktionsfremmende tillæg; tidløn kombi
neret med normeret arbejde, hvor tarifsatsen fra tid til 
anden forhøjes elles nedsættes, afhængig af det opnåede ar- 
bejdsydelsesniveau og andre arbejdseffektivitetsfaktorer; tid
løn kombineret med normeret arbejde og produktionsfrem
mende tillæg. Til den sidste gruppe hører akkordtillægssy
stemet samt det differentierede akkordtillægssystem og andre.

Også akkordformen hår gennemgået væsentlige ændrin
ger. Den moderne produktions tekniske niveau er højnet 
betydeligt. Nu anvendes højproduktive og kostbare produk
tionsmidler, der forarbejdes enorme mængder af råstoffer 
og materialer, og der stilles større krav til produktionens 
kvalitet. Men produktionens mekanisering og det reduce
rede antal arbejdere på virksomhederne betyder ikke, at 
besparelsen af levende arbejde bliver den afgørende faktor 
for produktionens rentabilitet. Derfor anvendes nu akkord
lønsystemer, hvor aflønning af arbejderne ikke længere sæt
tes efter én faktor alene (ydelse pr. tidsenhed), som tilfæl
det var i de traditionelle akkordsystemer (direkte, diffe
rentieret, progressiv og lignende akkord), men gøres afhæn
gig af en række faktorer, såsom effektiv udnyttelse af udsty



    
        
   
  
    

    
         
   
  
   

    
   
      
   
  
    

ret, råstof- og materialebesparelser, produktkvalitet osv. 
De nye former for kapitalistisk akkord, hvortil også hører 
de såkaldt teknologiske tillæg, er beregnet på at presse langt 
mere fysisk og åndelig energi ud af arbejderen og forstærke 
udbytningen. Men også arbejderklassens kamp fører til for
andringer i lønformerne, og det samme gør voksende mod
stand mod anvendelse af de gamle “efterprøvede" former for 
udbytning.

Til grund for de forskellige lønsystemer ligger arbejds- 
normering og tarif fastsættelse for de enkelte operationer.

Kapitalistisk arbejdsnormering skal forstærke arbejdsin- 
tensiteten maksimalt og nedsætte udgifterne til arbejds
løn pr. produktenhed, således at kapitalisterne kan 
forøge deres profit. Dette nås ved at fastsætte lave tid
satser pr. fremstillet produkt og høje ydelsessatser for 
arbejderne. Tarifsystemerne i de kapitalistiske lande er et 
middel til ar forstærke diskriminationen og ureflærdighe- 
den i arbejdslønnen, da man har forskellige tarifsatser for 
mænd og kvinder, for opfyldelse og ikke-opfyldelse af ar- 
bejdssatserne, for voksne og ungarbejdere, for arbejdere af 
forskellig race og nationalitet. Tarifsatsernes størrelse kor
rigeres jævnligt i overensstemmelse med arbejdsløshedstal
let i de givne fag, brancher eller landsdele.

Karakteristisk for moderne tarifsystemer er arbejdsløn
nens opdeling i to — en fast del og en bonusdel. Den faste 
del afhænger af den præsterede arbejdstid og af tarifsatsens 
størrelse, mens bonusdelen beslår af forskellige slags til
læg og ekstrafortjenester. Disse tillæg afhænger ikke blot 
af objektive faktorer som arbejdets kvalitet eller bespa
relse af råstoffer og materialer, •men også af langtfra vi
denskabeligt begrundede og ubestemte faktorer som arbej
derens “ihærdighed" og “opførsel".

Borgerlige økonomer er nu ved at ændre deres opfattelse 
af tarifsystemets rolle og funktioner. Tarifsystemet vurde
res i dag som en faktor, der ikke blot stimulerer arbejdernes 
kvalifikationer og arbejdsproduklivilet, men også forbed
rer kvaliteten af det udførte arbejde og mange andre fak
torer i produktions- og arbejdsprocessen. Men dette er kun 
muligt gennem fastsættelse af differentierede tarifsalser og 
ved at gøre dem afhængige ikke blot af arbejdets sværheds
grad og arbejdernes kvalifikationer, men også af en mængde 
andre faktorer. I denne forbindelse har analytiske meto
der HI vurdering af arbejdet efter sværhedsgrad og systemer 



 
  
   
  

   

 
  

    
   
   

   

 
 

    
   
   

   

 
  

til bedømmelse af arbejdernes personlige egenskaber vun
det stadig større indpas i kapitalistiske lande.

Denne analytiske vurdering af arbejdet forudsætter: a) 
udarbejdelse og fastsættelse af bestemte kriterier for ar
bejdets sværhedsgrad og en kvantitativ vurdering af det 
enkelte kriterium, og b) opstilling af bestemte krav til den, 
der skal udføre et givet stykke arbejde, ud fra hvert af 
disse kriterier. Ved valget af kriterier er eksperterne un
derlagt deres kapitalistiske arbejdsgiveres subjektive vur
deringer og interesser. Dette fremgår om ikke andet af den 
gruppe faktorer eller kriterier (i visse lande findes de i 
snesevis), som hverken er eller kan være nogen objektiv 
målestok, f. eks. arbejderens begavelse, opfindsomhed, på
lidelighed, samarbejdsvilje, almindelige opførsel, strejkedel
tagelse og så fremdeles. Samtidig med at disse faktorer ska
ber fuldstændig vilkårlighed i administrations holdning 
til arbejderne, udgør de et i detaljer udarbejdet system for 
klassesplid og bestikkelse af arbejderne. Dette system udnyt
ter arbejdsgiverne som middel til at spille arbejderne ud 
mod hinanden, underminere arbejderklassens organisatoris
ke aktiviteter og splitte dens faglige enhed.

Denne metode, med dens omfattende krav til arbejder
ne, tillader kapitalisterne at gennemtrumfe utallige arbejds
betingelser uden anvendelse af produktionsfremmende til
læg. Når arbejderen tildeles en bestemt tarifsats, forud
sættes det, at han lever op til talrige forskellige normati
ver. Kan arbejderen ikke opfylde de gældende normativer, 
risikerer han at blive aflønnet efter en lavere tarif eller 
afskediget. Det er således en karakteristisk tendens i løn
formernes udvikling, at tarifsystemets rolle tiltager og i 
stigende grad overtager de funktioner, som tidligere udfyld
tes af produktionsfremmende systemer.

Borgerlige eksperter i driftsøkonomi hævder, at den ana
lytiske vurdering af arbejdet sikrer arbejderne en retfær
dig betaling, alt efter deres personlige egenskaber og arbej
dets sværhedsgrad. Imidlertid viser praksis, at den ana
lytiske vurdering er et raffineret middel til intensivering 
af arbejdet og øget udbytning af arbejderklassen.

I en række kapitalistiske lande er det blevet mere ud
bredt at overføre enkelte kategorier af arbejdere, hovedsa
gelig faglærte, til fast månedsløn med tilhørende funktio
nærstatus. I så fald udregnes lønnen som hos funktionærer 
på basis af en månedsgage (som regel 173,33 timer, idet man 



           
    
  
 
  

            
    
  
 
  

           
    
  
 
  

går ud fra en 40 timers arbejdsuge), uanset antallet af ar
bejdsdage pr. måned. Denne løn udbetales under forudsæt
ning af, al arbejdssatser og andre faktorer er opfyldt. Herun
der forbeholder arbejdsgiveren sig ret til at annullere aftalen 
med arbejderen, hvis han præsterer lavere ydelser end de i 
aftalen fastsatte.

Denne lønform er til dels fremkaldt af ændringerne i 
arbejdets karakter. Især højt kvalificeredes arbejde (f. eks. 
betjening og opstilling af maskiner) nærmer sig objektivt 
funktionærens. Men dette system indebæreren enorm social
politisk belastning. I kapitalisternes hænder er det først 
og fremmest en af mange metoder til fastfrysning af lønnen. 
Desuden er det et middel til at gøre arbejderne “loyale" 
over for firmaet, integrere dem i firmaet, splitte dem og 
aflede dem fra revolutionær kamp.

En anden lønform, der har vundet en vis udbredelse i 
kapitalistiske lande, er udbyttedelingssystemet. Ifølge det
te system er grundlønnen på forhånd sat lavere, men som 
tillæg til den får arbejderne periodevis tillæg i form af “ud- 
byttepart“. Alle disse tillæg, lagt sammen med grundløn
nen, udgør alligevel et betydeligt mindre beløb i sammen
ligning med det, arbejderne ville opnå uden reduceret 
grundløn.

På nye virksomheder, opført på basis af moderne teknik, 
vokser den objektive nødvendighed af kollektive former for 
tilrettelægning af arbejdet. Produktiviteten på disse virk
somheder bestemmes langt mindre af den enkelte arbejders 
individuelle indsats end af koordinationsgraden af det ar
bejde, der skal udføres af alle arbejdere i et sjak, i en af
deling eller på hele virksomheden. Effektiv udnyttelse af 
en automatisk linie forudsætter, at mekanikere, montører 
og operatører arbejdersammen rytmisk og koordineret. Pro
duktmængden afhænger af alle arbejdere ved båndet. Der
for har kapitalistiske virksomheder indført såkaldt fælles 
bonusordninger.

Visse multifaktorsystemer ved akkordlønudmåling an
vendes ved afregning med sjak — der er altså tale om 
kollektive lønsystemer, hvortil også hører de såkaldte total- 
faktorsystemer. I henhold til disse systemer gøres lønbereg
ningen afhængig af én sammenfattende faktor for pro
duktionens effektivitet, f. eks. af forholdet mellem det frem
stillede produkts værdi og produktionsomkostningerne.

I de senere år er forskellige kollektive løn- og bonus



          
   
         

      

          
   
        

     

          
   
        

      

systemer i form af “medarbejderindflydelse" på driften be
gyndt at vinde indpas på kapitalistiske virksomheder. Ar
bejderne “deltager" i kapitalen ved at kunne købe aktier 
til en fordelagtig pris og med adgang til el vist udbytte; 
de “deltager" i effekten af en hajnet arbejdspoduktivitet 
som følge af arbejdslønnens mindskede andel i produktions
omkostningerne (en vis procentdel af de besparede midler 
fordeles mellem arbejderne); de “deltager" endvidere i ef
fekten af de samlede produktionsomkostningers mindskede 
andel i nettoprodnktets værdi (en del af den besparede sum 
fordeles mellem arbejderne), og endelig “deltager" arbejder
ne i firmaets eventuelle “opsving11 ved at modtage en vis 
part af udbyttet, som ovenfor nævnt.

Kapitalisterne og deres ideologiske fortalere anvender 
disse systemer for at skabe illusioner om interessefælles
skab mellem arbejdere og kapitalister, som skulle have 
samme interesse i stigende arbejdsproduktivitet og renta
bilitet. Imidlertid viser arbejdernes tiltagende klassekamp 
i de kapitalistiske lande, at sådanne forsøg på at underken
de arbejdernes klassebevidsthed er dømt til fiasko.

Hver eneste dag erfarer arbejderne på deres egen krop, 
at under den galoperende økonomiske krise, inflationen, 
prisstigningerne og arbejdsløsheden trues deres økono
miske landvindinger, og deres levevilkår forringes. Under 
den skærpede klassekamp forsvarer arbejderne egne inter
esser. Under den statsmonopolistiske kapitalismes betin
gelser er arbejderklassens og den arbejdende befolknings 
kamp ikke i aftagende, den vokser og udvikles, og antager 
en stadig mere organiseret form og hårdnakket karakter. I 
denne kamp bliver arbejderklassens rolle som fortrop 
stadig tydeligere. Strejkekampe med deltagelse af alle lag 
af den arbejdende befolkning har i de seneste årtier 
nået deres hidtil højeste niveau. Arbejderklassens styrke 
og autoritet er vokset, og dens rolle som fortrop i kampen 
for den arbejdende befolknings interesser, nationens sande 
interesser, er forstærket.

„ ,, Ud fra arbejderklassens interesserNominalløn og realløn . . . .er arbejdslønnens niveau et væsent
ligt problem. For at fastslå dette niveau må der skelnes 
mellem nominalløn og realløn. Nominalløn er den sum 
penge, som arbejderen får for den arbejdskraft, han sælger 
til kapitalisten. Realløn er den mængde forbrugsgenstande 
og tjenesteydelser, arbejderen kan få for sin pengemæssige 



   
  
     
   
        

   
  
    
 
   
         

       
    
 
   
        

 

arbejdsløn. Reallønnens niveau afhænger for del første af 
nominallønnens størrelse, og for det andet af prisniveauet 
på forbrugsgenslande og tjenesteydelser. Forholdet mel lem 
disse to faktorer er således, at selv om nominallønnen for 
bliver uforandret, kan reallønnen falde som følge af pris
stigninger på forbrugsgenslande og tjenesteydelser. Selv ved 
en stigning i nominallønnen kan reallønnen falde, hvis 
priserne på forbrugsgenstande og tjenesteydelser stiger hur
tigere end pengelønnen.

Som følge af den såkaldte indkomstpolitik, der har været 
praktiseret siden 1960’erne, øver den borgerlige slat enorm 
indflydelse på lønniveauets fastsættelse. Hensigten med 
denne politik er at fastholde lønnen på et niveau, svarende 
til den “normale11, udvidede reproduktion, for at opnå “opti
mal11 akkumulationstakt og mere effektive kapitalinve
steringer samt opretholde en bestemt forbrugsefterspørgsel. 
Et særtræk ved denne politik sammenlignet med de hidti
dige metoder til fastfrysning af lønnen er ikke blot forsø
gene på at bremse lønstigningerne, men også på at sætte 
en bestemt grænse for denne stigning efter visse kriterier, 
hvoraf det vigtigste er forøgelse af arbejdsproduktiviteten.

Denne politik føres formelt under dække af at ville 
regulere ikke blot lønningerne, men også alle andre indkom
ster. Men hovedobjektet for indkomstregulering er i vir
keligheden lønningerne, samtidigt ined at varepriserne og 
kapitalisternes udbytter fortsat stiger. I sidste ende fører 
indkomstpolitikken til mindskelse af arbejdernes andel af 
nationalindkomsten, som de selv skaber. Det er derfor ikke 
overraskende, at denne politik støder på stadig voksende 
modstand i den organiserede arbejderklasse og blandt alle 
progressive kræfter i de kapitalistiske lande.

Arbejderklassen kæmper mod kapitalisterne og disses 
slat for at højne såvel nominalløn som realløn. Og skønt 
proletariatets økonomiske kamp ikke kan frigøre arbejder
ne fra udbytningen, er kampen alligevel nødvendig for 
at forbedre arbejdernes kår, øge organisationsgraden og styr
ke sammenholdet i arbejderklassen. Dertil kommer, at den
ne kamp bliver stadigt mere politisk af karakter.
.. . , , , „ Mellem forskellige lande findes væ-
i arbe dslonnen sentlige forskelle i lønniveauet.

Det er særlig lavt i økonomisk til
bagestående lande. De nationale forskelle i arbejdslønnen 
er betinget af mange faktorer, hvoraf de vigtigste er:



          
         
  
      

          
         
  
   
  

          
         
  
   
  

1) Størrelsen af arbejdskraftens værdi er forskellig. Som 
vi alleredo ved, bestemmes arbejdskraftens værdi af en 
række faktorer af fysiologisk, historisk og moralsk art. 
Herunder spiller de historiske betingelser, hvorunder arbej
derklassen er dannet og arbejdsintensiteten udformet, en 
stor rolle. Det moralske element i arbejdskraftens værdi 
bestemmes af landets historiske udviklingstrin og arbej
derklassens kulturelle niveau. Dette element er langtfra 
ens i forskellige lande på grund af det kapitalistiske sam
funds ujævne økonomiske, sociale og kulturelle udvikling. 
Derfor er mængden og karakteren af de livsnødvendige 
goder, som skal til for at tilfredsstille menneskenes behov, 
forskellige fra land til land. Den specielt lave arbejdsløn 
i økonomisk tilbagestående lande er en følge af den uden
landske monopolkapitals herredømme, som dømmer den ar
bejdende befolkning i disse lande til sult og fattigdom. 
En del af profitten herfra anvender bourgeoisiet i de impe
rialistiske lande til at ernære de højere lag af “deres egen“ 
arbejderklasse, hvorved dens gennemsnitlige lønniveau 
hæves.

2) Arbejdsløshedens omfang varierer fra land til land. 
I lande, hvor forholdet mellem udbud og efterspørgsel på 
arbejdskraft er særlig ugunstig for arbejderne, fastsætter 
kapitalisterne arbejdslønnen på et niveau, som ligger langt 
under arbejdskraftens værdi. Og jo større arbejdsløsheden 
er, des dybere bliver kløften mellem arbejdslønnen og ar
bejdskraftens værdi. Den enorme overbefolkning (især inden 
for landbruget) i svagt udviklede lande, tillader de kapi
talister, som har virksomheder i disse lande, at betale ar
bejderne en ussel løn, der er flere gange lavere end den løn, 
arbejderne får i udviklede lande. Desuden er arbejderne 
i mange afhængige lande både nationalt og socialt under
trykte, ligesom deres arbejdsløn er underkastet både na
tional- og racediskrimination.

3) Mellem de forskellige lande findes forskelle i ar
bejdernes kvalifikationsniveau og i antallet af faglærte ar
bejdere. I udviklede kapitalistiske lande, hvor produktionen 
er højt mekaniseret og automatiseret, beslår den samlede 
arbejderklasse af betydeligt flere faglærte arbejdere end 
i svagt udviklede agrarlande, hvor arbejdskraften overvej
ende er ufaglært, .lo flere ufaglærte, jo lavere bliver ar
bejdslønnens gennemsnitlige nationale niveau, og omvendt. 
Det samme er tilfældet i lande, hvor der som arbejdskraft 



 
  
      

 
  
      

 
  
      

anvendes kvinder og børn, som betales betydelig dårligere 
end mandlig arbejdskraft.

4) Arbejdsklassens organisationsprocent, arbejdernes po
litiske og faglige enhed og klassekampens skarphed er for
skellig fra land til land. Eksistensen af el socialistisk ver
denssystem tillige med arbejderbevægelsens og de nationale 
befrielsesbevægelsers forstærkede revolutionære angreb på 
monopolkapitalen har skabt gunstige betingelser for arbej
dernes kamp; ved at samle sig omkring deres revolutio
nære fortrop og styrke klassekampen kan arbejderne til
kæmpe sig lønforhøjelser og få indfriet en række andre 
økonomiske krav.

Når man skal beregne arbejdslønnens niveau i et land, 
må også en række andre faktorer tages i betragtning, 
f. eks. arbejdsdagens længde og arbejdets intensitet. Det er 
muligt, at en nominelt højere løn i ét land realter lavere i 
sammenligning med et andet land som følge af længere 
arbejdsdag og større arbejdsintensitet.



   
  
    
    

  

  
    
    

 
 
  
    
    

Kapitel 4
KAPITALENS AKKUMULATION.

PROLETARIATETS NUVÆRENDE STILLING

1. DEN KAPITALISTISKE AKKUMULATIONS VÆSEN

For al eksistere er samfundet nødt til hele liden at 
producere materielle ting — produktionsmidler og forbrugs- 

genstande. Hele tiden må der ska- 
mPj VI et bes nye produkter som erstatning

reprodukt.cn fo|. de for‘bru?te Dette kræver at
samfundsproduktionen hele tiden videreføres og fornyes.

Under denne proces reproduceres ikke blot de mate
rielle goder, men også de relationer mellem menneskene (pro
duktionsrelationer), som er karakteristiske for den givne 
type samfundsproduktion.

Der findes to grundlæggende former for reproduktion: 
simpel og udvidet reproduktion.

Simpel reproduktion finder sted, når produktionen gen
tages i dens hidtidige omfang, når alle de nyskabte produk
tionsmidler og forbrugsgenstande blot erstatter de forbrugte 
materielle goder. Til forskel fra simpel reproduktion er 
udvidet reproduktion en fornyelse af produktionen i for
øget omfang. Der skabes en mængde produktionsmidler 
og forbrugsgenstande ud over den mængde, der skal til 
for at erstatte de forbrugte produktionsmidler og forbrugs
genstande fra den foregående periode.

Under kapitalismen er reproduktionen simpel, når den 
aktive kapital fra år til år reproduceres i uforandret stør
relse. Simpel reproduktion betyder, at hele summen af 
den merværdi, som lønarbejderne årligt skaber, bruges af 
kapitalisten til personligt forbrug.

Til forskel fra den simple reproduktion bruges under 
den udvidede reproduktion en del af merværdien til pro-



 
        

 
 

      
   

  
 

 
 

 
         
    
   

   
 

 
        

        
  

   
 

duktionsudvidelse, dvs. den lægges til den tidligere aktive 
kapitalstørrelse. Når merværdien således lægges til kapi
talen og gør den til forøget, kapital, kaldes det kapitalak- 
кати la t ion.

Ud fra ønsket om at tilegne sig mest mulig merværdi 
forstærker kapitalisterne hele tiden udbytningen gennem 
kapitalistisk rationalisering af produktionen, de udvider 
virksomhedernes tekniske udstyr, “forbedrer" på kapitali
stisk vis arbejdsgangens tilrettelægning osv. Alt dette opnås 
ved produktionsudvidelse.

Hård konkurrencekamp mellem kapitalisterne om en 
mere fordelagtig afsætning af de producerede varer er 
kapitalismen iboende. Også dette tvinger kapitalisterne 
til at udvide produktionen, idet større virksomheder er 
mere udholdende
Kapitalens 
koncentration 
og centralisering

i konkurrencekampen.
Storkapitalen dannes på to måder. 
Den første ved kapitalkoncentra
tion, dvs. kapitalforøgelse ved 
hjælp af merværdien. Koncentra

tion af de enkelte kapitaler er ensbetydende med vækst i 
den samlede samfundsmæssige kapital.

Storkapital kan desuden dannes ad anden vej, som må 
holdes adskilt fra den første, nemlig gennem centralisering. 
Kapitalcentralisering er en proces, hvorunder flere kapi
taler samles til én større kapital. Her foregår ingen vækst 
i den samfundsmæssige kapital. Her sker blot en omforde
ling af kapitalen imellem kapitalisterne og en koncentra
tion at den på færre hænder. Kapitalcentralisering kan 
endvidere foregå gennem oprettelse af aktieselskaber.

En meget udbredt form for kapitalcenlraliscring sker 
ved opslugning af mindre konkurrencedygtige virksomheder 
under konkurrencekampen.

Selv om kapitalkoncentration og -centralisering på vis
se områder adskiller sig fra hinanden, er de af væsen gen
sidigt forbundne og betingede. Begge medvirker til dannel
se af større kapitaler.

Under kapitalens koncentration- og centraliseringspro
ces foregår der også en koncentration af produktionen, idet 
virksomhederne vokser, og produktionsmidlerne, arbejderne 
og de fremstillede produkter koncentreres på stadig større 
virksomheder.

Resultatet af produktionens koncentration er dobbelt
sidet. På den ene side medfører den forstærket udbytning 



   

  
  
    
 
 
 
 
 

   
   

  
    
 
 
 
 
 

   

  
  
    
 
 
 
 
 

af de arbejdende masser og dermed også kapitalisternes 
berigelse, eftersom det netop er på de store virksomheder, 
at kapitalistiske rationaliseringssystemer tages i brug, 
— systemer, som tager sigte på maksimal udvidelse af ud
bytningsområdet og intensivering af arbejdet. På den an
den side bevirker produktionens koncentration, at arbej
derne koncentreres på de store virksomheder, og at de sam
les i stærke arbejderorganisationer.
_ , , . , Under kapitalens vækst vokser dens
Kap.talens organ.ske forskellige dele ikke i samme tem-

po. Dette medfører forandringer i 
kapitalens tekniske og organiske sammensætning. Forhol
det mellem massen af produktionsmidler og antallet af 
beskæftigede arbejdere kaldes for kapitalens tekniske sam
mensætning. Den illustrerer niveauet for arbejdets teknis
ke udrustning. Jo mere den enkelte arbejder gør brug af 
produktionsmidler, redskaber og andre arbejdsmidler, jo 
flere arbejdsmaterialer han forarbejder, desto højere er ka
pitalens tekniske sammensætning.

Man må skelne imellem kapitalens tekniske sammen
sætning og dens værdimæssige sammensætning. Kapitalens 
værdimæssige sammensætning er lig produktionsmidlernes 
værdi i forhold til arbejdskraftens værdi. Den viser for
holdet mellem de betingelser, hvorunder produktionen 
af merværdi foregår — den konstante kapitals størrelse, 
og selve merværdiens kilde — den variable kapitals stør
relse.

Kapitalens tekniske og værdimæssige sammensætning er 
indbyrdes forbundet. Hvis kapitalens tekniske sammensæt
ning vokser, vil dens værdimæssige sammensætning forø
ges tilsvarende, i fald priserne på produktionsmidler og 
arbejdskraft forbliver uændrede. I takt med produktivkræf
ternes udvikling ændres såvel kapitalens tekniske som vær
dimæssige sammensætning. Vækst i kapitalens tekniske sam
mensætning kommer til udtryk i forøgelse af produktionens 
energiforsyning og dens tekniske udrustning, i produktio
nens mekanisering og automatisering.

Forholdet mellem den konstante og den variable kapitals 
værdi, der bestemmes af kapitalens tekniske sammensæt
ning, kaldes kapitalens organiske sammensætning.

Produktionsudvidelse under kapitalismen ledsages som 
regel af kapitalistisk rationalisering, herunder tekniske mo
derniseringer.



   
 

    
 

  
    
 

 

     

   
 

 
    

 

  
   
 

 

     

        
 

   
    

 
 
      

Ændringer i kapitalens organiske 
sammensætning liar indflydelse på 
skabelsen af merværdi, hvis kil
de jo er den variable kapital. Når

Faktorer, der har 
indflydelse på 
kapitalens 
akkumulation
kapitalens organiske sammensætning vokser, formindskes 
den variable kapitals andel. Tilsvarende formindskes også 
den merværdimasse, som er skabt af den samme kapital
størrelse. Der bliver ringere mulighed for kapitalisering af 
merværdien, dvs. kapitalakkumulation og produktionsud
videlse. Under disse betingelser vil den for kapitalen iboen
de tendens til forøgelse af akkumulationen slå igennem 
ad følgende veje.

Hvis forholdet mellem den forbrugte og den akkumu
lerede del af merværdien er uforandret, afhænger akkumu
lationens størrelse af arbejderklassens udbytningsgrad. For
øgelse af udbytningsraten vil kapitalisterne vedvarende be
kymre sig om.

En vigtig faktor til forøgelse af akkumulationen er vok
sende arbejdsproduktivitet. I de brancher, der producerer 
henholdsvis forbrugsgenstande og produktionsmidler, be
regnet på produktion af forbrugsgenstande, vil stigende 
arbejdsproduktivitet medføre en sænkning af arbejdskraf
tens værdi. Som resultat heraf vokser den relative mer
værdi.

Desuden medfører voksende arbejdsproduktivitet, at pro
duktionsmidlernes værdi falder. Hvis der tidligere blev 
forbrugt, lad os sige 100.000 dollars på indkøb af produk
tionsmidler, kan de, når deres værdi og i den forbindelse 
også deres pris er faldet, erstattes med en udgift på kun 
80.000 dollars i den nye produktionsakt , og de sparede 20.000 
dollars kan anvendes til produktionsudvidelse.

2. DEN KAPITALISTISKE AKKUMULATIONSPROCES OG 
DANNELSEN AF EN LØNARBEJDERRESERVE

Vi ved nu, at når kapitalens organiske sammensætning
Den relative 
overbefolkning

vokser, stiger også den konstante 
kapitals andel, mens den variable 
kapitals andel formindskes.

Delle betyder imidlertid ikke, at den variable kapital 
formindskes absolut. Nej, dens absolutte størrelse vokser, 
men langsommere end den konstante kapitals størrelse.
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Som resultat heraf vokser den absolutte efterspørgsel efter 
arbejdskraft i takt med kapitalismens udvikling, men fal
der i forhold til størrelsen af den aktive kapital og pro
duktionens omfang.

Når efterspørgslen efter arbejdskraft systematisk er bag
ud for den kapitalistiske produktions væksttempo, opstår 
en situation, hvor mange, hovedsageligt ældre arbejdere og 
arbejdere fra uddøende fag bliver overflødige. Den udvi
dede kapitalistiske reproduktion afføder et relativt overskud 
af arbejdere, en relativ overbefolkning. Vi kalder den re
lativ, fordi de respektive arbejdere kun er overflødige i 
forhold til behovet for deres arbejdskraft i den kapita
listiske produktion. Under et andet samfundssystem, so
cialismen, vil produktionsstigning og tekniske og økono
miske fremskridt ikke afføde overskud af arbejdere. Her 
findes ingen arbejdsløshed. Alle arbejdsdygtige har mulig
hed for at få arbejde.

Den relative overbefolkning eksisterer i flere former, 
for det første i den såkaldt flydende form. Dette relative 
overskud af arbejdere dannes, når arbejdere skiftevis skub
bes ind og ud af produktionen.

Dernæst optræder den skjulte form for relativ overbe
folkning. En betydelig del af den skjulte overbefolkning 
repræsenteres af småbønder, husmænd og ruinerede 
middelbønder, der har så miserable indkomster, at de 
altid står på spring til at gå over i lønarbejdernes rækker. 
Mange bønder er nødt til at tage arbejde ved siden af 
driften.

I den skjulte form for overbefolkning indgår også små- 
næringsdrivende, som på grund af deres lave leveniveau 
nærer et stadigt ønske om at opgive forretningen, hvis der 
viser sig en chance, og gå over i lønarbejdernes hær. Til 
denne gruppe bør også henregnes lønarbejdere på nedsat 
arbejdstid.

Denne form for relativ overbefolkning kaldes skjult 
eller maskeret, fordi bønderne og håndværkerne jo har de
res brug eller forretning at passe, mens arbejderne på ned
sat tid har deres beskæftigelse. Derfor regner borgerlig sta
tistik dem som beskæftigede. Men i virkeligheden udgør 
de en lønarbejderreserve.

For det tredje optræder den stagnerende form for rela
tiv overbefolkning. Hertil hører den del af arbejderklassen, 
som yderst uregelmæssigt har arbejde. Det er mennesker, 



     
    
 
   

 
    

     
    
 
   

 
    

     
    
 
   

 
    

der har mistet deres faste indtægtskilde og som tager til
fældige en-dags job.

Endelig er der den relative overbefolknings nederste 
lag. For at bruge Marx’ ord hører denne form for relativ 
overbefolkning til den såkaldte pauperisme. Ilan skrev: 
“Pauperismen er den aktive arbejderarmés invalidehjem 
og den industrielle reservearmés dødvægt."1)

1) Karl Marx. Kapitalen, 1. bog 4, S. 906

Den omfatter mennesker, der længe har været uden for 
produktionen og som har mistet håbet om at vende tilba
ge. Det er forarmede og forkomne ældre mennesker, krøb
linge, uarbejdsdygtige, invalider osv.

De suppleres af landevejsriddere, kriminelle og andre 
deklasserede elementer, dvs. hele det kapitalistiske samfunds 
menneskelige affaldsprodukt, der står som et skræmmende 
bevis på det kapitalistiske samfunds skadegørende natur. 
, , De omtalte befolkningslag, som er
Lenarbejderreserven overflødige for den kapitalistiske
produktion, udgør lønarbejderreserven. Enhver kapitalist, 
som har brug for arbejdskraft, kan finde den på arbejdsmar
kedet.

Et stort og stadigt udbud af arbejdskraft kan blandt 
arbejderne skabe konkurrence om at få job for enhver pris. 
Dette udnyttes af kapitalisterne til at holde lønnen nede, 
ikke blot for de nyansatte, men også for de allerede be
skæftigede.

I denne forbindelse er det for de kommunistiske par
tier og arbejderbevægelsen i kapitalistiske lande til stadig
hed vigtigt at sikre arbejdernes klassesolidaritet, at orga
nisere en enig, fælles styrke mellem arbejdere og arbejdslø
se, rettet mod arbejdsgivernes forsøg på at udnytte lønar
bejderreserven som løntrykker.

I sin talmæssige sammensætning er lønarbejderreserven 
ikke stabil.

Under den moderne kapitalisme har arbejdsløsheden mas
siv og kronisk karakter. Den vokser i perioder med over
produktionskriser, når produktionen nedsættes, og svinder 
delvis ind, når produktionen atter stiger. Karakteristisk for 
moderne kapitalisme er også den delvise arbejdsløshed, som 
betyder, at mange arbejdere sættes på nedsat arbejdsdag 
eller arbejdsuge fordi produktionskapaciteten ikke kan ud
nyttes fuldt ud.



             
   
 
     

             
   
 
     

              
   
 
      

Borgerlige teorier 
om arbejdsløsheden

Arbejdsløsheden er del kapitalistis
ke samfunds svøbe, dels mest iøj
nefaldende skavank. Det er derfor 

ikke tilfældigt, at kapitalismens fortalere bruger sa mange 
kræfter pa al fjerne systemets skyld i arbejdsløsheden.

Den engelske borgerlige økonom John M. Keynes søger 
således arsagerne til arbejdsløsheden i menneskets psykologi. 
Han mener, at efterhånden som menneskenes indtægter sti
ger, foretrækker de at spare penge op i stedet for at købe 
forbrugsgenstande. Derfor falder den effektive efterspørgsel, 
hvilket medfører fald i produktionen. I samme retning vir
ker også kapitalisternes stræben efter mere rigdom i likvid, 
dvs. pengemæssig form, i stedet for at anvende pengene til 
produktionsudvidelse.

Keynes mener, at arbejdsløsheden kan afskaffes under 
kapitalismen med statens hjælp. Som et afgørende middel 
til at opnå “fuld“ beskæftigelse foreslår Keynes en forøgelse 
af de private og statslige investeringer. Keynes giver de 
investeringer fortrinsret, som ikke øger mængden af for
brugsvarer. Her underforstås i første række den militære 
produktion.

I virkeligheden er arbejdsløshed kapitalismens uundgåe
lige følgesvend, og arbejdsløshedens eksistens er netop be
tinget af virkningen af kapitalismens økonomiske love.

For at redde Keynes’ krakkede teori hævdet borgerlige 
økonomer, at fuld beskæftigelse slet ikke er ensbetydende 
med arbejdsløshedens afskaffelse. For eksempel mener ame
rikanske økonomer, at fuld beskæftigelse i USA betyder en 
arbejdsløshed på 4-5 pel.

I de seneste år har teorierne om to typer arbejdsløshed,
1) deflationsarbejdsløsheden og 2) den teknologiske arbejds
løshed vundet udbredelse i den borgerlige litteratur i USA. 
Borgerlige økonomer mener, at årsagen til deflationsarbejds
løsheden findes i den utilstrækkelige efterspørgsel efter ar
bejdskraft. Den teknologiske arbejdsløshed er efter deres 
opfattelse fremkaldt af, at de arbejdsløses faglige kvalifi
kationer ikke passer til de ledige stillinger. Disse to former 
for arbejdsløshed betragter borgerlige ideologer som kva
litativt forskellige. Den teknologiske arbejdsløshed er efter 
deres mening tidsbegrænset og således forenelig med fuld 
beskæftigelse.

Den kunstige opdeling af arbejdsløslieden i to principielt 
forskellige former har til formål at tillægge ledighed en 



 
      
    
 

 
        

 
 

 
      
    

 
 

 
 
  
      

 
      
    
  
  
       

  

harmløs tidsbegrænset karakter og tilsløre den borgerlige 
stats manglende evne til at løse dette påtrængende problem.

For al forklare arbejdsløsheden bruger de borgerlige ideo
loger fortsat den kendte engelske økonom Thomas R. Mal
thus’ teorier. Malthus opstillede en såkaldt befolkningslov, 
ifølge hvilken menneskeheden formerer sig efter geometrisk 
progression, mens produktionen af forbrugsgenstande p. gr. a. 
naturens begrænsede muligheder kun forøges i aritmetisk 
progression og således hele tiden er bagud for befolkningstil
væksten. Han mente, at det eneste middel til afskaffelse af 
misforholdet mellem befolkningstallet og mængden af pro
ducerede forbrugsgenstande er en mindskelse af antallet af 
mennesker på Jorden.

Til forskel fra Malthus’ såkaldt eviggyldige befolknings
lov hævder marxismen-leninismen, at enhver samfundsfor
mation har sin typiske befolkningslov, som ikke affødes af 
naturen, men af samfundslivets økonomiske betingelser.

Den kapitalistiske befolkningslov resulterer således i, 
at en del af den arbejdende befolkning som følge af kapi
talens akkumulation uundgåeligt viser sig at være relativt 
overflødig, skubbes ud af produktionen, bliver arbejdsløs 

til fattigdom.
Under kapitalens akkumulation vok
ser kapitalisternes rigdom uophør
ligt. Samtidig hermed sker der en 
forværring af arbejderklassens stil

denne proces ligger merværdien som 
kilde til kapitalens akkumulation; alle metoder til produk
tion af merværdi er dermed også metoder til kapitalakku
mulation.

Med den kapitalistiske produktions udvikling vokser det 
absolutte antal af udbyttede; samtidig vokser også den 
relative overbefolkning og den industrielle lønarbejderre
serve. Kapitalens akkumulation medfører forværring af for
holdene ikke blot for arbejdsløse, men også for beskæftigede.

Karl Marx formulerede den kapitalistiske akkumulations 
almene lov således: “Jo større den sociale rigdom er, jo 
større den funktionerende kapital og omfanget og energien 
af dens vækst er, og jo større følgelig også den absolutte 
størrelse af proletariatet og dets arbejdsproduktivitet er, 
desto større er den industrielle reservearmé. Den disponible 
arbejdskraft udvikles af samme årsager som kapitalens eks
pansivkraft. Den industrielle reservearmés relative størrelse 

og derfor dømmes
Den almene lov om 
kapitalistisk 
akkumulation

lin». Til erund for
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vokser følgelig med rigdommens potentielle energi. Men jo 
større denne reservearmé er i forhold til den aktive arbejder
armé, desto større er massen af den konsoliderede overbe
folkning, livis elendighed er omvendt proportional med dens 
arbejdskval. Jo større endelig arbejderklassens Lazarus-kaste 
og den industrielle reservearmé er, desto større er den of
ficielle pauperisme. Dette er den absolutte, generelle lov 
for den kapitalistiske akkumulation.“Ч

3. FORVÆRRING AF PROLETARIATETS STILLING — 
EN OBJEKTIV LOVMÆSSIGHED UNDER KAPITALISMEN

Relativ forværring af 
proletariatets stilling

Forværringen af den arbejdende befolknings kår er en vigtig 
social og økonomisk følge af virkningen af den kapitalistiske 
akkumulations generelle lov og dermed af selve kapitalismens 
økonomiske grundlov. Kapitalismens iboende lovmæssighed 
om forværring af de arbejdendes stilling kommer til udtryk 
i to former — den relative og den absolutte.

Der er her tale om forværring af 
arbejderklassens stilling i forhold 
til bourgeoisiets. Arbejderklassens

faldende andel af nationalindkomsten er et vigtigt indeks 
for denne proces.

Tendensen til fald i arbejdernes og funktionærernes andel 
af nationalindkomsten iagttages i flere kapitalistiske lande 
til trods for et betydeligt opsving i hele den arbejdende 
befolknings kamp for egne interesser, en kamp, som har 
sat visse grænser for denne tendens.

Den relative forværring af arbejderklassens stilling frem
går tillige ved sammenligning mellem arbejdslønnens og 
profitternes bevægelse.

I forsøget på at tilbagevise marxismen-leninismens tese 
om forværringen af proletariatets stilling har borgerlige 
ideologer i årene efter krigen fremsat en række forsvarsteser, 
der underbygges af tendentiøst udvalgt statistisk materiale. 
En af disse teser kaldes “revolutionen i indkomsterne", 
fremsat af borgerlige amerikanske økonomer, som hævder, 
at der i USA efter krigen er sket en tilnærmelse mellem og

1) Karl Marx. Kapitalen, 1. bog 4, s. 906-907 



           
 
 
           
 

           
   
 
           

           
  
 
           
 

udjævning af indkomsterne i de højere og de lavere sociale 
lag, hvorved velhavernes andel af nationalindkomsten skulle 
være udlignet med do fattiges andel. Men selv de officielle 
lal i amerikansk statistik dementerer denne berygtede teori 
om “revolution i indkomsterne44.

Uholdbarlieden af de borgerlige økonomers påstande om 
revolution i indkomsterne blev endnu tydeligere ved sam
menligning af udbytterklassernes og de arbejdende massers 
andel i nationalformuen. Ifølge officielle tal tegner 3 pct. 
af de rigeste amerikanere (med aktiver og personformuer 
på 100.000 dollars og derover) sig for en andel på 
57 pct. af hele USA’s nationalformue, mens de øvrige 
97 pct. af befolkningen kun disponerer over 43 pct. I 
England tilhører mere end halvdelen af landets national
rigdom 1 pct. af befolkningen.
., , . . Den absolutte forværring af pro-

S|°fu . onærnng a letariatets stilling betegner en for- 
ringelse at dets leveniveau samt 

betingelserne for arbejdskraftens reproduktion. Det må un
derstreges, at udtrykkene proletariatets “stilling44 og “le
veniveau44 skal forstås i bredere forstand, dvs. sammenhol
des med alle de betingelser, hvorunder arbejderne lever og 
arbejder. De vigtigste faktorer, der bestemmer arbejder
klassens stilling omfatter bl. a. beskæftigelse og arbejds
løshed, arbejdsløn, arbejdsdagens og arbejdsugens længde, 
arbejdets intensitet og arbejdsulykker, boligforhold, skat
tesystem, sundhedsvæsen og lægetjeneste samt muligheder 
for uddannelse og faglig oplæring.

Ved behandling af et så kompliceret socialt og økonomisk 
fænomen er forenkling utilstedelig. Det er en ukorrekt opfat
telse, at den absolutte forværring af proletariatets stilling 
er en proces, som overalt forløber i samme tempo og i de 
samme former, at den skulle udvikle sig systematisk og 
uafbrudt fra år til år* fra måned til måned. Ligeledes er 
det forkert ved en analyse af denne proces kun at bygge på 
løsrevne data om leveniveauet og ikke tage andre faktorer i 
betragtning.

Marxismen-leninismens økonomiske teori går ud fra, at 
man i vurderingen af den absolutte forværring af den arbej
dende befolknings stilling må skelne mellem to aspekter — 
det fysiske og det sociale.

Den absolutte forværring i fysisk forstand (fysisk for
armelse) er ensbetydende med forværring af proletariatets 



          
    
    
    
    

          
    
    
    
   

          
    
    
    
    

eksistensbetingelser sammenlignet med en forudgående perio
de, direkte nedgang i arbejdernes faktiske forbrug af livsgo
der, tiltagende fattigdom, underernæring, fysisk udmattelse, 
større antal sygdomme osv. blandt arbejderne.

Fysisk forarmelse af den arbejdende befolkning finder 
sted under kapitalismen, selv om den ikke er af almen og 
konstant karakter. Tager vi kapitalismen i 20. århundrede, 
ytrer processen sig under følgende forhold:

1) Under krige, som ledsages af enorme materielle skader 
og tab i menneskeliv og svære afsavn for den arbejdende 
befolkning. I de fleste kapitalistiske lande var hele den 
arbejdende befolknings stilling i midten af 40’rne betydeligt 
ringere end før anden verdenskrig. På samme måde var 
leveniveauet i de kapitalistiske lande i begyndelsen af 20’rne 
betydeligt lavere end før første verdenskrig.

2) Under økonomiske kriser. Således udgjorde de mate
rielle tab som følge af økonomiske kriser fra 1929 til 19G8 
næsten 1,5 trillioner dollars, mens millioner af arbejdere 
var dømt til sult, sygdom og armod. Under den økonomiske 
verdenskrise i 1974-75 skete der en direkte og absolut forvær
ring af arbejdernes økonomiske stilling i alle kapitalistiske 
lande. Det var resultatet af voksende arbejdsløshed, infla
tion og skattebyrde.

3) 1 de egne og lande i den kapitalistiske verden, hvis 
befolkninger systematisk udsættes for kolonial udplyndring, 
og nu tillige de imperialistiske monopolers udbytning. Enor
me dele af den arbejdende befolkning i den såkaldt tredje 
verden lever i svær nød og under fortsatte lidelser. Ifølge 
FN lever der ca. 1,5 milliarder mennesker i den kapita
listiske verden, som enten sulter eller lider af underernæ
ring.

4) Selv i de mest udviklede, rige kapitalistiske lande 
findes hele områder, såkaldte elendighedsområder, hvor gam
le industrigrene forsvinder (Appalachian Mountains i USA, 
de tilbagestående landbrugsegne i Syditalien osv.), og hvor 
mange tusinde familier lider under fysisk elendighed i ordets 
egentlige forstand.

5) Fysisk forarmelse af en betydelig del af den arbej
dende befolkning i udviklede kapitalistiske lande iagttages 
selv i fredstid med gunstig økonomisk konjunktur. Det drejer 
sig her om kategorier af arbejdere, som er udsat for løndi
skrimination p.gr.a. race og nationalitet, alder og køn, 
tillige med fremmedarbejdere og millioner af pensionister, 



              
                

              
                

              
              

hvis indtægter systematisk forringes som følge af inflation 
og prisstigninger.

Et andet aspekt er den absolutte forværring i social 
forstand. Dette kommer til udtryk i den voksende kløft 
mellem arbejdskraftens værdi og reallønnen, først og frem
mest gennem det tiltagende misforhold mellem stigningen 
i de behov, som er objektivt nødvendige for en normal 
reproduktion af arbejdskraften (i kraft af den almene lov 
om behovets vækst og den specifikke lov om arbejdskraftens 
værdi) og omfanget af arbejderklassens faktiske forbrug af 
livsgoder.

Det må her siges, at arbejdernes og funktionærernes 
realløn er steget betydeligt efter krigen. Det betyder, at 
arbejderklassens faktiske forbrug af livsgoder (omfang og 
udvalg af varer og serviceydelser) er vokset betydeligt i 
nævnte periode. Blandt de varer, som i dag forbruges af 
den overvejende del af befolkningen, er køleskabe, fjernsyns
apparater, vaskemaskiner og mange andre genstande, 
som arbejdere og funktionærer ikke havde før anden ver
denskrig.

Monopolkapitalens forsvarere bruger denne kendsgerning 
som et argument, der skal modbevise marxismen-leninis
mens lære om arbejderklassens forværrede stilling under den 
moderne kapitalisme, og som bevis på rigtigheden af deres 
antimarxistiske teser om den gamle kapitalismes omdannel
se til “et nyt samfund", hvis mål er stigende velstand. De 
borgerlige ideologer mener, at Marx og marxister i vor tid 
måske nok kunne have ret, hvis der efter krigen var fore
gået, ikke en stigning, men et fald i reallønnen, dvs. en 
indskrænkning af den arbejdende befolknings faktiske for
brug af livsgoder samt forarmelse af arbejderklassen som 
helhed.

Men det er både fejlagtigt og videnskabeligt uholdbart, 
når borgerlige økonomer rejser spørgsmålet således, og det 
er i strid med marxismen-leninismens lære af følgende 
grunde:

For det første måtte arbejdernes realløn stige i kraft 
af de objektive virkninger af loven om behovets vækst og 
loven om arbejdskraftens værdi, i kraft af de mange nye 
behov, uden hvis dækning en normal reproduktion af det 
moderne proletariats samlede arbejdskraft ikke ville være 
mulig. Under den tekniske og videnskabelige revolution har 
virkningerne af loven om behovets vækst og loven om ar



            
          
 
    

            
          
 
   

            
          
 
   

bejdskraftens værdi skabt en objektiv basis og mulighed 
for stigende realion.

For det andet er denne reelle mulighed virkeliggjort, ikke 
takkel være kapitalisternes “omsorg11 for de arbejdendes 
påtrængende behov, men efter arbejderklassens hårdnakkede 
kamp for dens vitale interesser — altså ikke takket være 
en påstået “omformning11 af kapitalismen, men til trods 
for kapitalens og monopolbourgeoisiets snævre interesser.

Og for det tredje drejer det sig ikke om, at reallønnen 
er steget i forhold til før krigen, eller at arbejderklassen 
nu forbruger flere varer og serviceydelser end for 20-30 år 
siden, men derimod om, i hvor høj grad den arbejdende 
befolknings nuværende faktiske forbrug af livsgoder modsva
rer det nødvendige behovs aktuelle niveau. Dette er sagens 
kerne, som den moderne kapitalismes ideologer med vilje 
ignorerer.

Desuden viser praksis, at arbejderklassens faktiske for
brug af livsgoder er væsentligt bagud for det nødvendige 
behovs nuværende niveau, eller med andre ord, at reallønnen 
ikke svarer til arbejdskraftens nuværende værdi, og at denne 
uoverensstemmelse har en tendens til at øges.

Den stigende arbejdsintensitet er et vigtigt indeks for 
den absolutte forværring af de arbejdendes stilling i kapita
listiske lande. For at konstatere arbejdernes sande stilling 
er det vigtigt at vide, ikke blot hvor meget de modtager 
i form af arbejdsløn, men også hvor meget arbejde de skal 
yde kapitalisterne. Det sidste afhænger af arbejdsdagens 
(-ugens) længde og arbejdets intensitet. Den ugentlige ar
bejdstid har i de udviklede kapitalistiske lande været næsten 
uforandret i de sidste årtier, mens arbejdets intensitet i 
samme periode er steget væsentligt efter indførelse af for
skellige kapitalistiske rationaliseringsmetoder.

Et vigtigt indeks for den øgede arbejdsintensitet er stig
ningen i antallet af erhvervssygdomme, nervelidelser, inva
lideringer og de hyppige tilfælde af arbejdsulykker.

Den stigende arbejdsintensitet og de mange tilfælde af 
arbejdsulykker og erhvervssygdomme kræver såvel en bety
delig forøgelse af arbejdernes forbrug som en væsentlig for
bedring af sundhedsvæsen og lægetjeneste for de arbejdende. 
Trods visse fremskridt er sundhedsvæsenet i kapitalistiske 
lande stadig behæftet med mangler, og visse steder er læge
hjælp en bekostelig affære. Del betyder, at det mellem den 
stærkt stigende arbejdsintensitet, de mange arbejdsulykker 



  
 
    
           
         

  
 
    
           
         

  
  
    
           
         

og erhvervssygdomme på den ene side, og sundhedstjenestens 
nuværende niveau på den anden side lindes en stor kløft, 
som har tendens til at blive stadig større.

Borgerlige økonomer har i deres forsøg på at skabe ind
tryk af omsorg for den arbejdende befolkning fremsat tesen 
om at “opprioritere livskvaliteterne", som de siger. Men 
denne programtese er stadig kun på papiret. Blandt arbej
derklassens krav er forbedring af lægetjenesten, bedre uddan
nelsesmuligheder og bekæmpelse af miljøforureningen. Det 
er derfor ikke tilfældigt, at spørgsmålet om “livskvalitet" 
er blevet et af de skarpeste i klassekampen.

Til de faktorer, som illustrerer den absolutte forværring 
af alle arbejdendes stilling (foruden den førnævnte stigende 
arbejdsløshed) hører de stigende skatter og huslejer, infla
tionen og prisstigningerne, den vanskelige adgang til en
hver form for uddannelse for betydelige dele af den arbej
dende befolkning osv.

Kort sagt — marxismen-leninismens teori fastslår og den 
kapitalistiske virkelighed bekræfter, at forværringen af pro
letariatets og alle arbejdendes stilling i dennes relative og 
absolutte former er en objektiv social-økonomisk lov under 
kapitalismen. Men denne lov virker ikke som en fatalt 
uundgåelig og stadig tiltagende proces, men som en tendens, 
der er skabt af udbytterklassens sociale handlinger, som 
er i modstrid med den udbyttede arbejdende befolknings 
sociale aktivitet — proletariatets klassekamp for at forsvare 
dets interesser. Som følge af hårdnakket og effektiv kamp 
mod kapitalens overgreb kan arbejderklassen opnå og har 
virkelig opnået delvise økonomiske og sociale indrømmelser 
fra kapitalistklassens og den borgerlige stats side, indrøm
melser, som har forbedret dens materielle kår.

Men uanset hele den sociale vigtighed, er arbejderklas
sens økonomiske kamp ikke i stand til inden for rammerne 
af det kapitalistiske system at afskaffe den i kapitalismen 
organisk iboende lovmæssighed om forværring af proletaria
tets stilling, eftersom de borgerlige relationer opretholdes, 
dvs. de objektive årsager til denne lovmæssighed. Kapitalen 
tilstræber hele tiden og benytter alle bånde metoder til 
at forstærke udbytningen af de arbejdende (ved at give 
prisskruen en ekstra omdrejning, forhøje skatterne eller af
gifterne, gennem den borgerlige stats indkomstpolitik osv.). 
Resultatet er, at mange af de indrømmelser, arbejderne 
tilkæmper sig i den økonomiske kamp, bliver til nul og niks,



       
 

   
  
 
   

       
 

   
  
  
   

       
 

   
  
 
   

hvilket skærper tendensen til forværring af proletariatets 
stilling.

For at opnå fundamentale ændringer af sin stilling, for 
at overvinde det kapitalistiske system iboende tendens til 
forværring af den arbejdende befolknings stilling, må ar
bejderklassen kort sagt forene den økonomiske kamp, der er 
rettet mod følgerne af kapitalistisk udbytning, med den poli
tiske kamp, der er rettet mod årsagerne til denne udbytning; 
det er med andre ord nødvendigt konsekvent og radikalt 
at omforme det kapitalistiske samfundssystem efter nye, 
socialistiske principper.

4. DEN KAPITALISTISKE AKKUMULATIONS 
HISTORISKE TENDENS

Kapitalens akkumulation er en dybt modsigelsesfyldt pro
ces. På den ene side er kapitalakkumulation kilde til pro
duktionens fremadskridende udvikling, til vækst og for
bedring af det kapitalistiske samfunds produktivkræfter. 
På den anden side ledsages den af en forstærket udbytning 
af de arbejdende, stigende arbejdsløshed og forværring 
af ikke blot de arbejdsløses, men også de arbejdendes stil
ling.

Denne særegenhed ved den kapitalistiske akkumulation 
afføder en bestemt historisk tendens i udviklingen af kapi
talismen, hvilket fører til, at kapitalismen ved at udvikle 
produktionen graver sin egen grav og selv skaber sin bane
mand — det revolutionære proletariat.

,, Tørsten efter berigelse bringer ka-
udvikling pitalisterne til at udvide produk

tionen, hvilket sker på grundlag af 
kapitalens akkumulation, dens koncentration og centrali
sering. Den voksende kapital udvider lønarbejdets udbyt
ningssfære, sætter stadig mere avancerede og effektive pro
duktionsmidler i bevægelse og koncentrerer dem på de største 
virksomheder. Fra at være individuelle arbejdsmidler bliver 
de lil kollektive, samfundsmæssige produktionsmidler. Sam
tidig hermed bliver også selve arbejdet stadig mere sam- 
fundsmæssiggjorl. Ligesom produktionsmidlerne, koncen
treres den lønnede arbejdskraft på stadig større virksom
heder.



   
 

   
 
     
 
    

   
 
 
    
 
     
 
    

   
 

    
 
     
 
    

Samtidig med at produktionen vokser, sker der en kraftig 
udvikling i den samfundsmæssige arbejdsdeling. Virksom
hederne bliver mere og mere specialiserede. Deres indbyrdes 
forbindelser vokser, og de samfundsøkonomiske brancher 
bliver mere og mere afhængige af hinanden. Tidligere af
sondrede lande drages ind i den kapitalistiske verdensøko
nomis system. De varer, der produceres i samfundet som 
produkter af enkeltvirksomheder, bliver i stadig større om
fang produkter af samfundsmæssigt arbejde. Produktions
processen antager samfundsmæssig karakter.

Men tilegnelsen af produktionens 
Uddybning af resultater forbliver privat. Det er
kapitalismens *111 1 11
modsigelser ikke mennesker, som skaber ina-

terielle goder, der får dem, men 
derimod det udbyttende mindretal. Den privatkapitalistiske 
form for tilegnelse (den privatkapitalistiske ejendom) kom
mer i større og større modsigelse til produktionsprocessens 
samfundsmæssige karakter. De kapitalistiske produktions
relationer kommer i skarp konflikt med produktivkræfterne 
og bliver tunge lænker for disses udvikling.

Således modnes den materielle og økonomiske forudsæt
ning for en socialistisk revolution i kapitalismens skød som 
resultat af dens loves virkninger og skærpelsen af den kapi
talistiske produktions grundlæggende modsigelse.

Den kapitalistiske akkumulationsproces medfører en ud
dybning af modsigelsen mellem arbejde og kapital, mellem 
de udbyttede og udbytterne. Som resultat af kapitalens 
akkumulation bevirker produktionsudvidelsen, at udbytter
ne bliver stadig rigere, mens den arbejdende befolkning 
forarmes endnu mere. Dette fremkalder folkets retfærdige 
harme. Det rejser sig til kamp mod kapitalens åg. Forvær
ringen af den arbejdende befolknings stilling er en meget 
vigtig faktor i skærpelsen af klassekampen i det kapitali
stiske samfund. For ved at koncentrere et stort antal arbej
dere på de største virksomheder og i industricentrene skaber 
kapitalismen samtidig gunstige betingelser for arbejderklas
sens organisering.

Som de arbejdende massers fortrop og ledet af et marxis- 
tisk-leninistisk parti bliver arbejderklassen sammen med 
alle andre arbejdende til en mægtig samfundskraft, der er 
i stand til at omstyrte borgerskabets herredømme. I kapi
talismens skød modnes de politiske forudsætninger for den 
socialistiske revolution.



  
  

  
  

  
  

Vekselvirkningen mellem de materielle og økonomiske 
faktorer og de politiske forudsætninger for den socialistiske 
revolution skaber dét perspektiv for den kapitalistiske ak
kumulations historiske tendens, hvorom Marx skrev: “Pro
duktionsmidlernes centralisering og arbejdets stigende sam
fundsmæssige karakter når et punkt, hvor de bliver uforene
lige med deres kapitalistiske hylster. Det bliver sprængt. 
Den kapitalistiske privatejendoms time slår. Ekspropria- 
tørerne eksproprieres."1)



 
 

 
 

 

 
  
 

 

 
 
 

 

 
  
  

 
 

 
  

 

 
  
  

Kapitel 5
INDUSTRIKAPITALENS UDSKILTE FORMER. 

MERVÆRDIENS FORDELING MELLEM 
FORSKELLIGE GRUPPER AF KAPITALISTER

1. KAPITALENS KREDSLØB OG OMSLAG

I sin bevægelse gennemløber den individuelle kapital 
tre på hinanden følgende stadier og optræder i tre forskellige,
Kapitalens kredsløb. 
Dens tre funktionelle 
former

funktionelle former.
På den indskudte kapitals jør- 

ste bevægelsesstadium købes produk
tionsmidlerne og arbejdskraften.

Denne proces foregår på markedet, i omsætningssfæren, og 
kan udtrykkes i følgende formel:

P=penge, V=vare, Ak=arbejdskraft, Pm=produktions- 
midler.

Iler optræder kapitalen i sin første funktionelle form, 
som pengekapital. Dens funktion består lier i at forene ar
bejdskraften med produktionsmidlerne og forberede betin
gelserne for produktionsprocessen. I slutningen af første 
stadium forvandles kapitalen fra pengekapital til produktiv 
kapital (arbejdskraft plus produktionsmidler).

Det andet stadium i kapitalens bevægelse er selve pro
duktionsprocessen (...Pr...). Resultatet af produktionen er 
den varemængde (V1), som arbejderne har skabt, og hvis 



        
 

  
     
 

        
 

  
        

        
 

  
        

værdi overstiger den først erhvervede vares (V) med størrel
sen af merværdien (V1 4- V=m).

Følgelig ligger den produktive kapitals funktion i at 
skabe merværdi, legemliggjort i den nye varemængde, der 
fremkommer som resultat af produktionsprocessen. Denne 
varemængde, som er klar til at blive solgt, kaldes for 
varekapital, og repræsenterer kapitalens tredje funktionelle 
form.

Det tredje stadium er de producerede varers afsætning 
på markedet og deres forvandling til penge. Denne forvand
ling af varekapital til pengekapital udtrykkes i formlen: 
V1 — P1. Herunder overstiger både P1 og V1 den første 
pengemasse P med størrelsen m.

Varekapitalens funktion består i realisering af de pro
ducerede varer og den indskudte kapitalværdi samt mer
værdien i pengeform. Penge- og varekapitalen fungerer i 
omsætningssfæren, og bliver derfor kaldt omsætningska
pital.

Den samlede kapitalbevægelse på alle tre stadier ud
trykkes i formlen:

Kapitalens på hinanden følgende gennemløb af disse tre 
stadier og dens forvandling fra pengekapital til produktiv 
kapital, derefter til varekapital og endelig på ny til penge
kapital, kaldes for kapitalens kredsløb.

Enkeltkapitalen, som i sit kredsløb gennemløber, disse 
former og i hver af dem udfylder en tilsvarende funktion, 
kaldte Marx for industrikapital, uanset i hvilken økonomisk 
branche den fungerer. Hvis vi betragter et moderne selskabs 
kapital, viser det sig, at de enkelte dele af kapitalen kon
tinuert går fra én form over i en anden, mens hele kapitalen 
samtidig befinder sig på alle kredsløbets tre stadier. 
„ , Kapitalens kredsløb, der ikke de-

r & lineres som en enkeltstående nand-
ling, men som en periodisk proces, kaldes kapitalens omslag. 
Kapitalens omslag omfatter en række kredsløb af dens dele 



 
    
      
                    

             
 

               

      
      
                    

      
      
                    

og fortsættes fra kapitalens indskud (P), til den vender 
tilbage til kapitalisten i sin oprindelige pengeform, men 
forøget med merværdien.

Den indskudte kapital kan deles i to dele — produktiv 
kapital og omsætningskapital. Den produktive kapital deles 
i fast og flydende kapital, alt efter hvordan dens værdi 
overføres til det færdige produkt.

Fast kapital er den del af den produktive kapital, som 
fuldt ud deltager i produktionsprocessen og i lang tid be
varer sin naturelle form (fabriksbygninger, anlæg, trans
portmidler, maskiner og udstyr), hvis værdi delvis over
føres til produktet og delvis vender tilbage til kapitalisten 
i pengeform.

Den del af den faste kapital, som forbruges i løbet af 
et år, afskrives. Dens størrelse afhænger af, hvor intensivt 
den moralske og fysiske slitage på den faste kapital har 
været. Den fysiske slitage foregår hurtigere i tilfælde af 
mere intensiv udnyttelse af arbejdsmidlerne. Maskinernes 
og udstyrets moralske slitage er resultat af, at der er an
skaffet andre, mere produktive eller billigere produktions
midler af samme art. Under den tekniske og videnskabelige 
revolution forkorter moralsk slitage i høj grad den faste 
kapitals forbrugstid og forøger afskrivningen.

Flydende kapital er den del af den produktive kapital, 
hvis værdi fuldt ud forbruges i hvert kredsløb, og som fuldt 
ud vender tilbage til kapitalisten efter realisering af varerne. 
Heri indgår arbejdsløn, udgifter til råstoffer, brændsel, 
materialer, værktøj m. m. Eftersom den indskudte flydende 
kapital hvert år foretager flere kredsløb, kan den på ét år 
forbrugte flydende kapital være meget stor, også selv om 
den indskudte kapital er af ringe størrelse. Den flydende 
kapitals størrelse afhænger først og fremmest af antallet 
af arbejdere, lønniveauet, værdien af forbrugte råstoffer, 
brændsel, materialer m. m., altså til syvende og sidst af 
produktionens omfang og dens forbrug af arbejdskraft og 
materialer. Hvis disse indekser er konstante, kan en force
ring eller forhaling af kapitalens omslag frigøre en del af 
den indskudte flydende kapital fra produktionen — eller 
omvendt tvinge kapitalisten til at indskyde supplerende 
midler.

Den produktive kapitals opdeling i fast og flydende 
kapital maskerer arbejdskraftens rolle som værdiskaber. Til 
forskel fra arbejdsmaterialerne overfører arbejdskraften ikke 



 
    
      
                    

             
 

               

   
        
 

              

            
                 

sin værdi, men skaber ny værdi, hvoraf en del reproducerer 
arbejdskraftens værdi. Arbejdslønnens sammenlægning med 
værdien af råstoffer, brændsel m. in. og modstilling af disse 
faktorer til den faste kapital tilslører den kapitalistiske 
udbytnings væsen.

Kapitalens årlige antal omslag bestemmes i praksis ved 
at dividere hele den forbrugte kapital, som er realiseret 
ved salg af produkter på et år, med hele den indskud
te kapital. På virksomheder med meget stor fast kapital, 
f. eks. et vandkraftværk, gennemgår kapitalen betydeligt 
mindre end et omslag om året. På virksomheder med stor 
flydende kapital, f. eks. en bilfabrik, gennemløber kapitalen 
flere omslag.

Kapitalens reelle omslag omfatter en cyklus eller en 
række på hinanden følgende kapitalomslag på et år, som 
er indbyrdes forbundne ved længden af den faste kapitals 
forbrugstid. I løbet af denne periode godtgøres alle kapital
dele ikke blot efter værdi, men også reelt, efter deres natu
relle form. I slutningen af denne cyklus finder den fulde 
udskiftning af arbejdsredskaberne sled.
Merværdiens 
årsmasse og -rate

Den sum af merværdi, som skabes 
på en virksomhed på et år, kaldes 
merværdiens årsmasse (M). Det ser

ud som om, at hvis kapitalens omslag trækkes ud eller 
fremskyndes, vil det sænke eller højne den årlige merværdi. 
Det er imidlertid ikke tilfældet, eftersom merværdiens stør
relse udelukkende afhænger af antallet af lønarbejderne og 
af, i hvor høj grad de udbyttes. Men ofte medfører en frem
skyndelse af kapitalens omslag, at en del af den indskudte 
kapital frigøres, hvilket betyder, at produktionen kan ud
vides, og at antallet af udbyttede arbejdere dermed kan 
forhøjes. I så fald sker der en stigning i merværdiens års
masse. Forholdet mellem merværdiens årsmasse og værdien 
af den indskudte variable kapital kaldes for den årlige 
merværdirate (M1). Den årlige merværdirate er lig den mer
værdirate, som fås ved ét omslag af den variable kapital 
ganget med antallet af den variable kapitals omslag pr. 
år (n) : M1=m1Xn. Merværdiraten kan stige og falde — selv 
om antallet af arbejdere er uforandret, og udbytningsgraden 
den samme — hvis den variable kapitals omslag foregår hur
tigere eller langsommere. Dette tilslører også merværdiens 
virkelige kilde.



  
 
            

 
 

 

   
 
 

 
 
            

 
 

 

  
 
 

   
 
            

   
   
 
 

2. GENNEMSNITSPROFIT OG PRODUKTIONSPRIS

Den mængde kapital, der forbruges til produktion af 
varer (den forbrugte kapital), kaldes for produktionsom- 
„ .... , . kostninger (k). Kapitalisten inklu-Produktionsomkost- . . 1 .... derer disse i varernes pris og farningcr og profit , . . o 1dem erstattet, når varerne reali
seres. I produktionsomkostningerne udviskes forskellen mel
lem konstant og variabel kapital. De ikke-produktive omkost
ninger (reklame, udgifter til kontrol med arbejderne, ja 
selv indirekte skatter og renter) sidestilles reelt af kapita
listen med produktive udgifter. Således udgør produktions
omkostningerne et sæt af vidt forskellige kapitalforbrug. 

Den i løbet af ét år realiserede merværdi fremtræder 
nu som et overskud ud over produktionsomkostningerne 
og ser ud som værende skabt af hele den indskudte kapital, 
og ikke kun af den variable. Når denne, merværdiens for
vandlede form optræder som resultat af hele den indskudte 
kapital, kaldes den for profit. Når c og v lægges sammen 
og optræder som de samlede produktionsomkostninger (k) 
og merværdien forvandles til profit (p), tilsløres udbytningen 
af lønarbejdet.

Forholdet mellem den på ét år realiserede merværdi og 
og hele den indskudte kapital (K), kaldes, udtrykt i procen
ter, profitrate: p1=^X100%. Den samlede mængde profit 
på ét år, dvs. profitmassen og profitraten er for kapitalisten 
målestok for, om kapitalen er rentabelt investeret. Karl 
Marx definerede profitraten som den kapitalistiske produk
tions drivkraft.
Konkurrence mellem 
brancherne og 
dannelse af 
gennemsnitlig profitrate

Når varerne sælges til deres værdi, 
har følgende fire hovedfaktorer ind
flydelse på profitraten for hver 
enkelt branches samlede kapital: 
1. Merværdiratens niveau. Jo hø

branchen, desto højere profitrate.jere merværdirate i
2. Kapitalens organiske sammensætning, dvs. forholdet 

mellem konstant og variabel kapital, som afspejler kapita
lens tekniske niveau. Jo højere kapitalens organiske sammen
sætning (og dens værdimæssige sammensætning) er i bran
chen, desto lavere bliver profitraten.

3. Kapitalens omslagshastighed. Jo hurtigere kapitalens 
omslag er, desto højere bliver profitraten.



                  
           

                  
          

                  
           

4. Størrelsen af de ikke-produktive produktionsomkost
ninger i branchen. Hvis de ikke-produktive udgifter er 
betydelige, vil kapitalisterne i denne branche få mindre 
merværdi, og profitraten viser sig lavere.

Som følge af disse forskelle skulle lige store kapitaler, 
anbragt i forskellige brancher, indbringe forskellig profit ved 
salg efter værdi. Men disse forskelle udlignes af konkurrencen 
mellem brancherne, hvorved der dannes en almen profitrate. 
Karl Marx var den første inden for økonomisk videnskab, der 
påviste, hvorledes brancher med lavere organisk kapitalsam
mensætning mister en del af merværdien, mens brancher med 
højere organisk sammensætning opnår den. Brancher med 
høj profitrate tiltrækker hele tiden nye kapitaler, som ud
vider produktionen og skaber overskud af varer på markedet. 
Varernes pris og profitraten i disse brancher falder gradvist. 
På samme tid vokser produktionen langsommere i de bran
cher, hvor profitraten er lav, den indskrænkes måske og 
viser sig at ligge under efterspørgslen. Varemanglen sætter 
priserne i vejret, hvorved profitraten gradvis stiger. Således 
vil kapitalflytningen forhøje profitraten i nogle brancher 
og få den til at falde i andre brancher, hvilket skaber en 
tendens til udligning af brancheprofitraten og dannelse af 
en almen gennemsnitsprofitrate.

Den profit, som efter den gennemsnitlige rate svarer 
til kapitalen i hver enkelt branche, uafhængigt af ovennævn
te faktorer, kaldes for gennemsnitsprofitten. Den er lig for
holdet mellem hele den realiserede merværdi og den samlede 
kapital. Med profittens forvandling til gennemsnitsprofit 
sælges varerne ikke til deres værdi, men til produktionspri
sen. Produktionsprisen er lig produktionsomkostningerne 
plus gennemsnitsprofitten af den indskudte kapital.

Karl Marx påviste, at produktionens samfundsmæssige 
karakter bl. a. indebærer nødvendigheden af strenge propor
tioner mellem samfundsøkonomiens forskellige brancher. I 
den kapitalistiske produktion, som udvikler sig spontant, 
opretholdes disse proportioner brancherne imellem kun ved, 
at de til stadighed brydes. Branchernes indbyrdes forbin
delse, som undertiden dikterer nødvendigheden af hurtig 
produktionsudvidelse i nogle brancher og nedskæring i and
re, opretholdes ved, at brancheprofitraten svinger omkring 
gennemsnitsraten. Midt imellem markedsprisernes svingnin
ger ligger produktionsprisen. I brancher, hvor en hurtig 
udvikling er nødvendig af hensyn til hele den kapitalistiske 



  
    
    
 
     
         

  
    
    
 
     
        

  
 
  
    
 
     
         

produktions rentabilitet, opstår der en ekstraprofit, som 
overstiger den gennemsnitlige profitrate. Brancher med over
produktion opnår en profit, der er tilsvarende lavere end 
gennemsnittet, og deres udvikling foregår betydeligt lang
sommere, ja undertiden ophører den.

I 15 brancher i USA’s forarbejdningsindustri svingede 
gennemsnitsprofitraten i løbet af 25 år (1925-50) inden fol
en margin af 1-2 pct., til trods for store forskelle i kapita
lernes organiske sammensætning, deres omslagshastighed og 
summen af ikke-produktive udgifter. Heraf fremgår det, 
at loven om gennemsnitsprofitraten også virker under mono
polkapitalismen. Men dens ytringsformer fremtræder bety
delig modificeret under monopolernes herredømme. Mono
polernes herredømme underminerer profittens udlignings
mekanisme i væsentlig grad, idet den komplicerer konkur
rencen brancherne imellem og kapitalflytningsprocessen. En 
lille håndfuld monopolherrer tilegner sig løvens part af 
profitten. Dannelse af gennemsnitsprofit i økonomiens 
monopolistiske og ikke-monopolistiske sektorer foregår på 
forskellige kvantitative niveauer. Forskellen mellem mono
polernes og de ikke-monopolistiske virksomheders gennem
snitsprofit udgør den samlede monopolistiske ekstraprofit. 
I t Inden for en og samme branche,
branchekonkurrence soma Producerer ensartede varer, fo

regar en konkurrencekamp om den 
mest fordelagtige vareafsætning og om en profil, der 
er højere end gennemsnittet. Den væsentligste metode 
inden for en branche til at opnå større profit end gennem
snittet bygger på teknisk eller teknologisk overlegenhed. Når 
varerne sælges til en og samme pris, mister de teknisk ef- 
terblevne virksomheder, hvor den individuelle produktions
pris er højere end markedsprisen, en del af den gennemsnits
profit, som egentlig “tilkommer dem“, samtidig med at 
de førende virksomheder opnår en tilsvarende større profit 
end gennemsnittet. Dette stimulerer indførelse af tekniske 
forbedringer og en mere progressiv tilrettelægning af ar
bejdet, samt fornyelse af den faste kapital. Efterhånden 
som de mere efterblevne virksomheder i branchen går fallit, 
skubbes dele af arbejdskraften ud af produktionen.

Profittens forvandling til gennemsnitsprofit tilslører i 
endnu højere grad den virkelige profitkilde. Som følge af 
konkurrencen mellem brancherne indbringer kapitalen i hver 
branche en profit, som er proportional med dens størrelse, 



      
     
    

   
      
 

      
     
    

   
      

      
     
    
 
    
    
 

nanset antallet af beskæftigede arbejdere. Denne kendsger
ning udnyttes af visse borgerlige økonomer, som hævder, 
al profitten skabes af selve kapitalens pærd/’størrelse. Det 
nholdbare i denne konklusion er videnskabeligt påvist af 
Karl Marx på grundlag af arbejdsvant! i teorien. Det fejlagtige 
i de borgerlige økonomers synspunkt viser sig tillige deri, 
at deres teori ikke kan forklare forskellene i de profitstør
relser, som opnås af forskellige virksomheder inden for en 
branche, selv om deres kapitaler er lige store.

Den interne branchekonkurrence fører til, at virksom
heder, som indfører videnskabelige arbejdsmetoder og ny 
teknik, opnår højere profit end gennemsnittet. Jo bedre 
teknik og teknologi viksomhederne har, des større bliver 
profitraten. Ud fra dette drager andre borgerlige økonomer 
den slutning, at kilden til profit findes i en mere moderne 
teknologi og teknik, dvs. den naturalform, hvori den ind
skudte kapital optræder. Denne teori benægter i virkelighe
den gennemsnitsprofitten og kan ikke forklare de fakta, 
der udspringer af konkurrencen mellem brancherne, nemlig 
at samme kapitalstørrelser i to forskellige brancher, som 
i forskellig grad anvender ny teknologi og udstyr, over en 
årrække opnår næsten samme profitrate.
„ , ,. Dannelsen af produktionsprisen op-

næver pa ingen made værdilovens 
og vær i ov virkninger, eftersom produktions
prisen er en forvandlet form for værdi.

Gennemsnitsprofitten er en forvandlet form for mervær
diens udtryk. I nogle brancher er den højere end merværdien, 
i andre tilsvarende mindre. Men under ét er hele summen 
af gennemsnitsprofit ud fra et samfundsmæssigt synspunkt 
lig summen af den samlede merværdi (efter at de ikke-pro- 
duktive udgifter er trukket fra).

Summen af alle arbejderes årsløn og kapitalisternes pro
fit bestemmes fremdeles af den mængde abstrakt arbejde, 
som er forbrugt i samfundet i løbet af et år. Arbejdsdagen 
for alle arbejdere og for den enkelte arbejder deles stadig 
i nødvendig arbejdstid og merarbejdstid. Ved samme antal 
beskæftigede arbejdere og samme produktivitet, samme ar
bejdsintensitet og sværhedsgrad kan den profit, kapitalist
klassen opnår, kun forøges ved nedsættelse af arbejdslønnen, 
og lønnen kan kun forøges på bekostning af profitten.

Til syvende og sidst bestemmes produktionsprisens bevæ
gelse fremdeles af bevægelsen i varernes værdi, dvs. ved 



                           
   

 
 

 
 

                             
   

 
 

 

                             
   

    

forandringer i arbejdsproduktiviteten og arbejdets sværheds
grad.

I det kapitalistiske samfund virker værdiloven gennem 
produktionsprisens lov. Den regulerer spontant fordelingen 
af samfundsmæssigt arbejde og produktionsmidler mellem 
samfundsøkonomiens brancher. Denne lov fremmer udvik
lingen af det kapitalistiske samfunds produktivkræfter, idet 
den tvinger kapitalisterne til at forbedre teknikken, da de 
ellers ruineres. På grundlag af denne lov sker produktionens 
koncentration og centralisering samt ruineringen af nogle 
producenter og berigelsen af andre.

Eftersom gennemsnitsprofitten udgør en forvandlet form 
for merværdi, optræder loven om gennemsnitsprofitraten 
som merværdilovens ytringsform. Derfor bestemmer og un
derlægger den sig virkningen af mange andre økonomiske 
love under kapitalismen.

Teorien om gennemsnitsprofitten er en videreudvikling 
af merværditeorien. Den begrunder nødvendigheden af 
arbejderklassens kamp mod den samlede kapitalistklasse 
for tilintetgørelse af alle kapitalistiske relationer. Udligning 
af profitten er ensbetydende med, at den samlede merværdi 
deles ligeligt mellem de enkelte kapitaler og selskaber, at 
kapitalisterne i det hele taget og som helhed udbytter del 
samlede lønarbejde. Derfor er det lettere at forstå, hvorfor 
konkurrencekampen mellem kapitalisterne tilslører deres 
klassesolidaritet i spørgsmålet om den skærpede udbytning 
inden for hele erhvervslivet, herunder også i “fremmede" 
brancher. En forståelse af delte bidrager tillige til at frigøre 
sig for illusioner om den borgerlige stats handlinger, for 
selv hvis en regering er snævert forbundet kun med enkelte 
finansgrupper, vil den i dette spørgsmål forsvare kapitalens 
almene interesser.

Derfor opstår nødvendigheden for arbejderklassen af at 
kæmpe mod kapitalen og den borgerlige stat under ét, og 
nødvendigheden af klassesolidaritet i denne kamp. Det er det 
samlede lønarbejde, som står over for den samlede kapital. 

Efterhånden som produktionens tek
nik udvikles, vokser kapitalens or
ganiske sammensætning, mens den 
variable kapitals andel af den sam
lede kapital formindskes. På dette 

grundlag opstår en tendens til fald i den almene profitrate. 
1 løbet af de sidste 100 år kan man ganske rigtig se betydelige

Loven om profitratens 
tendens til fald og 
om kapitalismens 
modsigelser 



       
       
  
  
     

       
       
  
  
    

       
       
  
  
     

fald i den almene profitrate. 1 midten af forrige århundrede 
lå den gennemsnitlige profitrate i det dengang mest udvik
lede kapitalistiske land, England, ofte på 20-22 pct. I vor 
tid har kapitalens akkumulation og væksten i dens organiske 
sammensætning ført til, at den gennemsnitlige profitrate 
er faldet til 10-14 pct., og den er faldet endnu mere i brancher 
uden store monopoler.

Loven om profitratens faldende tendens indeholder en 
indre modsigelse: profitratens fald ledsages af profitmassens 
vækst, hvilket yderligere fremskynder kapitalens akkumu
lation og produktionens vækst. Profitratens fald og nød
vendigheden af at realisere en enorm varemængde forstær
ker samtidig hindringerne for kapitalakkumulation.

Samtidig hermed eksisterer der en række faktorer, som 
modvirker profitratens fald. Til dem hører:

1. Den tiltagende udbytning af arbejderklassen gennem 
forhøjelse af den absolutte og den relative merværdi. 
Vor tids tekniske og videnskabelige revolution bygger på 
en forøgelse af såvel arbejdets intensitet, sværhedsgrad 
som produktivitet, hvilket sikrer en betydelig vækst 
af m1.

2. Fastsættelse af en arbejdsløn under arbejdskraftens 
værdi. Det kommer først og fremmest til udtryk ved stig
ning i den arbejdende befolknings udækkede samfundsnød
vendige behov, uafbrudte prisstigninger og voksende ar
bejdsløshed.

3. Fald i maskinernes værdi og en langsommere vækst 
i deres priser som følge af stigende arbejdsproduktivitet, 
hvilket hæmmer væksten af —.v

4. Den relative overbefolkning i landbrugsområder ska
ber en reserve af billig arbejdskraft til industricentre og 
til hele lande, hvor der dermed fastholdes en arbejdskræ
vende produktion. Den store masse af merværdi, som er 
skabt i arbejdskrævende brancher, forøger den almene pro
fitrate som følge af profittens udligningsproces.

5. Den hurtige vækst i udenrigshandelen, som leverer 
billigere elementer af konstant kapital og billigere masse
forbrugsvarer. Det første gør væksten af langsommere, 
det andet nedsætter arbejdskraftens værdi og forøger m1. 
Dertil kommer, at lande som producerer kvalitetsvarer til 
lave produktionspriser, opnår en større profit i branchen 



      
          
     
        

      
         
     
        

      
         
     
        

ved at sælge disse til verdensmarkedets gennemsnitspris, 
på bekostning af andre landes teknisk mindre udviklede 
virksomheder. Denne merprofit i eksportbrancherne udlignes 
tillige gennem konkurrencemekanismen brancherne imellem, 
hvilket forøger gennemsnitsprofitraten. Endelig giver uden
rigshandelen kapitalisterne en midlertidig løsning på deres 
afsætningsvanskeligheder, idet man således kan opretholde 
den eksisterende profitrate i hele brancher.

Herudover findes andre faktorer, som bremser profitra
tens fald og som giver denne proces karakter af faldende 
tendens.

Imidlertid har disse fænomener også andre følger. Den 
forstærkede udbytning af proletariatet skærper klassekampen 
og uddyber antagonismen mellem bourgeoisiet og proletaria
tet. Profitratens fald skærper konkurrencekampen mellem 
de enkelte kapitalister, mellem grupper af kapitalister og 
mellem hele kapitalistiske lande. Kapitalens koncentrations- 
og centraliseringsproces fremskyndes enormt i national og 
international målestok. At den almene profitrate i løbet 
af flere årtier blev stadig mere afhængig af det udenlandske 
marked, var en af de vigtigste årsager til den koloniale eks
pansion og følgelig også til de nationale befrielsesbevægel
sers opståen.

Profitratens fald medfører, at kapitalisterne tilstræber 
kompensation gennem øgning af den profitmasse, de opnår, 
ved på alle måder at udvide produktionen uden hensyntagen 
til afsætningsmulighederne. Denne kendsgerning forklarer 
muligheden for uddybelse af overproduktionskriser.

Ud fra dette drog Marx den slutning, at profitratens 
tendens til fald, sammenholdt med dens gensidigt modvir
kende faktorer, skærper den kapitalistiske produktionsmå
des modsigelser.

Loven om profitratens tendens til fald virker ikke ens 
i monopolistiske og ikke-monopolistiske sektorer. De fakto
rer, som modvirker profitratens tendens til fald, iagttages 
først og fremmest i den monopolistiske sektor. I denne 
sektor, hvor merværdiraten er højere, opnår de monopoler, 
som har den mest udbredte anvendelse af videnskab og 
teknik, en større profit. De udnytter staten til at sikre 
sig monopolistisk ekstraprofit og beriger sig ved uækvivalent 
udveksling. Alt dette medfører, at monopolernes profitrate 
til stadighed ligger på et højt niveau.



   
 

                    

 

   
 

 
  

                   

   
 

                    

3. HANDELSKAPITAL. DET KAPITALISTISKE 
VERDENSMARKEDS DANNELSE

Karl Marx definerer handelskapital i den førmonopol istiske 
kapitalismes tidsalder som en udskilt del af den industri
kapital, der fungerer i omsætningssfæren. Handelskapitalen 
udfylder to funktioner i kapitalens omsætning, og hver af 
dem har stor betydning for den kapitalistiske produktion:
1) handelskapital realiserer den i produktionen skabte vare
masse og 2) skaber betingelser for den fortsatte gentagelse 
af produktionsprocessen (den uafbrudte forsyning med rå
stoffer, halvfabrikata, udstyr osv.).
c , Udgifterne til vareomsætningen kal-
udbytningen i < os *or omsætninSsornkostninger. En
omsætningssfæren del af disse omkostninger er for

bundet med produktionens fortsæt
telse i handelssektoren (udgifter til transport, pakning, for
arbejdning, opbevaring osv.). Arbejdernes arbejde skaber 
i det givne tilfælde både værdi og merværdi.

En anden del af omsætningsomkostningerne er de rene 
omkostninger, dvs. de udgifter, som direkte er fremkaldt af 
de løbende køb og salg af varer, udgifter til konkurrencekam
pen, til regnskab med og beskyttelse af varer og penge, 
til kontrol med de beskæftigede osv. Disse udgifter tilføjer 
intet til varens brugsværdi, og de må kompenseres gennem 
den merværdi, som er skabt i produktionssektoren. Under 
vor tids kapitalisme iagttages en betydelig stigning i de 
rene omsætningsomkostninger. Dette er forbundet med sti
gende vanskeligheder ved afsætning af varerne, voksende 
udgifter til opbevaring af de stadigt voksende varelagre 
samt reklameudgifter.

Den kendsgerning, at en betydelig del af de beskæftigede 
i handelssektoren ikke skaber værdi eller merværdi, betyder 
ikke, at disse lønarbejdere ikke udbyttes. Arbejdsdagen for 
en handelsmedhjælper er også opdelt i nødvendig arbejdstid 
og merarbejdstid. Hertil kommer, at lønnen inden for han
del og kontor som regel er lavere end i industrien, og at 
arbejdsdagen er længere. Derfor er forholdet merarbejde: 
nødvendigt arbejde, som karakteriserer udbytningsgraden, 
højere inden for handelen end i industrien.

Handelskapitalen skaber et system til udbytning af små- 
vareproducenterne. Handelskapitalen fratager dem værdien 
af deres merprodukt ved at påtvinge dem ugunstige priser. 



   
       
        
  
  

   
       
        
  
 

   
       
  
     
  
  

Dette foreger profitraten for hele den samlede industrika
pital og forværrer de materielle kår for småbønder og hånd
værkere, hvis indtægter i mange tilfælde er utilstrækkelige 
til at opretholde en normal eksistens. Teorien om gennem
snitsprofitten viser, at det ikke bare er handelskapitalen, 
men hele den samlede industrikapital, der optræder i rollen 
som udbytter af små vareproducenterne.
„ . , Handelsselskaberne tilstræber med

an e spro i at Opnå en profit af den ind
skudte kapital, som ikke ligger under det for industrien 
gældende gennemsnit. Hvis profitten i handelssektoren falder 
til under gennemsnittet, vil kapitalerne forlade denne sektor 
og søge over i mere rentable brancher. Som følge af mang
lende handelskapital vil profitraten i denne sektor igen 
stige til det gennemsnitlige niveau.

Dette bevirker, at produktionssektoren mister den del 
af merværdien, der dækker de rene handelsomkostninger 
og som danner handelskapitalens gennemsnitsprofit. Imid
lertid er dette gunstigt for hele industrikapitalen, eftersom 
vareomsætningens koncentration i specialiserede virksom
heder sparer omsætningsomkostninger og kapitalinvesterin
ger i omsætningssektoren.

Udskillelse af handelskapitalen fremskynder den samle
de industrikapitals realisering og omslag. Dette medfører 
tillige forøgelse af produktionen, af den gennemsnitlige 
profitmasse og profitrate.
„ , , , Karl Marx så for det første kapita-
dannelse lismens historiske mission i, at den

skaber en storindustri og for det 
andet, at den skaber el verdensmarked. Den proces, hvorun
der verdenskapitalismen, arbejdsdelingen og dannelsen af 
et verdensmarked udvikler sig, foregår i tre former:

1) I 16. og 17. århundrede skabtes den internationale 
handel og verdensmarkedet på basis af handelsmonopolerne, 
som havde konkurreret indbyrdes og udnyttet statsmagten 
til beskyttelse af deres handelsområder. Dette verdensmar
ked blev en af forudsætningerne for kapitalismens udvikling.

2) I 18. og 19. århundrede blev den gradvise svækkelse 
af statens formynderskab over handelsselskaberne ledsaget 
af verdensmarkedets tilblivelse og dannelsen af gennem
snitsprofit og produktionspris som følge af den frie kon
kurrences udvikling. Kvalitativt adskilte denne fase sig 
fra den foregående ved, at markedet nu skabtes på basis 



     
       
        
    

     
       
        
    

 

     
       
        
    

af industrikapitalen og ikke handelskapitalen, og desuden 
ikke var en forudsætning for, men el resultat af den 
kapitalistiske produktionsmådes udvikling.

3) I slutningen af 19. og begyndelsen af 20. århundrede 
førte udviklingen af handels- og industrimonopolerne på 
ny til, at monopolpriserne blev fremherskende på verdens
markedet, og at statsmagten i endnu bredere grad blev 
udnyttet til at erobre og beskytte handelssfæren. Nu udvik
ledes verdensmarkedet som resultat af finanskapitalens virk
somhed.

Den internationale arbejdsdeling er udtryk for en pro
gressiv tendens i den økonomiske tilnærmelse nationerne 
imellem, og den forbereder de materielle forudsætninger 
for fremtidens internationalt samfundsmæssiggjorte, socia
listiske produktion. Imidlertid udnytter de monopolistiske 
handels- og industriselskaber denne internationale arbejds
deling til at forstærke udbytningen af de svagt udviklede 
lande gennem uækvivalent udveksling. H andelsbetingelserne, 
dvs. forholdet mellem eksportpriser og importpriser udtrykt 
i procenter, ændrer sig ikke til fordel for de unge stater i 
Asien, Afrika og Latinamerika. Således bremser kapitalis
men hele nationers sociale fremskridt.

Landenes indbyrdes økonomiske re-
i. Ti к I"" lationer kommer til udtryk i dian-

og an es a ance dels- og betalingsbalancerne. Beta
lingsbalancen er forholdet mellem den sum penge, et land 
modtager fra andre lande (indtægter fra eksport, fragtsejlads 
og finansoperationer, udenlandske lån, profit og renter af 
kapital anbragt i udlandet, turistindtægter osv.), og den 
samlede sum penge, som landet betaler andre lande (import
udgifter, overførsel af profit og renter, tilbagebetaling af 
lån, fragtomkostninger m. m.).

Til grund for betalingsbalancen ligger handelsbalancen, 
dvs. forholdet mellem prissummen af de fra et land udførte 
varer (eksport) og prissummen af de i landet indførte varer 
(import) i løbet af et år.

Betalingsbalancen afspejler i betydelig grad landets stil
ling på det kapitalistiske verdensmarked og dets muligheder 
for fortsat økonomisk udvikling. Hvis indtægterne over
stiger udgifterne, er det udtryk for en aktiv betalingsbalance 
og vidner som regel om, at landets valutasituation er gunstig. 
En passiv betalingsbalance er ofte tegn på og årsag til 
store økonomiske vanskeligheder. En særlig vanskelig si-



  
 

 

      

  
     
   

 
 

        

  
     
   

  

        

  
     
   

drage store rater
Handelskapitalen 
og kapitalismens 
modsigelser

tuation med hensyn til betalingsbalancen præger i vore 
dage de økonomisk svagt udviklede lande i forbindelse med 
forværrede handelsbetingelser og nødvendigheden af at af- 

af udenlandske lån.
Handelskapitalen fremskynder den 
kapitalistiske akkumulation, ud
viklingen af indenrigsmarkedel og 
det kapitalistiske verdensmarked

og uddyber samtidigt kapitalismens modsigelser. For det 
første forstærker handelskapitalen udbytningen af arbejder
klassen, idet den udnytter enhver mulighed for at forhøje 
priserne eller forringe varernes kvalitet. I mange tilfælde 
medfører prisstigningerne, at arbejdernes lønstigninger fuld
stændig udhules.

For det andet fremskynder handelskapitalen nedbryd
ningen af de førkapitalistiske driftsformer og de kapitalis
tiske småvirksomheder ved periodisk at forværre småborger
skabets stilling til det yderste. Herved fremskyndes produk
tionens og kapitalens koncentration og centralisering.

For det tredje oplagrer handelsselskaberne store mængder 
af usolgte varer, afbryder den direkte forbindelse mellem 
producent og marked og uddyber således overproduktions
kriserne.

4. LÅNEKAPITAL

Lånekapital er en udskilt og forvandlet del af og form 
for industrikapital. Det er pengekapital, som ejerne har ud- 
„ lånt og som giver renter gennem ud-Rentens væsen , . . e . . ., , , „ .bytning af lønarbejdet; lånekapi
tal betjener hovedsagelig den aktive kapitals kredsløb. 
Lånekapital er imidlertid ikke pengemidler, der overdrages 
som lån til en anden person, men økonomiske relationer mel
lem kreditor og debitor; de betragtes som en væsentlig be
standdel af og form for det kapitalistiske system af udbyt
ningsrelationer.

Lånekapitalens vigtigste kilder er: pengekapital, frigjort 
fra forskellige produktionsbrancher (afskrivning, midlertidig 
frigjort flydende kapital), en del af virksomhedernes mer
værdi, som foreligger i pengeform; befolkningens opsparede 
midler i bankerne, ikke-øremærkede midler på statsbud
gettet, pensions- og forsikringsfonde osv. De aktive kapi
talister er de vigtigste forbrugere af lånekapital.



         
    
    
 
         

         
    
    
 
         

         
    
    

 
   
         

Penge, som er bestemt til lån, antager i ejerens 
hænder form af en særlig vare — kapital, som for en 
tid sælges til en aktiv kapitalist. For ham består varens, 
kapitalens nytte af dens evne til at afkaste den sædvanlige 
profit, der overstiger betalingen for brug af denne kapital. 
Betalingen for brug af kapital kaldes rente, og renten udgør 
en del af den gennemsnitsprofit, som den aktive kapitalist 
har fået for kapitalen. Den anden del af profitten, som for
bliver hos den aktive kapitalist, kaldes drijtsherreindtægt. 
Profittens opdeling i rente og driftsherreindtægt tilslører 
den kapitalistiske udbytning. Under lånekapitalens be
vægelse optræder renten som et resultat af pengenes selv
forøgelse. Men driftsherreindtægten tager sig ud som “be
taling for opsyn". Derfor identificerer borgerlige økonomer 
den med arbejdsløn. Men i virkeligheden er både rente og 
driftsherreindtægt en afart af merværdien. Rentens stør
relse måles i rente jod. Den udtrykker i procenter forholdet 
mellem årsindtægten på den lånte kapital og selve den 
lånte kapital.

Rentefoden svinger inden for gennemsnitsprofittens ram
mer under indflydelse af forholdet mellem udbud og ef
terspørgsel af lånekapital. Hvis efterspørgslen på lånekapital 
er større end udbudet, stiger rentefoden. Hvis der på mar
kedet er mange ledige pengekapitaler og efterspørgslen på 
dem ikke er stor, falder rentefoden. I løbet af de sidste 100 
år har rentefoden haft en tendens til at falde, selv om den 
i enkelte perioder er vokset betydeligt.

Lånekapitalens bevægelse foregår 
api a is is - . jorm J^redit. Denne bevægelse

udtrykkes til forskel fra indu
strikapitalens kredsløb med formlen P — P1.

Kreditten medfører, at kapital som ejendom, der ikke 
har direkte relation til produktionen, og kapital som funk
tion, dvs. kapital, der direkte udbytter arbejdet, adskilles 
fra hinanden og sættes op mod hinanden. I kapitalismens 
ungdom havde denne adskillelse kun flygtig karakter, og 
den forsvandt efter kreditmodregningen. Derefter begyndte 
adskillelsen at befæste sig i form af to poler, som klart op
deler kapitalistklassen i to dele — debitorer og kreditorer. 
Bag disse relationer mellem pengekapitalisterne og de aktive 
kapitalister er det ikke altid let at gennemskue den fælles 
karakter af deres udbytning af proletariatet.

Den virkelige interessekonflikt mellem kreditorer og 



     
     
     
    

 
  

 

     
     
     
    

 
  

 

     
     
     
    

   
 

debitorer opstår, når det ikke længere er kapitalister, der er 
debitorer, men småvareproducenter og lønarbejdere. De 
høje renter beslaglægger i dette tilfælde en del af småva- 
reproducenternes merarbejde og en del af lønarbejdernes 
nødvendige arbejde. Her vil lånekapitalens bevægelse 
skabe en særlig, pengekredittens udbytningssfære, som skær
per de kapitalistiske klasseantagonismer.

Selv om lånekapitalens bevægelse er nært forbundet med 
og betinget af handels- og industrikapitalens bevægelse, er 
den som helhed selvstændig udadtil og styres direkte af sine 
egne økonomiske love. Her opstår der mulighed for brud på 
eller usammenfaldende bevægelser i disse to kapitalformer 
og dermed mulighed for skarpe penge- og kreditkriser.

I det kapitalistiske samfund eksisterer følgende grund
læggende kreditjormer: bankkredit, som ydes aktive kapi
talister af ejere af fri pengekapital og af bankerne; handels
kredit, som aktive kapitalister yder hinanden med den 
hensigt at fremme afsætningen af varer; forbrugskredit, som 
sælgerne yder befolkningen for at realisere forbrugsvarer; 
statskredit, som udgør et system af kreditrelationer mellem 
staten og ejerne af pengekapital, hvorunder staten optræder 
som debitor; international kredit, som betyder at kreditre
lationerne strækker sig ud over de enkelte landes grænser.

Kreditten øver stor indflydelse på den kapitalistiske 
produktions udvikling; den medvirker til profitratens udlig
ning, nedsætter omsætningsomkostningerne, fremskyndet’ 
kapitalens koncentration og centralisering betydeligt, ud
vider markedet midlertidigt, hvorved udbytningsgraden 
og undertrykkelsen og udbytningen af de svagt udviklede 
lande i det kapitalistiske økonomiske verdenssystem for
stærkes.
Kredittens rolle 
ved dannelse af 
den almene profitrate

Lånekapitalens bevægelse medfø
rer en udligning af profitraten, 
idet kapitalen hurtigere og let
tere kan flyttes til mere profi-

table økonomiske brancher. Samtidig med at kreditten fjer
ner en disproportion og udligner profitraten, bevirker den 
imidlertid også, at der opstår nye misforhold, som forstær
ker den kaotiske karakter af de forskellige økonomiske bran
chers udvikling.

Denne, lånekapitalens vigtige rolle udfyldes hovedsa
gelig af bankkreditten. Bankkredit kan opnås uden formid
lere (for eksempel ved lånekapitalejernes opkøb af værdi



 
               
  
         

 
              
  
         

 
              
            

papirer) gennem banker, sparekasser og forsikringsselskaber.
En bank er et kapitalistisk foretagende, som sikrer den 

normale profitrate ved at formidle betalings- og kreditope
rationer, og som tilrettelægger og gennemfører lånekapi
talens bevægelse. Bankoperationer, som har til formål at 
indhente indlån fra kapitalister, selskaber og befolkningen, 
kaldes passive operationer. Disse indlån anvender banken 
til kreditydelser og selvstændig kapitalinvestering (spe
cielle investeringsbanker). Disse operationer kaldes aktive. 
Heraf opnår banken renter, som er højere end dem, der ud
betales bankens kontohavere. Således fremskynder banken 
omdannelsen af fri pengekapital til rentegivende lånekapital, 
og lånekapital til aktiv kapital.

Forskellen mellem indtægterne fra de aktive operationer 
og udbetalingen af renter fra de passive udgør hankens 
indtægt. Borgerlige økonomer taler om bankernes “be
skedne" appetit, om banker, som ikke “tjener" ret meget, 
kun 1,5 eller 2 pct. om året pr. indsat dollar, pund eller 
franc. Imidlertid indbringer den i banken indskudte kapi
tal, som normalt er 8-12 gange mindre end indlånene, ca. 
18-24 pct. i gevinst. En del af denne indtægt bruges til at 
dække bankéns omkostninger (personaleløn, afskrivning 
af lokaler og inventar, reklame osv.) Det er hovedsagelig 
rene omsætningsomkostninger. Besten udgør bankens over
skud, dens profit. Som følge af konkurrencen indbringer ban
kens indskudte kapital også gennemsnitsprofitrate. Kil
den til bankens profit er til syvende og sidst den merværdi, 
som arbejderne har skabt i produktionen.

Kredittens anden funktion består 
Kredit og besparelser j t|en formindsker omsæt-
i omsætnings- . . . . .. . . ningsomkostningerne. Besparelse iomkostningerne ° . . e . 1 ,omsætningsomkostningerne foregår 
ad tre veje: 1) ved gensidig modregning af gældskrav og 
-breve; 2) ved at udskifte metalpenge med kreditpenge; 
3) ved at forøge pengenes cirkulationshastighed.

En afgørende rolle spiller her kredittens anden form — 
handelskreditten. De aktive kapitalister sælger ikke 
varer til hinanden for penge, men mod gældsbreve, veksler. 
Disse gældsbreve har gensidig karakter, hvorfor det er muligt 
at modregne sig en del af dem. Som modregningscentre op
træder storbankerne. Enhver virksomhed har løbende konto 
(kontokurant) i en bank. På en check fra virksomheden skal 
banken fra denne konto udbetale penge til checkens ihænde



   
         

 
 

     
   
    
   

   
         

 
 

     
   
    
   

   
         

       
   
    
   

Kredit og kapitalens 
koncentration og 
centralisering

haver. Således optræder banken som bogholder for mange 
virksomheder og selskaber. Ofte overføres pengene blot fra 
én kontokurant til en anden. Til gennemførelse af disse mod
regningstransaktioner mellem virksomheder med konti i 
forskellige banker, og til afregning af veksler, har de stør
ste banker etableret specielle modregninsafdelinger. For
retningsbanker opkøber kortfristede veksler af forskellige 
firmaer (diskonterer dem), og i modregningsafdelingerne 
afvikles de uden anvendelse af kontante penge.

Handelskreditten skaber et enormt system af gensidig 
finansiel afhængighed mellem de kapitalistiske viksomheder. 
Hvis en kapitalist går bankerot, fremkalder det øjeblikkeligt 
vanskeligheder for flere andre og kan medføre andres 
fallit. Det bevirker, at vekselomsætningen brydes, hvilket 
under bestemte forhold kan fremkalde en kædereaktion af 
fallitter, medføre lukning af mange virksomheder og som 
helhed påføre samfundet store tab.

Lånekapitalens bevægelse forstær
ker kapitalens koncentration og 
centralisering. Gennem bankerne 
sker en samling af små pengemid

ler og disses omdannelse til store, aktive kapitaler. Den 
vigtigste form for kapitalens centralisering er aktieselskabet. 
Det samler en mængde fri kapital i én stor økonomisk 
organisme. Herved bliver det muligt at bygge store anlæg 
og anvende kompliceret og kostbar teknik. Således medvir
ker kapitalcentralisering til produktionens forøgelse og for
bedring og til fremskyndelse af kapitalens akkumulation. 

Kreditten er tillige et mægtigt våben i konkurrencekam
pen. Den styrker de store virksomheders positioner og bevir
ker småkapitalisters, bønders og håndværkeres fallit. Mens 
de store kapitalister kan opnå kredit til 3,5-5 pct. rente pro 
anno, skal mindre næringsdrivende ofte låne til 15-16 pct. 
rente, hvilket reelt er hele deres profit. I USA gives i stor 
udstrækning kreditter til ågerrenter på 24-40 pct. pro anno. 

En særlig rolle spiller hypotekbankerne. De yder lang
fristede lån mod pant i fast ejendom (jord, bygninger, huse). 
Hvis renter og afdrag ikke betales, overgår denne ejendom 
til banken. Kredit mod håndpant i løsøre ydes også af pan- 
tebanker.

Kapitalens koncentration og centralisering forstær
ker produktionens samfundsmæssige karakter. Men til
egnelsen forbliver privat. Resultatet er, at kapitalis-



              
  
     
      

               
  
     
      

                
  
     
      

uddybes, nemlig mellem 
samfundsmæssige karakter og den privat

tilegnelse.
Den vigtigste rolle i denne proces 
spiller forbrugskreditten og den 
statskapitalistiske kredit. For
brugskreditten betyder, at kapita- 

køberne udsættelse med hensyn til betaling 
Køberne må over en årrække ikke blot

mens grundlæggende modsigelse 
produktionens 
kapitalistiske
Kredittens rolle
i udvidelse af 
markedet

listerne giver 
af forbrugsvarer, 
betale de købte varers værdi, men tillige svare store renter. 
Størrelsen af disse renter (reelt fra 16 til 36 pct. pro anno) 
viser, at der i de fleste tilfælde er tale om ågerkredit. 
Varerne sælges med henblik på købernes fremtidige ind
tægter. Dette skaber en mægtig efterspørgsel efter mange 
varer, danner grundlag for masse- og serieproduktion, be
fordrer billiggørelse af masseforbrugsvarer og dermed også 
af selve arbejdskraften. Resultatet er, at kapitalisterne 
midlertidigt udvider markedet, men når folk i de følgende 
år skal betale afdrag og renter, formindskes efterspørgslen i 
samme grad. Denne form for udvidelse af markedet får stør
re og større betydning for de udviklede kapitalistiske lande.

Kapitalistisk statskredit består i, at den borgerlige stat 
optager lån,, hvilket medfører stigning i nationalgælden. 
Banker, finansorganisationer, enkelte kapitalister og ak
tieselskaber opkøber statsobligationer; hvorfor statslige vare
opkøb i det pågældende år vil stige, men i de følgende år 
vil en betydelig og voksende del af statens indtægter gå til 
bankerne i form af renter. For at dække disse udgifter må 
staten udskrive højere skatter. Men dette forringer befolk
ningens mulighed for at købe varer og reducerer landets 
indre marked. Det rigeste kapitalistiske land, USA, skylder 
bankerne og de store kapitalister mere, end det årligt pro
ducerer.

Foranstaltninger til kunstig udvidelse af markedet som 
følge af transaktioner i bankvæsenet medfører inflationsten
denser. For det første gør værdipapirer på statslån og endog 
en del af den arbejdende befolknings gældforpligtelser det 
muligt, at værdipapirernes ejere kan opnå kredit i bankerne. 
Således skabes en ekstra efterspørgsel, ikke blot fra 
statens og befolkningens, men også fra deres kreditorers 
side. For det andet antager den igangsatte kreditekspan
sion en sådan karakter, at én kredit fremkalder den an
den, den tredje osv.



 
 

 
   
     
    

   
  

 

 
 

 
   
     
    

   
  

 

 
   
   
   
    

   
   

 

I vanskelige tider udvikler denne proces sig i modsat 
retning, idet reduktion af ét bankindskud fremkalder re
duktion af det andet, det tredje osv. En hurtig indskrænk
ning af kreditten vil afspejle sig stærkt på virksomhedernes 
og bankernes
Kredittens rolle 
udbytningen af 
andre nationer

finansielle stilling og kan føre til massekrak. 
Kapitalistisk kredit er blevet en 
faktor i udviklingen af den ka
pitalistiske verdensøkonomi, et vig
tigt middel, som udnyttes af im- 

undertrykke og udbytte befolkningen

i

til atperialisterne
i andre lande. Ved hjælp af kredit føres kampen om uden
landske afsætningsmarkeder og råstofkilder. En analyse 
af denne kreditform, den internationale kredit, findes i 
kapitlet om kapitaleksport.

Karl Marx analyserede kredittens rolle og nåede til den 
konklusion, at “kreditsystemet accelererer... produktiv
kræfternes materielle udvikling og skabelsen af verdens
markedet. Det er den kapitalistiske produktionsmådes 
historiske opgave at skabe disse materielle fundamenter 
for den nye produktionsform og bringe dem op på et vist 
niveau. Samtidig accelererer kreditten de voldsomme ud
brud af denne modsigelse, kriserne, og dermed elementerne 
til opløsningen af den gamle produktionsmåde".

5. AKTIESELSKABER. REAL OG FIKTIV KAPITAL

indtog de aktieselskaber, 
forbundet med kapitalis-

I slutningen af 19. århundrede 
hvis funktioner var umiddelbart 
mens kreditsystem, en dominerende stilling i de industrielt 
udviklede kapitalistiske landes produktion, handel og 
bankvæsen.
Karakteristiske træk 
ved aktieselskaberne

Et aktieselskab er en sammenslut
ning, hvis kapital består af ind
skud fra deltagerne (aktionærerne), 

der ejer et vist antal andele, aktier, svarende til den sum 
penge, som hver enkelt har indskudt. En aktie er et vær
dipapir, der giver ret til at modtage en vis andel af selska
bets udbytte og til at deltage i selskabets anliggender. En

1) Karl Marx. Kapitalen, 3. bog 2., s. 575 



  

  
  
    

  
   
    

  

  
  
    

  
   
    

  

  
  
    

  
        

aktie adskiller sig fra en veksel ved, at selskabet ikke er 
forpligtet til at tilbagebetale dens værdi. De penge, der 
kommer ind ved salg af aktier, udgør selskabets aktieka
pital og regnes for aktieselskabets egen kapital. Her brin
ger lånekapitalen værdipapirer i kreditorernes (aktionærer
nes) hænder og “egenkapital" i debitorens (selskabets).

Foruden aktier kan selskabet også udstede obligati
oner. De penge, der fås ved salg af obligationer, skal sel
skabet tilbagebetale til et bestemt tidspunkt; i mellemtiden 
udbetales en garanteret, fast rente til obligationsejerne. 
Dette udgør selskabets lånekapital. Desuden optager ak
tieselskabet ofte banklån.

Af gennemsnitsprofitten, der opnås i årets løb, skal 
selskabet først og fremmest svare renter til banken og for 
obligationer. Derefter overføres en del af selskabets over
skud til egenkapitalen i form af reserver til produktionsud
videlse. Resten deles mellem aktionærerne i forhold til 
deres aktieandele. Dette aktionærudbytte kaldes dividende. 
Den pris, til hvilken aktier sælges og købes, kaldes aktie
kurs. Aktionæren kan sælge sin aktie til et beløb, som, hvis 
det blev indsat i banken, ville give en lånerente, der omtrent 
svarer til den indtægt, som selve aktien indbringer. Aktie
kursen er den kapitaliserede dividende, det vil sige

dividende 
bankrente x 100 pct.

Aktiens pris er således kapitaliseret dividende ud fra 
beregning af det løbende renteniveau. Ethvert selskabs divi
dende forandrer sig alt efter størrelsen af dets profit. Og
så bankernes rentefod svinger kraftigt. Derfor kan aktiekur
serne falde eller stige betydeligt i løbet af kort tid.

Selskabets bestyrelse vælges på en generalforsamling. 
Her har hver aktionær stemmer i forhold til det antal 
aktier, han ejer. Som regel laver storaktionærerne forhåndsaf
taler og kontrollerer totalt selkabets generalforsamling. 
Ofte er det en enkelt rig familie, der ejer den såkaldt Åron- 
trollerende aktiepost, dvs, det antal aktier, som sikrer kon
trol over selskabet. Afhængig af antallet af småaktionærer 
kan den kontrollerende aktiepost udgøre 51 pct. af alle aktier, 
ned til 20 pct. eller endnu mindre.

Aktieselskaber udnyttes i vid udstrækning som en af 
de former, hvorunder monopolerne udøver deres herredømme 
i moderne kapitalistiske lande.



 
 
        
 
   

   
  

  
 
        
 
   

   
  

 
 
        
 
   

   
  

De kapitalister eller banker, som Aktieselskabsudbytte ..... , . .stifter et aktieselskab, opnar en 
særlig form for profit — stijtergevinst. Dens væsen fremtræ
der tydeligst, når en enkelt kapitalistisk virksomhed om
dannes til aktieselskab. Lad os antage, at denne virksom
heds gennemsnitsprofit har udgjort 15 millioner kroner ud 
fra en real kapital på 100 millioner og at aktiernes gennem
snitsudbytte svinger fra 5 til 7 pct. 1 dette tilfælde kan virk
somhedens ejere udstede og sælge aktier for et beløb af 200 
millioner kroner. Den opnåede gennemsnitsprofit viser sig 
at være tilstrækkelig til at udbetale aktionærerne 6-7 pct. 
i dividende og hvert år lade reservekapitalen vokse. Virk
somhedens tidligere indehavere, som ejede en kapital på 
100 millioner, har opnået det dobbelte af prisen, nemlig 200 
millioner, hvoraf de 100 millioner udgør deres indtægt som 
stiftere af aktieselskabet. Her optræder stiftergevinsten 
som et resultat af, at den individuelle kapital, der ind
bragte gennemsnitsprofit, er omdannet til aktiekapital, som 
afkaster lavere dividender.

Stiftergevinsten kan også opnås af allerede eksiste
rende aktieselskaber gennem såkaldt kapitaludtynding. 
Hvis selskabet begynder at få en højere profitrate, kan be
styrelsen i stedet for at forhøje dividenden beslutte at ud
stede nye aktier uden at udvide den reale aktive kapital.

Tilsyneladende har stifterne, der opnåede forskellen 
mellem aktiernes salgspris og den aktive kapitals værdi, 
tilegnet sig en del af fremmede pengekapitaler. Det kunne 
se ud som om, at kilden til stiftergevinsten ikke er udbyt
ning af lønarbejdet, men blot en omfordeling af de eksi
sterende pengekapitaler, ikke mindst fordi stiftergevin
sten som regel tilegnes før det stiftede aktieselskab begyn
der at funktionere.

Men i virkeligheden er der her tale om en del af den mer
værdi, som vil blive skabt i løbet af aktieselskabets virksom
hed. Denne del af merværdien tilegnes på forhånd ved salg 
af aktier, hvilket også bidrager til det indtryk, at den ingen 
forbindelse har med selve produktionen af merværdi. Sam
me del af merværdien optræder i form af driftsherreindtægt. 
Således er stiftergevinsten i sit væsen kapitaliseret drifts
herreindtægt. Vi siger i sit væsen, fordi den også kan inde
holde en del af vederlagsfrit tilegnede fremmede kapitaler. 
Med aktionærformens opståen ændres altså også profitfor
merne. Driftsherreindtægten forsvinder imidlertid ikke, men 



 
       
  
 
 
   
 
     

 
          
 
 
   
 
   

 
       
  
 
 

   
 
    

fremtræder i anden skikkelse som stiftergevinst, der som 
regel tilegnes af selskabernes stiftere.

I midten af sidste århundrede tilhørte de fleste virk
somheder enkeltkapitalister, og aktieselskaber var endnu 
sjældne. Men disse var betydeligt større end de øvrige 
virksomheder, og for at erobre markedet solgte de ofte 
deres produkter til priser under produktionsprisen. Selv 
om de herunder fik en profit, som var mindre end den almin
delige, var den alligevel stor nok til at man kunne udbetale 
dividender. Andre kapitalister i samme branche opnåede ikke 
den almindelige profit. De måtte enten søge over i andre, 
mere profitable brancher eller slutte sig sammen i aktiesel
skaber. Det faktum, at aktieselskaberne ikke altid opnåede 
gennemsnitsprofit, betød, at størstedelen af merværdien 
tilfaldt andre brancher, hvorfor gennemsnitsprofitten dér 
steg.

Men allerede i slutningen af sidste århundrede forand
redes situationen; næsten alle større konkurrerende kapita
listiske virksomheder var blevet til aktieselskaber. Al
lerede i 1904 fremstillede de i USA 74 pct. af industripro
duktionen, og i dag mere end 90 pct. Under disse betingelser 
blev det efterhånden et sjældent fænomen, at aktieselska
berne solgte deres produkter til priser under produktions
prisen. Aktieselskabernes almindelige profit (som deles i 
aktionærindtægt og overførsler til reservekapital) blev for
vandlet til monopolprofit.

, Den kapital, der opstår som resul-
r tat at kredit i torm at værdipapirer

(aktier, veksler, obligationer osv.) og som ikke har nogen indre 
værdi, men blot giver ret til konstant at tilegne sig indtæg
ter i form af renter, kaldte Marx for fiktiv kapital. Den er 
ikke blot en del af lånekapitalen, men en økonomisk nydan
nelse, hvis bevægelseslove i mange tilfælde står i modsæt
ning til lånekapitalens bevægelseslove. Hvis alle andre be
tingelser er lige, bestemmes rentefoden af lånekapitalens 
størrelse. Den fiktive kapitals størrelse er den kapita
liserede indtægt fra værdipapirer efter løbende rente
niveau, hvilket vil sige, at den selv afhænger af rentefo
den og udadtil på ingen måde er forbundet med størrelsen af 
den realt aktive industrikapital. Modsigelsen mellem kapital 
som funktion og kapital som ejendom udvikles her til det 
yderste og fremtræder udadtil som en modstilling af 
fiktiv kapital og real kapital, dvs. industrikapital med alle 



                
           
 

                
           

                
           

dens funktionsformer. Men til grund for fiktiv kapitals be
vægelse ligger til syvende og sidst real kapitals funktionering.

At den fiktive kapital er illusorisk kommer særlig ty
deligt til udtryk i perioder med børskrak, hvor kurserne på 
værdipapirer falder stærkt.

Indtægten fra den fiktive kapital, dividenden, er på 
den ene side et resultat af bevægelsen i den reale kapital, 
som er indskudt i aktieselskaberne, og dermed driftsher
reindtægtens vigtigste del, dens kerne. På den anden side 
optræder den som indtægt af fiktiv kapital og antager som 
sådan den dominerende rentefods form og størrelse, der ikke 
er direkte afhængig af den reale kapitals bevægelse. Dette 
sker som følge af, at dividendens størrelse bestemmes af 
den fiktive kapitals størrelse. For eksempel vil 15 pct. 
dividende for den nye aktiekøber optræde som tre indkom
ster på hver 5 pct. af investerede 1000 kroner. Som følge 
af den fiktive kapitals bevægelse forsvinder således selv 
driftsherreindtægten (undtagen selvfinansieringsfonde) fra 
de økonomiske fænomeners overflade, idet den antager form 
af sin modsætning, nemlig renteindtægt. Renten af en del 
af gennemsnitsprofitten forvandles til dennes almene form. 
Dette gør det muligt for borgerlige teoretikere næsten helt 
at gå uden om enhver påmindelse om profitrate, gennem
snitsprofit osv., idet de i stedet anfører rentefod.

Det er ikke størrelsen af den udbetalte dividende, der 
har afgørende betydning for den fiktive kapitals rentabilitet, 
men dens formodede dynamik. Som følge heraf optræder hoved
parten af kapitalens tilvækst udadtil som følge af processer, 
der foregår på børsen, i kredit- og pengesfæren.

De forandringer, der opstår i størrelsen af de fiktive 
kapitaler, som er forbundet med forskellige brancher, afspej
ler hurtigt forandringerne i kapitalernes akkumalations- 
proces i disse brancher og øver stor indflydelse på overførslen 
af lånekapital til mere perspektivrige brancher. Således har 
den fiktive kapitals bevægelse en kraftig tilbagevirkning på 
lånekapitalernes retning og dermed også på industrikapitalens 
udvikling.

Centrum for spekulation i aktier og andre værdipapirer 
er fondsbørsen og landets største banker. På fondsbørsen 
registreres kurserne for køb og salg af værdipapirer.

Den fiktive kapitals vækst højnede i slutningen af for
rige og begyndelsen af delle århundrede børsernes rolle be
tydeligt og gjorde dem til kapitalistisk økonomis nerve



          
      

          
      

          
      

centre. Som et barometer registrerer børsen hurtigt ændrin
ger i konjunkturen for de enkelte virksomheder, brancher og 
hele lande og viser kapitalisterne, hvor de kan regne med 
størst profit.

Efterhånden som kapitalismen udviklede sig, overfløj 
den fiktive kapitals vækst realkapitalens. 1 USA udgjorde 
aktiernes og obligationernes børsværdi i 1880-90’erne 15 
pct. af den ejendom, som var på private hænder. I 1920 ud
gjorde den 24 pct. og i 1902 over 50 pct. Hvor småkapitalister 
har værdipapirer, der svarer til 20-30 pct. af deres ejendom, 
ligger de store kapitalister inde med mere end 80 pct. i værdi
papirer. Fiktiv kapital bliver den kapitalistiske ejendoms 
herskende form. Derfor er rigdom og fiktiv kapital blevet 
synonymer for borgerlige økonomer. Der fremvokser et lag 
af rentierer, som udelukkende lever af indtægter på værdipa
pirer. Dette er udtryk for kapitalismens tiltagende snyl
tende og rådnende karakter.

Modstillingen af real og fiktiv kapital, som i begyn
delsen blot gjorde sig gældende i enkelte virksomheder og 
enkelte brancher, antog efterhånden almen karakter og 
optræder nu som en modstilling af samfundets samlede 
realkapital og den samlede fiktive kapital. Det faktum, at 
den samlede fiktive kapital kan foretage kraftige udsving 
og ikke altid falder sammen med realkapitalen, men ofte 
udvikler sig i modsat retning, afspejler og forstærker de sta
dige rystelser, inflationstendenser og kriser i den kapita
listiske økonomi.



 

 

   
    
        
  

 

 

   
    

        
  

 

 

    

  
    

         
  

Kapitel G
AGRARRELATIONER I DET KAPITALISTISKE 

SAMFUND

1. KAPITALISTISKE RELATIONERS OPSTÅEN 
I LANDBRUGET

I tilegnelsen af merværdien og følgelig også i udbytningen 
af de arbejdende under kapitalismen deltager foruden 
forskellige grupper af industri-, handels- og lånekapitalis
ter tillige en særlig gruppe udbyttere, nemlig de store 
jordbesiddere, som ikke helt bør identificeres med bour
geoisiet.

Deres deltagelse i merværdiens fordelingsproces er ikke 
baseret på kapital, som er investeret i en eller anden branche 
af den kapitalistiske økonomi, men på deres monopol på 
jorden som privatejendom. Deres indtægt herfra optræder i 
form af jordrente.
„ , . . , , Til forskel fra profitten, som er enreudal jordrente .. . 1 . . .at kapitalistisk økonomis katego
rier, opstod jordrenten før kapitalismen. I det feudale sam
fund eksisterede de store jordbesiddere i kraft af livegne 
bønders merarbejde eller merprodukt, 
pengeækvivalent, som repræsenterede forskellige former 
for feudal jordrente. Den feudale produktionsmåde gennem
gik i sin historiske udvikling en række faser, og i hver af dem 
ændredes jordrentens konkrete former. Den første af disse 
former var arbejderenten. Flere dage om ugen arbejdede bon
den med sine redskaber og sit kvæg på feudalherrens jord; 
de resterende dage og måske nætter arbejdede han på sin 
egen lod for sig selv, llondens merarbejde er her direkte ad
skilt fra hans arbejde for sig selv, dvs. det nødvendige ar
bejde, og det fremtræder i en grov og utilsløret form som 
tvangsarbejde for andre.

Arbejdsrenten afløstes af natural- eller produktrenten. 

undertiden dettes



 
  
          
      
        

 
  
          
      
        

 
  
          
      
        

Under denne form for rente overdrages hele jorden eller be
tydelige dele af den til bonden. Fæstebonden arbejder hele 
tiden på sit eget brug, men har til gengæld pligt til at af
levere en væsentlig del af sin landbrugsproduktion til feu
dalherren. Her er det altså ikke direkte bondens arbejde, 
som feudalherren tilegner sig, men hans merprodukt. l)er 
er fortsat tale om naturaløkonomi, men med en vis anspo
ring til at arbejde.

Den tredje form for feudal jordrente, som er karakteristisk 
for feudalismens opløsningsperiode, er pengerenten. Under 
denne form for rente betaler bonden penge til feudalherren 
i stedet for naturalier. Det betyder, at han må sælge en del 
af sine produkter på markedet. I forbindelse hermed ændres 
produktionens karakter mere eller mindre, idet en del af 
produkterne allerede på forhånd fremstilles som varer. 
Bonden bliver da vareproducent og gennem markedet for
bundet med samfundet, hvorved han får stigende interesse 
i at udvide produktionen.

Trods forskelle på visse former for feudal rente er de 
alle udtryk for én og samme type produktionsrelationer — 
feudalherrernes udbytning af fæstebønderne. Feudal jordren
te forudsætter tilstedeværelse af den feudale produktions
måde, hvor jorden som det grundlæggende produktionsmid
del fuldt ud er i hænderne på feudalherrerne, hvor landbruget 
drives af bønderne, der råder over egne arbejdsredskaber og 
-midler (undtagen jorden), men som ikke blot økonomisk, 
men også personligt er afhængige af feudalherrerne; absolut 
dominerende er naturalbruget. Under disse forhold tilegner 
feudalherren sig i form af jordrente hele bondens merprodukt 
og til dels også noget af hans nødvendige produkt.

Efterhånden som den feudale pen- 
Kap.tahst.sk gerente udvikler sig, skabes der
* r for enkelte grupper af bønder, som
er afhængige af feudalherren, mulighed for at købe sig fri og 
blive selvstændige småvareproducenter. Samtidig ruineres 
mange bønder, de mister deres arbejdsredskaber og kvæg. 
Relationerne mellem feudalherren og de bønder, der har 
købt sig fri, har til at begynde med karakter af en aftale 
om forpagtning af jorden med det formål hovedsagelig at 
producere for at tilfredsstille bondens egne og hans families 
behov. Derefter udskiller der sig en gruppe velhavende bøn
der, som bliver forpagtere og driftsherrer, idet de forpag
ter jord af feudalherren, dyrker den, ansætter lønnet arbejds- 



       

 
      
   
  

       

 
      
   
  

       

 
      
   
  

kraft og fremstiller landbrugsprodukter udelukkende som 
varer, der sælges på markedet. Undertiden bliver også andre 
kapitalister forpagtere, idet de investerer deres kapitaler 
i landbrugsproduktionen for at opnå profit. Ved afsæt
ning af produktionen opnår forpagteren en vis profit. En 
del af denne profil skal han svare i afgift til jordens ejer og 
bortforpagter. Den del af merværdien, som bliver tilbage ef
ter fradrag af gennemsnitsprofitten og forpagtningsafgiften, 
kaldes den kapitalistiske jordrente.

Såvel i feudalsamfundet som i det kapitalistiske samfund 
er jordrenten den økonomiske form, hvorunder jordbesid
derne tilegner sig merarbejdsproduktet af de direkte be
skæftigelse i landbruget. Herom skrev Karl Marx: “Hvil
ken specifik form jordrenten end har, så har alle typer jord
rente det til fælles, at tilegnelsen af jordrenten er den øko
nomiske form, hvori jordejendommen realiseres...*4)

1) Karl Marx. Kapitalen, 3. bog 3, s. 824-825

Da de store jordejere som regel ikke selv beskæftiger 
sig med landbrugsproduktionens tilrettelægning, men bort
forpagter jorden, adskilles ejendommen til jorden fra land
brugsproduktionen.

Den kapitalistiske jordrente udtrykker tre klassers pro
duktionsrelationer i det borgerlige samfund: jordarbejdere, 
kapitalistiske forpagtere og jordbesiddere. Den feudale 
jordrente udtrykker to klassers relationer: fæstebønder og 
feudale jordbesiddere.

Fæstebønderne var personligt afhængige af godsejerne, 
og feudalherrernes tilegnelse af jordrenten foregik på grund
lag af ikke-økonomisk tvang. Den kapitalistiske jordrente 
skaber det fejlagtige indtryk, at jordbesiddere ikke udbytter 
arbejdere. Selv forpagteren kender måske ikke jordbesid
deren, men har kun at gøre med en mellemmand, som op
kræver forpagtningsafgiften. Landbrugsarbejderne indtræder 
kun i direkte relationer med de kapitalistiske forpagtere, og 
udbytningen af dem tilsløres i parternes ligeret ved køb og 
salg af arbejdskraft og ved formen for dens betaling.
_ , . , Jordrente betales til jordbesidderen
Forpagtn.ngsafg.ft . form af fl)rpagt,lingsafgifL For.
uden jordrente kan forpagtningsafgiften også indeholde 
andre elementer, som ikke direkte angår betaling for brugs
retten til jorden. Disse andre elementer omfatter betaling 
for bygninger og anlæg på jorden, renter af tidligere investe-



     
     

  
    
    
    

     
     

  
    
    
    

     
        
    
    
    

ret kapital i jorden, en del af landarbejdernes løn, en del 
af driftherrens profitter, småforpagterens merarbejde og 
en del af hans nødvendige arbejde. Forpagtningsafgiften er 
jordbesidderens samlede indtægt fra et vist areal. Men jord
rente er kun betaling for brug af selve jorden, den er den del 
af merværdien, som overstiger gennemsnitsprofilten af den 
af forpagteren investerede kapital.

2. DIFFERENTIALRENTE (FORSKELS-JORDRENTE)

1 de foregående temaer har vi behandlet de tilfælde, hvor 
kapitalister, der indfører ny teknik, opnår større merværdi 
i form af ekstraprofit.

Forskels-jordrenten er reelt også en sådan ekstraprofit, 
men til forskel fra ekstraprofit i industrien er den i land
bruget ikke et midlertidigt, men et konstant fænomen, og 
det er ikke en kapitalist, men en jordbesidder, der tilegner 
sig den.
Monopol på jorden 
som driftsobjekt

Dette begreb kan forklares ud fra 
følgende omstændigheder. I land
bruget spiller det specifikke pro

duktionsmiddel— jorden — den væsentligste rolle. Jor
den adskiller sig fra de øvrige produktionsmidler (maski
ner, redskaber, råstoffer, brændsel osv.) ved, at den ikke 
er et produkt af menneskeligt arbejde og derfor heller ikke 
kan reproduceres. Mængden af jord i et eller andet land 
(og faktisk på hele kloden) er begrænset, og tilmed 
findes der en bestemt mængde af gode, mellemgode og dår
lige jorder. Al jord, som afkaster en profit over gennem
snittet, er først og fremmest besat af kapitalistiske land
brugere. Da samfundets udvikling medfører en voksende ef
terspørgsel på landbrugsprodukter, og mængden af gode og 
mellemgode jordstykker ikke ubegrænset kan forøges, ind
drages også de dårlige jorder i produktionen. Til forskel fra 
priserne på industrivarer kan priserne på landbrugsvarer ikke 
bestemmes ud fra de gennemsnitlige produktionsbetingelser, 
men ud fra produktionsbetingelserne på de dårligste opdyr
kede arealer.

Kapitalistiske farmere, som forpagter de bedste eller 
mellemgode jordstykker hvad angår bonitet og beliggenhed, 
vil med de samme kapitaludgifter opnå højere profit end 
på de dårligste jorder og vil derfor hele tiden opnå ekstra- 



                  
 

 
 

 
 
 

 
  

 

 
 

  

  

                  
 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

  

  

                  
 

 

 
 
 
 

 
  

 

 
 

  

 

  

profit. Denne overskydende profit tilegnes af ejerne af de 
gode og mellemgode jordarealer, af de store jordbesiddere, 
i form af forskels-jordrente.

Hvis staten ejer jorden og bortforpagter den, vil staten 
modtage jordrenten. Følgelig dannes forskels-jordrenten, ikke 
fordi jorden er privatejet, men i kraft af det kapitalistiske 
monopol på jorden som driftsobjekt, et monopol, der opstår 
som følge af, at mængden af jord er begrænset og dens bonitet 
og beliggenhed forskellig.

Forskels-jordrenten er en slags ekstra merværdi. Og som 
enhver anden merværdi skabes den af lønarbejdernes arbejde. 
På de mere frugtbare jorder er landarbejdernes arbejde mere 
produktivt end arbejdet på mindre frugtbare jorder. Det 
mere produktive arbejde kommer til udtryk i, at der frem
bringes en større mængde produkter og følgelig også en større 
merværdimasse.

Forskels-jordrenten deles i forskels-jordrente I og 
forskels-jordrente II, alt efter hvordan den dannes og 
hvordan merprofitten omdannes til indkomst for jordbe
sidderen. Forskels-jordrente I er forbundet med forskellen 
i jordens bonitet og beliggenhed i forhold til markedet. 
Forskels-jordrente II er betinget af forskellen mellem 
resultaterne (forskellig produktivitet) af den ekstraka- 
pital, der er investeret i jorden.
_ , , . , , T Lad os med et eksempel se, hvor-

ors e s-jor ren e ledes forskels-jordrente 1 dannes.
Vi forestiller os tre lige store marker af forskellig bonitet.

marker kapi- gennem- pro- individuel den sam- forskels-
af for- tal- snits- duk- produktions- fundsmæs- jordrente I
skellig ind- profit tion pris i dol- sige 

dukt
pro- i dollars

bonitet sats i dol- i lårs for ions-
i dol- lårs tons pris for

lårs
hele 1 ton hele 1 ton

produk- pro-
tionen duk- 

tionen

I 100 20 4 120 30 120 30
II 100 20 5 120 24 150 30 30
III 100 20 6 120 20 180 30 60

Vi ser, at selv om der er lige store udgifter, giver ar
bejdet på hver af disse marker forskellig produktionseffekt. 
Forpagteren af den første mark får fire tons produkter, af 



    
     
          
         

    
                
         

    
                
         

den anden mark fem Ions, og den tredje mark seks tons. 
Som følge heraf bliver den individuelle produktionspris (pro
duktionsomkostninger plus gennemsnitsprofit) højest på den 
første, den dårligste mark, nemlig 30 dollars pr. ton, på 
den anden 24 dollars og lavest på den tredje, den bedste mark, 
nemlig 20 dollars pr. ton.

Men markedet anerkender ikke disse forskelle, og forud
sat at produktionens kvalitet er den samme, vil den også bli
ve solgt til nogen lunde samme markedspris.

Hvis vi antager, al landbrugsprodukterne bliver solgt 
til en pris af 24 dollars pr. ton, vil forpagteren af den første 
mark ikke blot blive snydt for profitten, men heller ikke 
engang få den investerede kapital hjem. I så fald vil han ikke 
længere investere sin kapital i landbrug, men flytte den 
over i en anden økonomisk branche, hvor han kan regne 
med gennemsnitsprofit. Men hermed nedsættes landbrugs
produktionen, eftersom de dårlige jordarealer viser sig at 
være udelukket fra den samlede fond af dyrket jord. Dette 
medfører, at behovet for landbrugsprodukter ikke længere 
tilfredsstilles. Men udækkede behov for disse produkter 
fremkalder større efterspørgsel end udbud og dermed højere 
priser, hvilket resulterer i, at det bliver fordelagtigt at dyrke 
de dårlige arealer tillige med de mellemgode og de bedste.

Hvis vi antager, at samfundets behov for korn dækkes af 
hele den mængde, der dyrkes på disse tre forskellige jorde, 
da vil kornprisen stige til et niveau, som gør det økonomisk 
fordelagtigt at dyrke selv de dårligste af disse arealer. 
Med andre ord bestemmes den samfundsmæssige produk
tionspris på landbrugsprodukterne af produktionsbetin
gelserne på den dårligste jord, den første i skemaet, og følge
lig vil prisen blive 30 dollars for én ton korn.

Under sådanne forhold vil forpagterne af de mellemgode 
og de bedste jorder, hvor den individuelle produktionspris 
på én ton korn er lavere end den samfundsmæssige, hele tiden 
modtage en ekstraprofit svarende til 30 og 60 dollars, som vil 
blive betalt til jordejerne i form af forskels-jordrente I.

Således er forskels-jordrente I lig med forskellen mellem 
den samfundsmæssige produktionspris på landbrugsproduk
ter, som bestemmes af produktionsbetingelserne på de mindst 
frugtbare arealer, og den individuelle produktionspris på 
de melieingode og de mest frugtbare arealer.

Forskels-jordrente 1 kan også fremkomme i kraft af 
forskelle på jordarealernes beliggenhed. Eftersom man ikke 



 
     
     
  
           
 

 
    
     
  
          

 

 
     
     
  
           

 

kan nøjes med al dyrke de jordarealer, der ligger tæt ved 
afsætningsmarkedet (det vil ikke dække den samfundsmæs
sige efterspørgsel på landbrugsprodukter), bliver transportud
gifterne fra de fjernere dyrkede arealer til afsætningsmarked
erne inkluderet i landbrugsprodukternes produktionspris.

Når et brug nær markedet sælger sine produkter til sam
me samfundsmæssige produktionspris, opnår det en mer- 
profit, som danner forskels-jordrente I efter beliggenhed. 
Denne jordrente adskiller sig fra forskels-jordrente I efter 
bonitet alene ved, at den liar et værdimæssigt udtryk, fordi 
rentens størrelse bestemmes af hvor meget der spares ved 
transport, og ikke af om der produceres flere landbrugspro
dukter.

Denne jordrentes to forskellige grundlag — arealernes 
bonitet og beliggenhed — kan virke i modsatte retninger. 
Således kan et dyrket areal på samme tid være frugtbart og 
beliggende langt fra afsætningsmarkedet. Men hovedreglen 
er, at landbrugsprodukternes samfundsmæssige produktions
pris bestemmes ud fra den individuelle produktionspris på 
de arealer, hvor den samlede sum af produktions- og trans
portomkostninger pr. enhed er maksimal, såfremt det gen
nemsnitlige tekniske niveau og arbejdets tilrettelægning 
befinder sig på det for samfundet givne udviklingsniveau 
og naturligvis under forudsætning af at det er nødven
digt at dyrke disse arealer for at tilfredsstille den sam
fundsmæssige efterspørgsel.
_ .... ... Da vi undersøgte forskels-jord-

rente 1, forudsatte vi, at der blev 
investeret lige store kapitaler i de tre jordarealer, som var 
forskellige med hensyn til bonitet og beliggenhed. Men i 
virkeligheden dyrkes jorden jo forskelligt . Ved bearbejdningen 
af ét og samme areal kan der anvendes en større eller mindre 
mængde arbejde, maskiner, kunstgødning osv. — eller med 
andre ord: til bearbejdning af ét og samme areal kan der 
anvendes en større eller mindre kapital.

Da vi gennemgik forskels-jordrente I, valgte vi som 
eksempel tre arealer, der var forskellige efter bonitet. Lad 
os antage, at der på det tredje areal blev foretaget ekstra 
investering i det andet år (anvendelse af kunstgødning, bed
re bearbejdning af jorden, overrisling osv.) til et beløb af 
100 dollars. Hermed ville dette areals frugtbarhed stige be
tydeligt. Mens den første kapitalinvestering gav 6 tons pro
dukter, ville den anden forøge udbyttet til 15 tons, altså 



    
    
    
      
    

  

    
    
    
      
    

  

    
    
    
      
    

  

9 tons ekstra. Ved afsætningen af denne produktion til den 
samfundsmæssige produktionspris (30 dollars pr. ton) opnar 
forpagteren foruden 60 dollars i ekstraprofit på forste kapi
talinvestering yderligere 150 dollars på den anden, den ekstra 
kapitalinvestering. Denne ekstraprofit, der opnås af den 
anden og af alle efterfølgende kapitalinvesteringer, er kil
den til forskels-jordrente II.

Således opstod forskels-jordrente II som følge af højere 
arbejdsproduktivitet efter den anden kapitalinvestering på 
det tredje areal (det bedste) i sammenligning med den lige 
så store kapitalinvestering på det første areal (det dårligste), 
som ikke indbringer nogen forskels-jordrente, men som be
stemmer den samfundsmæssige produktionspris.

I løbet af forpagtningsaftalens frist vil forpagteren, 
som investerer ekstra kapital i jorden, modtage en ekstrapro
fit. Men senere beregner jordejeren hele indkomsten af den 
ekstra investerede kapital og forhøjer forpagtningsafgiften. 
Som resultat heraf omdannes det kapitalistiske landbrugs 
merprofit til forskels-jordrente II. der tilfalder jord
ejeren direkte.

Når vi betragter forskels-jordrente I og II, støder vi 
på to væsentlige retninger i det kapitalistiske landbrugs 
udvikling.

Med forskels-jordrente I menes der, at produktionen af 
landbrugsprodukter stiger som følge af opdyrkning af nye 
jordarealer, som er forskellige i bonitet og beliggenhed. 
Dette kaldes landbrugets ekstensive udviklingsvej, og den 
følges af mange udviklingslande. Dannelsen af forskels
jordrente II forudsætter, at det kapitalistiske landbrug ud
vikles ad intensiv vej. lier forbliver omfanget af de dyrkede 
arealer uændret, men mængden af de dyrkede produkter stiger 
som følge af bedre udnyttelse af jorden, hvilket er forbundet 
med ekstra kapitalinvesteringer. Det kapitalistiske land
brugs intensive udviklingsvej sker gennem mekanisering, 
elektrificering, større anvendelse af kemikalier, nye frø
sorter, ny landbrugsteknik m.m.

3. ABSOLUT JORDRENTE. MONOPOL JORDRENTE

Da vi undersøgte forskels-jordrenten, gik vi ud fra, at 
forpagteren af den dårligste jord kun indtjener produktions
omkostningerne og gennemsnitsprofitten ved salg af sine 



   
      
 
         
       

  
       
 
         
       

  
       
 
         
       

produkter, således al han ikke betaler jordrente og ej hel
ler har nogen indtægtskilde til at betale den med. Men i 
virkeligheden overlader jordejerne dem ingen jord gratis til 
dyrkning, selv ikke den dårligste.
D el I Jordejerne bortforpagter kun dår-
absolut’jordrente 'ige ®åvel s,om S0(l? jordarealer på

den betingelse, at der svares jord
rente af dem. Dette betyder, at også forpagterne af de dår
ligste arealer er nødt til at have et eller andet overskud ud 
over gennemsnitsprofitten for at kunne svare jordrenten. 
Hvis produktets markedspris holdes på 30 dollars pr. ton, 
vil forpagtningen af de dårligste arealer blive økonomisk 
umuligt, eftersom forpagteren af denne jord ved salget af 
hver ton varer kun modtager produktionsomkostningerne 
på 25 dollars samt genemsnitsprofitten på 5 dollars og ikke 
noget overskud ud over gennemsnitsprofitten, som er nød
vendig for at kunne betale jordrenten. De dårligste jord
arealer begynder da at glide ud af økonomien, hvilket 
medfører mindsket landbrugsproduktion og manglende til
fredsstillelse af efterspørgslen. I denne situation vil mar
kedspriserne på levnedsmidler stige, og når deres niveau 
overstiger den samfundsmæssige produktionspris, f. eks. op 
til 35 eller 40 dollars, kan en driftsherre forpagte selv den 
dårlige jord, da produktionsprisen på denne jord nu ikke 
blot dækker produktionsomkostningerne og giver mulighed 
for at få gennemsnitsprofit, men også indbringer en merpro- 
fit, som kan betales til jordejeren i form af jordrente. Denne 
jordrente, som opstår på selv det dårligste af de dyrkede 
arealer (og følgelig også på alle andre, uanset deres bonitet 
og beliggenhed), kaldte Marx for absolut jordrente. Op
dagelsen af den absolutte jordrente er en af Marx’ videnska
belige fortjenester. Kilden til denne jordrente er det over
skud af merværdi ud over den samfundsmæssige produkti
onspris på landbrugsprodukter, som dannes i kraft af, at 
kapitalens organiske sammensætning i landbruget er lavere 
end gennemsnittet i industrien. I landbruget anvendes for 
hver, lad os sige 100 dollars investeret kapital, mere leven
de arbejde end i industrien, og følgelig skabes en større 
værdi- og merværdimasse. Det samme foregår som bekendt 
også i visse industribrancher med lav organisk kapitalsam
mensætning, f. eks. inden for garvnings-, tekstil-, fødevare- 
og andre brancher.

Men i industrien foregår der under konkurrencen mellem 



 
        
   
     
  
     

 
        
         
  
     

 
        
        
  
     

brancherne en uhindret overflytning af kapital fra nogle 
brancher til andre, hvilket resulterer i, at der for samme ka
pitalstørrelse dannes en omtrent lige stor profit (gennem
snitsprofit).

I landbruget findes derimod monopol på jorden som 
privat ejendom, hvilket gør det sværere for kapitalen at 
flyde fra industribrancherne over i landbrugsproduktionen. 
For at kapitalen kan anbringes i jordbruget, kræves der på 
forhånd, at nogle af de aktive forpagtere skubbes ud derfra 
og, hvad der er vigtigst, at der skal betales jordrente selv af 
de dårligste arealer.

I kraft af monopolet på jorden som privatejendom hæves 
landbrugsprodukternes pris til deres værdi, som bestemmes 
af produktionsbetingelserne på de dårligste arealer.

Den absolutte jordrente er landbrugsprodukternes over
skydende værdi ud over den samfundsmæssige produktions
pris, skabt af landarbejdernes arbejde som følge af kapitalens 
lavere organiske sammensætning i landbruget sammenlignet 
med industrien, og som jordejerne tilegner sig i kraft af 
monopolet på jorden som privat ejendom.

Den absolutte jordrente er en særlig ydelse, som det 
kapitalistiske samfund må betale de store jordbesiddere. 
Disse udnytter på den ene side enhver forøgelse af arbejds- 
produktiviteten i landbruget (uanset om den forøges i kraft af 
jordens naturlige bonitet eller gennem højnelse af jordbrugs
kulturen) til at opnå en højere forskels-jordrente. På den 
anden side udnytter de landbrugets efterblevenhed og kapi
talens lavere organiske sammensætning i landbruget til at 
opnå absolut jordrente.

Mens privatejendommen ikke har nogen relation til dan
nelsen af forskels-jordrente, men kun har indflydelse på 
dens fordeling, forholder det sig anderledes med den abso
lutte jordrente. Monopolet på jorden som privatejendom 
er årsagen til dannelse af absolut jordrente.

Lenin vendte sig imod en forvrængning af den marxis
tiske teori om den absolutte jordrente og understregede: 
“Det er ikke rigtigt, at den absolutte jordrente ifølge Marx 
opstår af landbrugskapitalens lave sammensætning... Det 
er ikke landbrugskapitalens lave sammensætning, som af
føder absolut jordrente, men det private jordmonopol, som 
forhindrer konkurrencen i at udligne profitten i den ‘lavest 
sammensatte* kapital.“O
1) V. I. Lenin. Samlede værker (russisk), bd. 16, s. 279-280



             
      
       
 

             
      
       
 

             
      
       
 

Kapitalens lave organiske sammensætning i landbruget 
er kun en betingelse for dannelse af det merværdioverskud 
ud over gennemsnitsprofitten, som er kilden til betaling 
af jordrente til jordbesidderne, men ikke årsag til selve 
betalingen.

Som følge af landbrugets tekniske modernisering i de 
udviklede kapitalistiske lande foregår der i vore dage en 
tilnærmelse mellem kapitalens organiske sammensætning i 
landbruget og industrien. 1 de fleste af disse lande er der 
imidlertid fortsat betydelig afstand mellem kapitalens or
ganiske sammensætning i industri og i landbrug. Men selv 
om også kapitalens organiske sammensætning i landbruget 
skulle blive lige så høj som i industrien, ville jordbesidderne 
alligevel fortsætte med at opnå jordrente fra alle jordarealer, 
også de dårligste, blot med den forskel, at den absolutte 
jordrente i så fald ville forvandle sig til en afart af monopol
jordrenten.

Nationalisering af jorden under kapitalismen ville lette 
overflytningen af kapital fra industri- til landbrugsproduk
tionen. Den ekstra merværdi, som da ville blive skabt i 
landbruget, ville indgå i merværdiens almindelige forde
lingsproces. Som resultat heraf ville gennemsnitsprofitten 
stige i alle den kapitalistiske økonomis brancher. Desuden 
ville prisfaldet på landbrugsprodukter som følge af den 
absolutte jordrentes afskaffelse betinge en nedsættelse af 
arbejdskraftens værdi og on stigning af den relative mervær
di. Alligevel er bourgeoisiet ikke interesseret i nationali
sering af jorden; det, og først og fremmest finansoligarkiet, 
har tilegnet sig jordarealer, og i kraft heraf er det monopolis
tiske bourgeoisis økonomiske interesser flettet sammen med 
godsejernes; bourgeoisiet ønsker ikke afskaffelse af de store 
private jordbesiddelser, fordi det frygter, at dette i forbin
delse med den revolutionære proletariske bevægelses vækst 
kan ryste grundlaget for den private ejendomsret i det hele 
taget; det sker ofte, især i udviklingslandene, at bourgeoi
siet søger støtte hos feudalherrerne i kampen mod den 
voksende demokratiske bevægelse, mod forbundet mellem 
arbejderklassen og bønderne.
„ , Foruden forskels-jordrente og ab-

1 J soltit jordrente, som Marx ansa for
at være de mest almindelige former for kapitalistisk jordren
te, eksisterer også monopoljordrente. Den opslår, når jord
arealet er af en sådan kvalitet, at det efter bearbejdning 



          
 
 

          
   

      
   
 
 

              

      
   
 
 
              

afkaster en monopolindtægt eller en konstant ekstra profit. 
Der findes for eksempel en udsøgt fin vin, fremstillet af 
ganske bestemte druesorter, som kun kan dyrkes under 
specielle jordbunds- og klimaforhold. Eftersom disse diner 
kun kan dyrkes og sendes på markedet i meget begrænset 
omfang, er deres markedspris ikke blot højere end den sam
fundsmæssige produktionspris, hvilket er karakteristisk for 
alle landbrugsprodukter, men også højere end selve værdien. 

Den dermed opnåede forskel mellem det givne land
brugsprodukts monopolmarkedspris og dels værdi danner 
monopoljordrenten, som ejerne af de sjældne jorder tilegner 
sig. Kilden til monopoljordrenten befinder sig uden for 
landbruget. Den opstår gennem omfordeling af den mervær
di, som er skabt i andre produktionsgrene, gennem prisme
kanismen; dens størrelse bestemmes til syvende og sidst 
af købernes betalingsevne.

4. JORDRENTE I UDVINDINGSINDUSTRIEN OG 
BYGGEGRUNDRENTE. JORDRENTE I SMÅBRUGENE

Eftersom den private ejendom af jorden eksisterer overalt 
under kapitalismen, tilegnes jordrenten ikke blot af de 

jordbesiddere, som afgiver deres 
jr.re.?tcl. , . jord til landbrugsproduktion. En

endnu større sum i form af forskels-, 
absolut og monopoljordrente tilegnes af ejerne af den jord, 
hvoraf der udvindes naturrigdomme. Den mekanisme, 
hvorunder forskels-jordrenten i udvindingsindustrien dan
nes, er næsten den samme som i landbruget; desto rigere 
jorden er på malm, olie, gas, kul osv., desto højere 
dette ligger til jordoverfladen og desto kortere der er til 
afsætningsmarkedet eller forarbejdningsstedet, jo lavere 
(under ellers ens forhold) bliver den individuelle produktions
pris for det udvundne råstof. Men på markedet sælges det 
til den produktionspris, som bestemmes af de dårligste ud
vindingsbetingelser. Den ekstraprofit, der som følge heraf 
opstår på de mellemgode og de bedste udvindingssteder, 
tilegner jordejerne sig i form af forskels-jordrente.

Den absolutte jordrente i udvindingsindustrien betinges 
ligesom i landbruget af en lavere organisk kapitalsam
mensætning i disse brancher, sammenlignet med forar
bejdningsindustriens. I de tilfælde, hvor private jord



   
      
    
 
       
   

    
      
     
 
       
   

    
           
 
       
   

ejere ud over produktionsprisen tilegner sig en ekstra 
indkomst på de udvundne råstoffer i form af absolut rente, 
vil monopolejet af jorden fremkalde en fordyrelse af 
udvindingsindustriens produkter.
_ , , Jordrente modtages også af ejerne

yggegrun rene af jorc|area|erhvorpå der bygges
industrivirksomheder, anlægges veje eller opføres beboel
seshuse. Jordrenten af byggegrunde har visse særtræk. 
Inden for byggeriet gælder en sådan faktor som jor
dens bonitet ikke. Her antager byggegrundens beliggenhed 
meget stor betydning. For de grunde, som ligger nærmere 
byens centrum, nærmere en industrivirksomhed eller en 
trafikåre, svares en rente, som er betydeligt højere end 
for grunde længere borte fra by og veje. Byggegrundren
ten bremser boligbyggeriet, bevirker huslejeforhøjelser 
og forringer arbejdernes realløn.
- , , . På småbrug, baseret på privateje,
Jor ren e i sm rugene gjver dyrkningen af de bedste area
ler også mulighed for at fremstille et tillægsprodukt. Men 
hvis det omsider skulle lykkes for småbonden at tilegne 
sig delte produkt eller dets værdi, vil det kun være delvist. 
Konkurrencen fra de højproduktive kapitalistiske storbrug, 
de høje priser på industrivarer, udbytningen fra mellem
handlere og lignende medfører, at han mister det tillægs
produkt, som er skabt af hans eget arbejde og som udgør 
den materielle substans af forskels-jordrenten.

I småbrugene findes ingen absolut jordrente, da produk
tionen kun foregår for at kunne dække de mest nødvendige 
livsbehov. Småbonden kender ikke til driftskriterier som 
profit eller jordrente. Derfor dyrker småbonden også de jord
arealer, som ikke giver noget tillægsprodukt efter dækning 
af •produktionsomkostninger eller minimal kompensation for 
arbejdsydelse.

Kapitalismens udvikling i landbruget fører til ruinering 
af småbrugene og tab af jorden. Derfor findes der i de kapi
talistiske lande mange millioner bønder, som har deres 
brug, ikke på egen, men forpagtet jord. I denne forbindelse 
må man skelne nøje mellem arbejdende forpagtere og er
hvervsdrivende forpagtere. Førstnævnte går ud fra forpag
terens eget arbejde (eventuelt hans familiemedlemmers), og 
er kendetegnet ved en ret beskeden produktion, som ofte 
knap nok kan dække hans og familiens livsbehov; herved 
udelukkes muligheden for arbejdsfri akkumulation. De ar



         
             

 

         
            

  

         
             

   

bejdende forpagtere udbyttes groft af jordejerne. Den jord
rente, de tilegner sig fra de arbejdende forpagtere, omfatter 
ikke blot merproduktet af disses arbejde, rnen tit også en 
betydelig del af det nødvendige produkt. Denne form for 
jordrente er et levn af førkapitalistisk jordrente, som har 
antaget en ny form under kapitalismen og tilpasset sig 
udviklingen af kapitalistiske relationer i landbruget. Dette 
levn fremtræder ofte som sammenslutninger af erhvervs
drivendes (bankers og lignendes) kapitalistiske former for 
udbytning af bønderne. Eksistensen af talrige lag af små- 
forpagtere med primitive brug, som kun sikrer dem en kum
merlig tilværelse, er saudig karakteristisk for lande, der 
er inddraget i neokolonialistisk udbytning.

5. JORDENS PRIS

Under kapitalismen er jorden genstand for køb og salg. 
Den har sin pris ligesom andre varer, der omsættes på mar- 
Jordprisens væsen kedet. Men til forskel fra prisen på
andre varer bestemmes jordens pris ikke af dens værdi. 
Jorden i sig selv har ingen værdi, eftersom der ikke forbru
ges noget arbejde til dens fremstilling. Jordens pris er den 
kapitaliserede jordrente. Den bestemmes af den pengeka- 
pitalsum, som indsat i en bank giver ejermanden en årlig 
renteindtægt, som er lig jordrenten.

Lad os antage, at et bestemt jordareal giver ejeren en 
rente på 1000 dollars. Ved salg af denne jord vil ejeren til
stræbe at bevare sin årlige indkomst på 1000 dollars. For 
at kunne dette, må han sælge jorden for et beløb, som indsat 
i en bank vil give ham de samme 1000 dollars, nu ikke i 
form af jordrente, men bankrente. Lad os antage, at banken 
yder 5 pct. pro anno for indskud. Da vil jordprisen ligge 
inden for følgende grænser: 

1000 dollars x 100
5 = 20. 000 dollars, hvorved 

jordprisen bestemmes efter formlen:
jordrente
bankrente

Som alle andre priser svinger den afhængig af udbud 
og efterspørgsel på jorden.



    
               
    
 
 

    
               
    
 
 

    
              
    
 
 

. Således ser vi, at jo højere jordren-
en ensen i ten (>| (|es^0 højere bliver jordens

lordprisens bevægelse . Д . / ... .pris, ra (len anden side kan vi også 
se, at jo højere rentefoden er, desto lavere bliver jordprisen. 
Og omvendt, jo lavere rentefod, desto højere jordpris.

Med kapitalismens udvikling har jordprisen en tendens 
til at stige. Delte forklares først og fremmest ved, at jord
renten vokser. Den absolutte stigning i befolkningstallet 
betinger en stadig stigende efterspørgsel på landbrugspro
dukter og andre af jordens naturrigdomme, hvilket med
fører forøgelse af jordrenten i alle dens former. Men forøget 
jordrente er på sin side hovedårsag til stigning i jordprisen. 
I samme retning virker også lånerentens tendens til fald, 
hvis årsager er behandlet i foregående kapitel.

Gennemsnitsprisen i USA på 1 ha jord, som i år 1900 
udgjorde 22,50 dollars, var i 1960 steget til 330 dollars, 
altså en 15-dobling på 60 år. Al privatejet landbrugsjord 
i USA vurderedes i 1900 til 14,5 milliarder dollars, men 
i 1968 til 158 milliarder dollars. I kapitalistiske lande 
andrager udgifterne til køb af jord i vore dage mere end 
halvdelen af samtlige investeringer i landbruget. Prisen på 
byjord vokser endnu hurtigere.

Stigning i jordrente og jordpris betyder, at samfundet 
er nødt til at betale jordbesidderne stadig flere penge. Denne 
udgift er en tung byrde, som hovedsagelig må bæres af 
den arbejdende befolkning. Den skal købe landbrugsproduk
ter til stadig højere priser og betale højere huslejer; bønderne 
skal betale jordbesidderne stigende forpagtningsafgifter og 
høje priser ved køb af jord.

Med kapitalismens udvikling i landbruget er landbrugs
drivende blevet jordbesiddere, mens jordbesiddere selv er 
blevet landbrugsdrivende. Når den landbrugsdrivende 
samtidigt er blevet selvejer af den jord han dyrker, får han 
foruden den almindelige gennemsnitsprofit på kapitalen også 
en merprofit, som i modsat fald var blevet til jordbesid
derens jordrente. Som driftsherre tilegner landbrugskapita- 
listen sig gennemsnitsprofit, som jordejer — ekstraprofit, 
der udgør grundlaget for jordrenten.

6. KAPITALISMENS UDVIKLING I LANDBRUGET

1 forskellige landes landbrug virker faktisk de samme øko
nomiske love som i industrien. Men lovenes ytringsformer har 



   

 

        
    
     

 
   

       

   

 

        
    
     

 
 

   
       

   
        
    
       

 

        

  
 

deres specifikke træk. Lenin påpegede, at der i landbruget 
findes særegenheder, som indebærer, at den maskinelle 
storindustri i landbruget “årligt vil fremhæve sig med alle 
de træk, som den har i industrien".1)

1) V. I. Lenin. Samlede værker (russisk), bd. 5, S. 137
2) Karl Marx og Friedrich Engels. Udvalgte skrifter i to bind, 
bd. II, s. 423 (Bondesporgsmålet i Frankrig og Tyskland)

Ud over specielle træk, som i det givne samfund ud
trykker kapitalistisk landbrugs efterblevenhed i forhold til 
industrien (en forholdsvis ringe produktion, dens opsplit- 
tethed, en forholdsvis stor andel af manuelt arbejde osv.), 
rummer det tillige særtræk, der bestemmes af selve dette 
erhvervs natur — landbrugsproduktionens relative spredning 
over et stort territorium, mange brugs fjerne beliggenhed 
fra afsætningsmarkederne, produktionens sæsonprægede 
karakter, afhængigheden af natur- og klimaforhold, selve 
landbrugsproduktets egenart, som ofte udelukker mu
lighed for langvarig opbevaring og kræver væsentlig in
dustriel forarbejdning m. m. Disse særegenheder, som 
er typiske for landbruget i det hele taget, stiller under 
kapitalismen den lille landbrugsproducent ugunstigt og 
medfører større afhængighed af de kapitalister, der 
virker inden for opkøb, forarbejdning, transport og opbe
varing af landbrugsprodukter.

Den historiske proces inden for 
landbruget, hvor feudale relationer 
er blevet afløst af kapitalistiske, 
har medført, at bønder i masse

skubbet ud af denne branche. I en 
skrev Engels, at “vor småbonde er 

ligesom enhver anden rest af en fortidig produktionsmåde 
redningsløst viet til undergang. Han er en fremtidig pro
letar".2)

Kapitalismens udvikling i landbruget foregår ad to veje. 
Den første består i langsom forandring i de førkapitalistiske 
relationer og i “borgerliggørelse“ af godsejerne, som til
passer sig de kapitalistiske forhold. På denne udviklingsvej 
bevarer den kapitalistiske form for agerbrug længe sine 
halvfeudale træk, mens bondestandens differentierings- og 
proletariseringsproces strækker sig over mange år, og kan 
antage særdeles plagsomme former for bonden. Denne vej 
fulgte kapitalismens udvikling i landbruget i Preussen efter 

Kapitalismens to 
udviklingsveje inden 
for landbruget

målestok er blevet 
karakteristik heraf



        
 
       

           

        
 
        

           

        
         

           

revolutionen i 1848 og blev af Lenin kaldt kapitalismens 
“preussiske" udviklingsvej i landbruget.

Den anden vej er kendetegnet ved en hurtigere vækst 
af kapitalistiske relationer i landbruget og ved dannelse 
af en klasse af kapitalistiske landbrugere. Dette var blandt 
andet karakteristisk for kapitalismens udvikling i USA’s 
landbrug; heraf navnet, kapitalismens “amerikanske" ud
viklingsvej i landbruget. Ad samme vej har landbruget 
udviklet sig i andre kapitalistiske lande, hvor de gamle 
godsejerbrug og stavnsbåndsrelationer blev afskaffet af den 
borgerlige revolution.
Kritik af teorien 
om “småbrugets 
stabilitet"

Borgerlige økonomer og højreso
cialister påstår, at i kraft af land
brugets naturlige egenskaber har 
storproduktionen ingen fortrin frem- 

Derfor skulle småbruget være stabilt ogfor småbruget, 
levedygtigt og udvikle sig glimrende. Men som Lenin på
pegede, forholder det sig anderledes, idet stordrift har 
afgørende fortrin fremfor smådrift, ikke blot i industrien, 
men også i landbruget. Blandt disse afgørende fortrin må 
nævnes: teknisk overlegenhed ved anvendelse af de nyeste 
agronomiske og husdyrtekniske metoder, bedre tilrettelæg
ning af arbejde og produktion, gunstige betingelser for af
sætning af produktionen og for anskaffelse af de nødvendige 
produktionsmidler samt fordelagtige kreditbetingelser.

Kapitalismens udvikling i landbruget medfører, at hus- 
mænd og andre småbrugere fortrænges af de større kapi
talistiske brug. Lenin skrev: “Kapitalismens grundlæggende 
og vigtigste tendens består i, at småproduklion fortrænges 
af storproduktion både i industri og landbrug."1) Men i 
landbruget ytrer denne fortrængen sig ikke altid i tydelige 
former. Den må ikke kun opfattes som hurtig ekspropriering. 
Man må, som Lenin påpegede, også regne med, at “der 
igennem en årrække, ja årtier foregår en ruinering, en 
forværring af de små jordejeres driflbetingelser".2) De 
ruinerede små og mellemstore brugeres familier bliver 
billig arbejdskraft for godsejere og kapitalister.

il V. I. Lenin. Samlede værker (russisk), bd. 27, s. 193
2) Ibid.

Den kapitalistiske produktion har ruineret bønderne igen
nem hele kapitalismens historie. Men denne fortrængnings
proces er især tiltaget i de sidste årtier som følge af land



 
  

  
     
   
  
         

 

 
 

 

    
     
   
  
         

 

 
 

  
  
     
   
  
         

 

mekanisering, og i Vesteuropa desuden 
Fællesmarkedets oprettelse.

Det borgerlige samfunds talsmænd 
forsøger at tilsløre den reelt fore
gående ruinering og proletarisering

brugets tiltagende 
i forbindelse med
Kritik af teorien 
om “familiegården“ 

af bondestanden ved at køre frem med teorien om “fami- 
liegården“. De hævder, at i moderne kapitalistisk landbrug 
fortrænger familiegårdene de brug, der er baseret på lønar
bejde, og at familiegårdene som mere progressive og økono
miske også skulle være kaldet til at afløse de traditionelle 
småbrugsformer i landbrugsproduktionen.

Teorien om familiegården er en variant af teorien om 
småbrugets stabilitet. Tilhængerne af denne teori søger at 
bevise, at småbruget ikke fortrænges af storkapitalistisk 
produktion, men omdannes til et mere progressivt brug, 
der anvender landbrugsmaskiner og moderne landbrugstek
niske metoder.

I denne teori om familiegården sammenblander borger
lige økonomer principielt forskellige brugstyper — kapita
listiske brug og husmandsbrug. De kapitalistiske brugs ud
vikling i form af familiegårde, som efter sigende skulle 
være uden nogen social- og klassemæssig natur, prøver de 
at fremstille som et fremskridt i den arbejdende bondestands 
kår. Men i virkeligheden mister disse brug ikke deres ud
bytterkarakter. Gårdejerens kapital er som hidtil akkumu
leret merværdi, mens den tilegnede indkomst er merværdi, 
skabt af lønarbejdere. De kapitalistiske familiegårdes op
blomstring udelukker aldeles ikke, men forudsætter ruinering 
af småbrugernes familiegårde.
Agrarrelationer 
i de imperialistiske 
lande

I løbet af de seneste årtier er ma
skinel produktion gået fremskyndet 
ind i de kapitalistiske landes land
brug. Ligesom i den kapitalistiske 

brancher foregår den tekniske udviklingøkonomis øvrige
i landbruget på bekostning af de arbejdendes kår. Indførelse 
af maskinel produktion i landbruget resulterer i masserui
nering af små og mellemstore bønder og forstærkelse af de 
kapitalistiske virksomheders herredømme i denne branche.

Forskydningen i det kapitalistiske landbrugs produktiv
kræfter i imperialismens fase sætter også sit tydelige præg 
på agrarrelationerne, især i de førende imperialistiske lande.

Landbruget i disse lande karakteriseres ved forstærket 
kapitalkoncentration og -centralisering, og ved at land



 
      
       
 
 
  
    

 
      
       
 
    
    

 
      
     
 
    
     

brugsproduktionen koncentreres på stadig større virksom
heder. På et bestemt udviklingstrin i disse lande skaber 
landbrugsproduktionens koncentration objektive forudsæt
ninger for, at der kan opstå landbrugsmonopoler.

Men allerede længe forinden har landbruget i alle kapi
talistiske lande været et objekt for udbytning af nationale 
og transnationale industri-, handels- og bankmonopoler. 
Samtidig hermed ændres jordrentens sociale og økonomiske 
natur. Monopolerne i produktions- og omsætningssfæren an
vender alle mulige metoder for at udbytte producenterne 
af landbrugsprodukter, dvs. landarbejdere, husmænd og 
gårdmænd, idet de tilegner sig enten en ganske betydelig 
del af eller hele deres nierprodukt. Følgelig omfatter jord
renterelationerne i imperialismens fase udbytningsrelatio
nerne mellem lønarbejdere og monopolkapitalen.

Det tekniske fremskridt og den stigende arbejdsproduk- 
tivitet i de kapitalistiske landes landbrug skaber en tendens 
til prisfald på landbrugsprodukter. Men det private jordeje, 
som fastsætter jordrenten i forpagtningaftalerne, hindrer en 
nedsættelse af produktionspriserne på landbrugsvarer. I 
samme retning virker de statsmonopolistiske foranstaltnin
ger til støtte af priserne på landbrugsvarer. Som resultat 
heraf stiger massen af forskels-jordrenten, som de store 
jordejere tilegner sig.

Monopolkapitalen ændrer den store jordejendoms karak
ter. I de førende imperialistiske lande viger den store indi
viduelle jordejendom for monopolernes, bankernes og 
aktieselskabernes jordeje. Gennem aktieselskaber, hypo
teksbanker og ad andre veje vokser finanskapitalen sam
men med jordejendommen. Finanskapitalen opkøber land
brugsjord og bortforpagter den til landbrugere eller ind
retter landbrugsvirksomheder af monopolistisk type. 
Der foregår en sammensmeltning mellem jordrente og mono- 
polprofit.

Omdannelsen af den store individuelle og arvelige 
godsbesiddelse til monopolejendom, som kan købes 
for penge, ophæver ikke den for kapitalismen karak
teristiske modsigelse mellem landbrugsdriftsherrer og jord
besiddere. Også under imperialismen er jordrenten udtryk 
for udbytningsrelationer mellem landbrugsarbejdere på den 
ene side, og på den anden side landbrugsdriftsherrer og 
jordbesiddere, som deler merværdien mellem sig. Det sociale 
udseende af de kræfter, som repræsenterer udbytningsrela



   
    
  
 
     
 
        

   
    
   
 
     
 
       

   
    
  
 
 
  
 
       

tionerne, udtrykt i jordrenten, ændrer sig, men selve disse 
relationer danner stadig grundlag for del kapitalistiske 
landbrug.

De moderne agrarforhold kan ikke forstås, medmindre den 
statsmonopolistiske kapitalismes rolle tages i betragtning. 
Gennem forskellige foranstaltninger til regulering af land
brugsproduktionen og markedet — tilskudsordninger, låne
ordninger, beskatning osv. — tilstræber den borgerlige stat 
at udvide de kapitalistiske relationer på landet, at fremme 
koncentrations- og centraliseringsprocessen i denne branche 
og hele tiden, på alle måder medvirke til, at monopolerne 
vinder direkte indpas i landbrugsproduktionen. De borger
lige regeringer forsøger at retfærdiggøre denne landbofjend
ske politik med nødvendigheden af at udskifte den “uren
table" småbrugsproduktion med landbrugskapitalisternes og 
-monopolernes mere rentable produktion. Monopolkapitalens 
ideologer beskylder småbønder og landmænd for at “desor
ganisere" markedet. De hævder, at det er de små varepro
ducenter i landbruget, som avler landbrugskriser ved at 
sende mængder af varer ud på markedet, uanset prisnive
auet.

Borgerlige fortalere forsøger nu at bevise, at landbruget 
ikke lider af overflod af varer, men af “overskud af land
mænd", som derfor må nedskæres.

I virkeligheden har småproducenterne, som udgør det 
overvejende flertal af landbrugsproducenter, kun en meget 
lille andel i hele produktionen af landbrugsparer. Største
parten af fødevarer og landbrugsråstoffer sendes på markedet 
af netop de store producenter i landbruget, af dets kapitalis
tiske top.

Massernes voksende modstand mod de regerende kredses 
politik tvinger de imperialistiske regeringer til at manøv
rere. I nogle lande træffes med dette formål enkelte for
holdsregler til begrænsning af godsejernes vilkårligheder, 
regulering af forpagtnings- og arbejdsforhold, hjælp til 
andelsselskaber osv. Men i praksis er disse foranstaltninger 
ikke særlig effektive. Den finansielle støtte, som i visse 
lande gives landbruget, går næsten udelukkende til store 
vareproducenter, og ikke til dem, som virkelig har brug 
for hjælp. Eftersom størrelsen af statstilskud som regel be
stemmes af omfanget af solgte produkter eller tilsået areal, 
bliver det de store brug, som får hovedparten af disse stats
tilskud. I samme takt som antallet af ruinerede og nedlagte 



 
 
       

 

 

          
    
   

 

 

 
 
      
          
    
   

 
 
       

  
          
    
   

småbrug vokser, forøges også antallet af store, kapitalistiske 
brug samt landbrugsproduktionens koncentration.

Stadig større betydning i efterkrigsperioden antager in
tensiv landbrugsproduktion af industriel type, som er nært 
forbundet med industri- og handelsmonopolerne.

Landbrugsvirksomheder af industriel type kræver bety
delige kapitalinvesteringer på et forholdsvis lille areal. Disse 
virksomheder viser sig ofte at være filialer af et industrimo
nopol — levnedsmiddel-, foderstof- eller andet monopol. 
Deres konkurrencedygtighed fører til ruinering af småva- 
reproducenter i de respektive landbrugsbrancher.

Den voksende kløft mellem det lille antal af blomstrende, 
højproduktive kapitalistiske storbedrifter og hovedmassen 
af små og mellemstore brug er et af udtrykkene for de 
skærpede modsigelser mellem den store og den lille 
landbrugsproduktion.

Monopolkapitalens 
metoder til udbyt
ning af arbejdende 
landbrugere

Monopolkapitalens mest udbredte 
metode til udbytning af landbru
gerne er den såkaldte prissaks på 
industri- og landbrugsvarer, dvs. 
varer, som bønderne køber og sæl

ger. Industri- og handelsmonopolerne sælger bønderne varer 
til høje monopolpriser, men opkøber deres produkter til 
kunstigt nedsatte priser. Forskellen mellem priserne på 
de varer, bønderne køber og sælger, vokser i takt med 
monopoliseringens udbredelse i de brancher, som er til
knyttet landbruget: landbrugsmaskinindustrien, den kemiske 
industri, foderstof- og fødevareindustrien, forarbejdnings- 
og andre industrigrene samt engros- og detailhandelen med 
landbrugsvarer og levnedsmidler.

Arbejdende landbrugere udbyttes desuden af banker, trans
portselskaber, ejerne af siloanlæg, kølehuse, slagterier osv. 
Mellem den umiddelbare landbrugsproducent og forbrugeren 
findes der et tæt net af kapitalistiske rovdyr, som snylter 
på både landbrugeren og forbrugeren: byarbejderen. Derfor 
er landbrugerens andel i levnedsmidlernes slutpris ubety
delig, og den reduceres systematisk.

Også i landbrugsproduktionens sfære hersker monopoler
ne direkte. En karakteristisk måde for monopolkapitalens 
indtrængen i landbruget sker gennem den såkaldte vertikale 
integration, som betyder, at monopolerne underlægger sig 
landbrugerne til at udføre forskellige stadier i landbrugs
produktionen. Den tidligere selvstændige landbrugsprodu



     
                  
          

     
                  
         

     
                  
          

cent bliver under “vertikal integration" ikke blot økonomisk 
afhængig af et monopol, en “integrator", men kommer også 
i teknologisk henseende til blot at udgøre et enkelt led i 
produktionsprocessen. De arbejdende landbrugere bliver fak
tisk lønarbejdere for monopolet, “integratoren", og forpligtet 
til at opfylde betingelserne i den kontrakt, der påtvinges 
dem.

Også landarbejderne er genstand for monopolistisk ud
bytning. Landarbejderne tæller mange ruinerede landmænd 
og disses familiemedlemmer. Landarbejderne er i en betyde
ligt vanskeligere situation end industriarbejderne. Deres løn 
er lavere og deres arbejdsforhold dårligere end i industrien. 
Ofte er landarbejderen ikke medlem af en fagforening, og 
derfor er det sværere for ham at kæmpe mod arbejdsgiverens 
vilkårligheder. I mange lande gælder social- og arbejdslov
givningen ikke for landarbejdere, og de kan ikke opnå selv 
den laveste arbejdsløshedsunderstøttelse eller erstatning i 
tilfælde af arbejdsulykker.

En af de vigtigste årsager til masseruinering af de små 
landbrugere er agrarkrtserne. Hos de små landbrugere er 
produktionsomkostningerne pr. enhed betydeligt højere, end 
hos de store kapitalistiske gårdejere. Derfor har dalende 
landbrugspriser under agrarkriser ganske forskellige følger 
for modstående sociale poler i det kapitalistiske landbrug. 
Under pres fra monopolerne og de kapitalistiske gårdejere 
tilstræber regeringerne at vælte alle krisens byrder over på 
de arbejdende landbrugere. Ved at anvende stadig bedre 
maskiner i landbruget er de største landbrugsproducenter 
ofte i stand til at drive et brug rentabelt, selv i en tid med 
lave priser. Agrarkriserne giver dem nye gunstige mulighe
der for at opkøbe de ruinerede bønders jord.

I de seneste år har den skærpede agrarkrise medført 
en række yderst skarpe modsigelser mellem de imperialis
tiske regeringer i og uden for Fællesmarkedet. Eksempler 
herpå er den såkaldte hønsekrig mellem Frankrig og USA, 
vinkrigen mellem Italien og Frankrig, der sluttede med, 
at fransk vin skulle destilleres til teknisk sprit, dvs. en 
faktisk tilintetgørelse af store dele af vinen, mælkekrigen 
i selve Italien, afsætningskrisen for italienske citrusfrugter 
osv. Alle disse fakta om agrarkrisen, de stadige aktioner, 
som arbejdende landbrugere iværksætter for at opnå retfær
dig betaling for deres varer og for at beskytte deres interesser, 
viser kapitalismens manglende evne til fornuftigt og fuldt 



 

   
   
      
        

 
 

 
 
 
  
   
      
        

 

   
   
      
        

ud at udnytte landbrugets produktivkræfter. Tilintetgørelse 
af enorme mængder landbrugsprodukter under kriserne, rui
nering af millioner af landbrugere, som er ført ud i fortviv
lelse og håbløshed, er uomstødelige beviser på det kapi
talistiske systems reaktionære væsen.
, , I de fleste udviklingslandes øko-

bønderne, stilling »от‘ har landbruget dominerende
i u-landene betydning. Men samtidig er pro

duktivkræfternes udviklingsniveau 
i denne branche meget lavt. Udenlandsk kapital, som i sin 
tid vandt herredømmet i disse landes økonomi, har bevidst 
bremset produktivkræfternes udvikling i landbruget og til
stræbt at opretholde det efterblevne jordbrugssystem. Efter
som landbruget i disse lande er af allervigtigste betydning, 
har dets efterblevenhed stor indvirkning på hele økonomien. 
Landbrugets monokultur i mange økonomisk svagt udvik
lede lande gør ikke blot denne branche meget afhængig af 
udenlandske afsætningsmarkeder, men også disse lande af
hængige af levnedsmiddelimport . Produktivkræfterne i land
bruget er imidlertid ikke efterblevne i samme grad i de 
forskellige udviklingslande. Deres niveau svinger stærkt selv 
inden for landbrugets forskellige grene i ét og samme land. 
Denne omstændighed kan ikke undgå at sætte sit præg 
på de social-økonomiske problemer i jordbruget.

Et karakteristisk træk ved landbrugsstrukturen i mange 
udviklingslande er, at jordejendommen er koncentreret i 
hænderne på en lille gruppe store jordbesiddere og monopo
ler. Det har i disse lande ført til en udbredt parcel brugs
drift og skændige forpagtningsforhold. De mangfoldige ka
pitalistiske og førkapitalistiske forpagtningsformer, som ind
byrdes er tæt sammenflettet, kan grupperes i tre hoved
kategorier: jordforpagtning baseret på afgift (i penge eller 
i naturalier); tiendeforpagtning, der gør forpagteren endnu 
mere afhængig af jordbesidderen, som ofte tilegner sig 
størstoparten af produktet; hoveri, hvor afgiften for be
nyttelse af en lille jordlod betales i form af arbejde for 
jordejeren.

De sidste to former for forpagtning er typiske for de 
fattigste lag af forpagtere, og de giver jordmagnaterne ube
grænsede muligheder for at udbytte de arbejdende. Faktisk 
er tiendebønderne og hoveribønderne en slags landarbejdere 
(med egen jordlod), hvis skæbne fuldstændig afhænger af 
jordbesidderen.



 
 
 

 
   
  
           
  
     

 

 
 
   
  
           
  
     

    
   
  
           
  
    

De arbejdende 
landbrugeres kamp 
mod monopoler og 
jordbesiddere

Landbrugets udvikling under ka
pitalismen er kendetegnet ved, at 
den kapitalistiske produktionsmå
des antagonistiske modsigelser skær
pes, og at bøndernes kamp for deres

vitale interesser forstærkes. Bondebevægelsen, hvis hoved
retning er kampen for jorden, antager i forskellige lande 
og under forskellige historiske betingelser vidt forskellige 
former: besættelse af store jordbesidderes uopdyrkede jorder 
og afvisning af at forlade forpagtet jord; boykot af indu
strivarer, som monopolerne sælger til opskruede priser; aktio
ner mod urimelig forpagtningsafgifter og kreditorernes over
greb; skattenægtelse; strejker imod landbrugsmonopolerne 
og arbejdsgiverne; kamp for lønforhøjelse for landarbejdere 
osv.

Bøndernes hovedfjende og -udbytter er monopolkapita
len. De arbejdende landbrugere kræver, at deres ret til 
jorden forsvares mod monopolernes overgreb. I lande med 
stærke feudale og halvfeudale levn er landbrugernes kamp 
rettet mod godsejerne, som støttes af monopolerne. Bon
demasserne kræver en radikal agrarreform, under hvilken 
agraromdannelserne, der er rettet mod førkapitalistiske levn, 
gradvis antager antikapitalistisk karakter. I forsøget på 
at vildlede masserne gennemfører borgerskabet overfladiske 
agrarreformer, som ikke er i stand til at forbedre de arbej
dende bønders stilling. De borgerlige agrarreformer tager 
sigte på at styrke godsejernes og landbrugskapitalisternes 
stilling. Hensigten er at fremskynde en lagdeling af bøn
derne, at stimulere udviklingen af deres kapitalistiske top 
og dermed sikre sig del sociale og økonomiske grundlag for 
et kapitalistisk system i landbruget.

I kommunistiske partiers og arbejderpartiers landbrugs
programmer findes klare henvisninger til, hvorledes bonde
spørgsmålet løses. Vejene hertil er naturligvis forskellige 
fra land til land, og de genspejler hvert lands specielle 
økonomiske forhold og indenrigspolitiske situation.

Kampen for jorden er ifølge sin karakter en af de vigtig
ste bestanddele i den almene, demokratiske bevægelse, i 
hvilken de arbejdende landbrugere under arbejderklassens 
ledelse overbevises om nødvendigheden af at gennemføre 
fundamentale sociale og økonomiske omdannelser, som kan 
løse bondespørgsmålet fuldt ud og helt frigøre bonden fra 
armod, trusler om ruinering og fra kapitalistisk udbytning.



    
    
    

Et vigtigt led i denne kamp er udviklingen af den de
mokratiske bondekooperation, som giver særlig gode resul
tater ved afskaffelse af de store godser. Udviklingen af denne 
kooperation hæver bondemassernes selvstændighed, styrker 
bevidstheden om deres interessefællesskab og nødvendig
heden af sammen at forsvare deres interesser i kampen mod 
udbytterklasserne. Sådanne kooperativer udgør et demokra
tisk alternativ til monopolkapitalens herredømme, ikke kun 
i landbruget, men tit også i andre brancher. Derfor er ar
bejderklassens støtte til de demokratiske landbrugskoope
rativer af særdeles stor betydning.



 
 
 

 

   
        
      

 
 
 

 

   
         
      

 
 
 

 
   
         
      

Kapitel 7
REPRODUKTION AF DEN SAMFUNDSMÆSSIGE 

KAPITAL OG ØKONOMISKE KRISER. 
SÆREGENHEDER VED DEN CYKLISKE 

UDVIKLING I NUVÆRENDE FASE

1. DEN SAMFUNDSMÆSSIGE KAPITAL
OG BRUTTONATIONALPRODUKTET

Samfundsmæssig kapital, dvs. alle kapitalisters kapital, 
udgør en helhed af individuelle kapitaler i deres sammen- 
„ , , .... hæng og vekselvirkning. Denne sam-Samfundsmæssie kapital i , ?. , <■ ,menhæng, som er betinget at den 
samfundsmæssige arbejdsdeling, opstår allerede under pro
duktionsprocessen. Men den ytrer sig tillige under omsæt
ningen, eftersom de enkelte kapitaldele godtgøres efter vær
di og i natural form gennem udvekslingen, dvs. gennem 
markedet. Den samfundsmæssige reproduktionsproces som 
helhed kan kun foregå normalt, hvis alle kapitalister sælger 
deres varer, og på markedet finder de produktionsmidler 
og den arbejdskraft, de har brug for, og såfremt arbejdere 
og kapitalister kan købe forbrugsgenstande på markedet. 
Følgelig er reproduktion af den samfundsmæssige kapital 
snævert forbundet med problemet om realisering af det 
totale nationalprodukt, dvs. alle de varer, som er skabt 
i samfundet.

Ved analyse af reproduktionen af den individuelle kapi
tal behandler man ikke realiseringen af det fremstillede 
produkt. Man antager, at den enkelte kapitalist realiserer 
sine varer på markedet og dér finder de varer, han har brug 
for. Når man analyserer hele den samfundsmæssige kapitals 
og det totale nationalprodukts bevægelse, kræver denne pro
ces en speciel undersøgelse. Man må undersøge, hvilke dele 
det totale nationalprodukt består af, under hvilke omstæn
digheder det kan realiseres, og følgelig også under hvilke 
omstændigheder samfundskapitalen kan reproduceres.



     
   
      

 
 

       

     
   
      

 
 

      

     
   
      

  
       

„ . , Bruttonationalproduktet omfatter den
, , . samlede masse af materielle go

sammensætning der (maskiner, brændstof, korn,
tøj osv.) som i en given periode 

produceres i samfundet. Det totale nationalprodukt eller 
bruttonationalproduktet, som under kapitalismen antager 
vareform, kan ligesom enhver anden vare betragtes fra to 
sider — ud fra dets værdi og ud fra dets brugsværdi. Dets 
værdi består af c+v+m, hvor c=værdien af de forbrugte 
produktionsmidler, v=den reproducerede værdi af den va
riable kapital, m=merværdien.

I sin naturale form består bruttonationalproduktet af 
produktionsmidler og forbrugsgenstande.

Bruttonationalproduktets naturale form betinger, at hele 
samfundsproduktionen deles i to afdelinger. Den første af
deling (I) omfatter fremstillingen af produktionsmidler, den 
anden (II) fremstillingen af forbrugsgenstande. I første af
deling indgår de brancher, som producerer varer til produk
tionsbehov — i anden afdeling de brancher, som producerer 
varer til personligt forbrug.

Lenin skrev, at spørgsmålet om realisering består i, 
hvordan man for hver del af det kapitalistiske produkt efter 
værdi (konstant kapital, variabel kapital og merværdi) og 
efter materiel form (produktionsmidler og forbrugsgenstande) 
på markedet kan finde en anden del af produktet, som kan 
erstatte det.

2. SIMPEL OG UDVIDET REPRODUKTION

Betingelserne for 
realisering ved 
simpel reproduktion

Den simple • reproduktion, dvs. reproduktion i uændret 
omfang, er ikke typisk for kapitalismen. Men den kan imid

lertid kaldes for en af de vigtigste 
bestanddele af den udvidede re
produktion, eftersom produktionen 
først kan udvides, når den forbrug

te kapital er blevet erstattet. For at finde ud af. hvorledes 
de enkelte dele af den forbrugte kapital erstattes efter værdi 
og i naturalform, vil vi betragte de af Marx udarbejdede 
skemaer over simpel reproduktion. Lad os antage, at det 
totale nationalprodukt udgør 9000 værdienheder, hvoraf af
deling I tegner sig for 6000 værdienheder (produktionsmid
ler), og afdeling II for 3000 (forbrugsgoder).



     
        
     
     

     
        
     
     

     
        
     
     

I afdeling I består produktet på 6000 enheder af 4000 
værdienheder forbrugte produktionsmidler (Marx antager, 
al alle produktionsmidler forbruges i løbet af ét år), 1000 
enheder arbejdsløn og 1000 enheder merværdi.

1 afdeling II består de 3000 enheder af 2000 enheder 
forbrugte produktionsmidler, 500 enheder arbejdsløn og 500 
enheder merværdi. Det vil sige:

I 4000 c+1000 v +1000 m=6000
II 2000 c 4-500 v+500 m=3000

Lad os nu se, om realiseringen af nationalproduktet kan 
foregå under en sådan værdi og struktur, og hvorledes det 
sker.

Afdeling I, som omfatter alle brancher, der fremstiller 
produktionsmidler, forbruger under produktionsprocessen 
sin konstante kapital. Derfor bliver en del af produktionen 
i afdeling I realiseret inden for denne afdeling til en sum, 
der gør det muligt at fortsætte produktionen i de brancher, 
der fremstiller produktionsmidler. Denne del udgør ialt 
4000 c (I).

I afdeling II er det nødvendigt for fornyelse af produk
tionen, at de forbrugte produktionsmidler godtgøres til en 
sum af 2000 c (II). Disse produktionsmidler findes i afdeling
1. Efter værdi udgør de 1000 v4~1000 m. I natural form 
er det de produktionsmidler, som legemliggør lønfonden for 
de arbejdere, der er beskæftiget i brancher i afdeling I 
(1000 v), samt merværdien (1000 m), som tilfalder driftsher
rerne i denne afdeling. Arbejderne i afdeling I skaber en 
efterspørgsel efter forbrugsgenstande til en sum af 1000 en
heder (v). Under den simple reproduktion forbruger kapi
talisterne hele merværdien til personlige formål, og følgelig 
skaber de også en efterspørgsel efter forbrugsgenstande til 
en sum af 1000 enheder (m).

I afdeling II har man 2000 enheder (2000 c), der kan 
sælges til afdeling I som forbrugsgenstande. Resten af pro
duktionen, der udgør 500 v og 500 m, forbruges af arbejderne 
og kapitalisterne inden for afdeling II.

Således udveksles I (v4-m) med II c. Simpel reproduktion 
er mulig, hvis

I (v4-m) = II c
Heraf følger:



   

   

      

    

    

      

    

    

      

     

I (c+v+m)=I c+II c
II (c+v+m) = I (v+m) + ll (v+m)

Det her anføre skema for simpel reproduktion viser, 
at realiseringen af hele nationalproduktet kræver en vis 
overensstemmelse mellem disse, samfundsproduktionens to 
afdelinger og ligeledes mellem brancherne inden for hver 
af disse afdelinger. Efter erstatning af de forbrugte produk
tionsmidler og arbejdskraften bliver det muligt at genta
ge produktionen i det hidtidige omfang, dvs. at gennem
føre simpel reproduktion.
_ . Men i jagten efter merværdi til-

e mge serne stræber kapitalisterne ikke blot en
ved udvidet gentagelse af produktionen
reproduktion hidtidige omfang, men at

den på alle måder. Udvidet 
duktion er kapitalismens lov.

Skemaet for udvidet reproduktion ser således

i dens 
udvide 
repro-

ud:
I 4000 c+1000 v+1000 m=6000

II 1500 c+750 v+750 m=3000
Udvidet reproduktion er kun mulig, når der i samfundet 

findes ekstra produktionsmidler ud over den mængde, som 
godtgør de produktionsmidler, der er forbrugt på ét år. 
Derfor må fremstillingen af produktionsmidler, som er lig 
I c+I v+I m (i vort eksempel lig med 6000 enheder) være 
større end de forbrugte produktionsmidler, dvs. I c+II c 
(i vort eksempel er der forbrugt 5500 enheder produktions
midler).

For at udvide produktionen er det som bekendt nød
vendigt at akkumulere merværdi. Lad os antage, at kapi
talisterne i afdeling I akkumulerer halvdelen af den mervær
di, de har opnået på et år.

I 4000 c + 1000 v+1000 m /500 akkumulationsfond
\og 500 forbrugsfond

Hvis kapitalens organiske sammensætning er uforandret, 
(c : v=4 : 1), fordeles de 500 enheder kapitaliseret merværdi 
på 400 enheder ekstra konstant kapital og 100 enheder 
ekstra variabel kapital. Ved overgangen fra første til andet 
år vil værdien af produktionen i afdeling I da vokse således:

I 4400 c+1100 v+1100 m=6600



     
    
   

 

      

     
    
   

 

      

     
    
   

 

   
  

I anden afdeling bestemmes akkumulationens størrelse 
af den mængde produktionsmidler, som muliggør en udvidel
se af produktionen i denne afdeling. Af de ovenfor anførte 
tal fremgår det, at anden afdeling kan forøge sine produk
tionsmidler med en sum af 100 enheder, eftersom der ialt 
blev produceret 500 enheder produktionsmidler flere, end 
der blev forbrugt, og ud af denne sum er de 400 enheder 
allerede brugt til fremstilling og forøgelse af produktions
midlerne i første afdeling.

Til udvidelse -af produktionen ansætter kapitalisterne 
i afdeling II flere arbejdere og udvider lønfonden med 50 
enheder. Således vil afdeling II ved overgangen fra første til 
andet år under udvidet reproduktion producere varer til 
en sum af:

II 1600 c4-800 v4-800 m=3200
Heraf følger, at af de 750 enheder merværdi, der er op

nået i afdeling II i løbet af første år, kan kapitalisterne 
kun anvende 150 enheder til produktionsudvidelse. Heraf 
fremgår, hvorledes afdeling II’s akkumulation er afhængig 
af afdeling I’s akkumulation.

Som følge heraf vil skemaet for den udvidede reproduk
tion i andet år se således ud:

I 4400 c 4-1100 v 4-1100 m=6600
II 1600 c4-800 v4-800 m=3200

På lignende måde kan vi opstille skemaer for repro
duktion i tredje, fjerde år osv.

En analyse af skemaerne for den udvidede reproduktion 
viser, at den kun er mulig såfremt:

1. I (c-|-v4-m) er større end I c4-II c
2. I (v-|-m)4-II (v-pm) er større end II (c-j-v-f-m)
3. I (v-|-m) er større end II c
Disse skemaer viser, at en udvidelse af den samfunds

mæssige kapitals reproduktion kræver bestemte proportioner 
i udviklingen af afdeling I og II, mellem brancherne i hver 
afdeling, mellem akkumulationens størrelse i afdeling I og 
II, og endelig i de naturale og værdimæssige dele af det 
totale nationalprodukt.

Den kapitalistiske produktionsmådes udviklingshistorie 
viser, at hurtigere vækst i fremstillingen af produktions
midler i forhold til fremstillingen af forbrugsvarer, er den 



        
   
 
   
       
 

        
   
 
   
       
 

        
   
 
   
       
 

udvidede reproduktions lov. Det betyder, at væksttempoet 
i afdeling I er højere end i afdeling II. Dette foregår, fordi 
andelen af det materialiserede arbejde i den samlede mængde 
forbrugt arbejde øges med den stigende arbejdsproduktivi- 
tet, mens det levende arbejdes andel formindskes. Under 
kapitalismen er den stærkere vækst i afdeling I snævert 
forbundet med væksten af kapitalens organiske sammensæt
ning. En hurtigere vækst af den konstante kapital i forhold 
til den variable betinger hurtigere vækst i afdeling I.

Men der eksisterer imidlertid også en modsat virkende 
tendens. Den udspringer af billiggørelse af produktions
midlerne og af reduktion af fondstørrelsen og materialeom
fanget som følge af den tekniske udvikling. Men denne ten
dens omstøder som regel ikke loven om stærkere vækst i 
fremstillingen af produktionsmidler, men dæmper blot dens 
virkning.

Marx’ teori om reproduktionen gjorde det for første 
gang muligt at forstå de betingelser, hvorunder reproduk
tion og realisering af nationalproduktet, kapitalen og mer
værdien lader sig gøre. Den [pengekapitalen] frembringer 
“visse betingelser, karakteristiske for denne produktions
måde, i den normale omsætning, altså reproduktionens nor
male forløb, det være sig i simpel eller udvidet målestok, 
der slår om i lige så mange betingelser for et unormalt forløb, 
muligheder for kriser, da ligevægten selv er en tilfældighed 
ved den kapitalistiske produktions spontane udformning".1)

1) Karl Marx. Kapitalen, 2. bog 2, s. 630

Lenin påviste, at man ikke må sammenblande den ab
strakte teori om realisering med de konkrete historiske be
tingelser for realiseringen af det kapitalistiske produkt i 
et eller andet land i en eller anden fase. Således har mono
polkapitalens reproduktion under den moderne kapitalisme 
ikke samme karakter som reproduktionen af den ikke-mo- 
nopoliserede sektor i økonomien. I de imperialistiske lande 
udgør våbenproduktion en betydelig del af den samlede 
produktion, skønt den efter sin karakter ikke kan henregnes 
hverken til produktionsmidler eller forbrugsgenstande. Den 
borgerlige stat griber til stadig stærkere indblanding i na
tionalproduktets produktion, fordeling og forbrug. I en ræk
ke kapitalistiske lande er den ikke-produktive sektors andel 
blevet større. I forbindelse med produktivkræfternes ud
vikling på den ene side og befolkningens dalende betalings



    

 

   
 
   
    

 
    

 

   
      
    

 

      

 

   
 
    
    

dygtige efterspørgsel på den anden side, bliver markedspro
blemet stadig mere kompliceret.

Under moderne kapitalisme omfatter reproduktionspro
cessen den totale samfundsmæssige kapitals reproduktion 
for hele den kapitalistiske verdensøkonomi, heri indbefattet 
såvel de industrielt udviklede kapitalistiske lande som man
ge udviklingslande. I hvert land har reproduktionsprocessen 
sine særtræk, betinget af økonomiens struktur, modsigel
sernes dybde og karakteren af relationerne med andre lande. 
Reproduktionen i udviklingslandene har således ganske spe
cifikke træk.

3. NATIONALINDKOMSTEN

Ud fra værdisammensætningen af bruttonationalproduk
tet kan det opdeles i gammel og nyskabt værdi. Første del (c) 

. . godtgør de produktionsmidler, som
e mi ion forbrugt i produktionsprocessen.

Anden del at det totale national
produkt, som bliver tilbage efter godtgørelsen af de for
brugte produktionsmidler, udgør samfundets nationalind
komst. I natural form er det forbrugsgenstande og produk
tionsmidler, som anvendes til forbrug og akkumulation. Den 
nye værdi, som er skabt i løbet af det givne år, er lig med 
v+m. Den udgør nationalindkomsten og er en vigtig må
lestok for et lands økonomiske styrke. Dens væksttempo 
har stor betydning for reproduktionsprocessen.

Nationalindkomsten gennemgår følgende stadier: pro
duktionen, den oprindelige fordeling og den efterfølgende 
omfordeling samt udnyttelsen, forbruget.
„ f Nationalindkomsten skabes inden

а e sen a j materielle produktion — i
alle industrielle brancher, i bygge

ri, landbrug, transport og kommunikation (i det omfang 
de betjener produktionen), inden for handel og visse sektorer 
af servicesfæren (i det omfang de er en fortsættelse af 
produktionsprocessen). Det arbejde, der lægges i disse sek
torer, er produktivt arbejde. Under kapitalismen er national
indkomstens kilde det arbejde, der udføres af lønarbejdere, 
beskæftiget i den materielle produktion samt det arbejde, 
der udføres af ingeniører og teknikere direkte i produktionen 
og endvidere småvareproducenternes arbejde. Det arbejde, 



   
  
    
  
  
       

   
  
    
  
  
       

   
  
    
  
  
       

der ydes i omsætningssektoren er uproduktivt arbejde. De 
brancher, hvori der forbruges ikke-produktivt arbejde, ud
gør tilsammen den ikke-produktive sektor. I denne sektor 
skabes ikke nationalindkomst.

I den ikke-produktive sektor udskilles to grundlæggende 
former for arbejde: det, som betjener reproduktion af ar
bejdskraften og det, som betjener bourgeoisiets snylterfor
brug.

Tjenesteydelserne inden for sundhedsvæsen og uddannel
se er nødvendige for normal reproduktion af arbejdskraften, 
og skønt de ansatte ikke direkte skaber nationalindkomst, 
påvirker de indirekte dens vækst, idet de højner arbejds
kraftens kunnen og fysiske evne.

Men under moderne kapitalisme vokser den ikke-produk
tive sektor i særdeleshed som følge af udvidelser af statsap
paratet, militæret og de brancher, der betjener bourgeoisiets 
parasitforbrug. Væksten af denne del af den ikke-produktive 
sektor afspejler således kapitalismens forrådnelsesproces.

Nationalindkomstens vækst kan udtrykke sig i forøgelsen 
af såvel dens værdi som dens fysiske omfang, dvs. mængden 
af de materielle goder, hvori nationalindkomsten legemlig
gøres. Nationalindkomstens vækst afhænger af følgende fak
torer:

1) antallet af beskæftigede i produktionen, arbejdsda
gens længde og arbejdsintensiteten. En forøgelse af den 
samfundsmæssigt nødvendige arbejdsmængde sikrer vækst i 
nationalindkomsten i både værdi og naturalform.

2) forøget arbejdsproduktivitet, hvilket øger national
indkomstens fysiske omfang, dens naturale udtryk. Mæng
den af brugsværdier, som samfundet råder over, vokser 
i dette tilfælde, men deres samlede værdistørrelse forandres 
ikke.

3) besparelse af de materielle omkostninger i produk
tionen (råstof, brændsel, materialer osv.). Jo mindre sam
fundet forbruger af produktionsmidler til fremstilling af en 
og samme produktmængde, desto mindre bliver den del 
af den løbende produktion, som skal anvendes til erstat
ning af forbrugte produktionsmidler, og desto større en del 
af produktionen kan anvendes som indkomst.

Det må understreges, at alle disse faktorer bidrager til 
at uddybe det kapitalistiske samfunds modsigelser og 
fører bl. a. til stigende arbejdsløshed og kronisk uudnyttet 
industrikapacitet. Sammen med økonomiens militarise- . 



 
      
    
  
 
         

 
      
    
  

  
         

         
    
  
 
         

ring og de økonomiske kriser vil disse fænomener bremse 
nat iona li ml к omstens væksttempo.
.. .. , Nn skal den skabte nationalind-
fordeling komst fordeles, oom resultat, af den

oprindelige fordeling forvandles den 
nyskabte værdi til indtægt for det kapitalistiske samfunds 
hovedklasser. Arbejderklassen får arbejdsløn. Hele summen 
af den merværdi, kapitalisterne har realiseret, antager form 
af profit for forskellige grupper af erhvervsdrivende samt 
jordrente.

Nationalindkomstens fordeling mellem proletariatet og 
bourgeoisiet sker under klassekamp. Proletariatet kæm
per for lønforbedringer, for at opnå en så stor del af natio
nalindkomsten, der giver mulighed for at tilfredsstille 
alle arbejderes og deres familiers vitale behov. Men heri 
er bourgeoisiet ikke interesseret, fordi højere løn betyder 
mindre profit til dem. Denne antagonistiske modsigelse 
er uløselig inden for rammerne af det kapitalistiske sy
stem.

Desuden eksisterer der i nationalindkomstens forde
ling ikke-antagonistiske modsigelser mellem enkelte grup
per af kapitalister. Merværdien er indtægtskilde for alle 
udbytterklasser og -grupper og fordeles mellem dem 
i konkurrencekampen.

„ En afgørende rolle i omfordelingNationalindkomstens r .. ,, , .c , at nationalindkomsten spiller fi-
nanssystemet og statsbudgettet. 1 

USA omfordeles således omkring halvdelen af nationalind
komsten via statsbudgettet. Over skatterne inddrager sta
ten betydelige dele af lønnen ogen del af proffitten. Borger
lige økonomer hævder, at nationalindkomstens omfordeling 
foregår i de arbejdendes interesse og fører til udjævning 
af indkomsterne. Men i virkeligheden forholder det sig 
anderledes. Hovedparten af indtægterne på statsbudgettet 
er skatter fra lønmodtagerne. Samtidig anvendes mere end 
halddelen af midler på USA’s statsbudget til millitære for
mål og havner til syvende og sidst hos de monopolherrer, 
som leverer våbnene. Udgifterne til uddannelse og sund
hedsvæsen udgør blot nogle få procent af alle udgifter på 
statsbudgettet.

En anden vej til omfordeling af nationalindkomsten 
praktiseres gennem betaling for lægehjælp, uddannelse samt 
forskellige sociale og kulturelle ydelser til befolkningen.



       
    

   
 
   
     

      

   
  
 
   
    

       
    

  
 
   
    

I omfordelingen af nationalindkomsten spiller priserne 
en vigtig rolle. De høje monopolpriser gør det muligt for 
monopolerne at tilegne sig en del af nationalindkomsten, 
som er skabt i den ikke-monopoliserede sektor af økono
mien, en del af arbejdernes og funktionærernes lønninger 
samt en del af landbrugernes indtægter. 1 samme retning 
virker inflationen, hvorunder varepriserne stiger hurtigere, 
end den bréde befolknings indtægter. Følgen heraf er høj
ere leveomkostninger og dalende realindtægter for den 
arbejdende befolkning.

„ Under anvendelsesprocessen forde-
Nahona indkomstens ]es naliona|in(lkoinsleil i føJgen_
anvendelse , , ,de dele:

1) Den kapitalistiske akkumulationsfond, som anvendes 
til forøgelse af den konstante og den variable kapital i 
alle produktionsbrancher samt til udvidelse af den ikke- 
produktive sektor.

2) Den arbejdende befolknings forbrugsfond, som er kil
de til lønarbejdernes eksistensmidler i den materielle pro
duktion og i den ikke-produktive sektor.

3) Udbytterklassernes forbrugsfond, som omfatter disse 
klassers forbrug af materielle goder og opretholdelse af 
ikke-produktive brancher, som imødekommer udbytternes 
forskellige behov og luner.

4) Fonden for rene omsætningsomkostninger. Disse om
kostninger er meget store i kapitalistisk handel i forbin
delse med de skærpede afsætningsproblemer.

5) Fonden for militærudgifter, soin omfatter den del af 
nationalindkomsten, der går til opretholdelse af de væbne
de styrker.

Et karakteristisk træk ved kapitalismen er tendensen
til mindskelse af den del af nationalindkomsten, der går 
til 
delse til opretholdelse af udbytterklasserne har antaget 
et kolossalt omfang.

Karakteristisk for den moderne kapitalisme er også ænd
ringen i forholdet mellem beskæftigede i den produktive 
og den ikke-produktive sektor. I de udviklede kapitalis
tiske lande vokser antallet af beskæftigede i den ikke- 
produktive sfære. To årsager ligger til grund herfor. Den 
første skyldes tekniske fremskridt og stigende arbejdspro
duktivitet i den materielle produktionssektor. Den anden 
er forbundet med de herskende klassers voksende snylter-

arbejderklassens forbrug. Nationalindskomstens anven-



 
 
 

 
 

 

  
    

 
 
  

 

 
 

 
 

    
    

 
 
  

 
  

  
    

 
 
  

forbrug, med væksten i statsapparatet og militæret samt 
en række andre faktorer.

4. REPRODUKTIONENS ANTAGONISTISKE MODSIGELSER 
OG UUNDGÅELIGHEDEN AF ØKONOMISKE KRISER 

UNDER KAPITALISMEN

Historien viser, at de økonomiske kriser opstår og gen
tager sig under den kapitalistiske produktionsmådes betin
gelser. Krisernes årsag ligger i denne produktionsmådes 
natur og bestemmes af dens iboende love og modsigelser. 

Marx påviste, at der allerede under 
den simple vareproduktion opstår 
en formel mulighed for kriser, ef
tersom varebevægelsen og penge

er sammenfaldende. Men den reelle mu

Uundgåeligheden 
af kriser under 
kapitalismen

bevægelsen ikke
lighed for kriser bliver først til virkelighed på det trin af 
kapitalismens udvikling, hvor den maskinelle produktion 
bliver fremherskende.

Maskinindustriens fremkomst betyder et nyt trin i den 
kapitalistiske samfundsinæssiggørelse af produktionen, hvis 
tiltagende koncentration og specialisering medfører, at man
ge separate produktionsprocesser faktisk forenes i en sam
let samfundsmæssig proces. Ikke én branche kan nu und
gå snæver forbindelse med andre produktionsbrancher. Den
ne forbindelse udtrykkes og realiseres gennem udvekslin
gen på markedet. Derfor vil vanskeligheder med vareafsæt
ningen på et givent område føre til skærpede afsætningsvan
skeligheder for hele erhvevervslivet.

Den vigtigste årsag til de økonomiske kriser er kapita
lismens hovedmodsigelse — modsigelsen mellem produk
tionens samfundsmæssige karakter og den privatkapitalis
tiske tilegnelsesform. Heri udtrykkes modsigelsen mellem 
produktivkræfterne og de kapitalistiske produktionsrela
tioner.

Kapitalismens hovedmodsigelse fremtræder i en række 
konkrete former.

Først og fremmest i form af kamp mellem det kapita
listiske samfunds grundlæggende klasser — proletariatet og 
bourgeoisiet. Proletariatets klassekamp mod bourgeoisiet 
har sin materielle basis i det faktum, at produktionsmid
lerne, der efter deres karakter er samfundsmæssige, er ble



    
     
      
     
 
 

    
     
      
     
 
 

    
     
      
     
 
 

vet monopoliseret af private ejere og står over for arbej
derne som kapital.

Kapitalismens hovedmodsigelse ytrer sig desuden i mod
sigelsen mellem de direkte udbytningsforhold, arbejderne 
befinder sig i, og af realiseringsforholdene. Denne mod
sigelse kommer til udtryk i, at det stadig voksende antal 
varer, som tingliggør værdi og merværdi, kræver en stadig 
markedsudvidelse for at blive afsat. Men på samme tid 
virker den forstærkede udbytning af arbejdere og land
mænd forbrugsbegrænsende for det store flertal af befolk
ningen. Med andre ord kommer betingelserne for pro
duktion af merværdi i konflikt med betingelserne for dens 
realisering, der er afhængig af samfundets købekraft og 
proportionerne mellem de forskellige produktionsbrancher. 
Denne konflikt ytrer sig på markedet, når varerne ikke kan 
afsættes til priser, som realiserer den merværdi de indehol
der, men ofte kun til priser, som lige knap og nap dækker 
produktionsomkostningerne.

De økonomiske kriser afslører, at kapitalistisk pro
duktion til syvende og sidst afhænger af den arbejdende 
befolknings personlige forbrugsniveau.

Lenin gav en klassisk definition på modsigelsen mellem 
produktion og forbrug: “Modsigelsen mellem produktion og 
forbrug, som er kapitalismen iboende, består i, at produk
tionen vokser med enorm hurtighed, og at konkurrencen 
forbinder den med en tendens til ubegrænset udvidelse, 
mens forbruget (det personlige) vokser yderst svagt, hvis 
det i det hele taget vokser; folkemassernes proletariske til
stand giver ingen mulighed for at lade det personlige for
brug stige hurtigt."1)

1) V.I. Lenin. Samlede værker (russisk), bd. 4, s. 158

Produktionen daler ikke fordi alle samfundets behov er 
dækket, men fordi profitten formindskes og produktionen 
bliver ufordelagtig for kapitalisterne. Deres stræben efter 
større profit tvinger dem til at forstærke udbytningen af 
arbejderne, hvilket begrænser samfundets betalingsdygtige 
forbrugsevne. Heri består en af kapitalismens uløselige mod
sigelser. Forøgelse af merværdien er målet for den kapi
talistiske produktion, hvilket på samme tid stimulerer og 
begrænser dens vækst.

Kapitalismen giver produktionen samfundsmæssig ka
rakter. Flere separate produktionsprocesser forenes til én 



 
    
     
     
 
  
  

 
    
     
     
 
  
  

 
    
     
     
 
  
  

samfundsmæssig produktionsproces. Men virksomhederne er 
fortsat i privatkapitalistisk eje. Heraf opstår det kapita
listiske produkt ionsanarki.

Under dette anarki, konkurrencen og den ujævne ud
vikling foregår der hele tiden ændringer i proportionerne 
mellem de enkelte dele af den kapitalistiske reproduktions
proces. Gamle proportioner går til grunde og der opstår 
nye, som igen vil blive brudt under reproduktionspro
cessen. Produktionens proportionalitet, balancen mellem 
produktionens omfang og efterspørgslen efter dens produk
ter udvikler sig under kapitalismen kun som en tendens, 
der bryder sig vej gennem tusinder af afvigelser og misfor
hold.

Disse misforhold afspejler sig negativt i hele den kapi
talistiske økonomi. De virker som en særlig nedbrydende 
kraft, når kapitalismens modsigelser kommer til udbrud 
i kriseperioder.

Kriserne optræder som ukontrollable eksplosioner af 
kapitalistiske modsigelser. Kriserne er en middel til en mid
lertidig voldsbetonet løsning af disse modsigelser, og kun 
forbigående vil de kunne genoprette den brudte ligevægt. 
Tilmed bliver kriserne selv en mægtig faktor i videreudvik
lingen og uddybningen af kapitalismens modsigelser.
_ . Kriserne er mere eller mindre perio-
reproduktions dlsk gentagne fænomener i den ka-
cykliske karakter pitalistiske økonomi. Perioden fra

den ene økonomiske krise til den 
næste kaldes en økonomisk cyklus. Den består af fire faser: 
krise, depression, oplivning og opsving. Krisen er cyklens 
indledende og bestemmende fase. Almindeligvis viser 
krisen sig først i handelen; de skjulte mængder af urea- 
liserede varereserver vokser. Det er først og fremmest tilfæl
det med varige forbrugsgoder, men derefter melder afsætnings
vanskelighederne sig også for kortvarige forbrugsgoder, dvs. 
egentlige nødvendighedsartikler. Efterhånden når varelag
rene sådanne størrelser, at produktionen indskrænkes.

Signalet til indskrænkning af produktionen er varekre- 
ditkrisen, som kommer til udtryk i konkurser inden for 
detail- og engroshandel. Pengehungeren medfører højere lå
nerente. På børsen falder aktiekurserne. Dividenden fal
der betydeligt, mens rentefoden stiger. Alt dette afføder 
en voksende bølge af konkurser. Den kapitalistiske produk
tionskurve går nedad, indtil den når det laveste punkt, 



 
      
   

 
  
    

 
      
   

 
  
    

 
      
   

 
  
    

som er ensbetydende med, at krisen har nået sit kulmina
tionspunkt. Derefter vil produktionen i løbet af en vis 
tid ikke dale mere, men heller ikke stige. Denne fase kal
des depression.

Indskrænkning af produktionen og vareprisernes fald un
der krisen ophæver midlertidigt misforholdet mellem pro
duktion og forbrug. I depressionsfasen forbliver priserne på 
det laveste niveau. Dette bevirker, at varereserverne opbru
ges. Men de lave priser sikrer ikke en tilstrækkelig profit. 
Når priserne er lave, vil kapitalisterne søge at opnå højere 
profit gennem nedsættelse af produktionsomkostningerne, 
gennem øget udbytning af arbejdskraften og anvendelse af 
nye, mere produktive maskiner og produktionsmetoder. Ka
pitalisterne udskifter det gamle udstyr med nyt, og der 
begynder en massefornyelse af den faste kapital. Det be
tyder stigende efterspørgsel på produktionsmidler. De
pressionen går over i oplivningsjasen.

Således findes grundlaget for krisens udgang i selve 
krisen. Det materielle grundlag herfor er massefornyelsen af 
den faste kapital, som giver stødet til voksende efterspørgsel 
på markedet efter produktionsmidler. Dette medfører ind
dragelse af ekstra arbejdskraft i afdeling I’s produktions
brancher. Denne arbejdskraft fremkalder stigende efterspørg
sel efter forbrugsgenstande, hvilket resulterer i udvidel
se af brancherne i afdeling II, som igen stimulerer produk
tionen af produktionsmidler til denne afdeling. Det kapi
talistiske samfunds produktionsapparat kommer nu hur
tigere og hurtigere i bevægelse. Produktionen går over i 
opsvingsfasen, som for sil vedkommende skaber forudsæt
ninger for en ny krise.

Til trods for stigende produktion i opsvingsfasen un
dergår de arbejdendes kår ikke nogen væsentlige ændrin
ger. Arbejderklassens forbrug er stadig begrænset af arbejds
kraftens værdi. Og det betyder, at alle de modsigelser, 
der var årsag til den foregående krise, fortsætter med at 
udvikle sig. Produktionen løsrives fra markedet, og vare
ressourcernes omfang fra samfundets betalingsdygtige efter
spørgsel. Der opstår nu først skjult, så åbenlys overproduk
tion. Man opdager, at der er produceret for mange varer, 
og at det er svært at afsætte dem. Varepriserne begynder 
at falde — derefter falder profitten, og således er en ny 
krise på vej med alle dens karakteristiske kendetegn.

Enhver økonomisk krise er et slag mod kapitalismen, fordi 



   
              

 

 
      

   
              

 

 
      

   
              

 

        

den bidrager til at skabe de objektive og subjektive forud
sætninger for revolutionen. Hver cyklus udvikler sig på et 
nyt og højere teknisk niveau, hvilket fører til stigende 
samfundsmæssiggørelse af produktionen. Med hver cyklus 
skærpes proletariatets klassekamp, og den kapitalistiske pro
duktionsmådes grundlag undergraves.

Da Marx i 19. århundrede undersøgte kriserne, kunne 
den økonomiske cyklus’ omfang beregnes til 9-11 år. Men 
allerede dengang påviste Marx, at kapitalismens love giver 
grund til at anztage, at disse tal ville ændre sig. Dette blev 
senere bekræftet af virkeligheden. F. eks. var der i perioden 
1920-38 tre økonomiske kriser, nemlig i 1920-21, 1929-33 
og 1937-39. Den korte cykluslængde i denne periode var 
uløseligt forbundet med oplivnings- og opsvingsfasernes 
svækkelse og mindskede varighed og intensitet. Opsvingspe
rioderne havde ikke almen karakter, de omfattede ikke alle 
kapitalistiske lande og heller ikke alle grene af disses øko
nomi. Et eksempel herpå er cyklen 1920-29, da England 
i 1929 knap nok nåede op på 1920-niveauet, hvorimod USA 
og Japan overskred det. I cyklusperioden 1929-37, da hele 
verdens industriproduktion øgedes med 12 pct., steg indu
striproduktionen i USA med 4,6 pct, mens den i Frankrig 
faldt med 12,5 pct. I Italien var den i alle disse år 
uforandret.

5. SÆREGENHEDER VED KAPITALISMENS CYKLISKE 
UDVIKLING I NYERE TID

Set ud fra den kapitalistiske reproduktions udvik
ling kan perioden efter anden yerdenskrig opdeles i to perio
der. Den første omfatter tiden 1945-60, mens den anden 
indledtes i 1970’erne.

I efterkrigsperioden forløb repro- 
• Уп-ег <>S C<n-er duktionsprocessen i de kapitalistis-

ke lande meget ujævnt. Frankrig, 
BRD, Italien og Japan havde høje væksttempi, og kriserne 
i disse lande var ret matte. Englands økonomi udviklede 
sig i forholdsvis langsomme tempi. Oftest var USA og Ca
nada ramt af økonomiske kriser. Man kunne iagttage en 
såkaldt asynkronisering af kapitalismens verdenscyklus, da 
den strakte sig over en årrække og ikke samtidigt spredte 
sig til alle kapitalistiske lande. Således begyndte efterkrigs



           
  
     
     
 

 
 

 
 

  
     

           
  
     
     
 

 
 

 
 
  

     

           
  
     
     
 

      
     

tidens første økonomiske krise i USA i efteråret 1948. I løbet 
af ét år dalede industriproduktionen med 10 pct., mens 
arbejdsløsheden steg voldsomt. Krisen i industrien var led
saget af en stor overproduktion af landbrugsvarer og fald 
i farmernes indtægter. I Canada lammede den økonomiske 
krise industrien, og i de fleste vesteuropæiske lande kom 
den til at omfatte udenrigshandelen. Den første almene 
kriseagtige produktionsnedgang i Vesteuropa skete senere, 
i 1951-52, og var en fortsættelse af den amerikanske krise 
1948-49. I 1953-54 fandt der en mellemliggende økonomisk 
krise sted i USA. Industriproduktionen dalede med 7 pct. 
Denne krise opstod allerede før opsvinget indtraf. I 1957-58 
udbrød en økonomisk verdenskrise. Den var særlig dybtgåen
de i USA. Også i Canada, Japan og England faldt industri
produktionen. Noget senere iagttoges produktionsnedgang i 
Frankrig, mens Vesttyskland og Italien delvis var ramt 
af krise.

I februar 1960 begyndte en ny krisenedgang i produk
tionen i USA. Industriproduktionen faldt med 8,1 pct. 
På samme tid ramtes England og Canada af delvise kriser. 
Fra marts 1961 begyndte et industrielt opsving i USA, men 
i midten af 60’erne indtrådte et produktionsfald på ny i 
de kapitalistiske lande. Det gjaldt først og fremmest 
Italien, Frankrig og Japan. Men takket være højkonjunk
turen i USA, England og Vesttyskland samt på verdens
markedet, lykkedes det Italien, Japan og Frankrig at undgå 
alvorlige økonomiske rystelser, og i slutningen af 1965 
kom de* ud af krisetilstanden. Men snart ramte krisen 
England og senere Vesttyskland. I 1967 begyndte et nyt 
produktionsfald i USA. Det blev imidlertid standset tak
ket være store, militære ordrer. Men allerede i slutningen 
af 1969 faldt USA’s væksttempo igen.

Særegenhederne ved den kapitalistiske reproduktions ud
vikling i denne periode var forbundet med påvirkningen 
af bestemte faktorer.
Dc vigtigste faktorer, 
som har øvet 
indflydelse på kapita
lismens cykliske 
udvikling i perioden 
fra 40'rne til 60’erne 
også udviklingen af en 
lande og Japan, som

Anden verdenskrig og nødvendig
heden af at fjerne dens følger øve
de væsentlig indflydelse på den ka
pitalistiske reproduktions forløb 
i perioden fra slutningen af 40’rne 
til 60’erne. En stor rolle spillede 
række nye brancher i vesteuropæiske 
disse lande ikke hidtil havde haft, 



    

    
  
     
   
    

    

    
  
    
   
    

    

    
  
    
   
    

men som allerede fandtes i USA. Men disse faktorer var 
kun af midlertidig, forbigående karakter. Den kapitalis
tiske cyklus’ forløb i denne periode påvirkedes også af 
andre og mere langvarige faktorer.

Til disse faktorer må først og fremmest henregnes 
den omfattende udnyttelse af statsmonopolistiske foranstalt
ninger i såvel de enkelte kapitalistiske lande som i de 
internationale økonomiske relationer.

Skønt statens indblanding i økonomien ikke ændrer ka
pitalismens natur og følgelig ikke er i stand til at tilin
tetgøre de objektive økonomiske love, der er karakteris
tiske for dette system, har den statsmonopolistiske kapi
talisme i denne periode øvet en vis indflydelse på produk
tivkræfternes udvikling; den har bl. a. fremmet en fornyel
se af den faste kapital og midlertidigt fået produktionen 
til at slige. En væsentlig rolle spillede her statslige ordrer 
og opkøb, som i visse lande nåede op på 20 pct. og mere 
af nationalindkomsten, samt subsidier til produktion og 
eksport af en række varer.

En stor indflydelse på cykluskarakteren øver det hur
tigt udviklende tekniske og videnskabelige fremskridt, iler 
medfører ændringer i de kapitalistiske landes økonomiske 
struktur og medvirker til store anlægsbyggerier og masse
produktion af en række nye varer. Det tekniske og videnska
belige revolution stimulerer til masseudskiftning af gammel 
teknik med moderne i løbet af ret kort tid. Fremstillingen 
af produktionsmidler bliver relativ mindre afhængig af del 
personlige forbrugs udvidelse. Samtidig hermed afføder den 
tekniske og videnskabelige revolution stadig nye behov for 
kapitalinvesteringer, ligesom den fører til endnu mere udvi
det produktion af varige forbrugsgoder.

Den tekniske og videnskabelige revolution fremmer den 
fortsatte uddybning af den samfundsmæssige arbejdsdeling, 
som er den vigtigste faktor for markedsudvidelse, og føl
gelig også muligheden for afsætning af de producerede 
varer.

En af den tekniske og videnskabelige revolutions ret
ninger er dannelsen og udviklingen af datateknik, som har 
åbnet visse muligheder for at anslå det indenlandske 
og undertiden også det internationale markeds behov. 
Udnyttelsen af datateknik giver mulighed for at iagttage 
markedets løbende konjunkturer og etablere mere eller min
dre stabile forbindelser mellem brancherne. Men produk



 
          
   

   
 
 

 
          
   

   
 
 

 
          
   

   
 
 

tionens fortsatte koncentration og den statsmonopolistiske 
kapitalismes udvikling betyder det, at produktionens nøg
lebrancher i de vigtigste kapitalistiske lande i stadig hø
jere grad arbejder med det såkaldt kalkulerede marked.

Imidlertid er den tekniske og videnskabelige revolutions 
indflydelse på cyklen yderst modsigelsesfyldt. Den fører til 
nedgang i gamle brancher og stigende arbejdsløshed, hvil
ket øver negativ indflydelse på befolkningens købekraft 
og til syvende og sidst fremmer forudsætningerne for den 
næste økonomiske krise.

Også det imperialistiske kolonisystems sammenbrud har 
en vigtig indflydelse på den økonomiske cyklus’ karak
ter. Det er et modsætningsfyldt fænomen. På den ene side 
har kolonisystemets sammenbrud forværret imperialismens 
almene stilling og ført til forringede muligheder for at 
overføre kapital til en række udviklingslande, da mange 
af disse lande har indført begrænsninger for udenlandske 
investeringer. Derfor er en del af den kapital, som tidli
gere overførtes til kolonierne, begyndt at søge investerings
muligheder i hjemlandene, hvilket forøger størrelsen af 
overflødig kapital, som igen truer det pågældende lands 
økonomiske udvikling og fremmer krisen. På den anden 
side har kolonisystemets sammenbrud skabt visse mulig
heder for at fremskynde de unge staters økonomiske udvik
ling og til en vis grad stimuleret kapitaleksporten og pro
duktionsudviklingen i de imperialistiske lande.

Ændringerne i den økonomiske cyklus’ former er til
lige betinget af den kapitalistiske økonomis voksende mo
nopolisering, af strukturelle forskydninger i den, af pro
duktionens og udvekslingens tiltagende internationalisering 
samt af den stadig mere omfattende klassekamp. Den øko
nomiske kappestrid mellem de to sociale og økonomiske 
verdenssystemer har i efterkrigsperioden øvet væsentlig ind
flydelse på de kapitalistiske landes udvikling. Af frygt 
for at tabe i denne kappestrid bestræber monopolkapita
len sig på ved hjælp af statslige indgreb at forcere det økono
miske væksttempo.

Samtidig har de omtalte faktorer kun modificeret for
løbet af den økonomiske cyklus, men ikke elimineret den 
kapitalistiske økonomis cykliske udvikling. Dens modsigel
ser er blevet skarpere og skarpere og har følgelig opho
bet forudsætningerne for nye økonomiske kriser. 70’erne 
har fuldt ud bekræftet den marxistisk-leninistiske politi



       
        
             

       
        
             

      
        
             

ske økonomis konklusion om, at kriserne ikke kan afskaf
fes under kapitalismen.
„ , , . Allerede begyndelsen af 70’erne var

præget af nye rystelser i den ka- 
pitalistiske økonomi. 1 1970-71 ramle krisen USA, Italien 
og Sverige. I andre udviklede kapitalistiske lande var 
økonomien enten stagneret (BRD og Japan), eller ramt 
af tilbageslag. Efter en forholdsvis kort periode med opliv
ning og opsving trådte den kapitalistiske verdensøkonomi 
i midten af 1974 ind i en ny krise, som var endnu skarpere 
og niere dybtgående end alle økonomiske tilbageslag efter 
krigen.

I modsætning til alle kapitalismens forudgående ver
denskriser, der udspillede sig efter den store depression 
i 1929-33, da produktionsfaldet i nogle lande (i industrien) 
ledsagedes af produktionsvækst i andre lande og i nye 
brancher, omfattede krisen i 1974-75 alle kapitalistiske 
lande og praktisk taget alle grene af den økonomiske 
virksomhed.

Den første særegenhed ved krisen i 1974-75 var med 
andre ord, at den havde altomfattende karakter, hvorun
der de vanskeligheder der opstod i enkelte kapitalistiske 
landes økonomi, slet ikke eller kun meget vanskeligt kun
ne kompenseres på andres bekostning. Krisen omfattede 
alle de vigtigste grene af den kapitalistiske økonomi.

For det andet havde den kapitalistiske verden ikke si
den 1929-33 været inde i en så langvarig og dybtgående 
krisenedgang i produktionen. Industriens tilbagegang va
rede ill måneder (i Japan 15 måneder). Faldet var på 11,6 
pct. sammenlignet med perioden før krisen. Under denne 
krise dalede stålproduktionen i den kapitalistiske verden 
med 70 millioner tons, olieudvindingen med 288 millioner 
tons, produktionen af cement med 71 millioner tons, person
biler med 5,4 millioner stk. osv. Private investeringer i de 
udviklede kapitalistiske lande dalede i gennemsnit med 
godt 10 pct. i faste priser.

For det tredje begyndte konkurserne inden for industri-, 
finans- og handelsselskaberne at antage masseomfang. 1 de 
ti førende kapitalistiske lande var der i løbet af 1974-75 
mere end 120.000 store selskaber (med kapital på over en 
million dollars), som gik fallit foruden millioner af mindre 
næringsdrivende.

For det fjerde blev produktionens vækst ud over den 



  
  
  
  
        
    

 
 

 

  
  
   
  
        
    

 
 

 

  
  
  
  
        
    

   

betalingsdygtige efterspørgsel vanskeliggjort af inflatio
nen og de såkaldte strukturkriser (energi-, råstof- og lev- 
ncdsmiddelkrisen). Basis for disse kriser er den helt ska*ve 
udvikling af enkelte dele og sektorer af den kapitalistiske 
verdens økonomi. Den omstændighed, at den nuværende øko
nomiske krise er sammenflettet med en valuta- og finanskri
se af hidtil uset omfang, bidrager ligeledes til uddybelse af 
krisen.

En marxistisk-leninistisk analyse af krisens væsen og 
betydning gør det muligt at udlede to meget vigtige teore
tiske slutninger:
1. Krisen i 1974-75 kan sammenlignes med den store 
depression 1929-33 både kvantitativt og kvalitativt. Den 
store depression betød endeligt nederlag for privatmono
polistisk regulering af økonomien. Krisen 1974-75 har 
betydet nederlag for alle forsøg på at redde kapitalis
men gennem statsmonopolistiske indgreb i den kapitalis
tiske reproduktionsmekanisme. Det er karakteristisk, at 
en krise af en sådan styrke har ramt den højt udviklede 
statsmonopolistiske økonomi, der er opstået i efterkrigs
perioden.
2. De økonomiske rystelser i 1974-75 har givet anledning 
til en krise i de internationale økonomiske relationer, skabt 
af imperialismen, hvorunder imperialistiske lande har for
søgt at diktere den tredje verden bestemte betingelser. Men 
de befriede lande er nu fuldt ud i stand til at modstå imperia
listisk diktat og udvikle retfærdige, dvs. ligeberettigede 
økonomiske udenrigsrelationer.

De fundamentale sektorer, som er bestemmende for den 
kapitalistiske verdensøkonomis tilstand, befinder sig fort
sat i betydelige vanskeligheder, eftersom den kapitalistiske 
reproduktions modsigelser stadig eksisterer.

Efter anden verdenskrig og især i 
nuværende fase af kapitalismens al
mene krise iagttages en hidtil uset 
vækst i militarismen. De imperia
listiske staters militærudgifter vok

ser hurtigere end den samlede industriproduktion.
Imperialismens ideologer fremstiller økonomiens mili- 

tarisering som middel til at opretholde højkonjunktur, som 
middel til at redde kapitalismen fra økonomiske rystel
ser. I en vis periode kan økonomiens inilitarisering godt nok 
medføre en vis forøget efterspørgsel efter industriudstyr og 

Økonomiens 
inilitarisering og dens 
indflydelse på 
markedet i vor tid



 
   
    
  
       
       
 

 
   
    
  
      
       
 

 
   
    
  
       
       

forbrugsvarer. Men til syvende og sidst kan den ikke 
sikre en stabil produktionsvækst.

Monopoler, der fremstiller våben og krigsmateriel, rea
liserer værdien af de producerede varer i monopolhøje eks- 
traprofitter ved salg af disse varer til staten. Midler til 
dækning af disse leverancer får staten enten ved al påligne 
befolkningen højere skatter eller ved at udstede flere pa
pirpenge, end der er dækning for, hvilket medfører infla
tion. Under alle omstændigheder finansieres økonomiens 
militarisering ved at beslaglægge en del af arbejderklassens 
lønninger og hos landmænd og håndværkere en del af den 
værdi, de har skabt. Og de beløb, der går til oprustning, 
udgør en ret anseelig del af de kapitalistiske landes natio
nalindkomst.

Med andre ord overfører staten værdier fra det civile 
forbrugs til militærøkonomiens sektor, hvilket naturligvis 
ikke medfører nogen langvarig udvidelse af den alminde
lige betalingsdygtige efterspørgsel. Ydermere fører økono
miens militarisering til et fald i den betalingsdygtige efter
spørgsel efter civile produkter og som resultat heraf til et 
brat fald i væksttempoet i produktionen af disse varer. 
Økonomiens militarisering er udtryk for den højeste 
grad af moderne kapitalismes snylten og rådnen, da den 
fører til ødslen med samfundets produktivkræfter. Våben 
og krigsmateriel er en produktion, der er beregnet på øde
læggelse, og da våben hurtigt forældes, skal de udskiftes med 
nye. Økonomiens militarisering er en tung byrde ikke blot 
for de arbejdende, men for hele den økonomiske organis
me i de kapitalistiske lande, fordi den sluger enorme ma
terielle værdier og en betydelig del af den kvalificerede 
arbejdskraft.

Til gengæld er denne militarisering yderst fordelagtig 
for monopolerne, fordi disses effektuering af militære ord
rer i høj grad styrker deres økonomiske magt og forøger 
deres profitter. Disse profitter vokser først og fremmest, fordi 
monopolerne som regel selv fastsætter priserne på den pro
duktion, de leverer staten, og disse priser ligger betydeligt 
over produktionsomkostningerne. Staten opmuntrer bevidst 
denne prispolitik ved at placere ordrerne efter direkte, 
lukkede forhandlinger med udvalgte selskaber.

Dertil kommer, at monopolerne ved at arbejde for sta
ten sparer på vareafsætningsomkostninger, der under al
mindelige betingelser andrager store summer, ligesom de 
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Den udvikles nu i hele det kapitalistiske 
en række lande liar inflationen antaget 
Den skærpedes særlig stærkt under den 
i 70’erne. Vestlige kommentatorer taler 
om inflationseksplosion.

udnytter deres fortrinsret ved tildeling af råstoffer (der 
er mangel pa) til fordelagtige priser osv., hvilket altsam
men resulterer i, at de opnår fabelagtige profitter.

Kaprustningen er den vigtigste årsag til rystelser på 
valuta- og finansområdet, hvilket i sig selv er et af bevi
serne pa den kapitalistiske økonomis ustabilitet. Dette kom
mer konkret til udtryk i, at statens gæld vokser kolossalt, 
at valutaens købekraft daler, at valutakurserne hele tiden 
svinger, og at der opstår underskud på betalingsbalancen. 
Foruden den konstant uudnyttede industrikapacitet, den 
kroniske arbejdsløshed og andre af det kapitalistiske sy
stems skavanker illustrerer økonomiens militarisering den 
moderne kapitalismes manglende evne til rationelt at ud
nytte de af den selv skabte produktivkræfter.

A., ,, Et af de uadskillelige elementer i
or *!.* ,iy us nutidens cyklus er inflationspro-

cesserne, som foregar i næsten alle 
kapitalistiske lande.

Under kapitalismens almene krise har inflationen anta
get særlige træk, 
verdenssystem. I 
kronisk karakter, 
økonomiske krise 
i den forbindelse

Inflationen tjener som et vigtigt middel til omforde
ling af nationalindkomsten til gavn for monopolerne. Den 
fører til prisstigninger og dyrtid. Inflationen er faktisk 
en ekstraskat, der pålignes alle lønmodtagere, først og frem
mest arbejderklassen. Lønstigningerne halter som regel bag
efter prisstigningerne, hvilket betyder, at arbejdernes real
løn har tendens til fald. Det vil sige, at lønmodtagernes 
andel af nationalindkomsten bliver mindre og kapitalis
ternes større.

Under den moderne kapitalismes betingelser har infla
tionen en ødelæggende indvirkning på hele den kapita
listiske økonomi. Den ujævne prisstigning på forskellige 
varer forøger profitterne i nogle brancher og forringer ind
tægterne i andre. Dette undergraver de opnåede proportio
ner mellem brancherne, det undergraver kreditsystemet og 
vanskeliggør økonomiske beregninger. I den forbindelse har 
mange regeringer rettet opmærksomheden mod udarbejdel
se af forskellige programmer for valutastabilisering. Det 
er betegnende for disse programmer, at de hovedsagelig 



    
   
 

    
   
 

    
   
 

skal gennemføres ved hjælp af lønstop, højere skatter og 
afgifter, nedskæring af lån til små og mellemstore erhvervs
drivende og nedskæring af statens udgifter til sociale 
og kulturelle formål. De regerende kredse i de udviklede 
kapitalistiske lande vil således ud fra monopolernes inter
esser stabilisere valutaen på den arbejdende befolknings 
bekostning.

Regeringerne i imperialistiske lande taler om nød
vendigheden af deflation, samtidig med at de fortsætter 
kaprustningen, hvilket blot skærper inflationen.

Arbejderklassen vender sig imod sådanne programmer. 
Den kræver en antiinflationspolitik, som tager sigte på 
begrænsning af monopolernes magt, nedskæring af mili
tærudgifterne, demokratisering af statsapparatet og udvi
delse af samhandelen med alle lande, herunder også de 
socialistiske.



 
 

 
   
      
 
 
 

 

 
 

 
   
    

 
 

  
  

 
 

 
   
    

 
 

  
  

Kapitel 8
LOVMÆSSIGHEDER FOR MONOPOLERNES OG 

FINANSKAPITALENS OPSTÅEN 
OG NUVÆRENDE UDVIKLING

Omkring århundredskiftet trådte kapitalismen ind i sit 
højeste og sidste udviklingsstadium — imperialismens sta
dium.

Imperialismen kendetegnes ved dybtgående ændrin
ger i de kapitalistiske landes økonomi og politik på inter
nationalt plan Proletariatets revolutionære praksis har in
sisteret på en undersøgelse af disse ændringer ud fra en 
marxistisk holdning. Denne historiske opgave er løst af 
Lenin, som genialt videreførte Marx’ og Engels’ gerning.

Lenin udarbejdede imperialismeteorien, som udgør en 
epoke i udviklingen af marxistisk tænkning. I Sovjetunio
nens kommunistiske partis teser til 100-året for Lenins fød
sel hedder det bl. a.: “Lenins analyse af imperialismen 
i bogen Imperialismen som Kapitalismens højeste stadium 
og andre arbejder udgør en direkte fortsættelse og videre
udvikling af ideerne i Karl Marx’ Kapitalen."1) I samme 
anledning udtalte Leonid Bresjnev, at Marx’ økonomiske 
lære dermed blev hævet til et nyt trin.

1) Lenins værk. Teser fra SUKP’s centralkomité i anledning af 
100-året for Lenins fødsel, Fakta om Sovjetunionen, APN, 
København 1970, s. 10

Med anvendelse af den marxistiske dialektiske metode 
gav Lenin en udtømmende analyse af de nye fænomener 
i kapitalismens udvikling. Han påviste, at ud fra et øko
nomisk synspunkt er følgende fem hovedkendetegn karak
teristiske for imperialismen: “1. koncentration af produk
tion og kapital, der har nået et så højt udviklingstrin, at 
den har skabt afgjorte monopoler i verdensøkonomien; 2. 



  

 

   
 
    
       
  

  

 

   
 
    
       
   

  
   
 
    
       

 

   

bankkapitalens sammensmeltning med industrikapitalen og 
skabelse af et finansoligarki på basis af denne ‘finanskapi
tal*; 3. kapitaleksporten, til forskel fra vareeksporten, opnår 
særlig stor betydning; 4. der opstår internationale monopo
listiske kapitalistsammenslutninger, som deler verden mel
lem sig, og 5. Jordens territoriale opdeling mellem de kapi
talistiske stormagter er afsluttet. “1>

Alle imperialismens kendetegn er indbyrdes uløseligt 
forbundet, eftersom de blot er forskellige ytringsformer 
for imperialismens hovedegenskab — monopolernes herre
dømme. I en kort definition af imperialismens økonomiske 
væsen understregede Lenin, at imperialisme er monopol
kapitalisme.

Den alsidige analyse af imperialismen gjorde det mu
ligt for Lenin at fastslå de gigantiske muligheder, der åbner 
sig for den revolutionære bevægelse i den fase, og udarbej
de en teori om den socialistiske verdensrevolution i over
ensstemmelse med de nye historiske betingelser og krav. 
Lenins teori om imperialismen viser, at det kapitalistiske 
verdenssystem som helhed er modnet til en socialistisk re
volution. Men i kraft af loven om kapitalismens ujævne 
økonomiske og politiske udvikling i imperialismens tids
alder bliver den socialistiske revolutions samtidige sejr 
i alle lande ikke mulig. I sin videreudvikling af marxis
men kom Lenin som den første til den slutning, at den so
cialistiske revolutions sejr er mulig og uundgåelig først 
i enkelte lande, ja, endda i et enkelt land. I teserne til 
100-året for Lenins fødsel hedder det: “Da Lenin havde 
opdaget loven pm ujævnheden i kapitalismens økonomiske 
og politiske udvikling på dens imperialistiske stadium, 
drog han den konklusion, at de forskellige lande ikke ville 
nå frem til socialismen på samme tid, og at det ikke nød
vendigvis var i det højest udviklede land, at imperialismens 
front ville blive brudt.“1 2)

1) V.I. Lenin. Udvalgte værker i 12 bind. Forlaget Tiden, Køben
havn 1947, bd. 6, s. 151(7mperialismen som kapitalismens højeste 
stadium)

2) Lenins værk, s. 11

Ved at analysere imperialismens økonomiske og social
politiske modsigelser beviste Lenin, at kapitalismens sam
menbrud vil ske som resultat af revolutionære gennembrud 
i det kapitalistiske verdenssystems svageste led, og som 
følge af at stadig flere lande falder fra. Således blev Lenins 



 
 
     
 

 
  
      

 
 

 

 
 
 
   
 

 
 

 
 

  
      

 
 
 
  
 
 

     
     

 

imperialismeteori grundlaget for den nye teori om den pro
letariske revolution. Den var et meget stort bidrag til marx
ismens udvikling, et nyt og uvurderligt idéredskab for 
arbejderklassen i dens revolutionære kamp mod kapita
lisme.

Lenins lære om imperialismen forener organisk en dybt
gående videnskabelig undersøgelse af monopolkapitalismens 
mest komplicerede processer med en skarp kritik af borger
lige og opportunistiske imperialismeteorier.

Kapitalismens udvikling i 20. århundrede har fuldt ud 
bekræftet Lenins teori om imperialismen.

Sovjetunionens kommunistiske parti og andre marxis
tisk-leninistiske partier analyserer og sammenfatter den 
videre erfaring fra kapitalismens udvikling, de videreud
viklet Lenins teori om imperialismen og har gjort den til 
et ubetvingeligt våben i kampen for revolutionær omdan
nelse af det kapitalistiske samfund.

1. LOVMÆSSIGHEDER VED DE IMPERIALISTISKE 
MONOPOLERS OPSTÅEN. MONOPOLERNES VÆSEN

Lenin skrev, at “den fri konkurrence afføder produktio
nens koncentration, og at denne koncentration på et vist 
trin af sin udvikling fører til monopol.“D
Fremskyndelse af 
koncentrationen 
i slutningen af 
19. århundrede

Under den kapitalistiske rivalise
ring gik nogle virksomheder ned, 
og på deres bekostning styrkedes 
andre, som sejrede i konkurrence
kampen.

Ophobningen af progressive forandringer i industrivirk
somhedernes produktionsapparat og teknologi førte i an
den halvdel og især i sidste tredjedel af forrige århundrede 
til et væsentligt skred i selve produktivkræfternes struk
tur. En omfattende udvikling iagttoges i produktionen af 
metalforarbejdende maskiner. Revolutionære forandringer 
fandt sted i jern- og stålindustrien. Nye arbejdsmetoder 
blev taget i anvendelse i den kemiske industri. Inden for 
produktion og transport begyndte man at anvende forbræn
dingsmotorer. Industriens branchestruktur ændredes. Mens 

1) V.I. Lenin. Udvalgte værker i 12 bind, bd. 6, s. 63 (Imperialis
men som kapitalismens højeste stadium)



         
     
   

 
 

 
 

     

 

         
      
   

 
 

 
 

     

 

   
      
      
   

    
    

 

det før var letindustrien, især tekstilindustrien, der domi
nerede, gik førerstillingen fra begyndelse af 1870’erne over 
til jern- og stålindustrien, maskinbygningen og andre grene 
inden for sværindustrien, som nu udviklede sig betydeligt 
hurtigere end letindustrien.

De tekniske og strukturelle ændringer i industrien øgede 
storvirksomhedernes økonomiske betydning. Anvendelse af 
den moderne teknik krævede større produktion og større 
koncentration af produktionskapaciteten. Anvendelsen af 
nye fremstillingsmetoder, f.eks. i udsmeltning af stål, viste 
sig på små virksomheder at være teknisk umulig og øko
nomisk ufordelagtig. Og de nye brancher kunne fra første 
færd kun eksistere, såfremt der var tale om storbedrifter, 
baseret på moderne teknik.

Forandringen i forholdet mellem produktionens bran
cher til fordel for sværindustrien forværrede småkapita- 
lens stilling. I sværindustrien er den faste kapitals andel 
og det kostbare industriudstyrs rolle som bekendt støf*re 
end i letindustrien. Og efterhånden som den faste kapitals 
andel voksede, blev det sværere at anvende småkapitaler 
i industrien, fordi deres ejere ikke magtede de store inve
steringer i kostbart udstyr, hvis værdi først erstattes over 
en længere periode. Med produktionens tiltagende koncen
tration forstærkedes også kapitalens centraliseringsproces.

Resultatet var, at de store industriherrers positioner 
i konkurrencekampen mod de små styrkedes, og at småka- 
pitalen fortrængtes fra produktionen af storkapitalen.

Kapitalens og produktionens forstærkede koncentration 
gjorde de kapitalistiske monopolers opståen mulig og nød
vendig.
Højt 
koncentrationsniveau 
som det materielle 
grundlag for 
monopolernes opståen

Et monopol er først og fremmest et 
selskab, en sammenslutning eller 
i det mindste en aftale mellem de 
største kapitalister, i hvis hænder 
er koncentreret kapital og produk
tion i en betydelig eller afgøren- 

flere brancher, hvilket gør det muligtde del af en eller
for pågældende selskab eller gruppe af selskaber systema
tisk at sikre sig ekstraprofit.

Monopolernes mulighed for at etablere deres herredøm
me opstod i slutningen af 19. århundrede, fordi koncentra
tionen på den tid havde nået et højt niveau. På et tidli
gere tidspunkt, i første halvdel af 19. århundrede og langt 



   
  
        
        
 

   
  
        
        
 

   
  
       

   
       
 

mindre i de foregående århundreder, da koncetrationen 
endnu var relativ lav, var det faktisk umuligt at indgå 
aftaler mellem hundreder, langt mindre, tusinder af kapi
talister. En helt anden situation opstod, da koncentrationen 
havde nået et så højt niveau, at godt en snes store virksom
heder udskilte sig i de vigtigste grene af produktionen.

I slutningen af 19. århundrede skabtes ikke blot mu
ligheden, men også uundgåeligheden af monopolernes op
ståen. Selv de største individuelle kapitalister kunne ikke 
tilfredsstille det nye, kolossale omfang af produktionsen
heder og -komplekser. Heller ikke enkelte aktieselskabers 
kapitalstørrelse kunne klare dette omfang. Kun monopo
listiske sammenslutninger af store kapitaler, dvs. sammen
slutninger, som hver især rådede over en betydelig del af 
den samlede kapital i den givne branche, var i stand til 
at udvide rammerne for kapitalistisk ejendom så meget, 
at storvirksomheder kunne opstå og udvikle sig. Således 
viste det sig, at på et bestemt trin af den kapitalistiske 
ejendoms udvikling var dens monopolistiske form objek
tivt uundgåelig — den var kapitalismens reaktion på den 
af produktivkræfternes udvikling fremkaldte objektive ten
dens til afskaffelse af enhver form for privatejendom til 
produktionsmidlerne.
_ ..... Et afgørende kendetegn ved mono-De væsentligste træk, . , i . ■. . ... polerne er herredømmet over en beder karakteriserer f , .. , , . ... . ,
monopolernes væsen tydehg del af produktionen i den

givne branche. Hvilken del der er 
tale om, og hvilke metoder der anvendes for at opnå herre
dømmet, bestemmes af de konkrete betingelser. Under alle 
omstændigheder må det være en så stor del, der tillader 
det herskende selskab på basis af dets økonomiske over
legenhed at sikre sig en profit, der er betydeligt højere end 
den, som opnås af små og mellemstore virksomheder. Stor 
betydning i denne henseende har monopolernes mulighed 
for at sælge deres varer og ydelser til priser, der ligger 
betydeligt over produktionsomkostningerne, og købe de va
rer, de har brug for og som fremstilles af ikke-monopolise- 
rede virksomheder og småproducenter, til lavere priser.

Monopolets væsen fører således frem til to hovedmomen
ter: a) store kapitalers koncentration i hænderne på mono
polet, som sikres en enestående økonomisk magt og kolos
sal overlegenhed over de fleste småkapitalister tilsammen; 
b) monopolet tilegner sig monopolhøj profit — den økono



 

 
 

 

   
   
    
  
  
 
 

 

 
 

 

   
   
    
  
  
 
 

 
 

   
 
   
     
  
  
 
 

Årsager til 
koncentrationens 
vækst under 
imperialismen

miske form for realisering af det monopolistiske herre
dømme.

2. VOKSENDE KONCENTRATION OG MONOPOLISERINGSGRAD 
I IMPERIALISMENS TIDSALDER

Den frie konkurrences herredømme førte til det niveau 
i produktionens koncentration, som dannede grundlag for 

monopolernes opståen. På sin side 
fremskyndes koncentrationsproces
sen kolossalt i kraft af monopo
lernes herredømme. På basis af mo
nopolerne udvikler koncentrations

processen sig som kapitalens monopolistiske koncentration, 
hvilket gør denne proces yderst intensiv.

Socialismens sejr i USSR og verdenssocialismens opståen 
og styrkelse har øvet meget stor indflydelse på monopol
kapitalens udvikling. I sin stræben efter at fastholde de 
opnåede positioner forsøger monopolbourgeoisiet at tilpas
se sig nutidens betingelser. Den moderne kapitalismes øko
nomiske udvikling og dens modsigelser, der er forbundet 
med hele det kapitalistiske systems uhelbredelige sygdom, 
med den stadig mere dybtgående almene krise bevirker, at 
den kapitalistiske koncentrationsproces udvides, at den an
tager nye former og at den imperialistiske konkurrence 
skærpes.

Den voksende koncentration i vor tid stimuleres i høj 
grad af monopolkapitalismens omdannelse til statsmonopo
listisk kapitalisme. Ved at udvide udbytningssfæren bi
drager den statsmonopolistiske kapitalisme til forøgelse af 
monopolprofitten.

Ved at indhøste monopolistiske ekstraprofitter sikrer 
monopolerne sig en høj akkumulationsgrad. Hermed vok
ser monopolernes konkurrenceevne. Når de råder over kæm
pemæssige kapitaler, har de rige muligheder for at anvende 
de nyeste maskiner og tekniske forbedringer, de kan erob
re gunstigere afsætningsmarkeder og lettere opnå lån til 
fordelagtigere betingelser. Ved at udnytte deres fordele op
sluger monopolerne mangesmå og mellemstore virksomheder.

I vor tids tekniske og videnskabelige revolution vokser 
det tekniske fremskridts betydning som koncentrationsfak
tor.

1. Med indførelsen af moderne teknik i produktionen 



     
    

 
 

 

      
     

     
     

     
    

 
 

  
   
     

     
    

    
           
     

vokser den faste kapitals andel af hele den anvendte kapi
talmasse. Når den faste kapital vokser, medfører det en 
stigning af det nødvendige minimum af indskudt kapital.

2. Anvendelsen af nye arbejdsmaterialer og -midler og 
ny teknologi fører til, at udstyret hurtigere forældes. De 
store udgifter, der er forbundet med udskiftning af det for
ældede udstyr, kan små firmaer som regel ikke klare, og 
mange af dem går fallit.

3. Videnskaben forvandles i stadig større omfang til 
en direkte produktivkraft, hvilket gør hver enkelt virksom
heds konkurrenceevne afhængig af, i hvor høj grad den an
vender videnskabens resultater.

4. I imperialismens første periode fandtes kun en kvan
titativ forskel mellem teknikken på små og store virk
somheder. Nu findes derimod ikke blot kvanti tative, 
men også kvalitative forskelle mellem de små firmaers 
og de store monopolselskabers teknik. De små firmaer 
er baseret på forældet teknik, mens monopolerne mere og 
mere går over til automatiseret produktion.
Vækst i 
monopoliseringsgraden 
og særegenheder ved 
monopoliseringspro
cessen under nyere 
forhold

Tiltagende monopoliseringsgrad er 
den kapitalistiske økonomis lov 
under imperialismen. Borgerlige 
økonomer prøver på alle måder at 
tilsløre denne lovs virkning. Man
ge sætter sig som mål at bevise, 

at også vor tids kapitalisme bygger på “det frie initiativ" 
ligesom kapitalismen i 19. århundrede. De gør det ved at 
forvanske selve begrebet “monopol".

Et eksempel herpå er den amerikanske økonom Edward 
Chamberlins “teori om den monopolistiske konkurrence", 
der udskifter det videnskabelige begreb “imperialistisk mo
nopol" med en vulgær definition, ifølge hvilken enhver 
virksomhed, selv en håndværksvirksomhed, som tilbyder va
rer med visse individuelle egenskaber, skulle være et mo
nopol.

Adskillige borgerlige økonomer udlægger monopol som 
et filologisk begreb. Eftersom ordet “monopolist" betyder 
“den eneste", skulle der reelt ikke være en eneste branche, 
hvor monopolet hersker. Hver branche omfattes som regel 
af flere store selskaber. Dette giver mulighed for at til
sløre eksistensen af et monopol, som er udtryk for en stærk 
grad af økonomisk magtkoncentration, samt mulighe
den for at fastsætte monopolpriser og opnå monopolprofit.



 
        
       
  
    

 

  
        
       
  
    

 

 
        
       
  
    

 

Monopolet vokser ud af koncentrationen, og det dannes, 
når denne proces når et højt niveau. Monopoliseringsgra- 
den, der er en følge af koncentrationen os? årsas?en til den
nes fortsatte vækst, er organisk forbundet med koncentra
tionen. Men netop dette forsøger borgerlige økonomer at 
tilsløre. Virkeligheden tilbageviser imidlertid deres teorier.

En af de vigtigste forandringer i monopolkapitalens 
udvikling i vore dage er den væsentlige forstærkelse af den 
kapitalistiske økonomis monopolisering i det hele taget. 
I begyndelsen af dette århundrede indtog monopolerne kun 
nøglepositioner i visse brancher af industrien i en række 
udviklede lande. I løbet af de sidste årtier har monopoler
ne udviklet sig både i bredden og i dvbden og er blevet en 
afgørende kraft på alle felter inden for den kapitalistiske 
verdensøkonomi.

Først og fremmest må påpeges monopolvirksomheder
nes voksende omfang. Dette fremgår Ы. a. af, at antallet 
af industrimonopoler med milliardaktiver er vokset bety
deligt i de sidste årtier. I begyndelsen af dette århundrede 
fandtes kun ét sådant selskab, det amerikanske United 
States Steel Corp. I begyndelsen af 50’erne fandtes fire, 
nemlig førnævnte samt Standard Oil Compani of New 
Jersey, General Motors og det engelsk-hollandske Roval 
Dutch-Shell. I 1963 var antallet af milliard-selskaber 
vokset til 57 og i 1974 til 344.9

Gigantmonopoler er desuden opstået i små, højtudvik
lede kapitalistiske lande. Som eksempel kan nævnes den 
i Danmark hjemmehørende A. P. Møller koncern, som har 
de snævrest tænkelige forbindelser til international finans
kapital og det borgerlige statsapparat.1 2’ Det samme gæl
der Arbed (hjemmehørende i Luxembourg), som med en 
kontrolleret industrikapacitet på omkring 7 millioner tons 
stål (1978 er på højde med de største vesteuropæiske jern- 
og stålforetagender.3) Industrigruppen Norsk Hydro beher
sker Norges elektrokemiske industri; den tegner sig tillige 
for 3 pct. af den kapitalistiske verdensproduktion af kvæl
stofgødning.4)

1) Se: Mirovaja ekonomika i mesjdunarodnyje otnosjenija (Verdens
økonomi og internationale relationer), nr. 3, 1976, s. 144

2) Ibid., nr. 1. 1978
3) Se: Le Grand-Duché du Luxembourg, Arbed, 1978
4) V.S. Kosjeptajevskij. Ekonomika i vnesjnjaja torgovlja Nor- 

vegii (Norges økonomi og udenrigshandel), Moskva, s. 34-35



  
   
 
     
 
  
     

  
   
 
     
 
  
     

  
   
 
     
 
  
     

På den anden side udvides monopolkapitalens herre
dømme. Monopoliseringen foregår ikke længere alene inden 
for sværindustri, men også i letindustri, transportvæsen og 
handel. Monopolkapitalen trænger desuden dybere og dy
bere ind i landbruget.

Denne udvikling finder et karakteristisk eksempel i 
Danmark. Under den økonomiske krise i 1970’erne forstær
kedes den kapitalistiske koncentration i handelssektoren. 
Små butikker er stødt på alvorlige vanskeligheder, mens 
monopolkæder som Føtex og Bilka har lagt beslag på sta
dig større dele af omsætningen.1)

1) Land og Folk, 20. juli 1974

Under indflydelse af produktivkræfternes udvikling, det 
socialistiske verdenssystems vækst og en række andre fak
torer forstærkes monopolkapitalens internationalisering be
tydeligt. Hertil bidrager bl. a. den tiltagende imperialis
tiske integrationsproces. Monopoliseringsgraden i den kapi
talistiske verdens internationale handel øges hurtigt. Det 
er monopoler, der gennemfører det overvejende flertal af 
kapitaleksportoperationer. Det er endvidere karakteristisk, 
at de nationale monopoler, som dannedes i begyndelsen 
af dette århundrede, nu er omdannet til internationale 
monopoler, hvad angår sammensætningen af deltagere, om
fanget af aktivitet, virksomhedernes placering osv.

I vore dage tegner de 300 største multinationale mono
poler sig for cirka en tredjedel af den kapitalistiske verdens 
og udviklingslandenes bruttonationalprodukt, omkring halv
delen af deres industriproduktion og 90 pct. af kapital
eksporten.

En anden særegenhed ved de seneste års monopolise
ringsproces er, at den i mange kapitalistiske lande foregår 
i forceret tempo. Det kommer særlig klart til udtryk i 
Vesteuropa og Japan.

Under indflydelse af strukturændringerne i de kapi
talistiske landes økonomi, den tekniske og videnskabelige 
revolution samt økonomiens militariseringsproces foregår 
der betydelige forandringer i styrkeforholdet mellem de 
enkelte monopoler. Beregninger over 100 franske industri
selskaber viser, at positionerne er styrket betydeligt for 
de monopoler, der først og fremmest virker i de nyeste bran
cher — inden for kemisk industri, olie- og gasindustri, 
radioelektronik samt fly- og raketindustri.



 

  
   
 
 
 
          

 

  
   
 
 
 
          

 

  
   
 
 
 
          

Formerne for kapitalens koncentration og centralisering 
samt monopolsammenslutningernes former undergår væsent
lige forandringer.

Som resultat af en langvarig udvikling kan der skel
nes mellem mere eller mindre faste monopolformer: kar
teller, syndikater, truster og koncerner.

Et kartel er almindeligvis en monopolistisk sammen
slutning af kapitalister, hvor hver deltager bevarer sin pro
duktionsmæssige og forretningsmæssige selvstændighed, og 
hvor aftalerne kun omfatter priser, afsætningsmarkeder, 
produktionskvoter og lignende. I syndikatet bevarer del
tagerne deres produktionsmæssige selvstændighed, men gi
ver afkald på den forretningsmæssige, idet de opretter fæl
lesorganer for afsætning af deres varer, opkøb af råstoffer 
og lignende. En trust er en monopolform, hvori de delta
gende foretagender berøves såvel deres forretningsmæssige 
som produktionsmæssige selvstændighed. Koncernen er en 
mere kompliceret form for trustsammenslutning.

Nutildags bliver monopolernes produktions- og orga
nisationsmæssige struktur stadig mere kompliceret. Hertil 
bidrager de ændringer, der sker i produktivkræfternes ud
vikling.

De indbyrdes teknologiske forbindelser mellem de en
kelte brancher er blevet særdeles komplicerede og har for
stærket kombineringens betydning. Samtidigt forstærkes den 
såkaldte diversificeringsproces, der ytrer sig i, at produk
tioner, som ikke har teknologisk lighed med det givne mo
nopols grundlæggende produktion sluttes sammen i et og 
samme selskab.

Diversificering forandrer ikke blot monopolernes pro
duktionsstruktur, men fører også til dannelsen af en ny 
type monopolistiske sammenslutninger, de såkaldte kon
glomerater. De konkrete former for disse konglomeraters 
dannelse i de sidste år har været forskellige, men de besidder 
visse fælles træk. Som regel ledes de af finansmænd og udgør 
komplicerede industri-, handels- og finanssammenslutninger, 
der kan betragtes som en overgangsform for industrikapita
lens udvikling til finanskapital. Den mest almindelige vej til 
dannelse af konglomerater er kapitalens centralisering, og 
opkøb af aktier i allerede eksisterende selskaber. De man
ge virksomheder, som indgår i et konglomerat, har ingen 
indbyrdes forbindelse i produktionsmæssige henseende. De 
moderne konglomerater virker særlig aktivt inden for den 



      
 
  
    

 

     
   

      
 
  
    

 

     
   

      
 
  
    

 

     
   

militære produktion, hvor de er garanteret et sikkert mar
ked.

Konglomeraterne opstod som ny type monopolistisk sam
menslutning i USA. Men i de senere år er deres antal ste
get betydeligt i Vesteuropa, Japan og andre kapitalistiske 
lande.

Som resultat af alle disse processer er den overvejende 
monopoltype ikke længere snævert specialiserede firmaer, 
men sammenslutninger af mange brancher.

Resultatet af monopolernes udvikling er en væsentlig 
styrkelse af deres herredømme i de kapitalistiske landes 
økonomi. Det fremgår af følgende: væksten i monopolernes 
andel af den samlede mængde beskæftiget arbejdskraft; for
øgelse af de største monopolers andel af den samlede pro
duktion og det samlede salgsbeløb; forøgelse af de største 
firmaers andel af den samlede sum af industrimonopoler
nes aktiver.

Således har 344 monopol-milliardforetagender, som bare 
udgør 0,002 pct. af den kapitalistiske verdens selskaber, 
nu lagt beslag på et gigantisk produktionsapparat, omfat
tende ca. 2/3 af al arbejdskraft og ca. 70 pct. af alle akti
ver og profitter. På 12 år blev deres aktiver næsten femdob- 
let (fra 232,1 milliarder dollars i 1963 til 1.042 milliarder 
i 1974), og deres salgsomsætning fem gange større (fra 238 
milliarder dollars til 1.179 milliarder). Det samlede antal 
beskæftigede forøgedes med ti millioner. Disse kæmpefo
retagender beskæftigede i 1974 mere end 23 millioner men
nesker.1)

1) Mirovaja ekonomika i mesjdunarodnyje otnosjenija, nr. 3, 
1976, s. 144

Visse borgerlige økonomer søger at begrunde deres tese 
om “demonopolisering“ ved at udskifte spørgsmålet om 
monopoliseringsgraden med spørgsmålet om tempoet for den
ne proces. De prøver at få os til at rette opmærksomheden 
mod de brancher, hvor tempoet for den monopolistiske 
koncentration er dalet i den sidste tid. Men koncentrationens 
tempo kan jo ikke være ens overalt og hele tiden. De for
mer, hvorunder denne proces forløber, har heller ikke sam
me betydning. Også på dette område ytres den kapitalis
tiske økonomis ujævne udvikling.

Der findes brancher, som har opnået en meget høj grad 
af monopolisering. I USA er således 69 ud af 188 brancher 
besat af godt en snes store monopoler, som tegner sig for 



        
  
  
 
        

    

 

     
  
  
 
        

    

 

     
  
  
 
        

mindst 90 pct. af hele produktionen og i de øvrige (på nær 
den grafiske branche og tømmerindustrien) fra 45 til 89 pct. 
Inden for USA’s bilindustri fandtes i begyndelsen af år
hundredet 1600 firmaer, men kun fire var tilbage i 1974. 
Og tre af dem, General Motors, Ford og Chrysler, tegnede 
sig da for 97,8 pct. af den samlede bilproduktion i USA.1)

1) Mirovaja ekonomika i mesjdunarodnyje otnosjenija, nr. 3, 
1976, s. 144

2) Ibid.
3) Ibid.
4) Ibid.

I den kapitalistiske verdens olieindustri dominerer syv 
store monopoler, som indgår i det internationale oliekar
tel. Alene to af disse (Exxon og Royal Dutch-Shell) tegner 
sig for ca. 30 pct. af al olieudvinding og mere end 1/3 af 
olieraffinaderiernes kapacitet i den kapitalistiske verden.2)

I kemisk industri dominerer det vesttyske selskab 
Hochst, det engelske Imperial Chemical Industries og det 
amerikanske E. J. Du Pont de Nemours. Værdien af disse 
tre monopolers produktion voksede fra 4,2 milliarder dol
lars i 1960 til 21,6 milliarder i 1974. De ti største kemiske 
monopoler tegner sig for mere end halvdelen af den kemiske 
vareproduktion 3’

De fem største elektrotekniske monopoler, de ameri
kanske General Electric, IBM, ITT og Western Electric 
samt det hollandske Philips tegner sig for 2/3 af den kapi
talistiske verdens udstyr. Alene IBM producerer mere end 
70 pct. af alle datamaskiner, der fremstilles i den kapita
listiske verden.4)

På samme tid er monopoliseringsgraden i en række 
brancher forholdsvis lav. I disse brancher er der endnu sto
re “reserver** til fortsat udvikling af monopoliseringen.

Men efterhånden som denne proces nærmer sig sit hø
jeste niveau, kan dens væksttempo ikke undgå at falde 
(den udtrykkes jo i de største monopolers stigende andel 
i den samlede produktion).

Alt delle betyder imidlertid ikke, at der vil indtræde 
et tidspunkt, da den monopolistiske koncentrationsproces 
ophører i de højt monopoliserede brancher. Denne proces 
fortsætter, men kommer til udtryk i andre former. De største 
selskabers andel i den samlede salgssum eller produktion 
kan også holde op med at vokse. Men de absolutte størrel
ser af kapital, produktion og profit for hvert af disse store 



 
 

 
 

        
      
        

 
 

 
 

 
 

        
      
        

 
 

 
 

  
        
       
 
    

selskaber vokser. Og dette er en mindst lige så anskuelig 
form for tiltagende monopolisering som væksten i de fø
rende selskabers andel.

3. MONOPOLET OG KONKURRENCEN
I IMPERIALISMENS TIDSALDER

Monopolernes herredømme 
og uddybningen af 
kapitalismens

Etableringen af monopolernes herredømme har ført til 
uddybning af kapitalismetis grundlæggende modsigelse.

Den kapitalistiske samfundsmæs- 
siggørelse af produktionen opnår sit 
højeste udviklingstrin under impe- 

grundlæggende modsigelse rialismen. Men eftersom denne sam- 
fundsmæssiggørelse gennemføres af 

monopoler, hvis eneste ledemotiv er altomfattende udnyttel
se af de underlagte virksomheder, produktionsbrancher 
og økonomiske områder med henblik på at få mest mulig 
profit, da opnår også den kapitalistiske tilegnelse af pro
duktionsmidler og -resultater sin højeste grad. Og efter
som profitten er resultatet af udbytning af arbejdet, be
tyder monopolernes herredømme og deres tilegnelse af stør
steparten af profitten, at den kapitalistiske udbytning af 
det samfundsmæssige arbejde og beslaglæggelsen af den 
samfundsmæssige rigdom opnår sin højeste grad.

Nye fænomener i monopolernes udvikling er ikke blot 
en særlig form for den kapitalistiske samfundsmæssiggørel- 
sesproces i nuværende fase; de ytrer sig også i visse ændrin
ger af det kapitalistiske tilegnelsessystem, i dets tilpasning 
til den tekniske og videnskabelige revolutions betingelser, 
den voksende klassekamp i kapitalens verden, sameksisten
sen, happestriden og kampen mellem de to samfundssystemer. 

. Uddybningen af kapitalismens grtind-
ntl“arxistlse . læggende modsigelse på basis af 

kontra konkurrence monopolernes herredømme ytrer sig
i skærpelsen af alle de af den 

afledte modsigelser samt i den forstærkede konkurrence. 
Borgerlige økonomer hævder, at monopolernes herredøm

me afsliber det borgerlige samfunds modsigelser og til sidst 
fjerner dem. Herudfra drager de den slutning, at man ikke 
skal bekæmpe imperialismen, men derimod opretholde den. 
På metafysisk vis sætter borgerlige økonomer monopol og 
konkurrence op mod hinanden. Og mens nogle af dem så



     
   
 

 
 

 
 

          
 

 

     
   
 

 
 

 
 

          
 

 

     
   
 

              
 

 

ledes konkluderer, at konkurrencen afskaffes af monopoler
ne, erklærer andre, at så længe konkurrencen bevares, eksi
sterer der ikke noget monopolherredømme. De siger: enten 
har vi “det rene monopol", dvs. ét firmas absolutte mono
polisering af en hel branche, eller “den rene konkurrence", 
som er ensbetydende med, at der ikke eksisterer noget mo
nopol. Og eftersom man meget sjældent oplever ét firmas 
absolutte monopolisering af en hel branche, hævder man 
på dette grundlag, at der overhovedet ikke eksisterer noget 
monopolherredømme, og at moderne kapitalisme som hid
til repræsenteres af det frie initiativ.

På den anden side skaber den hidtil usete forcering af 
monopoliseringsprocessen og monopolernes voksende magt 
også en anden tendens i udviklingen af den borgerlige øko
nomiske videnskab. Der er tale om et direkte forsvar af 
monopolerne, som bos flere borgerlige skribenter gøres sy
nonyme med det tekniske og sociale fremskridt.

Sådanne ræsonnementer pynter på den moderne ka
pitalisme og tilslører den omstændighed, at det bor
gerlige samfunds modsigelser på det imperialistiske sta
dium i høj grad skærpes som følge af, at konkurrencen 
ikke ophører med monopolernes opståen, men tvært
imod skærpes betydeligt.
Skærpelse af 
konkurrencen og 
ændringer af dens 
karakter under 
imperialismen 
ser. Under imperialismen er konkurrencens vigtigste del
tagere de få, men økonomisk meget stærke monopoler. Den 
monopolistiske privatejendoms væsen gør den kapitalistiske 
konkurrence uundgåelig såvel inden som uden for monopo
lerne. Det vigtigste middel i konkurrencekampen under de 
nye betingelser er netop erobringen af en monopolstilling, 
dvs. en særlig privilegeret stilling. Teknikkens udvikling 
underlægges monopolistisk kontrol.

Under imperialismen forandres også konkurrencens mål. 
Før imperialismen var konkurrencen et middel til at sikre 
sig lige profit for lige stor kapital. Men monopolerne 
lader sig ikke nøje med gennemsnitsprofit; de konkurrerer 
med andre virksomheder for at opnå ekstraprofit. Og objek
tivt tillader deres monopolstilling dem gennem konkurren
ce at opnå denne ekstraprofit. Og monopolet stiller sig 

Før imperialismen var det vigtigste 
middel i konkurrencekampen ud
viklingen af teknikken og den der
med følgende nedsættelse af pro
duktionsomkostninger og salgspri-



 
  
 
   
       
 
  
 

 
  
 
   
       
 
  
 

 
  
 
   
       
 
  
 

ikke tilfreds med, at konkurrentens stilling svækkes, nej, 
det kæmper for helt at tilintetgøre ham. Åben konkurren
ce afløses af fordækte studehandler — de fås sammensvær
gelse mod alle andre. Alt delte er bestemmende for konkur
rencens nye kvalitet og yderste skarphed. Samtidig udvi
des konkurrencekampen — den kommer til at omfatte nye 
deltagere.

Karakteristisk i den nuværende situation er de meget 
udbredte, forskellige former for såkaldt prisløs konkurren
ce. Sagen er, at under den tekniske og videnskabelige revo
lution bliver de kapitalistiske selskabers konkurrenceevne 
i stadig højere grad afhængig af varernes kvalitet og hold
barhed, af afsætningsmetoderne, tjenesteydelsernes karak
ter og betalingsbetingelserne. Monopolerne indfører i vidt 
omfang nye produktions- og afsætningsmetoder for at ud
vide deres positioner på det nationale og internationale 
marked. Udgifterne til forskning og teknologi spiller en 
stadig voksende rolle. Endvidere øges betydningen af kon
trol med de patenter, som koncentreres i de største monopol
sammenslutninger. 1 Vesttyskland er således 51,6 pct. af 
alle patenter i hænderne på 1 pct. af samllig patentejere.

Stadig større betydning i den moderne kapitalismes 
økonomi får den konkurrence, der er forbundet med frem
stillingen af nye varer og materialer. Et af konkurrencens 
vigtigste midler og retninger bliver reklamen. Når man 
ser de enorme reklameudgifter (i visse tilfælde overstiger 
de 1/3 af vareprisen), er det klart, at reklamen mister sin 
kvalitet som samfundsgavnlig funktion — at informere kø
berne — og er blevet til tomt frådseri med samfundets 
ressourcer.

Positioner inden for den statsmonopolistiske mekanis
me bliver genstand for særlig skarp konkurrencekamp under 
moderne betingelser. Monopolerne kæmper om statslige ord
rer, investeringer og kreditter, om fordelingen på statsbud
gettet og finansieringsmidler uden for budgettet, om udnyt
telse af de forskningsresultater, som indhøstes på statens 
forskningsinstitutioner. Statens økonomiske programmering 
bliver konkurrenceobjekt.

Eftersom de store monopolsammenslutninger nu produ
cerer så enorme varemængder, at de må eksporteres foi at 
blive afsat, bliver hvert monopol også deltager i konkur
rencekampen på det kapitalistiske verdensmarked.



 
 

             

 

   
 
   
 

   
 

           

 

   
 
   
 

               

 

   
 
   
 

De små næringsdrivende 
og den frie konkurrence 
under imperialismen

Alt dette betyder imidlertid ikke, 
at de træk, der var karakteristiske 
for konkurrencen før imperialismen, 
vil forsvinde fuldstændig.

Den frie konkurrence opretholdes. “Intet sled i verden 
har der været monopolkapitalisme uden fri konkurrence i en 
hel række erhvervsgrene, og det vil der intet sted være,**1) 
skrev Lenin. Monopolerne dominerer, de beslaglægger alle 
økonomiske kommandoposter, men ikke hele økonomien. 
Selv i et så monopolistisk land som USA beskæftiger over 
75 pct. af ialt 4,5 millioner fungerende firmaer kun under 
5 ansatte. I industrien drejer det sig om indehavere af 
reparationsværksteder med en eller to ansatte. 1 handel 
og service om indehavere af småbutikker, tankstationer 
osv. Deres økonomiske stilling er yderst ustabil.

1) V.l. Lenin Udvalgte værker i 12 bind, bd. 10, s. 163 
(Om partiprogrammet)

2) Ibid., bd. 6, s. 150
(Imperialismer» som kapitalismens højeste stadium)

Men den frie konkurrence under imperialismen er langt
fra den samme som for imperialismen. Under imperialis
men er den præget af monopolernes herredømme. Kun en 
meget snæver sektor af erhvervslivet er tilbage for den 
frie konkurrence, eftersom de små og mellemstore virksom
heders andel af den samlede produktion er ubetydelig. 
Størsteparten af de indbyrdes konkurrerende små og mel
lemstore virksomheder er direkte eller indirekte under mo
nopolernes kontrol.

De yderst vanskelige eksistensbetingelser for de små 
og mellemstore virksomheder under imperialismen er be
stemmende for den meget hårde, indbyrdes konkurrence
kamp. Mange små næringsdrivende som er ude i fri konkur
rence, udbyttes samtidig af monopolerne i de samme hårde 
konkurrencekampe, som disse fører.

Den omstændighed, al der ved siden af monopolernes 
herredømme også opretholdes fri konkurrence, skærper blot 
alle kapitalismens modsigelser. Lenin påpegede, at “mo
nopolerne ikke fjerner den frie konkurrence, som de er vok
set ud af, men består ved siden af den og over den og så
ledes fremkalder en række særlig krasse og skarpe modsi
gelser, gnidninger og konflikter**.2) De små næringsdri
vendes afhængighed af monopolkapitalen stiller til syvende 



      
 

  
   
    
 

      
 

  
   
    
 

      
 
  
   
    
 

og sidst mange af dem i direkte opposition til den. Modsi
gelsen mellem det monopolistiske og det ikke-monopolis
tiske bourgeoisi uddybes. I forsøget på at finde en udvej 
og afværge ruinering søger en del af de små erhvervsdriven
de at begrænse monopolernes herredømme. Således opstår 
der basis for, at dette sociale lag kan deltage i hele folkets 
kamp mod monopolernes magt. Men på samme tid tilstræ
ber storkapitalen at splitte den voksende enhed mellem 
arbejderklassen og mellemlagene ved at benytte entrepri
sesystemet og andre smidige former for ekspansion, således 
at de små og mellemstore foretagenders ydre, tilsyneladen
de selvstændighed opretholdes.

4. FINANSKAPITALENS VÆSEN OG LOVMÆSSIGHEDER 
VED DENS UDFORMNING

Monopoler opstår ikke kun i produktionen, men også 
inden for banksektoren. Dannelsen af bankmonopoler var 
_. , , en følge af bankkapitalens høje

mans api a ens væsen koncentrations- og centraliseringsni
veau. Og grundlaget herfor var produktionens koncentra
tion. Produktionens koncentration bevirkede, at større mæn
gder pengekapital blev frigjort og tilflød bankerne. På den 
anden side har den udvidede produktion medført, at mæn
gden og andelen af lånemidler i den samlede kapitalsum, 
der funktionerer i industrien, er forøget i absolut henseen
de. Store virksomheder behøver store kreditter, hvilket 
ligeledes har medvirket til at udvide bankerne.

Med dannelsen af industri- og bankmonopoler har for
holdet mellem banker og industrivirksomheder ændret ka
rakter. Bankmonopolerne begrænser sig ikke længere til 
kun at yde kreditter. De vinder også indpas i industrien. 
Bankerne opkøber aktier af industriselskaber, yder dem 
lån mod sikkerhed i værdipapirer og er med til at oprette 
nye industrivirksomheder.

Samtidig med at bankmonopolerne trænger ind i indu
strien, foregår også det modsatte — at industrimonopoler
ne trænger ind i bankvæsenet. Industrimonopolerne køber 
aktier i storbankerne og åbner enddog egne banker.

Som resultat heraf opstår der mellem bank- og industri
monopoler en tæt, indbyrdes afhængighed, en snæver sam
menfletning af interesser. Dette forstærkes gennem de per



 
  
  
 

 

   
  
   
   

 
  

 

 
 

   
  
   
  

 
  
  
 

 

   
   
   
  

sonlige forbindelser mellem bank- og industrimonopoler
nes ledelser. Bankledere indlager ledende poster i industri
virksomheder, og de vigtigste poster i bankmonopolerne 
besætles af industriselskabernes ledere.

Bank- og industrimonopolernes sammenfletning og sam
menvoksning betyder netop dannelse af finanskapital. Den
nes væsen har Lenip karakteriseret i følgende ord: “... fi
nanskapitalen er den bankkapital, der er smeltet sammen 
med de monopolistiske industrisammenslutningers kapital, 
og som er koncentreret i nogle få monopolistiske storban
ker... “*)

Med dannelsen af finanskapital opstår en ny type mo
nopoler, en ny type kapital, der, som Lenin påviste, 
“er særlig bevægelig og smidig, særlig sammenflettet, i det 
enkelte land og internationalt, særlig upersonlig og løs
revet fra den direkte produktion og som særlig let koncentre
res og som endnu langtfra er koncentreret.“1 2> Finanskapi
talen indtager en dominerede stilling i de kapitalistiske 
lande.

1) V.I. Lenin. Udvalgte værker i 12 bind, bd. 6, s. 150-151 
(Imperialismen som kapitalismens højeste stadium)

2) V.I. Lenin. Samlede værker (russisk), bd. 27, s. 95

Monopolisering 
af bankvæsenet

Storbankerne er en uadskillelig del 
af finanskapitalen. Bankernes rolle 
i den kapitalistiske økonomi vok-

ser hele tiden, og deres virkefelt udvides. Mens det i begyn
delsen af århundredet var en relativ lille gruppe industri
drivende, der havde adgang til banklån, drejer det sig nu 
om hundrede tusinder af små ikke-monopoliserede nærings
drivende inden for industri, landbrug og service, som 
benytter sig af forskellige former for bankservice. I vore 
dage udbytter bankerne de bredest tænkelige lag i det bor
gerlige samfund.

Til trods for udvidelse af den praksis, der hedder selv
finansiering, dvs. mobilisering af egen akkumulation med 
henblik på investering, er industriselskaberne også nu nødt 
til at hente hjælp gennem kreditsystemet for at bevare 
cg konsolidere deres positioner under den forbitrede kon
kurrences betingelser.

Grundlaget for storbankernes voksende indflydelse 
er de enorme pengeressourcer, som er koncentreret i 
bankerne. De kapitaler, som de største bankmonopoler i 



   
 
  

 

  
    
     
    

   
 
  

 

  
   
     
    

   
 
  

 

  
    
     
    

den kapitalistiske verden råder over, andrager 10-20 milliar
der dollars, og i de største amerikanske banker benved 40 
milliarder dollars.

I løbet af de sidste årtier, og navnlig i de seneste år, 
er monopoliseringen inden for bank- og kreditområdet øget 
betydeligt.

I dag kontrollerer 100 banker 85-90 pct. af alle finans
operationer i den kapitalistiske verden. I begyndelsen af 
1975 fandtes i USA 177 banker (0,01 pct. af samtlige for
retningsbanker i USA), hvis aktiver udgjorde 446,5 milliar
der dollars, eller 48,5 pct. af alle amerikanske forretnings
bankers aktiver (mod 36,9 pct. i 1960). I England kontrol
lerer knn fire banker mere end 90 pct. af alle bankindskud. 
I Frankrig havde de ti største banker i 1974 ca. 70 pct. 
af alle bankaktiver og næsten 80 pct. af alle indskud.1)

1) Mirovaja ekonomika i mesjdunarodnyje otnosjenija, nr. 1, 
1976, s. 152-153

Monopoliseringen af bank- og kreditsystemet foregår 
hovedsagelig på bekostning af småbankers fallit eller 
ved sammensmeltning og opslugning af banker, dvs. gen
nem bankkapitalens centralisering.

Et andet ekspansionsmiddel, som bankmonopolerne nu 
benytter sig af, er oprettelsen af en mængde filialer. En 
metode, der er blevet særdeles udbredt i de senere år, går 
ud på at oprette særlige selskaber (holdingselskaber), som 
opkøber de kontrollerende aktieposter i selvstændige ban
ker og således sætter disse under kontrol af en snæver grup
pe personer. Omfanget af de såkaldte fuldmagtsoperationer 
vokser også hurtigt. Ved at anvende den kapital, som de 
midlertidigt får stillet til rådighed, kan bankerne udvide 
deres økonomiske herredømme til nye områder.

De kapitalistiske banker praktiserer i vid udstrækning 
udstedelse af hypoteks- og forbrugslån til befolkningen. 
De forskellige låneydelser, især afbetalingslån, giver ban
kerne store profitter. Ofte må låneren betale en bankren
te på op til 20 pct. pro anno, men undertiden er renten end
nu højere.

I de seneste år er udbredelsen af et kompliceret system 
af finansierings- og kreditinstitutter, som udfylder forskel
lige specialiserede funktioner, blevet karakteristisk i den 
kapitalistiske økonomi. Der iagttages stigende aktivitet i 
spare- og lånekasser, forsikringsselskaber, pensionsfonde og



  
  
    
     
     
  

  
  

   
     
     
  

  
  

   
     
     
  

invesleringstruster. Den vigtigste rolle for de fleste af 
disse er al akkumulere den brede befolknings opsparing 
og overdrage den monopolerne til udvidelse af den kapita
listiske akkumulation.

Praktisk taget alle finansieringsinstitutter — forsikrings
selskaber, investeringsi ruster, sparekasser og andre — er 
kommet tinder kontrol af bankerne, som således disponerer 
over alle befolkningens opsparede midler.

Det stærkeste led i nettet af specialiserede institutio
ner er forsikringsselskaberne. Deres betydning i finans
kapitalens system er vokset betydeligt i de senere årtier.

Arsagen til disse selskabers rivende vækst i den kapi
talistiske verden er aldeles ikke nogen “eksplosiv lønudvik
ling", som monopolernes fortalere hævder. En sådan for
klaring står ikke for nærmere kritik. Den vigtigste årsag 
til forsikringsselskabernes vækst er millioner af arbejden
des usikkerhed for morgendagen, idet de så vidt muligt 
forsøger at gardere sig i tilfælde af arbejdsløshed, arbejdsu
lykker, tab af forsørger osv. I USA, England, Frankrig, 
Vesttyskland, Japan og alle andre fremskredne kapitalis
tiske lande findes nu millioner af indehavere af forsikrings
policer.

Forsikringsselskaberne ophober enorme summer af fri 
pengekapital og investerer disse midler i industriaktier og 
andre værdipapirer, de spekulerer i fast ejendom og yder 
lan til staten. 1 England og USA er forsikringsselskaberne 
kilde til mere end halvdelen af den kapital, som er nødvendig 
for at dække industriens behov for langfristede midler.

Noget forskellig fra forsikringsselskabernes rolle er in
vesteringstrusternes. Deres voksende betydning står i for
bindelse med den stærkt stigende omsætning af værdipapi
rer. Investeringsselskaberne køber aktier i andre firmaer 
for midler, der er opnået ved salg af deres egne værdipapi
rer. Disse selskaber, som beskæftiger sig med dobbelt 
kuponklipning, udnyttes af monopolerne til udvidelse af 
den kapitalistiske akkumulation. Samtlige specialiserede 
kredit-og finansieringsinstitutters betydning er i de senere 
år vokset betydeligt.

, Bankvæsenets voksende monopoli-rinanskapitatens , , ■ ■ i i ■ г . i iл sering forer til yderlig forstærkelse
ormning bankernes forbindelser til indu

strien. Trods en tendens til voksende selvfinansiering af 
industrimonopolernes virksomhed bliver bankernes rolle ikke 



     
         
 
 
 
 
        

               
 
 
 
 
  
    

     
         
 
 
 
 
  
    

mekanisk reduceret, heller ikke på kreditområdet. Bankkre
ditternes omfang er vokset betydeligt i de sidste årtier. 
Kreditforbindelserne mellem banker og storindustri er blevet 
mere komplicerede og forskelligartede. I USA og Vesteuropa 
er betydningen af bankkreditter med middellang løbetid 
vokset efter anden verdenskrig. Bankerne (og i første række 
de statslige kredit- og finansieringsinstitutter) får større 
betydning som kilde til langfristet kreditgivning.

Ved at opsamle store pengeressourcer tilstræber bankerne 
og de øvrige kredit- og finansieringsinstitutter at vinde 
stadig større indpas i industriselskabers, handels- og andre 
firmaers kapital. Det er blevet en hovedregel i vore dage, 
at bankerne disponerer over store mængder af værdipapirer. 
Det drejer sig om meget store beløb. Bankerne og deres sam
menslutninger ordner industriselskabernes finanssager. Ilvis 
et selskab for eksempel udvider sin aktiekapital eller ud
skriver et lån, vil papirerne som regel blive ekspederet af 
banker. Det er klart, at de mest profitable og perspektivrige 
aktier herunder havner i bankerne.

Bankmonopolernes fond- og stiftervirksomhed er vokset 
betydeligt i de senere år. Det er vanskeligt at finde et ek
sempel på en nydannet industrivirksomhed uden bankmo
nopolers deltagelse i en eller anden form. Det samme gælder 
finansieringsoperationer til udvidelse af virksomheder, an
bringelse af værdipapirer på pengemarkedet osv.

På den anden side er industrimonopolernes aktivitet 
tillaget under bank; og industrikapitalens sammenvoksnings
proces efter anden verdenskrig. Flere monopolsammenslut
ninger i industrien har oprettet egne banker og udvidet 
deres deltagelse i kredit- og finansieringsinstitutterne.

Statens voksende deltagelse øver stor indflydelse på fi
nanskapitalens udvikling under de nuværende forhold. At 
der i en række lande findes en betydelig sektor af statsejen
dom samt statslig regulering af kapitalinvesteringer og kre
ditter, statslige skattebegunstigelses- og tilskudsordninger, 
udvidelse af det statslige marked m. m. præger i høj grad 
den moderne finanskapitals mekanisme.
„ En analyse af finanskapitalen er

orgcr ige teoner analyse af udformningen af det
om finanskapitalen , , / , .. ,borgerlige samfunds monopolistiske 
top, som hersker over hele samfundet uanset de forskellige 
politiske iklædninger, den moderne kapitalisme ifører sig. 
Skal man give en karakteristik af finanskapitalen, må man 



    
        
     
      
     

    
        
      
      
     

    
               
      
     

først afdække det reale styrkeforhold mellem klasserne, den 
reale situation — på den ene side det stadig mere snyltende 
fåtal af magnater, og på den anden side nationens overvejende 
flertal, der er udsat for stadig større udbytning og undertryk
kelse. Det er ikke overraskende, at den borgerlige videnskab 
så vidt muligt forbigår disse problemer.

Den kendsgerning, at koncentrationen og centraliserin
gen foregår særlig intensivt i industrisektoren, udnytter 
borgerlige økonomer i vore dage til forstærket propaganda 
for teorien om, at finanskapitalen likviderer sig selv gennem 
en påstået opløsning af forbindelserne mellem banker og 
industriselskaber. Ved en falsk udlægning af kendsgerninger 
om industriselskabernes voksende selvfinansiering hævder 
de, at bankernes rolle er dalende, og at storindustrien mere 
og mere isoleres fra storbankerne.

Men i virkeligheden er bankmonopolernes rolle i de 
sidste årtier ikke formindsket, men i høj grad tiltaget.

Denne stigende selvfinansiering kan ikke begrunde nogen 
konklusion om bankernes dalende rolle. Og det så meget 
mere, som den tiltagende selvfinansiering hverken er et 
konstant fænomen eller noget, der foregår overalt. Og selv 
der, hvor dette fænomen kan iagttages, er det ikke ensbety
dende med, at bankernes rolle mindskes eller at de isoleres 
fra industrien. Tværtimod forstærkes bankernes indtrængen 
i industrien; der oprettes nye, mere komplicerede, men til 
gengæld varigere forbindelser mellem banker og industri
virksomheder.

Den forcerede monopoliseringsproces og monopolernes 
tiltagende herredømme i de kapitalistiske landes økonomiske 
og politiske liv afføder voksende utilfredshed blandt små
borgerlige lag i by og på land og blandt repræsentanter for 
det ikke-monopolistiske borgerskab. Under indflydelse af 
de forandringer, der finder sted, forstærkes kritikken af 
imperialismen i den borgerlige litteratur og presse ud fra 
småborgerskabets holdninger.

Repræsentanter for denne retning, der afspejler den vok
sende utilfredshed med finanskapitalens åg, kritiserer mono
polerne ud fra småborgerlige standpunkter. Den stærke side 
i deres værker er, at de afslører finanskapitalens herredømme 
og dens skadelige følger for de kapitalistiske landes sociale 
og økonomiske udvikling. Men langt de fleste af disse vær
ker er præget af småborgerligt snæversyn. I mange tilfælde 
forklarer de finanskapitalen som noget tilfældigt, som noget 



     
 

  
    
 
 
   
  

     
 

  
    
 
 
   
  

     
 
  
    
 
 
   
  

der ikke er karakteristisk for den “sande" kapitalisme. 
Undertiden opdeles monopolerne i “gode" og “slemme", 
mens den borgerlige stat fremstilles som et middel, der 
kan ændre finanskapitalens karakter og tilintetgøre visse 
negative følger af monopolerne. Således fører den småbor
gerlige kritik af imperialismen i sidste ende til forsvar 
af samme.

5. DEN MODERNE FINANSKAPITALS STRUKTUR OG 
SÆREGENHEDER VED DENS UDVIKLING

Den voksende koncentration og centralisering i industrien 
og bankvæsenet og sammenfletningen af bank- og in

dustrimonopoler fører til dannelsen 
■nansgrupper af cn ny type rnon()pO]san)meIls||Ij_

ning — finanskapitalgruppen, en særlig form for monopol
sammenslutning, der afspejler bank- og industrikapitalens 
sammenvoksningsproces. Finansgruppens væsen består i, at 
den sætter nogle ganske få finansmagnater i stand til at 
oprette og udvide deres herredømme over store industri-, 
finans- og andre foretagender, omfattende alle sider af mo
derne kapitalistisk økonomi.

De vigtigste særegenheder ved finansgruppens organisa
toriske struktur er følgende:

1) gruppen har en kerne, bestående af de største og 
indbyrdes snævert forbundne bank-, kredit- og industrimo
nopoler;

2) en bestemt politisk enhed, som sikres af hovedsel
skabernes sammenvoksede topledelser;

3) kontrol over et stort antal selskaber, som virker i 
forskellige grene af erhvervslivet.

Finansgruppen adskiller sig fra andre former for mono
polsammenslutninger ved mindre grad af organisatorisk fast
hed. Der er tale om et forholdsvis stort antal selskaber, 
som indgår i flere finansgruppers indflydelsessfære. Over 
for de mange selskaber i en gruppe udvikler hovedselskaber
ne, der udgør dens kerne, sig ofte til en slags center, hvor 
afgørende beslutninger træffes, men som næsten ikke er for
bundet med selskabernes løbende virksomhed.

Gruppen anvender de mest forskellige metoder for at 
opnå herredømmet. De vigtigste er: kapitaldeltagelse, per
sonforbindelser, finansiel, organisatorisk og teknisk service 



  
         
     
         
   

  
         
     
         
   

  
         
     
        
   

samt indgåelse af særaftaler. Udnyttelse af statsmagten, 
af statsbudgettets midler og af forbindelserne ined uden
landsk kapital spiller en væsentlig rolle for udformningen 
af finanskapitalens grupper og for ændringer i deres indbyr
des styrkeforhold.

Dette system, som betyder, at ét 
Deltagersystemet selskab besidder en did af kapita
len i et andet, fremtræder som en konkret form for bank- 
og industrimonopolernes sammenvoksning og er det mest 
effektive middel til at styrke finansgrupperne. Gennem del
tagersystemet udvider finanskapitalens magnater i høj grad 
deres magtsfære. Gigantiske virksomhedspyramider, der 
kontrolleres ved hjælp af den i dem anbragte kapital, udgør 
grundlaget for de fleste finanskapitalgrupper. Deltagersy
stemet gør det muligt for finansmagnaterne ved hjælp af 
en forholdsvis beskeden kapital at kontrollere en kolossal 
mængde fremmed kapital, der er flere gange større end 
de midler, de selv har investeret direkte.

Udviklingen af aktiekapitalen og det stigende antal ak
tionærer fremmer udbredelsen af deltagersystemet, eftersom 
det bliver forholdsvis lettere at opnå kontrol over et selskab 
med ret spredt kapital. Samme resultat følger af en stadig 
mere raffineret teknik til styring af selskabernes fiktive 
kapital, f. eks. udstedelse af forskellige slags aktier, hvilket 
forøger den lille aktionærs faktiske retsløshed.

De største bank- og industrimagnaters andel af behold
ningen af værdipapirer udgør nu 2-3 pct. af deres respektive 
selskabers kapital. Men disse 2-3 pct. er tilstrækkeligt til 
at opnå kontrol over mange af disse selskaber. Saledes ud
gør 71 af 122 investeringer i værdipapirbeholdningen i Ban- 
que de Paris et des Pays Bas højst 10 pct. af det pågældende 
selskabs kapital; 32 besidder mindre end 2 pct., og 19 mindre 
end 1 pct.

For at styrke sine positioner anvender finansgruppen 
ofte kryds-deltagermetoden i selskaber, der er vigtige 
for den, dvs. flere ledende selskaber i gruppen deltager 
sammen i et givent selskabs kapital. For at skjule deres 
herredømme benytter finansgrupperne ofte særligt opret
tede formidlerselskaber.
„ , . Deltagersystemet suppleres med enrersonalunion , . 1 . . ...personalunion, som gør det muligt 
for en finansgruppe at erobre kontrollen, ikke blot over et 
givet selskab, men også over samme selskabs filialer. Og 



              
   
      

 
 

              
 

 

   
      

              
   
      

  

i den forbindelse er det ikke nødvendigt, at flertallet i de 
administrative ledelser bygger på dominans eller deltagelse 
i selskabets kapital.

I begyndelsen af 70’erne havde de 200 største industri- 
og transportselskaber i USA direktører fælles med 40 store 
forretningsbanker, 20 investeringsbanker og 30 forsikrings
selskaber. Personalunionen har klar international karakter. 
Direktører for amerikanske finansgrupper som Morgan, Ro
ckefeller, Dupont og andre beklæder samtidigt direktørposter 
i mange engelske, franske og vesttyske selskaber. Omfatten
de familieforbindelser er karakteristiske for Rothschild’ernes 
vesteuropæiske finansgruppe.1)

Personalunionens rolle i finansgrupperne er øget i de 
seneste årtier som følge af kapitalens voksende koncentration 
og centralisering samt den stadig mere komplicerede karak
ter, som styringsprocesserne i det økonomiske liv har fået. 
Ud over personalunionens indtrængen i selskabernes ad
ministration, udfolder den sig stadig oftere direkte gennem 
hoveddirektionerne og selskabernes tekniske instanser, som 
forbereder de vigtigste styringsbeslutninger, samt de for
skellige forskningstjenester, som spiller en stadig større rolle 
i ledelsen af virksomhederne. Dette understreger den stadig 
større betydning af den tredje hovedmetode til monopoli
sering af kontrollen — finansgruppernes mangesidede finan
sielle og teknisk-organisatoriske betjening af virksomhederne.

Den finansielle betjening giver et 
af de tydeligste fingerpeg om sel
skabernes tilhørsforhold til en eller 
anden finanskapitalgruppe. Finans

institutionerne, der optræder som organisationscentre for 
grupperne (forretningsbanker, holdingselskaber, forsikrings
selskaber) tilstræber at monopolisere den finansielle betje
ning af “deres" selskaber fuldt ud og udvide den maksimalt. 
Finansiel betjening optræder her på den ene side som et 
middel til at forøge gruppens profit (i kraft af den del af 
værdien, som ellers ville tilfalde en anden tjenesteydende 
bank, og i kraft af de røveriske vilkår, hvorunder diverse 
ydelser tilbydes små selskaber eller visse selvstændige sel
skaber, som er i vanskeligheder), og på den anden side er 
den et magtfuldt middel til udvidelsen af kontrolsfæren.

Finansiel betjening 
som metode for 
monopolistisk kontrol



   
       
      

 
 
 

          
 

           
      

 
 
 

         
 

   
       
      

 
  

        

Gruppernes hovedbanker sikrer som regel “deres“ virk
somheders løbende betalinger, foretager alle vigtige finans
operationer, udvider selskabernes kapital, placerer lån på 
markedet, udbetaler dividender til aktionærerne, overfører 
selskabernes værdipapirer til fondsbørsen og varetager dér 
selskabernes interesser.

I vore dage foretages den finansielle betjening af disse 
eller hine selskaber ikke af én bank, men af flere finans
institutioner, som tilhører forskellige finansgrupper. Inden 
for disse konsortier er som regel en førende hovedbank til
knyttet hver konkret virksomhed. Denne “førende** bank 
er for finansgruppens topledelse et middel til at etablere 
kontrol over disse virksomheder. De samme finansgruppers 
deltagelse i et stort antal sådanne konsortier viser som regel 
disse gruppers nære forbindelser, deres voksende gensidige 
indtrængen i hinanden og den gradvise dannelse af endnu 
mægtigere finansøkonomiske sammenslutninger, som kom
mer til at øve indflydelse på visse “gamle** finansgrupper.

Den finansielle betjening foregår ofte samtidig med, 
at gruppernes centrale selskaber tilbyder andre former for 
tjenester, som også udnyttes af finansmagnaterne til at 
styrke gruppens kontrol og udvide dens indflydelsessfære. 
Ved for eksempel at råde over talrige specielt uddannede 
folk kan finansgruppernes banker og andre centrale selska
ber undersøge betingelserne for produktion og afsætning af 
en given vare og fremsætte deres anbefalinger til de respekti
ve virksomheder, knytte forbindelser for dem med uden
landske kunder og tilbyde rådgivning af forskellig art i 
teknisk-økonomiske og finansøkonomiske spørgsmål.
Finansgruppernes 
herredomme i den 
kapitalistiske okonomi

Ved hjælp af disse metoder har en 
lille håndfuld finansmagnater nu 
erobret de dominerende positioner 
i kapitalistisk økonomi.

Ifølge sovjetiske økonomers beregninger sad 50 forende 
finansgrupper i den kapitalistiske verden i begyndelsen af 
60’erne på kontrollen over aktiver til en værdi af 529,3 
milliarder dollars. Men i 1967 androg aktiverne, der nu 
kontrolleredes af kun 20 store grupper, ialt 590,4 milliarder 
dollars. I 1974 kontrollerede Morgan, den største finansgrup
pe i den kapitalistiske verden, aktiver for 254,4 milliarder 
dollars, og Rockefeller-gruppen for 163,2 milliarder.1)
1) Miro vaja ekonomika i mesjdunarodnyje otnosjenija, nr. 2,

1976, s. 152



                          

                          

                     
    

For t iden findes i USA 26 store finansgrupper, i England 
ca. 20, i Japan og Vesttyskland ca. 10 hvert sted og i Belgi
en, Holland og Sverige 3-4 hvert sted. Mere end halvdelen 
af alle aktiver, der kontrolleres af 90 finansgrupper i alle 
kapitalistiske lande, tilfalder finansgrupper i USA (1,250 
milliarder dollars i slutningen af 1974).’> I Frankrig kon
trollerer 10 grupper aktiver til næsten 260 milliarder francs, 
hvilket er 40 pct. af den privatejede formue.

Alt dette taget i betragtning kan man sige, at mere end 
halvdelen af den merværdi, der skabes i de imperialistiske 
lande, tilegnes af finansoligarkiets førende grupperinger.

Finansgruppernes udvikling i de sidste år har været 
præget af visse særtræk. Under indflydelse af produktiv
kræfternes udvikling og skærpelsen af den imperialistiske 
konkurrence forvandles finansgrupperne i højere grad fra 
rene familieforetagender til brede koalitioner af talrige fi
nansmagnaters familier. Hertil medvirker aktieselskabernes 
udbredelse og den stadig større sammenvoksning mellem 
monopolerne og den borgerlige stat.

En stor rolle spiller tendensen til gensidig indtrængen 
og sammenfletning mellem finanskapitalens grupper. For 
disse grupper er sammenfletningssystemet et middel til mo
bilisering af store ressourcer, omfordeling af den risiko, 
der er forbundet med oprettelsen af nye store virksomheder, 
samt til tilsløring af profitten og politisk maskering.

Men finansgruppernes indtrængen i hinanden er ingen 
kilde til svækkelse af de imperialistiske modsigelser eller 
konkurrencekampen inden for finanskapitalen. Tværtimod er 
den en meget vigtig ytringsform for finansgruppernes kamp 
om magt, indflydelsessfærer og større profitter. Den er ud
tryk for næste fase i den kapitalistiske økonomis videre 
monopoliseringsproces. Under indflydelse af 1970’ernes krise 
forstærkedes finanskapitalens internationalisering i stor ud
strækning. Der jagttoges en hastig udvikling af en ny type 
multinationale bank- og industrimonopoler, hvis indflydelse 
omfatter hele den kapitalistiske verden, og som gennem 
sammenvoksning med hinanden har affødt gigantiske finans- 
industrielle sammenslutninger.

I efterkrigsårene har styrkeforholdet inden for den in
ternationale finanskapital ændret sig væsentligt.



   
  
   
   
         

   
  
  
   
        

   
  

 

   
   
         

Det er USA’s monopolsammenslutninger, der spiller ho
vedrollen blandt den kapitalistiske verdens finansgrupper. 
Et karakteristisk træk pa indeværende tvin af den ameri
kanske finanskapitals udvikling er det relative fald i New 
York-finansgruppernes andel og den stigende rolle, som spil
les af de såkaldte provinsgrupper som Mellon-, Dupont- 
og Detroit-gruppen, den californiske gruppe og andre.

Finansgruppernes herredømme over Vesttysklands, Ja
pans og visse andre landes økonomi er forstærket. I Japan 
har de 6 største finansgrupper således samlet ca. 24 pct. 
af al bank- og industrikapital i landet, og hvad angår bank
aktiver står de ikke meget tilbage for de største amerikan
ske finansgrupper.1»

1) Af iro vaja ekonomika i mesjdunarodnyje otnosjenija, nr. 2, 
1976, s. 15.3

Også finansgrupperne i England og Frankrig er meget 
stærke; ofte ligger deres interessesfærer ikke inden for disse 
lande alene. De er reelt blevet internationale finansimperier, 
og hertil hører bl. a. Rothschild- og Lazard-grupperne.

Finansgrupperne i de små vesteuropæiske lande (Bel
gien, Holland, Svejts, Sverige o. a.) er selvstændige delta
gere i den moderne finanskapitals kosmopolitiske alliance.

Realiteterne i den kapitalistiske verden viser, at den 
borgerlige propaganda om finanskapitalens “selvafskaffelse“ 
er falsk. I virkeligheden dominerer finanskapitalen mere 
end nogen sinde før kapitalistisk økonomi.

Rygraden i jinansoligarkiet, dvs. det moderne kapita
listiske samfunds monopolistiske top, der behersker alle 
sfærer i de imperialistiske staters økonomi og politik, er 
finansgruppernes magnater.

Adskillige borgerlige ideologer i vor tid hævder, at 
finansoligarkiet er forsvundet. Det skulle være “opløst” 
under indflydelse af kapitalens “demokratisering” og den 
såkaldte manager-revolution.

En anden udbredt form til forsvar af finansoligarkiet 
er tesen om den såkaldte sociale mobilitet, hvis fortalere 
påviser, at klasseforskellene i det kapitalistiske samfund 
udviskes og at storbourgeoisiet forsvinder. Denne teoris til
hængere mener, at den voksende “sociale kapillaritet” fører 
til bourgeoisiets opløsning.

Borgerskabets erklærede og ikke-erklærede ideologers un
dersøgelser af ikke-eksisterende problemer vedrørende ejen



    
  
             
      

    
 
             
      

    
 
              

 

      

domsrettens og de store formuers “fordampning** er ikke 
underbygget af et studium af realiteterne. Deres videnska
belige argumentation er forbløffende svag. Som regel gøres 
ikke engang forsøg på at bevise teoriens grundsætninger. 
Således findes der ikke et eneste værk, som statistisk liar 
bevist teorien om personformuernes spredning. Almindelig
vis føres argumentationen på aktieselskabernes store udbre
delse.

Den stadig større udbredelse af aktieselskaber i en række 
kapitalistiske lande fører i virkeligheden ikke til “demokra- 
tisering** af kapitalen, men tværtimod til styrkelse af stor
kapitalens og finansoligarkiets magt. Finansoligarkiets rol
le og betydning i de kapitalistiske landes økonomiske og 
politiske liv vokser hele tiden.

En analyse af de officielle tal om formuearv i løbet 
af nogle årtier i dette århundrede modbeviser fuldstændig 
de borgerlige ideologers tese om de store formuers forsvinden 
og privatejendommens fordampning.

Statistikken over formuearv viser, at klassedifferentiering 
ikke kun hører til kapitalismens fortid, men også er dens 
nutid. I Frankrig arver for eksempel halvdelen af befolknin
gen overhovedet intet. De er helt besiddelsesløse. Og hvis 
man dertil føjer dem, som kun har “formue** på op til 5000 
francs, hvilket reelt ikke kan regnes for formue, da udgør 
de besiddelsesløse lag af befolkningen 80 pct. Dette, de 
arbejdendes Frankrig, står over for et andet Frankrig, hvor 
et fåtal af velhavere, som blot udgør nogle få procent af 
befolkningen, ejer næsten 70 pct. af hele privatformuen. 
I begyndelsen af 70’erne besad 3 pct. af de rigeste ameri
kanere og englændere henholdsvis 57 og 61 pct. af disse 
landes nationale rigdomme.1)

I den senere tid er der foregået væsentlige ændringer 
i finansoligarkiets sammensætning. Foruden de store, pri
vate formueejere spiller toppen af erhvervsledere inden for 
private og statslige virksomheder nu en stadig større rolle 
i oligarkiet.

Det er som helhed karakteristisk for kapitalismen, at 
de private kapitalejere skiller sig ud fra deltagelse i selve 
produktionen og virksomhedens drift. Finanskapitalens her
redømme medfører, at denne adskillelse mellem kapital som 



              
   
   
  
 

              
   
   
  
 

              
   
   
  
 

ejendom og kapital som funktion opnår sit højeste stadium. 
En vigtig rolle spiller her de objektive forandringer i den 
kapitalistiske produktionsmåde: udviklingen af den kapi
talistiske samfundsmæssiggørelse af produktionen, de stadig 
mere komplicerede ledelsesfunktioner, den “associerede ka
pitalists" afløsning af den individuelle privatkapitalistiske 
ejendomsform i form af aktieselskab eller statsvirksomhed.

Ejeren af produktionsmidler bliver i stadig højere grad 
til en kuponklippende rentiermonopolherre. Denne tendens 
kommer klarest til udtryk i USA, hvor det amerikanske 
finansoligarkis sociale struktur fremtræder i den reneste 
form.

I Frankrig, Italien og andre udviklede kapitalistiske 
lande er den proces, hvorunder kapital som funktion adskil
les fra kapital som ejendom, endnu langtfra fuldført. I 
disse lande er familieselskaber ret udbredte, og her er det 
ejeren og hans slægtninge, der har det afgørende ord. Men 
også i disse lande, og især i de senere år, bliver stadig flere 
ledende poster i trusterne overdraget til lønnede erhvervs
ledere, hvilket får finansoligarkiets struktur til i stadig 
større omfang at ligne forbilledet i kapitalismens hoved
land.

Ved at bruge de fakta, som fortæller om de øverste er
hvervslederes karrierer, har borgerlige ideologer skabt teo
rien om “manager-revolutionen“. Ifølge denne teori vil disse 
topledere afløse og afskaffe finansoligarkiet, idet de fremmer 
en kvalitatiy ændring af kapitalismen og omformer den 
til “folkekapitalisme“, “humanistisk kapitalisme1' osv.

I virkeligheden afskaffer erhvervsledertoppen ikke finans
oligarkiet, men underlægges dette og går delvis op i det. 
De øverste industrilederes klassetilhørsforhold bestemmes 
af, at de optræder som aktive storkapitalister. Med tiden 
bliver nogle af de øverste topledere ejere af betydelige for
muer og selvstændige medlemmer af finansoligarkiets dy
nastier. Men de fleste vil fortsat indtage en underordnet 
stilling i forhold til de egentlige kapitalejere.

I en række kapitalistiske lande spiller adelsaristokratiet, 
de største private jordbesiddere og regerings- og militær
bureaukratiet en vigtig rolle i finansoligarkiets sammen
sætning. I England er det således ikke blot de store bank
huse, der er repræsenteret i de største monopolers ledelser, 
men også medlemmer af kongefamilien, godsejere og kolo
niaristokratiet.



 
 
  

           
  
   
 
    

   
         
 

     
    

 
 

 
 
  

           
  
   
 
    

    
           
  
   
 
    

finansoligarkicts 
politiske og 
økonomiske 
herredomme

Den monopolistiske top har til ful
de erobret den økonomiske og po
litiske magt i kapitalistiske lande. 
I USA kontrolleres den overve
jende masse af værdier af nogle

ganske fa kapitalmagnater. Den afgørende position i 
økonomien indtager ialt 250-300 plutokratiske familier, 
hvis rigdomme hele tiden vokser. I midten af 20’rne ejede 
Rockefeller ne personlig kapital på 1,08 milliarder dollars, 
som i begyndelsen af 60’erne var steget til mindst 4 milliar
der. Ford-familien ejede henholdsvis 660 millioner dollars 
og 3,8 milliarder, Mellon-familien 450 millioner og 4,7 mil
liarder, og Dupont-familien 239 millioner og 5 milliarder 
dollars. I de sidste årtier er der opstået nye dynastier i 
USA’s finansoligarki. De stigende militærudgifter og stats
lige ordrer har gjort det muligt at fostre nye millionærer, 
som først og fremmest satser på oprustning og et statsligt 
marked.

I BRD består finansoligarkiets kerne af godt en snes 
familier. Blandt vigtigste er Thyssen, Haniel og Waldthau- 
sen, som kontrollerer Ruhr-distriktet, Vesttysklands indu
strielle hjerte.

Symbolet på Frankrigs finansoligarki var før anden ver
denskrig 200 kendte familier. Men efter krigen er denne 
kreds blevet noget mindre. Dens rygrad består af nogle få 
mægtige dynastier, først og fremmest familier som Roth
schild, David-Weill, Wendell, Michelin og Peugeot.

Efter krigen er der foregået store forandringer i sam
mensætningen af finansoligarkiet i Japan. Krigen bevirkede, 
at den økonomiske magt koncentreredes endnu stærkere i 
hænderne på de gamle “zaibatsu“-familier, samtidig med 
at der udviklede sig en stor gruppe nye magnater, som ho
vedsageligt virkede inden for rustningsindustrien. De af
gørende positioner i Japans erhvervsliv er i dag reelt under 
kontrol af ca. 300 familier.

Finansoligarkiet er den moderne kapitalismes uindskræn
kede hersker. Dets diktatur gennemtrænger alle sider af 
samfundslivet i de kapitalistiske lande. Toppen af mono
polbourgeoisiet sætter sig mere og mere i modsætning til 
samfundet. Den udbytter ikke kun de arbejdende masser, 
men underkuer også andre samfundslag og opsluger småbor
gerskabet og middelbourgeoisiet. Den beriger sig umådeligt 
gennem økonomiens militarisering og kaprustningen, gen



 
 
  

           
  
   
 
    

   
         
 

     
    

 
 

   
          
 

 
 

 

     
    

   
          
 
 
  
    

  

nem finansielle manipulationer, børsspekulationer og meget 
andet.

1 vor tid vokser finansoligarkiet stadig stærkere sammen 
med det borgerlige statsapparat. 1 forsøget på at styrke 
sine økonomiske og politiske positioner tager finansoligar
kiet afstand fra det borgerlige demokratis traditionelle for
mer og griber til fascisme og åbenlys reaktion.

Finansoligarkiet er for længst vokset ud over de natio
nale grænser. Om den stadig stærkere internationale sammen
fletning inden for finanskapitalens elite skrev Lenin, at 
“dette er den eneste virkelig universelle og ubetvivlelige 
tendens, ikke for en årrække, ikke for to lande, men for hele 
verden, hele kapitalismen.”1) Den kosmopolitiske finans
kapital løsriver sig stadig mere fra national grund, sætter 
sig ikke blot op imod enkelte klasser og sociale grupper, 
men mod hele nationer. Finanskapitalens åg forstærkes hele 
tiden. Kæmpemæssige monopoler, som råder over største
parten af samfundsproduktionen, hersker over nationens 
liv. En håndfuld milliardærer og millionærer skalter og 
valter ukontrolleret over hele den kapitalistiske verdens 
rigdomme og slår mønt af hele nationers liv for deres egne 
snævre interessers skyld.

1) V.I. Lenin. Samlede værker (russisk), bd. 26, s. 232

6. MONOPOLISTISK EKSTRAPROFIT. EN SPECIFIK 
MODERNE FORM FOR KAPITALISTISK PROFIT

Monopolistisk ejendom 
og monopolistisk 
ekstraprofit

Kapitalistisk profit er en form for økonomisk realisering 
af den kapitalistiske ejendom til produktionsmidlerne.

Men med kapitalismens udvik
ling ændres de konkrete former 
for kapitalistisk ejendom, og nye 
former opstår. Tilsvarende opstår

også nye former for økonomisk realisering af den kapitalis
tiske ejendom.

Da den monopolistiske ejendom blev dominerende i 
20. århundrede, udskilte der sig en kvalitativ ny form for 
kapitalistisk profit, nemlig den monopolistiske ekstraprofit, 
som er en specifik form for økonomisk realisering af den om
stændighed, at de grundlæggende økonomiske ressourcer er 
koncentreret hos monopolerne.



    
          
     
      
  

    
           
     
      
  

    
          
     
      
  

Da enkeltpersoners ejendom var den dominerende form 
for kapitalistisk ejendom, var hver kapitalists profit objek
tivt tilnærmet genemsnitsprofitten. Den enkelte kapitalist, 
kunne opnå ekstraprofit, hvis han tog væsentlige tekniske 
nyheder i anvendelse. I samfundsmålestok udgjorde denne 
ekstraprofit et konstant fænomen, men for den enkelte ka
pitalist var den forbigående og midlertidig.

Også i vore dage eksisterer ekstraprofitten ud fra de 
økonomiske privilegier, der skabes ved anvendelsen af 
moderne teknik. I nogle tilfælde dannes den også på ikke- 
monopolistiske virksomheder. Men typisk for nutiden er, 
at de store ekstra profitter tilegnes af monopolvirksomheder. 
Ved at disponere over kolossale midler kan monopolsel- 
skaberne på deres virksomheder anvende det sidste nye inden 
for teknik og videnskab i et omfang, som er utænkeligt for 
små og mellemstore kapitalister. Og det drejer sig ikke bare 
om anvendelse af de tekniske nyheder, men også om deres 
koncentration i monopolernes hænder. Ved at opnå kon
trol over forskningsinstitutionerne erobrer monopolerne 
samtidig resultaterne af videnskabsmændenes og opfin
dernes arbejde. Om teknikkens og videnskabens resul
tater skal anvendes i produktionen eller ej, afgøres hver 
gang af monopolerne, alt efter hvilken ekstraprofit der er 
udsigt til. Specifikt for monopolerne er en merprofit som 
resultat af monopolkoncentrationen af den vigtigste masse 
af produktionsmidler, tekniske og videnskabelige opdagel
ser, råstofkilder, kommunikationsmidler, pengekapital og 
vareafsætning.

Ud over den specifikke monopolistiske ekstraprofit om
fatter den almene monopolprofit også den gennemsnitsprofit 
og almindelige ekstraprofit, som opnås ved anvendelse af 
tekniske nyheder. I deres økonomiske praksis skelner mo
nopolerne naturligvis ikke mellem disse former for profit. 
De tilstræber at opnå størst mulig profit, uanset under 
hvilken form. Men en marxistisk analyse af den særlige 
dannelse af kapitalistisk profit kræver ubetinget, at man 
udskiller den monopolistiske ekstraprofit, hvori den mo
nopolistiske form for kapitalistisk ejendom økonomisk rea
liseres mest direkte.

Den vigtigste del af monopolistisk 
Kilder til monopolistisk ekstraprofit er overskuddet af mer- 
ekstraprofit værdi, der fås på monopolernes

virksomheder som følge af, at ud



              
  
          

    
          
  
          

    
         
  
          

bytningsgraden dér er højere end på ikke-monopolistiske 
virksomheder. 1 de seneste år er arbejdsintensiteten på 
monopolvirksomheder blevet så høj, at det ofte kommer til 
strejker, ikke sa meget for lønforhøjelser som i protest imod 
den overhåndtagende arbejdsintensitet.

El væsentligt element i den monopolistiske ekstra
profit er den del af arbejdskraftens værdi, som monopolerne 
i omsætningssektoren fratager arbejderne ved at sælge dem 
varer til priser, der ligger over disse varers værdi og pro
duktionspris. Dette kommer især til udtryk ved at modstille 
bevægelsen i arbejdsproduktiviteten på de monopolvirksom
heder, der producerer forbrugsgenstande, og prisbevægelsen 
på disse varer. Arbejdsproduktiviteten vokser, og følgelig 
daler forbrugsgenstandenes værdi, men alligevel skruer 
monopolerne priserne på dem i vejret.

Et af elementerne i den monopolistiske ekstraprofit er 
den del af merværdien, som produceres på de ikke-monopo
listiske virksomheder, men som monopolerne tilegner sig 
i omsætningssektoren ved at sælge disse virksomheder sine 
varer til opskruede priser og købe deres produkter til kuns
tigt nedsatte priser.

I den forbindelse må det bemærkes, at der i den monopo
listiske ekstraprofit indeholdes en sådan værdi, som mono
polerne opnår gennem finansgevinstens metoder, dvs. i 
form af emissionsprofit eller stiftergevinst, som fratrækkes 
de menige aktionærers udbytte og kapital eller opspa
ring.

En særlig plads i den monopolistiske ekstaprofits 
struktur indtager værdien af små vareproducenternes merpro
dukt og dele af disses nødvendige produkt. Det gælder især 
værdien af de varer, som produceres af bønderne, der 
skånselsløst udplyndres af monopolerne.

En overordentlig vigtig kilde til profit for monopolerne 
er også udbytningen af befolkningerne i de koloniale og 
afhængige lande. I disse lande anvender monopolerne sær
lig barske udbytningsmetoder. Lønniveauet for arbejdere 
på industrivirksomheder og plantager, der tilhører mono
polerne, er betydeligt lavere i den tredje verden end i de 
imperialistiske stater. Også efter kolonisystemets sammen
brud forsøger monopolerne i de imperialistiske stater at bevare 
deres positioner i de unge, befriede lande. De konkrete 
former for imperialisternes udplyndring af udviklingslan
dene vil blive behandlet i følgende kapitler.



 
   
   
      
      

 
 

    

  
   
   
     
      

 
 

    

   
  
     
      
 
 

Karakteristisk for imperialismen er

forskelligt såvel tidsmæssigt som i de forskellige produk
tionsgrene. En række konkrete omstændigheder har ind
flydelse på priserne. Men monopolernes herredømme og 
deres kunstige opskruning af priserne på deres varer er 
det fælles grundlag for prisforhøjelserne. Monopol priser
ne bevarer også deres natur, selv om de forbliver uændrede 
eller enddog nedsættes, som det kan forekomme under kri
ser. Både i det ene og det andet tilfælde overstiger monopol
priserne de tilsvarende varers værdi og produktionspris.

Monopolistisk ekstraprofit forudsætter ikke ubetinget 
forhøjelse af monopolpriserne. Ved at nedsætte produk
tionsomkostningerne kan den monopolistiske ekstraprofit 
vokse, selv om priserne forbliver uændrede eller enddog fal
der. Men det er typisk for imperialismen, at den monopolis
tiske ekstraprofit dannes under forhøjelse af monopolpriserne.

Monopolerne anvender forskellige metoder til fastsæt
telse af monopolhøje priser. Hertil hører først og fremmest 
det såkaldte prisførerskabsystem, hvori de førende firmaer i 
en bestemt branche indbyrdes fastsætter priserne på et 
bestemt niveau, hvorefter andre firmaer er nødt til at 
følge trop. Monopolerne benytter metoder til begrænsning 
af vareudbudet, ja de går endda så vidt som til at tilintet
gøre varelagre. De bruger alle midler for at slå konkurren
terne ud.

Men monopolerne råder ikke over ubegrænsede mulighe
der i gennemførelsen af deres monopolprispolitik. Denne 
politik støder på forhindringer og modsat virkende kræfter, 
som sætter visse grænser for den. Forhindringerne opstår ved, 
at monopolernes herredømme ikke er absolut, og fordi 
konkurrencen stadig opretholdes under imperialismen. 
Grunden til at monopolernes prispolitik støder på hindrin
ger ligger, set fra et økonomisk synspunkt, i virkningen af 
værdiloven, som også bevarer sin betydning på monopol
kapitalismens stadium.
Den antimonopolistiske 
kamps økonomiske 
grundlag

I 3. bog af Kapitalen påviser Marx, 
at profittens udligningsproces mel
lem kapitalisterne, proportionalt 
med størrelsen af deres kapital,

er det økonomiske grundlag for proletariatets klassesolida
ritet. Dannelsen af gennemsnitsprofit betyder, at det ikke 



 
   

   

     

   

     

  

kun er den enkelte kapitalist der udbytter den enkelte 
gruppe arbejdere, beskæftiget på hans virksomhed, men 
hele kapitalistklassen der udbytter hele arbejderklassen.

Lenins lære om den monopolistiske ekstraprofit afslører 
det økonomiske grundlag for dannelsen af forbundet mellem 
alle antimonopolistiske og antiimperialistiske kræfter. I 
SUKP’s program påvises, at arbejderklassens hovedfjen
de er de kapitalistiske monopoler. De er også hovedfjen
den for landmænd, håndværkere og alle små næringsdri
vende, de fleste funktionærer, tjenestemænd og intellek
tuelle, ja selv for nogle af de mellemstore kapitalister.

Arbejderklassen retter hovedslaget mod de kapitalisti
ske monopoler. Alle afgørende lag i nationen har interesse i, 
at monopolernes almagt nedbrydes. Herved gøres det muligt 
at forene alle demokratiske bevægelser, som er imod finans
oligarkiets åg, i én mægtig antiimperialistisk strøm.



 
    
  
   

 

 
    
  
   

 

 
    
  

 

   

Kapitel 9
STATSMONOPOLISTISK KAPITALISME

Som følge af kapitalismens skærpede modsigelser fører mono
polernes, finanskapitalens og finansoligarkiets herredømme 
til den statsmonopolistiske kapitalismes opståen.

Lenins undersøgelser af den statsmonopolistiske kapita
lisme er et fremragende bidrag til videreudviklingen af 
den marxistiske økonomiske teori. Lenin iagttog kun den 
første fase af dannelsen af kapitalismens statsmonopolistis
ke system; herudfra begrundede han sin konklusion om den 
monopolistiske kapitalismes omdannelse til statsmonopo
listisk og karakteriserede dens væsen, grundformer og 
følger.

Med genial fremsynethed afdækkede Lenin udviklingsdia
lektikken i den statsmonopolistiske kapitalisme, der frem
træder ikke blot som et middel til at redde det kapitalis
tiske samfundssystem, men også som “den materielle for
beredelse til socialismen, dens forgård^. På grundlag af 
denne analyse begrundede Lenin teoretisk muligheden for 
et revolutionært demokratisk alternativ til den statsmo
nopolistiske kapitalisme som en overgangsform til socia
lismen.

Lenins teori om den statsmonopolistiske kapitalisme er 
fuldt ud blevet bekræftet af de sidste årtiers begivenhe
der. Lenins teoretiske slutninger har kolossal betydning 
for vor tid. De danner grundlag for en analyse af de nyeste 
tendenser i kapitalismens sociale og økonomiske udvik
ling.

1) V.I. Lenin. Udvalgte værker i 12 bind, bd. 7, s. 167 
(Den truende katastrofe, og hvordan den skal bekæmpes)



    
     

 

 
 
 

 
 
  
 

    
     

 

 
 
 

 
 
  
 

    
      
 
 

    
  
 

Som det fremhæves i dokumenter fra SUKP og andre bro
derpartier har den moderne kapitalisme ikke ændret sit 
væsen, den er fremdeles monopolistisk kapitalisme, selv 
om den har antaget visse nye træk, hvoraf det vigtigste er 
dens voksende statsmonopolistiske karakter.

På SUKP’s 25. kongres blev der givet en analyse af den 
statsmonopolistiske kapitalisme. I centralkomiteens be
retning understregede Bresjnev, at en højtudviklet stats
monopolistisk økonomi er blevet fremherskende i efter
krigstiden i den kapitalistiske verdensøkonomis hovedcentre 
og at kapitalismen på alle måder har “bestræbt sig på at følge 
med tiden og anvende forskellige metoder til regulering 
af økonomien. Dette gjorde det muligt af stimulere den 
økonomiske vækst, men som kommunisterne også forudså, 
kunne det ikke fjerne kapitalismens modsigelser".1)

1) L.I. Bresjnev. Vor kurs er fred og socialisme. Taler og artikler. 
Sputnik/Progres 1980, s. 304

Kapitalismens krise i 70’erne viser, at som en form for 
tilpasning til betingelserne i kampen mellem de to sam
fundssystemer og den tekniske og videnskabelige revo
lutions krav, bidrager den statsmonopolistiske kapitalisme 
i endnu højere grad til uddybning af det kapitalistiske sam
funds modsigelser.

1. DEN STATSMONOPOLISTISKE 
KAPITALISMES VÆSEN

Monopolernes fremkomst fører til væsentlige forand
ringer i karakteren af den borgerlige stats virksomhed. 

■ ... , Den økonomiske magtkoncent-
statsmonopolistiske ratlon / hænderne pa nogle få
kapitalismes udvikling monopoler giver disse mulighed for 

at vokse sammen med statsap
paratet og udnytte det i egne interesser.

På den anden side gøres det hermed også nødvendigt, 
at monopolerne stadig mere udnytter den borgerlige stat. 
Denne nødvendighed bestemmes af den voksende uddyb
ning af modsigelserne mellem monopolernes privatkapi
talistiske væsen og den gigantiske vækst i produktionens 



   
 
   
   

 

       

   
 
   
   

 

       

   
 
   
   

 

       

samfundsmæssiggørelse, som følger i monopolernes kølvand.
Den stadige skærpelse af den kapitalistiske produk

tionsmådes hovedmodsigelse i monopolkapitalismens fase 
afføder uundgåeligt et kvalitativt nyt fænomen, nemlig 
stadig stærkere sammenvoksen mellem monopolerne og 
den borgerlige stat, samt udvikling af en statsmonopolis
tisk økonomi på basis af en forening af monopolernes og sta
tens kræfter.

Den kapitalistiske privatejendoms snævre rammer har 
altid været en hindring for produktivkræfternes fulde ud
vikling. Den statsmonopolistiske ejendom, som er indbe
grebet af alle monopolers ejendom, giver relativt flere mulig
heder for at indføre de nyeste tekniske opfindelser i produk
tionen end under privatmonopolistisk ejendom.

Således genspejler den statsmonopolistiske kapitalisme 
udviklingen af produktionens samfundsmæssige karakter. 
Produktionens samfundsmæssiggørelse når sit højeste trin, 
hvorefter følger den socialistiske revolution. Produktio
nen, som ifølge sin karakter er samfundsmæssig, kræver ob
jektivt at blive underlagt alle samfundsmedlemmers in
teresser, og at der oprettes samfundsmæssig ledelse og kon
trol. Lenin skrev:"... Kapitalismen fører tæt op til den mest 
alsidige, samfundsmæssigt organiserede produktion; den 
drager på en måde kapitalisterne — mod deres vidende og 
vilje — ind i en art ny samfundsordning, der danner over
gangen fra den ganske fri konkurrence til samfundets fuld
stændige overtagelse af produktionen."1»

1) V.I. Lenin. Udvalgte værker i 12 bind, bd. 6, s. 70-71 
(Imperialismen som kapitalismens højeste stadium)

Uddybningen af kapitalismens hovedmodsigelse er ikke 
den eneste årsag til de statsmonopolistiske processers op
ståen og udvikling. Af ikke ringe betydning i monopolernes 
og statens sammenvoksning er de afledte modsigelser, bl. 
a. den kapitalistiske akkumulations modsigelse, som er 
forbundet med den af Marx opdagede tendens til gennem
snitsprofitratens fald. Denne sidste ytrer sig som en indre 
modsigelse i kapitalens selvbevægelse. Den statsmonopolis
tiske mekanisme udvikler sig netop som et middel til at 
sikre samfundets monopolistiske top høje profitter gennem 
forstærket udbytning af arbejderklassen, bønderne, de intel
lektuelle og folkene i udviklingslandene.



       
         
          
 

  
        
        
          
 

  
       
         
          
 

voksende 
nationale 
betingel-

Under kapitalismens almene krise udvikler monopoler
nes og statens sammenvoksningsproces sig først og fremmest 
under indflydelse af kampen mellem de to samfundssyste
mer, de skærpede klassemodsigelser i de imperialistiske lande 
og de nationale befrielsesbevægelsers opsving.

Det socialistiske system demonstrerer sine 
fortrin fremfor det kapitalistiske system, og de 
befrielsesrevolutioner breder sig. Under disse 
ser bliver de store monopolers vigtigste opgave at redde det 
kapitalistiske system. I tvekampen med socialismen er 
kapitalens herskende kredse bange for som ingensinde før, 
at klassekampen skal vokse over i en revolutionær masse
bevægelse. Finansmagnaterne retter alle statsapparatets be
stræbelser og dets deltagelse i det økonomiske liv på 
at sikre sig fortsat berigelse og i stadig højere grad 
undertrykke folkemassernes revolutionære aktioner og 
understøtte det kapitalistiske verdenssystem, som går i 
stadig stærkere forfald. Følgelig indtræder der en periode 
i den statsmonopolistiske kapitalismes udvikling, hvorunder 
dens vækst ikke blot næres af den almindelige uddybning 
af imperialismens traditionelle modsigelser, men også af 
nye skærpelser af disse modsigelser, som nu indebærer fare 
for det kapitalistiske systems totale sammenbrud.
,, , . . Processen for monopolernes og sta-

, Л , . tens sammenvoksen foregar i to
hovedretninger, ra den ene side 

tiltager monopoliseringen af staten dvs. monopolbourgeoisiets 
overtagelse af staten med alle dennes ressourcer og muligheder. 
På den anden side foregår der en statsliggørelse af den ka
pitalistiske økonomi i de mest forskellige former. Staten 
bliver stor industriherre, købmand og bankier. Statsregu
leringen omfatter de vigtigste sider af den kapitalistiske 
reproduktion.

Som resultat af sammenvoksningen mellem monopolerne 
og staten opstår der en statsmonopolistisk enhedsmekanisme. 
Lenin understregede flere gange, at denne mekanismes mål 
er at redde det kapitalistiske systems almene grundpiller 
og gøre bourgeoisiets monopolistiske top, finansoligarkiet, 
rigere. Efterhånden som kapitalismens almene krise skær
pes, vokser betydningen af den første funktion. Den stats
monopolistiske kapitalisme bliver det vigtigste middel for 
kapitalismens tilpasning til tidens betingelser og til red
ning af det kapitalistiske system.



      
        

    
     

      
        

  
     

      
        

   
     

I denne enhedsmekanisme, som er underordnet monopo
lernes interesser, har staten et vist selvstyre. Dette er en 
betingelse for, at den borgerlige stat kan sikre monopol
kapitalens almene interesser. Selvstyret udspringer først og 
fremmest af det faktum, at staten spiller en vigtig rolle i 
kapitalistisk økonomi. I sin politik skal staten manøvrere, 
idet den må tage hensyn til konkurrencen mellem de forskel
lige finansoligarkiske grupper og til modsigelserne mellem 
monopolkapitalen og den ikke-monopolistiske kapital. Sta
ten må ligeledes tage hensyn til arbejderklassens voksende 
styrke. Ofte går staten hovedsagelig ud fra monopolkapita
lens fundamentale interesser. I spørgsmål om økonomi, po
litik og klasserelationer må staten træffe langsigtede be
slutninger, først og fremmest med henblik på at mindske 
truslen mod selve monopolherredømmets grundlag. Ofte 
kommer enkelte monopolgruppers dagsinteresser i konflikt 
med den samlede finanskapitals grundlæggende interesser. 
I så fald må staten få de første til at bøje sig for de sidste, 
selv hvor det kan fremkalde utilfredshed i disse eller hine 
finansgrupper. Men alt dette betyder, at det er nødvendigt 
for monopolerne selv, at staten har et vist selvstyre til at 
sikre netop deres interesser.

V. I. Lenin, som grundlagde teorien om den stats
monopolistiske kapitalisme, afdækkede også dens dia
lektik.

På den ene side forstærker den statsmonopolistiske ka
pitalisme monopolernes diktatur. I ly af dette vokser mo
nopolernes økonomiske magt kolossalt. Et af udslagene af den 
statsmonopolistiske kapitalisme er den tiltagende militarise- 
ring og politiske reaktion. Ved at fremme koncentrationen af 
den økonomiske og politiske magt i hænderne på finans- 
oligarkiets top forstærker den statsmonopolistiske kapi
talisme udbytningen af arbejderklassen og andre arbejden
de lag i de kapitalistiske lande og af folkene i udviklings
landene.

På den anden side skærper den statsmonopolististiske 
kapitalisme imperialismens modsigelser til det yderste, den 
skaber betingelser for voksende samfundsmæssiggørelse af 
produktionen og forbereder dermed socialismen materielt. 
Udviklingen af den samfundsmæssige driftsmekanisme 
skaber nye betingelser for de revolutionære kræfters akti
vitet

Monopoler opstår og udvikles, de erobrer de domine



  
 

 
 

 
   

 

 

    
 

  
 
 
 

 
   

 

 

    
 

  
 

  
  
   

 

 

    
 

rende positioner i kapitalistiske landes økonomi, de vok
ser sammen med staten i en enhedsmekanisme, som det ka
pitalistiske systems interesser er underlagt, en mekanisme 
som gør finansoligarkiet rigere, som bliver en afgørende be
tingelse for den kapitalistiske reproduktion og forstærkelse 
af monopolernes diktatur, samtidig med at også de materiel
le og organisatoriske forudsætninger for socialismen vok
ser — dette er i korte træk historien bag og indholdet af 
begrebet statsmonopolistisk kapitalisme.

2. MONOPOLISTISK KAPITALISMES FORVANDLING TIL 
STATSMONOPOLISTISK KAPITALISME. 

STATSMONOPOLISTISK KAPITALISME SOM SYSTEM

Monopolistisk kapitalismes forvandling til statsmono
polistisk kapitalisme blev af Lenin i begyndelsen af vort 
r ... århundrede begrundet som en af
i imperialismens de grundlæggende tendenser Og lov
udvikling mæssigheder ved imperialismens

udvikling. Til grundlag herfor lig
ger den kapitalistiske produktionsmådes objektive udvik
lingsproces og uddybningen af alle dens modsigelser under 
de nye forhold. Lenin skrev, at imperialismen er den “epoke, 
under hvilken den monopolistiske kapitalisme vokser over i 
den statsmonopolistiske kapitalisme".1)

1) V.I. Lenin. Udvalgte værker i 12 bind, bd. 8, s. 37 (Staten og 
revolutionen)

2) Erklæring fra 81 kommunistiske partiers konference i Moskva, 
november 1960. Særtryk af Tiden 1960, nr. 8, s. 4

Denne proces fremskynde? væsentligt under kapitalis
mens almene krise, især i dens nuværende fase. På Moskva- 
konferencen i 1960 kunne de kommunistiske partier og ar
bejderpartierne drage konklusionen om monopolkapitalens 
hurtigere voksen over i statsmonopolistisk kapitalisme i den 
nuværende fase af kapitalismens almene krise. “Imperialis
mens modsigelser har fremskyndet monopolkapitalismens 
overgang til statsmonopolistisk kapitalisme,”2) understrege
des det i konferencedokumenterne.

Den statsmonopolistiske kapitalisme ændrer ikke imperi
alismens natur. Den ændrer heller ikke hovedklassernes 



      
        
 
  
  
   

      
   
    
 
 
  
   

      
  
    
 
  
  
   

stilling i den samfundsmæssige produktion, men uddyber 
afgrunden mellem arbejde og kapital, mellem nationens 
flertal og monopolerne.

I den nuværende fase af kapitalismens almene krise, 
hvor socialismen er blevet tidens afgørende kraft, og hvor 
spørgsmålet om selve det kapitalistiske systems eksistens 
er sat på historiens dagsorden, fører skærpelsen af alle kapi
talismens indre sociale og økonomiske modsigelser til visse 
kvalitative forandringer.

Moderne kapitalisme er først og fremmest statsmonopo
listisk, og som sådan tilpasser den sig betingelserne i kam
pen mellem de to samfundssystemer. Den kvalitative for
andring i sammenvoksningsprocessen mellem monopolerne 
og staten kommer til udtryk ved, at der opstår et system af 
statsmonopolistisk kapitalisme.
„ , Den statsmonopolistiske kapita-
Statsmonopol.st.sk j udt kker et niveau fof d(J
kapitalisme . i. .. , ,statsmonopolistiske processers ud
vikling, hvorunder monopolernes og statens sammenvokse
de enhedsmekanisme bliver den kapitalistiske økonomis 
herskende kraft. Betegnende for dette system et de stats
monopolistiske relationers modenhed, deres brede udvikling 
og konstante karakter.

Den statsmonopolistiske kapitalismes dannelse ytres i 
alvorlige ændringer i det kapitalistiske samfunds økonomiske 
basis.

Monopolistisk kapitalismes forvandling til statsmonopo
listisk kapitalisme medfører visse forandringer i imperia
lismens fundamentale kendetegn. Dette berører først og 
fremmest imperialismens økonomiske grundlag, monopo
lerne. Ved siden af de private monopoler tiltager statsmono
polernes betydning. Monopoliseringsgraden stiger støt. Gen
nem statens og monopolernes sammenvoksning opnår den 
branchemæssigt og nationalt omfang og vokser ydermere ud 
over de enkelte landes grænser.

Den vigtigste ændring består, i at den moderne kapita
lismes økonomiske grundlag bliver monopolet, som vokser 
sammen med staten. I vor tid er de fleste monopoler blevet 
et kompliceret og forgrenet system af forbindelser med stats
apparatet. Et klassisk eksempel er private monopolers del
tagelse i forskellige former for blandede selskaber sammen 
med staten. Monopolerne udnytter også ren statslig ejendom, 
der som følge heraf antager statsmonopolistisk karakter. Den 



     
  
  
     
     
 
 

        
  
     
   
 
 
 

 

        
  
     
   
 
 
 

 

statsmonopolistiske kapitalismes mekanisme spiller en stor 
rolle, når det gælder om at sikre monopolerne arbejdskraft 
samt finansiere investeringer og forskning. Af vigtig be
tydning for monopolernes virksomhed bliver det statslige 
marked. Mange monopoler arbejder næsten udelukkende på 
grundlag af ordrer fra staten. Det gælder først og fremmest 
rustningsmonopolerne. Den væsentligste forandring af det 
private monopol under det slatsmonopolistiske system kom
mer tydeligst til udtryk i programmeringssystemet. Inden 
for det kapitalistiske programs rammer træffer monopolerne 
særlige aftaler med statsorganer om indrømmelse af for
skellige begunstigelser til finansiering af produktionen, forsk
ning, udenrigsøkonomisk ekspansion m. m. Monopolerne 
forudsætter følgelig den statsmonopolistiske mekanismes 
omfattende deltagelse i alle aspekter af deres produktions
mæssige aktivitet.

Resultatet er, at monopolkapitalens reproduktion under 
de nuværende forhold bliver umulig uden statens indblan
ding. Netop denne proces er også betegnende for ændringerne 
i den moderne kapitalismes økonomiske grundlag.

Monopolernes og statens sammenvoksning medfører 
uundgåeligt forandringer i finanskapitalens karakter. Dette 
forudså Lenin, da han skrev: “Imperialismen forvandler 
lidt efter lidt alle truster til organisationer af denne [stats
kapitalistiske] type."1) Finanskapitalen antager statsmo
nopolistisk karakter. Finanskapitalen er nu ikke længere blot 
ensbetydende med bank- og industrimonopolernes sammen
voksning, men med begge disses sammenvoksning med staten, 
hvilket udvider finansoligarkiets kontrol over de økonomiske 
ressourcer og omfanget af dets berigelse. Inden for finans
oligarkiet opstår et lag af repræsentanter for det øverste stats
bureaukrati. Statsmonopolistisk finanskapital bliver den 
herskende kraft i alle afgørende led af den moderne ka
pitalistiske reproduktion. Dette forvandler det statsmono
polistiske finansoligarki til hovedfjende, ikke blot for ar
bejderklassen, men også for alle andre klasser og sociale lag 
i det moderne kapitalistiske samfund.

1) V. I. Lenin. Udvalgte værker i 12 bind, bd. 8, s. 55 (Staten og 
re volu tionen)

De statsmonopolistiske processer øver tillige indflydel
se på andre væsentlige særtræk ved imperialismen. Kapi
taleksporten foregår nu gennem bred deltagelse af staten, 



     
          
 
   

    

     
          
 
   

    

     
          
 
   

    

ikke blot som garant, men også som aktiv deltager; der op
star mellemstatslige monopolistiske sammenslutninger. Ver
dens territoriale opdeling mellem de imperialistiske magter 
og kampen for dens nyopdeling fremtræder nu først og frem
mest i form af neokolonialisme. Her ses særlig tydeligt, 
hvorledes den statsmonopolistiske kapitalisme gennem- 
trænger alle sider af imperialismen. Mens de private mono
poler tidligere med held kunne arbejde i kolonierne kun 
med almindelig støtte fra deres stat, kan neokolonialismens 
metoder som regel ikke gennemføres alene med private mo
nopolers styrke. Neokolonialismen er i sit grundlag et sy
stem af statsmonopolistiske foranstaltninger med sigte på 
at opretholde imperialismens økonomiske positioner og 
genoprette nye former for politiske positioner i de lande, 
der har opnået statslig selvstændighed.

Dannelsen af den statsmonopolistiske kapitalismes system 
betyder imperialismens overgang til et nyt udviklingstrin. 
I denne periode foregår der en statsmonopolistisk forandring 
i mange væsentlige sider af kapitalismens struktur, en om
lægning af dens mekanisme og økonomiske politik. Som et 
kvalitativt nyt trin for imperialismen fører den statsmono
polistiske kapitalisme det kapitalistiske samfund helt 
frem til socialismen.

Når marxister-leninister drager konklusionen om, at der 
er opstået et nyt trin i den statsmonopolistiske kapitalisme, 
understreger de dermed, at dette trin er et led i imperialis
mens udviklingsform, hvorfor den ikke kan gå ud over im
perialismens grænser, som mange moderne borgerlige og 
opportunistiske teoretikere forsøger at hævde. Konver
gensteoriens tilhængere prøver således at fremstille den stats
monopolistiske kapitalismes nuværende system som en 
organisering af samfundet, der ikke længere er belastet af 
manglerne ved de tidligere kapitalistiske strukturer og som 
næsten er et ideal for socialistiske stater. At rejse spørgs
målet på den måde er en forfalskning af den statsmonopolis
tiske kapitalismes virkelige indhold.

Den udviklede statsmonopolistiske økonomi betyder ik
ke, at der er fremkommet en “ren“ statsmonopolistisk ka
pitalisme. Ligesom der ikke findes nogen “ren“ imperialis
me, er en “ren“ statsmonopolistisk kapitalisme utænkelig; 
ved siden af de private monopoler, der er sammenvokset 
med statsapparatet, og de statslige monopoler, eksisterer der 
en ikke-monopoliseret produktion og småvareproduktion. 



     
  
     
 

  
 
    
 

     
  
     
 

  
 
  

 

     
  
     
 
  
 
  

 

Tidligere eksisterede heller ingen ren “før-statslig“ fase for 
imperialismen. Den proces, hvorunder monopolkapitalisme 
vokser over i statsmonopolistisk kapitalisme, har været 
karakteristisk for imperialismen lige fra dens opståen. Der 
er blot tale om udviklingstrin i de statsmonopolistiske pro
cesser. Væsenet af det kvalitative spring, som fandt sted i 
den statsmonopolistiske kapitalismes udvikling i den sids
te periode, består i, at den statsmonopolistiske kapita
lisme fra at være et ekstraordinært, midlertidigt middel, 
som anvendtes under de to verdenskrige samt under 30'mes 
krise, er forvandlet til et konstant fænomen for den kapi
talistiske reproduktion.

Den statsmonopolistiske kapitalismes udvikling er ken
detegnet ved stor ujævnhed og springende karakter. Men ikke 
desto mindre er den førende tendens i denne udvikling, at 
den fornys på et højere trin og gradvis udformer et stadig 
bredere system for statsmonopolistisk økonomisk drift.

Den verdensomspændende revolutionære proces øver stor 
indflydelse på den statsmonopolistiske kapitalismes ujævne 
udvikling.

3. DEN STATSMONOPOLISTISKE KAPITALISMES 
GRUNDLÆGGENDE FORMER OG MODSIGELSER

Efterhånden som den statsmonopolistiske kapitalisme 
udvikler sig, forstærkes sammenvoksningen mellem sta- 
„ , tens styringsorganer og de pri-

onopo ernes og vate monopolselskabers ledelser.
JXnXXn 1 disse tilfælde påtager mono

polerne sig statsorganernes funk
tioner. Dette fænomen udviklede sig især under anden 
verdenskrig, da truster og karteller blev organer for mili
tær mobilisering af industrien og reelt fik tildelt statsor
ganers rettigheder. I andre tilfælde forvandles stasorganer 
til en slags forlængelse af monopolselskabernes apparat. 
Det er således tilfældet med de statsorganer, som skal sik
re gunstige regeringsordrer til de store monopoler. Men 
hvordan statsorganerne end er sammenflettet med monopo
lernes apparat, udtrykker denne proces i alle tilfælde fi- 
nansoligarkiets interesser.

En af de vigtigste former for statsapparatets sammen
fletning eller sammenvoksning med finansoligarkiet er 



      
 

   
  
        
  

      
 

   
  
        
  

      
 

   
  
        
  

personalunionen mellem monopolsammenslutninger og re
geringer. De personlige kontakter mellem monopolselska
berne og regeringsapparatet udvikler sig efter tre linier: 
a) højtstående regeringsembedsmænd beklæder vigtige 
poster i de private monopolfirmaers apparat; b) repræ
sentanter for monopolerne beklæder nøglestillinger i 
statsapparatet; c) de vigtigste poster i stat og regering 
besættes af monopolherrerne. I sidstnævnte tilfælde er 
monopolernes kontrol over regeringen åbenbar og direkte; 
her bliver finansoligarkiets underkastelse af statsappa
ratet mest iøjnefaldende.

1 hvert imperialistisk land råder 
, staten over forskellig slags for-statsmonopolistiske . ... , . .

ejendom mue, hvortil hører statens in
dustrivirksomheder, transportmid

ler, kraftværker, kommunikationsvæsen, jord- og skovbesid
delser, våbenlagre, betydelige pengemidler i form af indtæg
ter på statsbudgettet og indeståender i statens kreditin
stitutioner. Alt dette udgør statens økonomi, den statslige 
ejendom.

De statslige virksomheder er for en dels vedkommende 
opstået som følge af nationalisering af private selskaber, 
hvilket blandt andet er karakteristisk for England, Frank
rig og Østrig. En anden del er skabt af midler fra statsbud
gettet, hvilket er mere typisk for USA. I Italien er blandet, 
privat-statslig driftsherrevirksomhed ret udbredt.

I vore dage er cirka en femtedel af samfundets samlede 
rigdom i de udviklede kapitalistiske lande på statens hæn
der. når man medregner indirekte deltagelse og kommuner
nes ejendom. De statslige virksomheder tegner sig for 15-20 
pct. af industriproduktionen i så store kapitalistiske lande 
som BRD, England, Frankrig og Italien. Et klart eksempel 
på stalsejendommens store betydning er USA. Borgerlige 
forskere anslår for tiden statsejendommen til næsten 590 
milliarder dollars, hvilket er 23 pct. af USA’s nationalrig
dom. I USA tilhører atomindustriens virksomheder staten, 
foruden en række andre el-kraftværker, der udgør omtrent 
13 pct. af de amerikanske kraftværkers kapacitet, til
lige med en betydelig del af de hydrotekniske anlæg. 
Staten har desuden stor indflydelse i en række andre in
dustrigrene.

For de nordiske landes vedkommende tegner den statslige 
sektor i Norge sig for 20 pct. af industriproduktionen, i 



 

 

 
     
    
  
    

 
  

 

   
    
  
    

 
  

 

 

   
    
  
    

Sverige — 15 pct. (knap 30 pct. i Nordsverige) og i Dan
mark — omkring 10 pct. O

Statslige virksomheder i Norge varetager 2/3 af el-kraft
produktionen, så godt som liele aluminiumsproduktionen 
samt hovedparten af bjergværksindustrien. 1 Sverige teg
ner den statslige sektor sig for cirka halvdelen af el-kraft
produktionen og 80 pct. af malmudvindingen. 1 Danmark 
er statens rolle på energi- og brændselsområder særdeles 
betydelig.1 2*

1) A.S. Kan. Islorija skandinavski kh siran (De skandinaviske 
landes historie). Moskva 1971, s. 255

2) Ibid.
3) Ibid.
4) R. Henning. Staten som foretagare. Stockholm 1975, s. 24-27
5) Mirovaja ekonomika i mesjdunarodnyje otnosjenija, nr. 2, 
1976, s. 155

I de udviklede kapitalistiske lande indtager staten 
nøglepositioner i transportvæsenet. 1 Vesteuropa tegner 
offentlige foretagender sig for mere end halvparten af al 
transport og befordring.

95 pct. af jernbanedriften i Sverige og 90 pct. i hen
holdsvis Danmark og Norge varetages af staten. Det 
statsejede luftfartsselskab SAS (3/7 af aktiekapitalen er 
svensk, mens Danmark og Norge hver tegner sig for 2/7) 
dominerer flytrafikken (passager og gods) i og mellem de 
skandinaviske lande.3*

Staten spiller hovedrollen inden for dansk kommunika
tionsvæsen. Således har postvæsenet med kortvarige und
tagelser for århundreder tilbage altid været i statens hæn
der. Og i Sverige etableredes et centraliseret statsligt post
væsen så tidligt som i år 1600, mens telegrafvæsenet blev 
overtaget af staten i 1853-54.4*

En særdeles væsentlig rolle spiller statsmonopolistisk 
ejendom for tiden inden for kreditgivning.

Staten er blevet monopolernes hovedbankier. Medreg
nes de centrale seddelbankers ressourcer og de mange blan
dede kreditinstitutioner, andrager statens andel henved 
1/3 af alle aktiver i banker og kreditselskaber i de kapita
listiske lande. I visse lande er statens andel større. I 
Frankrig tilgår således ca. 2/3 af alle bankindskud statsban
kerne. 1 Italien udgør statens andel 75 pct. af de samlede 
bankdeposita, i BRD 54, i Belgien 50, i Luxembourg 46, 
i Holland 29 og i USA 14,7 pct.5*



           
     
        

           
     
        

           
     
        

For at aflede arbejdernes opmærksomhed fra deres klas
semæssige opgaver forvrænger borgerlig politisk økonomi og 
sociologi den moderne borgerlige statsejendoms klassevæ
sen. Den kaldes hårdnakket for “samfundsejendom", ja 
undertiden “socialistisk ejendom i et samfund med blandet 
økonomi". Ved at udviske de principielle forskelle mellem 
det socialistiske og det kapitalistiske system, som hvad 
social-økonomisk natur og klassestruktur angår, er diametralt 
modsatte, hævder borgerlige økonomer, at de økonomiske 
systemer kun adskiller sig fra hinanden efter, i hvor ud
strakt grad driften er statsliggjort. Højresocialdemokraterne 
fortolker statsvirksomhederne som en særlig økonomisk 
sektor, der ikke skal indregnes i systemet af kapitalistiske 
produktionsrelationer, som “socialisme inden for rammerne 
af kapitalisme". De tegner et idyllisk billede af kapita
lismen, som gradvis og uden revolution vokser over i socialis
men på basis af statsejendom.

Allerede marxismens grundlæggere afslørede de teoreti
kere, som erklærede “at enhver statsliggørelse uden videre 
er socialistisk, selv den bismarckske"1). Engels under
stregede: “Den moderne stat, uanset dens form, er i sit væsen 
en kapitalistisk maskine, den er kapitalisternes stat, den 
ideelle totalkapitalist. Jo flere produktivkræfter den tager 
i sin besiddelse, des mere bliver den virkelig total
kapitalist og desto flere borgere vil den udbytte.“2> Dette 
gælder i særdeleshed for vor tids statsmonopolistiske kapi
talisme.

1) Marx/Engels Werke, bd. 20, s. 259 (Anti-Diihring)
2) Ibid., s. 260

På statsvirksomheder i borgerlige lande arbejder løn
arbejdere, som skaber merværdi. Hvad angår formerne 
for tilrettelægning af arbejdet adskiller statsmonopolistiske 
virksomheder sig kun lidt fra de privatmonopolistiske sel
skaber. Begge er en kilde til finansoligarkiets berigelse. Et 
af midlerne hertil er monopolrepræsentanters deltagelse 
i ledelsen af statsvirksomheder samt deres besiddelse af 
værdipapirer.

Monopolerne beriger sig i kraft af den merværdi, der 
skabes på statens virksomheder, ikke blot ved at eje vær
dipapirer i dem eller deltage i ledelsen af dem. Af vigtig 
betydning er den mekanisme, hvorunder merværdien over
føres gennem priserne til de solgte og købte produkter. 
Statsvirksomhederne sælger deres produkter til monopoler



     
 

 
  
   
   
  

      
 

 
  
   
   
  

      
 

 
  
   
   
  

ne til priser, der ligger under de almindelige, ja undertide 
under produktionsomkostningerne. På den anden side be 
taler statsvirksomheder højere priser end de almindelige, 
når de køber udstyr og råstoffer af private firmaer.

Statsvirksomhederne arbejder ofte med tab, mens de 
private monopolers virksomheder almindeligvis opnår høj 
profit. Det ville være forkert at antage, at dette skyldes et 
lavt teknisk niveau eller lavere arbejdsproduktivitet. Tvært
imod er de nationaliserede virksomheder på et højere ni
veau med hensyn til teknisk udrustning og arbejdsprodukti
vitet. Den tabgivende drift på disse virksomheder skyldes 
forholdet mellem priserne på købte og solgte varer samt ud
betalingen af erstatning til de tidligere ejere. 1 disse tilfæl
de-kanaliseres merværdi fra statsforetagenderne til mono
polerne — ikke længere i form af dividender, men nu sæd
vanligvis som renter.

Det ville naturligvis være forkert at overse de særegen
heder, som adskiller statsvirksomheder fra private. Den vig
tigste særegenhed består i, at grundlaget for at opnå pro
fit her ikke er den enkelte kapitalists kapital, men den del 
af nationalindkomsten, som via statsbudgettet går til finan
siering af statens virksomheder. Men det er en enkelt for
skel inden for rammerne af deres væsentige social-økonomiske 
enhed. Dette kan man overbevise sig om ved at undersøge 
krisernes indvirkning på statsvirksomhederne.

Eftersom det ikke spiller nogen væsentlig rolle, om virk
somhederne direkte får profitten, og da kilderne til finan
siering garanteres på statsbudgettet, kan de fortsat fun
gere, selv ved et fald i afsætningen af deres produkter. 
Takket være denne omstændighed er de i mindre grad på
virket af cykliske svingninger end private virksomheder. 
Men hvis der finder alvorlige kriseindskrænkninger sted i 
erhvervsaktiviteten, afspejles dette dog også på statsvirk
somhederne. Hvis private virksomheder indskrænker pro
duktionen og annullerer de ordre, de tidligere har placeret 
i statslige virksomheder, kan de sidste ikke gøre andet end 
at indskrænke produktionen, afskedige arbejdere og nedsætte 
priserne på deres produkter.
.. ..... , Nationalindkomstens omfordeling

c , .. er en nøglefaktor t hele det stats-
lige økonomiske reguleringssystem. 

Thi for at regulere de økonomiske processer må staten 
kunne disponere over enorme midler.



       
  
            
  
   

       
  
            
  
   

       
  
            
  
   

I begyndelsen af dette århundrede var statsbudgettets 
andel af nationalindkomsten ret beskeden. Formålet med 
budgettet bestod hovedsagelig i at sikre de materielle betin
gelser for selve statens eksistens og opfylde nogle relativt 
få opgaver med sigte på at opretholde den kapitalistiske 
produktions almene grundlag. 1 vore dage statsliggøres 
langt større dele af nationalindkomsten. 1 USA, England, 
Japan, Frankrig, BRD og Italien indgår fra 40 til 55 pct. 
af nationalindkomsten i statsbugettet, hvis vigtigste funk
tion netop er at omfordele nationalindkomsten.

Denne omfordeling foregår i monopolernes interesse. 
Men det må understreges, at der ikke i første række er tale 
om enkelte monopoler og ikke engang finansgrupper. Na
turligvis yder staten tilskud, rentefri lån og andre privile
gier til visse monopolselskaber. Men statens budgetpolitik 
sikrer først og fremmest hele finansoligarkiets interesser 
som kapitalistklassens dominerende top, og ikke så meget 
dets forbigående, løbende interesser som dets fundamentale 
og grundlæggende interesser. For at opnå dette er monopo
lerne også selv nødt til at give afkald på en vis del af deres 
andel af nationalindkomsten, som de tilegner sig i form 
af profit, og overlade denne del til staten i form af skatter.

Monopolerne er nødt til at tage i betragtning, at staten 
må disponere over enorme midler for at have mulighed for i 
deres interesse at udvikle den økonomiske infrastruktur, re
gulere de økonomiske processer, dæmpe klassekonflikterne, 
foretage “sociale investeringer", sikre kaprustningen og 
den udenrigspolitik, som finansoligarkiet ønsker.

Men undersøger man de skatter, monopolerne betaler, 
må man have følgende for øje: en stor del af profitterne — 
efter foreliggende undersøgelser mindst halvdelen — for
mår de store selskaber at holde uden for beskatning. Mono
polerne benytter tillige forskellige former for skattebeguns
tigelser. En del af skatterne indregner de i produktionsom
kostningerne, hvorved de gennem prisforhøjelser opnår 
kompensation for skatteudgifter. Dette er imidlertid ikke 
muligt i alle tilfælde, blandt andet på grund af konkurren
cen og arbejdernes reaktion ved at protestere mod prisfor
højelser og forlange tilsvarende mere i løn.

Borgerlige specialisters påstande om, at selskabsskat 
skulle være en form for konfiskation, er ren og skær dema
gogi. I USA har selskabsskatterne i de senere år ikke engang 
andraget 30 pct. af de samlede indtægter på statsbudgettet,



         
  
  
   

 

 
   

         
  
  
   

 

 
   

         
  
  
   

 

 
   

og i England drejer det sig kun om 20 pct. Hovedparten af 
skatterne betales af de individuelle skatteydere, og heraf 
bærer den arbejdende befolkning den tungeste skattebyrde. I 
USA stammer bare knap 5 pct. af de samlede direkte skatter 
fra personer med en årsindkomst på 100.000 dollars og der
over. Efter anden verdenskrig har de imperialistiske stater 
nedsat den skattefri indtægtsbundgrænse betydeligt. Som 
følge heraf er antallet af skatteydere vokset. Samtidig har 
man forhøjet de indirekte skatter, hvilket medfører nedgang 
i arbejdernes realindkomst. I Frankrig har indirekte skatter 
i de senere år udgjort over 70 pct. af alle statens indtægter.

Statens rolle i omfordeling af nationalindkomsten gen
nem penge- og skattepolitikken har taget et kolossalt opsving 
i de skandinaviske lande. På førstepladsen kommer Danmark, 
hvor skatterne nu udgør mere end en tredjedel af bruttona
tionalproduktets værdi. I Sverige og Norge udgør skatter
ne henholdsvis 32 og 31 pct.

Statsbudgetternes omfang og de forskellige former, 
hvorunder staten direkte og indirekte deltager i finansiering 
af monopolerne er øget voldsomt.

Statens andel af de kapitalinvesteringer, der er foreta
get i de kapitalistiske lande, er steget væsentligt i den se
nere tid. Således udgjorde statens midler af den samlede 
sum af investeringer i 70’erne: i USA 20-21 pct., i Japan 
og Frankrig fra 25 til 35 pct., i England fra 36 til 42 og 
i BRD fra 16 til 18 pct.1)

1) Mirovaja ekonomika i mesjdunarodnyje otnosjenija, nr. 2, 1976, 
s. 155

Foruden den direkte statsfinansiering af private kapi
talinvesteringer sker statens støtte til privatkapitalens ak
kumulation også indirekte, blandt andet ved, at staten fast
sætter gunstige betingelser for afskrivning af bygninger og 
inventar. Den hurtige afskrivning af bygninger og inven
tar gør det muligt at bringe balance i virksomhedernes regn
skab ved at afskrive en del af profitten, der således und- 
drages beskatning. På denne måde får monopolerne en masse 
penge forærende fra statsbudgettet i form af kompensationer 
for den “moralske" nedslidning af udstyret.
„ , , , Statsmarkedet må, som monopolerstatsmarkedet ,-i . i i . -ilne tilstræber det, overvinde den 
kapitalistiske økonomis modsigelser og sikre den kapitalis
tiske reproduktions uhindrede forløb.



         
  
  
  
 
   

         
  
  
  
 
   

         
  
  
  
 
   

På førstepladsen står her det statslige forbrug, eller 
med andre ord statens opkøb af varer, som er fremstillet 
på private monopolers virksomheder. Heri indgår opkøb af 
udstyr og råstoffer, halvfabrikata og forskellige materialer, 
som statens virksomheder skal bruge, samt indkøb til for
svaret og selve statsapparatet. I de sidste to årtier er ikke 
mindre end 1/5 af bruttonationalproduktet i USA blevet 
opkøbt af staten, og heraf blev omtrent halvdelen anvendt 
til militære formål. I visse brancher i USA har staten opkøbt 
indtil 87 pct. af hele produktionen. I England ligger statens 
opkøb på ca. 19 pct., i BRD på 18, i Frankrig på 19 og i Ita
lien på ca. 18 pct. af bruttonationalproduktet.

Statslige foretagender optræder aktivt i de skandinavi
ske landes udenrigsøkonomiske aktiviteter. 1 Norge findes 
for eksempel et statsligt agentur til import af fiskeriud
styr. Her har staten endvidere monopol på import af alkohol- 
holdige drikke. Den norske stat yder visse statslige eksport
garantier og har truffet adskillige importbegrænsende for
anstaltninger, blandt andet gennem særbeskatning af be
stemte importvarer.1)

1) Se: A. S. Kan. Islorija skandinavskikh strait, s.71, 88, 90 og 92

Staten har en vis indflydelse på markedsefterspørgslen 
ved at yde befolkningen forskellige udbetalinger i form af 
pensioner, understøttelser, tilskud og løn til militærperso
ner.

Endelig øver staten indflydelse på markedsefterspørgs
len gennem kreditsystemet. Den største rolle herspiller stats
lig regulering af betingelserne for kredit, der ydes af pri
vate banker og handelsfirmaer ved salg af forbrugsvarer 
på afbetaling. Alt efter konjunkturforholdene medvirker 
staten til enten at skabe gunstigere betingelser for at op
nå forbrugskredit eller begrænse den inden for strenge ram
mer. På denne måde søger staten at udligne svingninger i 
i markedsefterspørgslen og gøre den mere stabil.

Det ville være forkert at benægte betydningen af stats
markedet og regeringens regulering af markedsefterspørgs
len. Men et sårbart punkt i statens efterspørgselsregulering 
er, at dens finansielle grundlag er statsbudgettet, som får 
sine indtægter fra befolkningen, dvs. gennem en tilsvarende 
indskrænkning af befolkningens betalingsdygtige efterspørg
sel. Til syvende og sidst medfører statens indgriben i mar
kedsforholdene ikke udvidelse, men tværtimod indskrænk



 
 
     
  
 
    
    

 
 
    
  
 
   
    

 

 

 
 
     
  
 
  
  

     

ning af forbrugsefterspørgslen. Det mest anskuelige bevis 
på, at statsreguleringen af markedsefterspørgslen har be
grænsede muligheder, er den kendsgerning, at man ikke for
mår at afhjælpe hverken kriser, arbejdsløshed eller uud
nyttet industrikapacitet.

Det indre markeds relative snæverhed og ustabilitet 
tvinger monopolkapitalen til at søge nye udfoldelsesmu
ligheder. En af disse veje er militarisering af økonomien.

Økonomiens militarisering er et af de tydeligste udtryk 
for kapitalismens forrådnelsesproces under dens almene 
krise. I SUKP’s program hedder det herom: “Den statsmono
polistiske kapitalisme forstærker i uhørt grad militarismen. 
De imperialistiske stater opretholder også i fredstid uhyre 
væbnede styrker. Militærudgifterne sluger en stadig større 
del af statsbudgetterne. De imperialistiske stater forvand
les til militær- og politistater; militariseringen gennem
syrer det borgerlige samfunds liv."1)

il Sovjetunionen« program for kommunismen. Forlaget Tiden,
København 1964, s. 29

2) Military balance 1977-197$

I de senere år er de kapitalistiske staters militærudgif
ter steget med særlig hast. Ifølge officielle tal (omregnet 
i US-dollars) blev de i USA øget fra 102,6 milliarder i 
1976 til 113 milliarder i 1977, i BRD fra 15,2 til 16,6 mil
liarder, i Storbritannien fra 10,7 til 11,2 milliarder, i Frank
rig fra 12,8 til 13,7 milliarder, i Belgien fra 2 til 2,4 milliar
der, i Norge fra 0,9 til 1,2 milliarder og i Danmark fra 0,8 
til 1,1 milliarder.2) NATO-landenes samlede militærud
gifter beløb sig i 1977 til 175 milliarder dollars.

Men militariseringen, som befordrer ikke-produktiv 
anvendelse af en del af samfundsproduktet, uddyber endnu 
stærkere den kapitalistiske økonomis modsigelser og ska
ber en trussel for menneskessamfundets fortsatte udvikling. 

I den nuværende fase af den tek- 
Den statsmonopolistiske niske og videnskabelige revolu-
kapitalisme og den tion, der er forbundet med ind-
te mske og førelsen af data teknik, omfattendevidenskabelige revolution , L. гautomatisering og fremstilling af 
nye materialer, er den kapitalistiske akkumulation blevet 
et skærpet problem. De enorme udgifter til oprettelse af 
nye produktionsgrene, gennemførelse af omfattende tek
niske og videnskabelige undersøgelser, især inden for rum



   
     

       
 
 

 
 

 
 
  
 

   
      

       
    

     
 

 
 

    
 

   
      

       
    

    
    
  
 

forskning, radioelektronik og andre, er selv store monopoler 
ofte ikke i stand til at klare. Således kræver igangsættelse 
af produktion af nye datamaskiner så store udgifter, at de 
først dækkes ind efter flere års forløb. Og som følge af dyr
tiden og den hurtige moralske nedslidning af disse maski
ner foretrækker mange firmaer at få dem på lånebetin
gelser, hvilket af producenterne kræver betydelig større 
kapitalinvesteringer, som ikke dækkes ind ret hurtigt. Som 
følge heraf er selv de største selskaber, som fremstiller 
datamaskiner, nødt til i vid udstrækning at skaffe ekstra 
kapital gennem det private bank- og lånesystem på 
pengemarkedet og hos den borgerlige stat. Resultatet er en 
stærk forøgelse af statens udgifter til teknisk og videnska
belig forskning.

Også statens rolle som direkte tilrettelægger af forsk
ningen vokser hurtigt, især inden for de omræder af viden
skab og teknik, hvis udvikling kræver gigantiske kapital
investeringer.

Når staten i monopolkapitalens interesse optræder som 
storfinancier og organisator af den tekniske og videnskabe
lige forskning og som foregangsmand for tekniske nyheders 
indførelse i produktionen, befrier den de private monopoler 
for den tungeste byrde af stadig voksende kæmpeudgifter 
til teknisk og videnskabelig forskning og skubber denne 
byrde over på de mange skatteydere.

Monopolerne anvender i vid udstrækning det tekniske og 
videnskabelige fremskridts resultater til at styrke deres 
positioner, forøge produktionens effektivitet og udviklings
tempo og skærpe udbytningen og undertrykkelsen af ar
bejderne.

I løbet 
statslig 
nomien 
bredt i 
lande,

af de sidste 20 år er 
programmering af øko- 

blevet temmelig ud- 
de vigtigste kapitalistiske 

som opfølgning af de tid-

Statslig programmering 
af økonomien som den 
nyeste form for 
statsmonopolistisk 
kapitalisme 
ligere udviklede statsmonopolistiske processer. De øko
nomiske programmer i kapitalistiske lande bygger på 
privatejendom til produktionsmidlerne. I kraft heraf har 
de karakter af anbefalinger, som således er ikke forpligten
de for de kapitalistiske virksomheder. Programmernes ind
hold er underordnet monopolkapitalens interesser.

Programmeringsmekanismen omfatter specielle institu
tioner, som opstiller de økonomiske programmer og 



   
     
  
 
 
    
  

   
     
  
 
 
    
  

   
     
  
 
 
    
  

en vis grad realiserer dem. Disse programmeringsor
ganer består ikke blot af statsembedsmænd. Sammen med 
dem sidder repræsentanter for store monopoler, som udnyt
ter disse organer til at få økonomisk information og som 
pressionsmiddel mod regeringen ved placering af statsordrer 
og -tilskud.

Økonomisk programmering har vundet udstrakt anven
delse i lande som Japan, Italien, Frankrig, Holland og 
Storbritannien. I Nordeuropa optrådte Norge som foregangs
land på området. Dets første erfaringer i opstilling af 
nationale økonomiske balancer med kortsigtede prognoser 
(for det følgende år) daterer sig til 1940’erne. I 1950’erne 
tog Norge fat på at opstille fireårige økonomiske program
mer, det vil sige for Stortingets valgperiode. I Danmark 
har økonomisk programmering taget en vis udvikling un
der 1970’ernes økonomiske krise, hvorunder der fra sta
tens side gjordes forsøg på at gennemføre en række pro
grammer med sigte på at afbøde de værste følger af rystel
serne i økonomien.

Med det økonomiske programmeringssystems fremkomst 
ændres karakteren af statens regulering af økonomien. Den 
statsmonopolistiske kapitalismes økonomiske politik gen
spejler først og fremmest finansoligarkiets strategiske inter
esser. Med holdpunkt i monopolernes og den borgerlige 
stats samlede styrke har denne programmering en vis effek
tivitet som middel til ekstra berigelse og styrkelse af oligar
kiets herredømme i kapitalistisk økonomi. Programmerin
gen bliver den hjørnesten, der skal sikre ikke blot enkelte 
monopolgruppers interesser, men også løsningen af mono
polkapitalens mest vanskelige problemer i det hele taget.

Programmeringsmekanismens vigtigste element er sti
mulering af private firmaer til at opfylde statens program
mer ved hjælp af løftestænger, som forhøjer profitrater, 
skattebegunstigelser. For eksempel nedsættes skatterne 
på kapitalinvesteringer, som er forudset i statsprogrammet.

Hvad er det så for årsager, der betinger fremkomsten 
af økonomisk programmering som en ny form for statsmo
nopolistisk kapitalisme? Moderne produktivkræfter er af 
en sådan karakter, at de kun kan fungere normalt og udvik
le sig uhindret under centraliseret styring. Kun socialis
mens produktionsrelationer skaber ifølge deres natur fuldt 
spillerum for udviklingen af videnskab og teknik og udnyt
telsen af deres resultater. Men monopolkapitalen forsøger 



       
  
  
 
       
 

   

      
  
  
 
       
 

   

       
  
  
 
       
 
   

gennem økonomisk programmering at tilpasse det moderne 
borgerlige samfunds produktionsrelationer til produktiv
kræfternes behov for socialisme. Langtidsplanlægning er 
blevet særlig nødvendig for monopolkapitalen i kraft af, at 
Sovjetunionen og de andre socialistiske lande i høj grad 
har opnået deres økonomiske resultater takket være planø
konomi. Også den skærpede klassekamp spiller ind. For 
monopolerne blev det nødvendigt, at staten påtog sig koor
dineringen af en række økonomiske processer, hvorved den 
bidrog til forøgelse af profitraten, der truede med at dale 
som følge af proletariatets voksende pres på monopolka
pitalen. Også den skærpede konkurrence mellem monopo
lerne har spillet en vis rolle. Når verdenssituationen sta
dig forværres og bliver mere kompliceret for monopolka
pitalen, må staten ved hjælp af økonomisk programmering 
forsone og samstemme de enkelte monopolers interesser 
med monopolbourgeoisiets fælles interesser, med interes
serne for at bevare kapitalismen som produktionsmåde.

Statslig økonomisk programmering spiller en vis rolle 
i den økonomiske udviklings objektive proces. Men man 
bør ikke overvurdere effektiviteten af denne proces.

Statens tilrettelægning og finansiering af den økonomi
ske programmering kan midlertidigt forhøje produktionens 
væksttempo, fremskynde nye investeringer, bevirke stig
ning i vare- og kapitaleksporten og forbedre landets beta
lingsbalance. Men den kan ikke fjerne misforholdet mellem 
brancherne eller virksomhedernes indbyrdes konkurrence. 
Mens den økonomiske programmering tilføjer den spontant 
udviklende produktion visse elementer af planmæssighed, 
begrænses disse elementers betydning på den anden side 
ved, at den kapitalistiske produktion ifølge sin natur er 
anarkisk. Den statslige økonomiske programmering, som 
er fremkaldt af den moderne kapitalismes skærpede modsi
gelser, formår ikke at fjerne disse modsigelser.

4. STATSMONOPOLISTISK KAPITALISME OG MODNING AF 
DEN SOCIALISTISKE REVOLUTIONS FORUDSÆTNINGER

Den statsmonopolistiske kapitalismes udvikling betyder 
uafhængigt af monopolbourgeoisiets vilje og ønsker, at 
alle materielle og organisatoriske forudsætninger for den 
socialistiske revolution forberedes.



 
   

 

 

   
 
   
   
  

 
   

 

 

  
 
   
  
  

 
   

 

 

  
 
    
   
  

I sit værk Den truende katastrofe, og hvordan den skal 
bekæmpes behandlede Lenin på fremragende måde spørgs
målet om den statsmonopolistiske kapitalismes samfunds
økonomiske væsen og historiske placering. Han skrev 
Ы. a.: “Den statsmonopolistiske kapitalisme er den mest 
fuldstændige materielle forberedelse til socialismen, dens 
forgård, det trin på den historiske stige, som uden mel
lemtrin efterfølges af det trin, man kalder socialis
men. “*)

Men som socialismens materielle forberedelse, dens for
gård, kan den statsmonopolistiske kapitalisme ikke auto
matisk, ikke uden en socialistisk revolution vokse over i 
socialismen. “... Den mest udbredte fejltagelse er den på
stand, der er fremkommet fra borgerlig-reformistisk side, 
at den monopolistiske eller statsmonopolistiske kapita
lisme ikke mere var kapitalisme, den kunne allerede be
tegnes som ‘statssocialisme* el. lign.**,1 2) skrev Lenin.

1) V.I. Lenin. Udvalgte værker i 12 bind, bd. 7, s. 167 (Den 
truende katastrofe, og hvordan den skal bekæmpes)

2) V.I. Lenin. Udvalgte værker i 12 bind, bd. 9, s. 72 (Staten og 
revolutionen)

Statsmonopolet kan kun omdannes til gavn for folket 
såfremt statsmagten vristes bourgeoisiet af hænde, og her
til kræves en socialistisk revolution.

Den statsmonopolistiske kapitalismes udvikling fører 
ikke til kapitalismens stabilisering som samfundssystem, 
men til skærpelse af alle kapitalismens modsætninger, til 
opsving i den antimonopolistiske kamp.

På de kommunistiske partiers og 
Skærpelse af arbejderpartiernes internationale
kapitalismens konference i Moskva 1969 udtalte
grundlæggende modsigelse lederen af SUKP s delegation, Leo

nid Bresjnev: “Den statsmonopol is
tiske kapitalisme, der samfundsgør produktionen i gigan
tisk målestok og centraliserer ledelsen af den, uddyber 
hovedmodsigelsen i det borgerlige system til det yderste — 
modsigelsen mellem produktionens samfundsmæssige ka
rakter og den private tilegnelsesmetode. Det naturstridi
ge i den situation, i hvilken produktionskomplekserne, 
der undertiden betjener mere end et land, forbliver en li
le håndfuld millionærers og milliardærers private ejendom, 
bliver mere og mere åbenbar for folkene. Nødvendigheden



 
 

 

 

 

          
  
 

 
 

 
  

  

  

 
 

 
          
 

 
 

 
 

  
  

  

 

 
  

 
          
 

 
     

  

  

 

af de kapitalistiske produktionsforholds udskiftning med 
socialistiske bliver
Skærpelse af det 
borgerlige samfunds 
klassemodsigelser

mere og mere tvingende. “l>

1) Den internationale konference af kommunistiske og arbejderpartier. 
Moskva 1969, Forlaget Tiden, København 1971, s. 121

Den statsmonopolistiske kapitalisme 
betyder, at den rolle, som statens 
voldsudøvelse spiller i hele det bor
gerlige samfunds økonomiske liv, 

er vokset som ingensinde før.
Bourgeoisiets vold mod arbejderklassen udøves til det 

yderste. Statens militær- og politifunktioner, som ud
nyttes af monopolerne til at underkue arbejderne, til at 
antaste arbejderklassens levefod, vokser støt. Igennem lan
ge perioder har staten ført en politik for fastfrysning af 
lønningerne (eller loft over lønningerne), samtidig med at 
detailpriserne fortsat er steget. Gennem statsapparatet får 
finansoligarkiet gennemtrumfet nye reaktionære love, som 
tager sigte på at underminere fagbevægelsen, opnå kon
trol over fagforeningerne, vanskeliggøre arbejdernes øko
nomiske kamp, begrænse strejkeretten, give strejkebryde
re frit slag samt begramse arbejdernes deltagelse i landets 
politiske liv.

Alt dette skærper naturligvis klassemodsigelserne i det 
borgerlige samfund. Hermed ændres betingelserne for pro
letariatets klassekamp. Arbejderklassen må nu ikke læn
gere kæmpe mod de enkelte monopolselskaber, men mod mo
nopolkapitalens og statens forenede front. Under disse for
hold antager enhver af arbejderklassens større aktioner 
karakter af politisk kamp.
Den statsmonopolistiske 
kapitalisme og de 
kommunistiske partiers 
kamp for demokrati og 
socialisme
ne forvandling bestemmer den objektive nødvendighed af 
at kæmpe for et demokratisk alternativ til den statsmono
polistiske kapitalisme. Denne objektive nødvendighed ud
springer af det faktum, at den statsmonopolistiske kapita
lisme forstærker reaktionen og finansoligarkiets herredøm
me, eftersom dette er dens klassefunktion. På samme tid 
sker der det, at den statsmonopolistiske kapitalisme, som 
udvikler sig under indflydelse af den tekniske og videnska- 

Monopolkapital ismens forvandling 
til statsmonopolistisk kapitalisme 
har primær betydning for fast
læggelse af den revolutionære be
vægelses strategi og taktik. Den-



    
    
  
 
  
   

    
    
  
 
  
   

    
    
  
 
  
   

belige revolution og som forstærker intensiveringsproces
sen, forøger den samfundsmæssige arbejdsproduktivitet, 
styrker muligheden for social manøvrering fra monopol
bourgeoisiets side og dermed vanskeliggør dannelsen af 
den socialistiske revolutions politiske armé. Men samtidig 
hermed er det den statsmonopolistiske kapitalisme, som 
skaber den mekanisme, det skelet for det samfundsøkono
miske system, som kan og skal udnyttes af de demokrati
ske, revolutionære kræfter.

Forandringer i de kapitalistiske modsigelsers udviklings
former har væsentlig betydning for arbejderklassens stra
tegi og taktik. De kræver tilsvarende klassekampformer. 
Succes i kampen for overgangen til den socialistiske revo
lution afhænger i stadig højere grad af, om man finder de 
mest effektive kampformer og -metoder. Som følge af den 
statsmonopolistiske kapitalismes herredømme er det nød
vendigt at kæmpe for demokratiske ændringer, en kamp 
som må føre til antiimperialistisk demokrati.

Den statsmonopolistiske kapitalismes udvikling medfø
rer, at det imperialistiske bourgeoisi undertrykker stadig 
bredere befolkningslag i det moderne samfund. Forskyd
ningerne i den sociale struktur fremskyndes, der foregår 
en tilnærmelse mellem industriproletariatet og de lønar
bejdende intellektuelle samt landbrugere og mindre næ
ringsdrivende. Dette gør det muligt at forene alle demo
kratiske bevægelser, som vender sig imod den stalsmonopo- 
listiske kapitalisme, i én slagkraftig antimonopolistisk 
strøm.

Nutidens økonomiske programmer for de respektive kom
munistiske partier i de kapitalistiske lande går ud på at 
rette slaget mod den moderne kapitalismes rygmarv — den 
monopolistiske ejendom og den statsmonopolistiske ka
pitalisme. Kommunisterne tilstræber at opnå arbejderklas
sens kontrol over økonomien, at overføre de vigtigste virk
somheder til samfundsmæssig ejendom og gennemføre de
mokratiske nationaliseringer.

En anden retning i arbejderklassens kamp er kravet om 
dybtgående reformer af samfundsøkonomiens ledelse gennem 
en demokratisk planlægning og anvendelse af andre 
metoder til regulering af økonomien i samfundets in
teresse.

Demokratisk kontrol forudsætter arbejderklassens umid
delbare deltagelse i ledelsen af samfundsøkonomien, så



   
 
  
 
     
  
 

 

   
 
  
 
     
  
 

 

   
 
  
 
     
  
 

 

vel lokalt, direkte på virksomhederne, som på højeste stats
niveau.

Det betyder først og fremmest oprettelse af bedrifts
råd på virksomhederne, eller hvor de allerede findes, ud
videlse af deres funktioner. Bedriftsrådene skal have fuld
magt til at gennemføre stadig og effektiv kontrol med mo
nopolherrernes og disses hjælperes virksomhed. Bedriftsrå
denes kontrol begrænser kapitalisternes vilkårligheder. Ved 
hjælp af disse råd vil man kunne mindske den kapitalistiske 
udbytning, forbedre de arbejdendes materielle kår, forøge 
organisationsgraden og højne klassebevidstheden.

Bedriftsrådenes virksomhed kan blive ineffektiv, med
mindre den baseres på, at de demokratiske kræfter bemæg- 
tiger sig hele den mekanisme for statslig ledelse af øko
nomien, som den statsmonopolistiske kapitalisme har ud
viklet.

Bemægtigelse og beherskelse af statssektoren, ledelse 
af den i samfundets interesse og fortsat udvidelse af den 
gennem statsovertagelse af forskellige former for monopo
listisk ejendom — det er den materielle basis for demo
kratisk kontrol med økonomien, det er nøglen til løsning 
af det antimonopolistiske demokratis fundamentale pro
blemer.

Disse krav kommer til udtryk i parolen om demokra
tiske nationaliseringer, som findes i flere kommunisti
ske partiers programerklæringer.

Et klart eksempel herpå er de danske kommunisters 
program, som vedtoges på partiets 25. kongres i 1976. Pro
grammet omfatter en lang række krav og paroler i kampen 
mod monopolerne og den statsmonopolistiske kapitalisme, 
for demokrati og socialisme. Et af programmets hovedkrav 
lyder netop på demokratisk nationalisering af de multi- 
nationale monopolers ejndom i Danmark, af nøgleindu
strierne, herunder energisektoren, af bank-, kredit- og for
sikringsvæsenet m. m. 4

Det konkrete indhold i programmerne for etablering 
af demokratisk kontrol med økonomien i almindelighed og 
for en demokratisk nationalisering i særdeleshed er forskel
ligt i de forskellige lande. Et fælles træk for disse program
mer er imidlertid kravet om begrænsning af monopolernes 
magt og dannelse af en økonomisk basis for det antimono-

1) Se: Kommunisternes program. Forlaget Tiden 1976 



 
   
 
    
 
   
 
  

 
   
 
    
 
   
 
   

 
  
 
    
 
   
 
  

polistiske demokrati. Men metoderne til opnåelse af disse 
mål er forskellige. Disse forskelle er betinget af den statsmo
nopolistiske kapitalismes specifikke nationale former i de 
enkelte lande, af arbejderbevægelsens traditioner og af ho
vedparten af arbejderklassens bevidsthedsniveau, af styr
keforholdet mellem klasserne i det givne land saml af visse 
andre faktorer.

I de kommunistiske partiers dokumenter i de sidste 
år er det konkret blevet understreget, at spørgsmålet om 
den kapitalistiske programmering af økonomien er af me
get stor betydning. Som modvægt til den statsmonopolis
tiske programmering fremsætter kommunisterne krav om en 
demokratisk planlægning. Parolen om demokratisk plan
lægning indeholder tre hovedpunkter.

For det første går de kommunistiske partier ikke ind 
for afskaffelse eller indskrænkning af økonomisk program
mering. I kampen mod monopolbourgeoisiet drejer det sig 
for de kommunistiske partier ikke om, hvorvidt staten skal 
blande sig i økonomien eller ej, men om den økonomiske 
programmerings karakter og retning.

For det andet drejer det sig om at afsløre den stats
monopolistiske programmerings sande karakter. Kommu
nisterne påviser, at den kapitalistiske programmering er 
en uundgåelig følge af den statsmonopolistiske kapitalis
mes vækst. Under de nuværende forhold udnytter oligar
kiet, der kontrollerer statsapparatet, programmeringsme
kanismen i egne snævre klasseinteresser.

For det tredje- forstår kommunisterne klart, at det i 
kampen mod finansoligarkiet er nødvendigt at opstille selv
stændige, konstruktive økonomiske programmer imod den 
statsmonopolistiske regulering. Derfor har de kommunis
tiske partier stor opmærksomhed rettet mod udformningen 
af konkrete, konstruktive programmer for udvikling af øko
nomien.

I forbindelse hermed indeholder de demokratiske pro
grammer krav om lønforbedringer, bedre arbejdsforhold, 
løsning af boligproblemet, større bevillinger til uddannel
se, kultur og videnskab, udvidelse af socialsikringen, va
retagelse af funktionærernes, de intellektuelles og de arbej
dende bønders interesser samt forbedring af kvindernes og 
ungdommens levevilkår. Programmerne anviser foranstalt
ninger til støtte til små og mellemstore virksomheder 
og til beskyttelse af disse mod monopolernes vilkårlighe



 
       
 
     
  

         
 
     
  

         
 
     
  

der. De kommunistiske partiers konkrete økonomiske pro
grammer er i overensstemmelse med produktivkræfternes vi
tale udviklingsbehov. Dette er arbejderklassens forslag til 
løsning på de skarpe almennationale problemer, som kapi
talismen på grund af sit udbyttervæsen har vist sig ude 
af stand til at løse.

Kampen mod monopolerne og den statsmonopolistiske 
kapitalisme har antaget særlig vigtig betydning under 70’er- 
nes økonomiske krise.

En analyse af de konkrete retninger for den borgerlige 
stats virksomhed viser, at den statsmonopolistiske regule
ring på ingen måde svækker kapitalismens modsigelser, 
men uddyber og skærper dem.

Det drejer sig ikke blot om reaktionære grupperingers 
bestræbelser for at udnytte kaprustningen som stabilisator 
mod krisen, eller deres ønske om at skubbe alle krisens 
byrder over på de arbejdende, blot for at berige monopolerne.

Det nye, består i, at hele det statsmonopolistiske re
guleringssystem ikke længere er i stand til at sikre de 
traditionelle antikriseforanstaltninger eller tøjle den inter
nationale kapitalistiske økonomis anarkiske og antago
nistiske karakter.

Under disse betingelser udfolder kommunisterne deres 
kamp for at beskytte de arbejdendes interesser og afsløre 
de fordrejninger, som fremsættes af borgerlige talsmænd 
og skribenter af alle afskygninger i forsøg på at fratage det 
kapitalistiske system, dets herskende monopoltop og det 
statsmonopolistiske system ansvaret for krisen. Kommu
nisterne opstiller et demokratisk alternativ til den stats
monopolistiske regulering; de kæmper for at få gennemført 
fundamentale sociale og økonomiske omdannelser og skabt 
et antimonopolistisk demokrati, der baner vej til socia
lismen.



 
 
 

 
 

 
 
 
   

 
 
 

 
 

 
 
 
   

 
 

 
 

 
 
 
   

Kapitel 10
DEN TEKNISKE OG VIDENSKABELIGE 

REVOLUTION OG SKÆRPELSEN AF 
KAPITALISMENS SOCIALE OG ØKONOMISKE

MODSIGELSER

En af de vigtigste faktorer i verdensudviklingen i sidste 
halvdel af vort århundrede er den tekniske og videnska
belige revolution, et globalt fænomen som øver indflydel
se på såvel socialistiske som kapitalistiske lande. Den tek
niske og videnskabelige revolution påvirker i høj grad de 
processer, der foregår i nutidens kapitalistiske økonomi.

1. DEN TEKNISKE OG VIDENSKABELIGE REVOLUTIONS VÆSEN

Som enhver anden revolution er den tekniske og viden
skabelige revolution et spring, en brat kvalitativ forandring, 
en omvæltning. I det givne tilfælde en omvæltning i sam
fundets produktivkræfter. Den kan ikke reduceres til ænd
ringer i produktivkræfternes enkelte elementer, men be
tyder en fundamental omdannelse af hele deres system. 
Denne omvæltning er organisk forbundet med de samfunds
mæssige produktionsrelationer, såvel hvad angår deres kil
der og årsager som deres følger og resultater. Den forløber 
forskelligt under socialismen og under kapitalismen.

Denne forskel forties eller benægtes som regel af bor
gerlige ideologer. De betragter den tekniske og videnska
belige revolution som en faktor til udligning, udviskning 
eller afskaffelse af forskellene mellem de to samfundssy
stemer, de betragter den som noget, der angiveligt fjerner 
problemet om den sociale revolution for det kapitalistiske 
samfund.



    
  
 
 
 

           

    
  
 
 
 

           

    
  
 
 
 

           

Dette gælder således teorier, fremsat af John Diebold 
om den “kybernetiske" revolution, af Galbraith om det nye 
industrisamfund, af D. Bell om det postindustrielle samfund, 
af Brzezinski om den teknotroniske revolution og andre.

, Den tekniske og videnskabelige re-
, . volution er reelt snævert iorbun-omdannelse , . , , ,det med vor epokes overgangska

rakter. Den er en direkte genspejling af produktivkræf
ternes høje modenhedsgrad i det moderne samfund og af 
den materielle forberedelse til socialismen. Der er tale om 
produktivkræfter, som i den ene del af verden er under
lagt den kapitalistiske produktionsmåde i dennes under
gangsperiode, og i den anden del af verden den socialis
tiske produktionsmåde, som er trådt ind i den udviklede 
socialismes fase.

For de socialistiske lande er den tekniske og videnska
belige revolutions resultater, sammenholdt med det socia
listiske økonomiske systems fortrin, en af de vigtigste løfte
stænger for opbygningen af kommunismens materielle og 
tekniske basis. Det er ikke tilfældigt, at det netop er i so
cialismens første land, Sovjetunionen, der er opnået tek
niske og videnskabelige resultater af revolutionerende ka
rakter, som har forbavset hele menneskeheden, f. eks. 
den første automatiske linie, den første kunstige jorddra
bant, det første atomkraftværk, den første bemandede rum
flyvning og den første rumvandring.

For kapitalismen er beherskelse af den tekniske og vi
denskabelige revolutions resultater lige fra begyndelsen ble
vet sidestillet med andre problemer vedrørende det ka
pitalistiske systems fortsatte eksistens. “Er kapitalismen 
i stand til at overleve? “ — dette spørgsmål debatteres nu 
åbent i borgerlig presse. Det er meget typisk, al sådanne 
overskrifter forekommer netop under den tekniske og vi
denskabelige revolution og ydermere på et tidspunkt, da 
borgerlige ideologer begynder at vise skuffelse over den 
som middel til kapitalismens frelse. Den tekniske og 
videnskabelige revolution er nu blevet den vigtigste 
skueplads for de to systemers historiske kappestrid.

Den tekniske og videnskabelige revolution begyndte at 
tage fart i begyndelsen af sidste halvdel af vort århundre
de. I dette tidsrum har udviklingen givet tilstrækkeligt 
materiale til at bedømme dens væsen og særegenheder. 
Her udvikledes hovedtrækkene til den marxistisk-leninis- 



   
 
      
  
    
 
    

   
 
      
  
    

  
    

   
 
      
  
    
 
    

tiske opfattelse af den tekniske og videnskabelige revo
lution.

Marxister er i dag hovedsagelig af den opfattelse, at 
den tekniske og videnskabelige revolution udgør et kom
pliceret sæt af fænomener og proceser, der som helhed 
betragtet er udtryk for produktivkræfternes fundamentale 
omdannelse.

Denne omdannelse fremkommer ved principielle foran
dringer og kvalitative skred i alle produktivkræfternes 
bestanddele og elementer — arbejdsredskaber og -materia
ler, energikilder, kommunikationssystemer, styring af pro
duktionen og selve arbejdet osv. Produktionens automa
tisering og dens styring ved hjælp af datateknik og kyber- 
netik, fremstillingen af nye materialer med egenskaber som 
ikke findes i naturen, anvendelsen af atomenergi og kemi 
i produktionen er blot nogle af de konkrete udtryksformer 
for disse forskydninger.

Herunder er det vigtigt at fremhæve, at de kvalitative 
forandringer i alle produktivkræfternes elementer fører til 
en skarp forandring af den vigtigste produktivkraft, men
nesket, dets arbejde, den plads det indtager i produktio
nen, arbejdets karakter, kvalitet og produktivitet samt 
arbejderens uddannelses- og kulturniveau. På samme tid 
er alle disse forskydninger selv resultat af menneskets virk
somhed, af dets arbejde og skabende geni. Derfor er men
nesket start- og slutpunkt i hele det system, som omfattes 
af den tekniske og videnskabelige revolution, således: men
nesket — videnskaben — teknikken — produktionen — 
mennesket. Den tekniske og videnskabelige revolutions sær
egenhed beslår i, at den øver indflydelse på bogstavelig 
taget alle sider af samfundslivet, dets økonomi og politik, 
levevis og væremåde, ideologi og kultur.
..., , . „ Til den tekniske og videnskabeli-Videnskabens nye rolle , .. . .. . . . ,’ ge revolutions vigtigste karakter
træk må henregnes videnskabens nye og førende rolle 
i udvikling af samfundsproduktionen og dens stadig stør
re omdannelse til en umiddelbar produktivkraft. De nu
værende revolutionære opsving inden for alle områder af 
samfundsproduktionen blev forberedt af moderne forsknings
grene som atomfysik, radioelektronik, kemi, matematik, 
kybernetik og biologi samt af de enestående opdagelser 
inden for grænsevidenskaber som biofysik, molekylær bio
logi, biokemi, astrobiologi og molekylær elektronik. Her 



  
                

 
 

   

  
                

 
 

   

  
               
   

spiller naturvidenskabernes og samfundsvidenskabernes in
tegrationsproces en stor rolle. Den tekniske og videnska
belige revolution har mangedoblet samfundsvidenskaber
nes rolle og betydning: det gælder navnlig de nye styrings
videnskaber, men også videnskaber som filosofi og poli
tisk økonomi. Verdensudviklingen under den tekniske og 
videnskabelige revolution viser, at en virkelig videnska
belig styring af samfundet kun er mulig på grundlag af 
den marxistisk-Ieninistiske samfundsvidenskab. Og at sam
fundets ledelse under socialismen, herunder også dets tek
niske og videnskabelige udvikling, foregår med anvendel
sen af en sandt videnskabelig teori, er det socialistiske sy
stems store fortrin.

1 de sidste 20-30 år er der foregået et kvalitativt spring 
i videnskabens omdannelse til umiddelbar produktivkraft. 
Denne proces blev i sit begyndelsesstadium opdaget af Marx 
i 1860’erne, og i sine indledende manuskripter til Kapitalen 
(1861-63) skrev Marx: “Naturen bygger hverken maskiner 
eller lokomotiver, hverken jernbaner eller telegraf osv. Det 
er altsammen produkter af det menneskelige arbejde, natur
materiale omdannet til organer af menneskets vilje som 
hersker over naturen eller af menneskets virksomhed i natur
ren. Det er altsammen skabt af menneskehånd, dirigeret 
af menneskehjerne, det er legemliggjort i kraft af viden. 
Grundkapitalens udvikling er et bevis på i hvor vid grad 
den samfundsmæssige viden (Wissen, knowledge) har for
vandlet sig til en direkte produktivkraft, og ud fra dette 
et bevis på, i hvor vid grad betingelserne for selve den 
samfundsmæssige livsproces er underkastet kontrol af det 
almene intellekt og omdannelsen i overensstemmelse med 
den; i hvor vid grad de samfundsmæssige produktivkræfter 
er skabt, ikke blot i form af viden, men også som umiddel
bare organer for samfundsmæssig praksis, for den reelle 
livsproces"1).

1) Karl Marx. Grundrisse der Kritik des politischen dkonomie. 
Verlag flir fremdsprachige Literatur, Moskva 1939, bd. 1, 
s. 594

Ileraf fremgår, at Marx med den umiddelbare produk
tivkraft viden (videnskab) forstår den viden (videnskab), 
der er materialiseret af mennesket, tingliggjorl i teknologi, 
teknik, i store produktionsmidler (“fast kapital"), som vir
ker under kontrol af den menneskelige fornuft. Videnskabens 



 
  
     
             
     

 
  
     
          
 
     

 
  
     
             
     

deltagelse i selve produktionsprocessen forstås således såvel 
i form af produktionsmidler, skabt efter videnskabens pro
jekt, som i form af regulering af produktionsprocessen.

Under vor tids tekniske og videnskabelige revolution 
omfatter det, “som er skabt af menneskehånd, dirigeret af 
menneskehjerne** alle erhvervsgrene, bl. a. service og admi
nistration, det benyttes som samkvemsmiddel mellem men
nesker (fjernsyn), til videregivelse af information, til for
skning inden for hidtil ubetrådte områder (kosmos, indre 
kerneprocesser, suprahøje temperaturer osv.). Videnskaben 
øver indflydelse i alle led af produktionen, ikke bare den 
faste, men også den flydende kapital (råstoffer), ikke bare 
teknologien, men også arbejdets tilrettelægning og styringen 
af produktionen og samfundet.

Et af resultaterne af videnskabens voksende rolle i pro
duktionen og samtidig endnu et udtryk for den tekniske 
og videnskabelige revolution er de videnskabelige resultaters 
stadig hurtigere indførelse i produktionen. Mens der således 
gik mere end 100 år (1771-1882) fra opdagelsen af den elek
triske strøm til opførelsen af de første kraftværker, 80 år 
fra opdagelsen af dampkraften til den første dampmaskine, 
og 56 år fra opdagelsen af muligheden for at overføre men
neskestemmer over større afstande til den første telefon, 
er der fra opdagelsen af fjernbilledoverførsel til fjernsynets 
introduktion kun gået 12 år, fra opdagelsen af muligheden 
for at anvende atomenergien til den første atombombe 6 år, 
fra opdagelsen af halvlederes egenskaber til den første tran
sistor 3 år og fra opdagelsen af muligheden for at frembringe 
laserstråler til deres praktiske anvendelse kun 2 måneder. 
.... , ,, Efterhånden som videnskaben ud-Arbejdets nye karakter .11 ... * 1 i 11 11J 3 vikles til en umiddelbar produk-

1) V.l. Lenin. Samlede værker (russisk), bd. 1, s. 78

tivkraft, ændres også det menneskelige arbejdes karakter. 
Der lægges stadig større va>gt på kontrol- og skaberfunkti
oner og stadig mindre på direkte forarbejdning af arbejds
materialet.

Produktionens automatisering fremskynder denne proces 
endnu stærkere. Som Lenin påpegede, betyder det tekniske 
fremskridt, at menneskeligt arbejde erstattes af maskinelt 
arbejde: “Teknikkens fremskridt kommer netop til udtryk 
ved, al det menneskelige arbejde i stadig højere grad viger 
pladsen for maskinernes arbejde**1). Produktionens automa



 
       
 

     
     
   

 
       
 

     
     
  

 
       

 
     
     
  

tisering gør det teknisk muligt at fjerne menneskets arbejde 
fra den nmiddelbare produktion, hvor arbejdsmaterialet for
arbejdes.

Men i forbindelse med den tekniske og videnskabelige 
revolution ændres ikke blot det samfundsmæssige arbejdes 
karakter. Der skabes tillige mulighed for en kraftig stigning 
i dets produktivitet. Arbejdsproduktivitelen kan hæves op 
på et kvalitativt nyt trin. Som følge heraf kan mennesket 
anvende mere tid på beskæftigelse, som ligger ham på sinde, 
på fri skabervirksomhed inden for alle områder af kulturen, 
og udvikle sine evner og talenter.

2. DEN TEKNISKE OG VIDENSKABELIGE REVOLUTION 
OG DEN KAPITALISTISKE PRODUKTION

Men de materielle og tekniske muligheder sikrer endnu ikke 
i sig selv deres realisering. Iler spiller det social-økonomiske 
system hovedrollen. Meget afhænger af produktionens an
sporingselementer. Indførelse af kompleks automatisering i 
stedet for den nu eksisterende delvise automatisering støder 
under kapitalismen på utallige hindringer, eftersom kapi
talen satser på profit og ikke på samfundsmæssig arbejds- 
produktivitet, for slet ikke at tale om omsorg for udviklin
gen af menneskets skabende evner.

Heraf følger, at den tekniske og videnskabelige revo
lution, som betyder et gigantisk kvalitativt spring i pro
duktivkræfternes udvikling, under kapitalismens betingelser 
gør en ændring af produktionsrelationerne til en endnu mere 
påtrængende nødvendighed. Det er klart, at den tekniske 
og videnskabelige revolution virker i denne retning tillige 
med alle andre faktorer for verdensudviklingen i dag, med 
forløbet af den revolutionære proces, med styrkelsen og udvi
delsen af socialismens positioner og med de nationale befriel
sesbevægelsers nye sejre.

Kapitalismen tilstræber at udnytte den tekniske og vi
denskabelige revolutions resultater i egen interesse for at 
styrke sine positioner i kappestriden med socialismen og 
udglatte del kapitalistiske systems indre modsigelser. Men 
jo længere den tekniske og videnskabelige revolution ud
vikler sig, jo dybere den griber ind i det kapitalistiske sam



    
 

 
 

   
 
 
 
 
   
   

    
 

 
 

     
 
 
 
   
   

   

   
     
 
 
 
   
   

funds økonomiske og sociale grundlag, des mere iøjnefalden
de bliver nødvendigheden af sociale forandringer, som udgør 
en trussel mod selve det kapitalistiske systems eksistens. 
Derfor kan kapitalismen ikke være konsekvent i gennem
førelsen af den tekniske og videnskabelige revolutions krav. 
De tekniske og videnskabelige fremskridt er lier sammen
kædet med kriser, rystelser og nederlag på det økonomiske 
og sociale område.

Under kapitalismen er den tekniske 
Strukturelle og videnskabelige revolutions ind
forskydninger flydelse på samfundsproduktionen
og orstær et yderst modsætningsfuld. Lenin fik
koneentratwn

(der) udvikler sig hurtigere og hurtigere, skaber et større 
og større misforhold mellem de forskellige dele af landets 
økonomi, større og større kaos og kriser"1).

1) V. I. Lenin. Udvalgte værker i 12 bind, bd. 6. s. 75 (Imperialis
men som kapitalismens højeste stadium)

Det ville være forkert at hævde, at den tekniske og vi
denskabelige revolution ikke kan udvikle sig under kapital
ismen. Man kan ikke se bort fra, at monopolerne og den bor
gerlige stat forsøger, og til en vis grad opnår at udnytte den 
tekniske og videnskabelige revolutions resultater til styr
kelse af deres økonomiske positioner. Indførelse af viden
skabens resultater i produktionen fremmer produktionens 
specialisering og koncentration på nationalt som interna
tionalt plan, den styrker økonomiens mangesidede indbyr
des forbindelser, fremmer det økonomiske væksttempo inden 
for rammerne af bestemte faser i den økonomiske cy
klus og øger i mange tilfælde produktionens almene effekti
vitet.

De sidste 10-15 år (indtil begyndelsen af den økonomiske 
krise 1974-75) har for de udviklede kapitalistiske landes 
vedkommende været karakteriseret ved et højere væksttem
po i bruttonationalproduktet end i de forudgående 10-15 år. 
Dette er til en vis grad en følge af kapitalismens udnyt
telse af den tekniske og videnskabelige revolutions resul
tater.

Under indflydelse af den tekniske og videnskabelige 
revolution sker der en række progressive strukturændringer 
i produktionen. I rask tempo vokser nye brancher, som i 
betydelig grad er bestemmende for økonomiens almene tek



     
   
  
        

  
   

     
   
  
     
  

  
   

     
   
  
     
  

  
   

niske niveau — maskinbygning, især i den radioelektroniske 
branche, der omfatter fremstilling af dataanlæg, elektro- 
energetisk udstyr, automatik m. m. Forholdet mellem den 
materielle produktion og servicefagene er forskubbet til 
fordel for sidstnævnte, mens beskæftigelsesniveauet i land
bruget er dalet i forbindelse med produktionens voksende 
koncentration og større anvendelse af moderne teknik.

Udviklingen af nye produktionsbrancher, f. eks. atom
energi og datateknik, giver monopolerne nye muligheder 
for kapitalanbringelse og opnåelse af profit.

I kapitalens verden er den tekniske og videnskabelige 
revolution direkte forbundet med et andet stort socialt 
fænomen, som kun er betegnende for det kapitalistiske sys
tem, den statsmonopolistiske kapitalisme. Selve den stats
monopolistiske kapitalismes etablering og udvikling er til 
en vis grad ikke andet end imperialismens reaktion på 
det høje niveau for samfundsmæssiggørelse af produktivkræf
terne, som kræver samfundsmæssig styring, men er under
kastet den private tilegnelses interesser. Den tekniske og 
videnskabelige revolution giver monopolkapitalismen de 
tekniske midler til statslig regulering af økonomien og ud
vider dermed dennes muligheder. Netop i denne periode 
udvikles den økonomiske programmering i bred målestok. 
Samtidig bidrager den statsmonopolistiske kapitalisme til 
udvikling af den tekniske og videnskabelige revolution ved 
at finansiere de mest kapitalkrævende tekniske og viden
skabelige projekter på skatteydernes regning og påtage sig 
udgifterne til grundforskning, hvorved monopolerne fritages 
for store urentable udgifter. Den borgerlige stat og mono
polerne svejses endnu stærkere sammen i en enhedsmeka
nisme.

Såvel den fremskyndede koncentrationsproces som udvik
lingen af nye brancher og den statsmonopolistiske kapi
talismes fortsatte vækst er følger af den tekniske og viden
skabelige revolution, som betyder endnu større polarisering 
af samfundet og rigdommene, endnu større koncentration 
af de økonomiske kræfter i hænderne på de store monopol
sammenslutninger — de mægtige sammenslutninger, kon
glomeraterne, som behersker forskellige grene af produktio
nen, bankerne, kommunikationen, dele af den anvendte 
forskning samt de militær-induslrielle komplekser, og som 
har deres “repræsentation“ i regeringsorganer og det statslige 
økonomiske reguleringssystem.



    
 

 
 

 
   

 
 
      
   
       
 

    
 

 
 

 
   

 
 
     
   
       
 

     
       
 
 
     
   
       
 

Særtræk ved den 
økonomiske 
krise i forbindelse med 
den tekniske og 
videnskabelige 
revolution

I starten tillagde borgerlige ideolo
ger den tekniske og videnskabelige 
revolution store forhåbninger som 
et effektivt middel til overvindelse 
af de økonomiske cykler og kriser. 
De mente, at stadig fornyelse af 

produktionsteknikken ville sikre forstat økonomisk vækst, 
og at udviklingen af nye brancher ville opsluge arbejdsløshe
den. Men udviklingen har vist, at disse beregninger var 
ganske uholdbare.

Kapitalismen har på ingen måde frigjort sig fra økonomi
ske kriser, men er tværtimod havnet i efterkrigstidens mest 
dybtgående krise med de hidtil sværeste sociale og økonomi
ske følger. Karakteristiske træk ved krisen er dens mangesi
dede karakter, at produktionsnedgangen falder sammen med 
energi-, råstof-, valuta- og finanskriser, samt at alle ud
viklede kapitalistiske lande er ramt af krisen samtidigt.

Disse særegenheder ved krisen er i høj grad forbundet 
med den tekniske og videnskabelige revolutions nuværende 
udviklingsfase. Under de første års forstærkede kapitalin
vesteringer i videnskab og fornyelse af den faste kapital på 
basis af ny teknik udvidedes markedet for industriudstyr, 
samfundsproduktionens afdeling I voksede i stigende tempo 
tillige med markedet for varige forbrugsgoder samt service
sektoren. Det var baggrunden for den ret langvarige periode 
med oplivning og konjunkturopsving i 60’erne. Men da resul
taterne af denne vækst derefter medførte overflødige mæng
der af masseforbrugsvarer i forbindelse med nedsat for
brugerefterspørgsel, begyndte forbrugsvareproduktionen at 
dale, og i begyndelsen af 1975 (først og fremmest typisk 
for USA) dalede industriens udnyttelsesgrad voldsomt (i 
USA’s bilindustri var den kun på 32 pct.), og investerin
gerne i anlæg og industriudstyr begyndte at falde.

Produktionsfaldet ramte navnlig de brancher, som er 
udslaggivende for hele økonomiens tilstand, nemlig jern- 
og metalindustrien, den kemiske industri, olieraffinaderierne, 
bilindustrien og andre. Det er således indlysende, at den 
hurtige udvikling af videnskab og teknik og den hurtigere 
indførelse af deres resultater i produktionen, som for 
en tid muliggjorde en vis udjævning af den økonomiske 
cyklus, senere medførte et meget dybt krisefald i produk
tionen.

Energi- og råstofkriserne i den kapitalistiske verden har 



   
         
               

 
 

 

   
         
                

 
 

 

   
         
                

   

også direkte forbindelse med de kapitalistiske metoder for 
udnyttelse af den tekniske og videnskabelige revolutions 
resultater og med den anarkiske og rovgriske måde hvorpå 
imperialisterne, fra mindre udviklede lande fjerner råstof
fer og brændsel, som der er stadig større forbrug af og an
vendelsesområder for under den tekniske og videnskabelige 
revolution.

Denne krises globale omfang skyldes i mange henseender 
de moderne produktivkræfters internationale karakter og 
de verdensøkonomiske forbindelsers stadig voksende betyd
ning for de enkelte landes økonomi. Og dette er i betydelig 
grad forbundet med de nye muligheder for at undersøge 
markedskonjunkturerne, vare-, og kapitalkonjunkturerne, 
transportspørgsmålet, de store monopolers spredning af 
datterselskaber over hele verden, styringen af produktionen 
fra ét sted over store afstande osv.

Og endelig er den hidt il største arbejdsløshed efter krigen 
el af resultaterne af den forstærkede virkning af den kapi
talistiske befolkningslov under den tekniske og videnska
belige revolution. Produktionens automatisering øger for
skellen mellem arbejdskraftens tilgang til og afgang fra 
produktionen til fordel for sidstnævnte. Det voksende antal 
arbejdsløse i de kapitalistiske lande er el direkte resultat 
af den tekniske og videnskabelige revolutions forkvaklede 
påvirkning af samfundet efter det kapitalist iske systems love. 

Den private ejendom, monopoler
nes interesser, som i teknikkens og 
videnskabens resultater søger me
toder til ny berigelse, den hårde 
konkurrence og de dermed forbund 
ne større ikke-produktive udgifter

Den tekniske og viden
skabelige revolutions 
modsætningsfyldte 
forlob under 
kapitalismen

savel som den mægtige, uudnyttede produktionskapacitet 
svækker den tekniske og videnskabelige udviklings tempo 
og indsnævret' dens omfang i forhold til de forhåndenværende 
materielle og tekniske muligheder. Der opstår en ny modsi
gelse — mellem den tekniske og videnskabelige revolutions 
muligheder og de hindringer, kapitalismen stiller i vejen 
for den.

I kapitalismens rigeste land, USA, udvikles teknikken 
i rivende tempo, og samtidig finder man der de mest slående 
eksempler på, hvordan produktivkræfternes udvikling brem
ses. Et klart udtryk herfor er blandt andel den kronisk uud
nyttede produktionskapacitet i den amerikanske bilindustri.



                  
    
     
     

                  
    
     
     

                  
    
     
     

Det tekniske fremskridt, bremses desuden som folge af 
monopolernes opkøb af patenter på tekniske opfindelser. 
Samtidig med, at mange tekniske og videnskabelige nyheder 
hurtigt tages i anvendelse, bliver hundredevis af patenter 
gemt væk i monopolsammenslutningernes pengeskabe. Ved 
siden af organisationer, som sikrer videnskabelige resultaters 
hurtige indførelse i produktionen, eller som spekulerer i 
patenter og opfindelser, findes der i USA specielle patent
grupper, der opkøber patenter, som derpå syltes for at bevare 
det respektive monopols profit. En sådan gruppe i USA’s 
flyindustri forsinkede i sin tid fremstillingen af jetmotoren. 
Disse grupper i USA har også i væsentlig grad forsinket 
fremstillingen af nye opfindelser inden for ventilation samt 
optisk, glas- og kemisk industri. Automatiseringen i USA 
udvikler sig langtfra i det tempo, som er muligt ud fra 
en teknisk, videnskabelig og materiel synsvinkel.

Den lave arbejdsløn er en af de stærkeste bremser for 
det tekniske fremskridt under kapitalismen. Og den er netop 
lavest i de brancher, som mest trænger til teknisk fornyelse 
af udstyret. En særlig negativ indflydelse på det tekniske 
fremskridt har kapitaleksporten til lande med lavt løn
niveau.

Når monopolkapitalisterne indfører moderne teknik i 
produktionen, sker det ikke bare for at spare på udgifterne 
til arbejdskraft, men også for at sikre sig kompensation 
for uvirksomt udstyr, hvis andel som følge af det kronisk 
uudnyttede produktionsapparat nu er ganske betydelig. Føl
gelig indsnævres grænserne for udnyttelse af ny teknik end
nu mere efterhånden som den kronisk uudnyttede kapacitet 
vokser.

Forskere af den tekniske og videnskabelige revolutions 
problemer fremhæver, at en af de vigtigste faktorer, som 
bremser dens udvikling i kapitalistiske lande, er, at afsæt
ningsmarkedet er for snævert, for ubestemt og upålideligt. 
I bestræbelserne på at udvide markedet søger monopolerne 
ad kunstig vej al fremskynde den moralske og fysiske foræl
delse af produkterne. Således forringer de med vilje kvali
teten af biler, transistorer og glødelamper for at forkorte 
deres levetid og tvinge kunderne til hurtigere at købe nye 
varer.

De nævnte fakta omfatter langtfra alle de hindringer, 
som kapitalismen rejser på den tekniske og videnskabelige 
revolutions vej. Hertil må føjes det nye styrkeforhold i 



          
 

           
    

          
 

           
    

          
 
         
 
    

den kapitalistiske verdensøkonomi, de gigantiske operatio
ner der foretages af internationale monopoler til fastfrysning 
af teknisk efterblevenhed og lavt leveniveau i de lande, 
hvortil de eksporterer deres kapital. Yderligere må nævnes 
den virksomhed, som udfoldes af imperialistiske integra
tionsgrupper for at bremse det tekniske fremskridt i enkelte 
lande og forstærke ujævnheden i den økonomiske, tekniske 
og videnskabelige udvikling.

Således rejser kapitalismen ikke blot hindringer på den 
tekniske og videnskabelige udviklings vej i fremskredne 
kapitalistiske lande; den bremser også denne udvikling i 
lande, som er under økonomisk indflydelse af imperialismen, 
den forhindrer, at den tekniske og videnskabelige revolution 
kommer til al omfatte hele den ikke-socialistiske verden.

3. DEN TEKNISKE OG VIDENSKABELIGE REVOLUTION 
UNDER KAPITALISMEN, OG DET ARBEJDENDE MENNESKE

og undertrykkelsen af arbejderne.
Under den tekniske og videnskabe
lige revolution øges arbejdsproduk
tiviteten. Samtidig vokser arbejds-

Den tekniske og videnskabelige revolutions førnævnte ten
dens til stærk forøgelse af arbejdsproduktiviteten og til 
ændring af selve arbejdets karakter under kapitalismen sker 
i en forvrænget form, eftersom den i sit væsen er i strid 
med den kapitalistiske produktionsmåde og økonomiske 
grundlov, nemlig merværdiloven. Monopolerne udnytter i 
bred målestok det tekniske og videnskabelige fremskridts 
resultater til styrkelse af deres egne positioner, til forøgelse 
af produktionens effektivitet og væksttempo, til forstærkelse 
af udbytningen
Voksende 
arbejdsintensitet

intensiteten betydelig, takket være anvendelsen af ny teknik 
og teknologi, tilrettelægningen af arbejdet og den automa
tiserede kontrol med arbejdsgangen. 1 forbindelse med ind
førelsen af automatik, radioelektronik og datateknik fore
kommer stadig flere tilfælde af stress, nervelidelser, kreds
løbsforstyrrelser og andre sygdomme blandt arbejdere og 
funktionærer. Statistikker viser også flere og flere tilfælde 
af arbejdsulykker og erhvervssygdomme.

Mange ulykkestilfælde kan henregnes til, at monopolerne 
konstant og på alle mulige måder vil spare på udgifterne 
til arbejderbeskyttelse og sikkerhedsteknik.



               
     
      

          
   
     
      

                      
      

  

I mange kapitalistiske virksomheder er de forskellige 
afdelinger automatiseret og mekaniseret i forskellig grad. 
Følgen er, at selv i ikke-automatiserede afdelinger skal 
arbejderne holde trit med arbejdstempoet i moderne ud
styrede afdelinger. Det samlede arbejdstempo forøges og 
udbytningen af arbejderklassen forstærkes.

Hovedformålet med anvendelsen af ny teknik er ikke 
at lette arbejdet for arbejderen eller at økonomisere det 
samfundsmæssige arbejde i del hele taget, men at spare på 
monopolernes udgifter og trække mest mulig profit ud af de 
arbejdendes arbejde. Også i den tekniske og videnskabelige 
revolutions periode bekræftes Lenins ord om, at “forbedring 
af teknikken, som betyder forøgelse af arbejdsproduktivi
teten og vækst i den samfundsmæssige rigdom, har i det 
borgerlige samfund til følge, at den sociale ulighed vokser, 
at afstanden mellem besiddende og besiddelsesløse vokser, 
og at utryghed, arbejdsløshed og andre afsavn for de stadig 
bredere arbejdende masser forøges".1)

1) V.I. Lenin. Samlede værker (russisk), bd. 32, s. 149
2) Mesjdunarodnoje raboljeje dvisjenie (Den internationale arbejder

bevægelse). Moskva 1974, s. 92

_ . . Eftersom storbourgeoisiet, navnlig
stigning i monopolerne, udnytter den tekni-

ske og videnskabelige revolutions re
sultater i deres egne snævre klasseinteresser, skærpes be
skæftigelsesproblemet. I begyndelsen af 70’erne anvendtes 
i de førende kapitalistiske lande op til 2/3 af alle investerin
ger til udskiftning af forældede maskiner med nye og mere 
produktive2), hvilket har medført, at megen arbejdskraft er 
skubbet hurtigt ud af produktionen.

Mange borgerlige økonomer taler stadig om den såkaldte 
kompensationsteori og hævder, at produktionsudvidelse med 
nye arbejdsmidler gør det muligt at “kompensere" de ar
bejdspladser, der går tabt i forbindelse med forbedring af det 
tekniske udstyr. Det uholdbare ved denne teori blev allerede 
afsløret af Marx i Kapitalen: “Skønt maskinerne nødven
digvis fortrænger arbejdere i de arbejdsgrene, hvor de bliver 
indført, kan de dog alligevel fremkalde øget beskæftigelse i 
andre arbejdsgrene. Denne virkning har imidlertid intet 
tilfælles med den såkaldte kompensationsteori... Den even
tuelle forøgede arbejdsmængde, der måtte kræves for at 
producere selve arbejdsmidlerne, maskinerne, kul osv., må 



              
    
   

              
    
   

              
    
   

være mindre end den formindskelse af arbejdets mængde, 
der skyldes maskinernes anvendelse. Ellers ville det maski
nelt fremstillede produkt være lige så dyrt eller dyrere 
end det manuelle produkt."1)

1) Karl Marx. Kapitalen, 1. bog 3, s. 637
2) Monthly Bulletin of Statistics, oktober 1978, s. 17

Til trods for den hurtige udvikling af nye brancher, 
som lægger beslag på en betydelig mængde arbejdskraft, ja 
i høj grad endda på grund af dette forhold, opretholdes den 
store og tilmed stigende arbejdsløshed i kapitalistiske lande. 
Dertil kommer de mange, som er på nedsat arbejdstid. 
Især under økonomiske kriser vokser abejdsløsheden. Et 
land som Danmark havde for eksempel 21.400 arbejdsløse 
(1,1 pct.) i 1973. De følgende år steg arbejdsløshedstallet 
således: 1974 — 50.100 (2,5 pct.), 1975 — 123.600 (6 pct.), 
1976 — 126.100 (6,1 pct.), 1977 — 154.000 (7,3 pct.) og 
1978 (februar-opgørelsen) — 217.400 (10,1 pct.).2>

Det er betegnende, at de arbejdsløse i kapitalistiske 
lande ikke blot omfatter arbejdere, men også ingeniører og 
forskere, som i første række står for den tekniske og viden
skabelige revolution.

Arbejdsløsheden i forbindelse med indførelse af ny tek
nik sænker arbejderklassens leveniveau såvel direkte som 
indirekte, idet den tvinger mange arbejdere til at acceptere 
lavere løn og dårligere arbejde.

Alt dette viser, at det kapitalistiske system ikke er i 
stand til at udnytte den tekniske og videnskabelige revolu
tions resultater i hele samfundets interesse. Det er kun 
muligt under socialismen.
„ . . ,, , Samfundsproduktionens nye tekni-
o ma geituHur ske og videnskabelige niveau kræver

en højere almen og faglig uddan
nelse. Selv om uddannelsens gennemsnitsniveau i de kapi
talistiske lande højnes, har muligheden for at uddanne sig 
en bestemt klassetendens. Jo længere tid uddannelsen kræ
ver, des dyrere bliver den, og des mindre tilgængelig bliver 
den for de “lavere" samfundslag.

De hurtige forandringer inden for teknik og teknologi, 
tilrettelægningen af produktionsgangen, fremkomsten af sta
dig nye forskningsgrene, specialiseringen inden for viden
skab og teknik — alt dette kræver, al medarbejderen orien



         
  
                 

         
  
                 

         
  
                

terer sig bedre i enhver situation. Og hertil forlanges vir
kelig indsigt i de grundlæggende natur- og samfundsviden
skaber, i grundprincipperne for, hvordan de moderne tekniske 
hjælpemidler fungerer. Kun gennem hårdnakket kamp opnar 
arbejderklassen visse forbedringer i uddannelserne.

Alligevel er det eksisterende uddannelsessystem slet ikke 
på højde med de krav, som videnskabens og teknikkens 
nuværende niveau stiller til arbejdernes kvalifikationer. 
Monopolerne og de siddende regeringer vil ikke bekoste de 
store udgifter, som er nødvendige for at modernisere og 
udvide dette system. Teknikkens og teknologiens nuværende 
stade kræver, at arbejdernes og funktionærernes almene ud
dannelsesniveau bringes på højde med ingeniørers og til 
tider forskeres niveau, al arbejdernes kulturniveau og hori
sont udvides, hvilket i sidste ende også fører til større po
litisk bevidsthed og aktivitet. Men dette indgår ikke i 
monopolernes beregninger. De har ikke brug for en alt for 
intellektuel arbejder, men en robot, der kan udføre sit ar
bejde på et specialiseret område uden for megen eftertænk
somhed og for mange kreative ideer. Selv om tendensen på 
uddannelsesområdet nu går i ret ning af en tilnærmelse mellem 
fysisk og intellektuelt arbejde, opretholdes forskellen mellem 
hånds- og åndsarbejde under kapitalismen stadig som klas
seforskel. Når de faglige uddannelser forbedres, forøges også 
andelen af folk med mellemteknisk uddannelse — operatø
rer, programmører osv. For øvrigt skaber den tekniske og 
videnskabelige revolution muligheder for, at et menneske, 
som ikke længere behøver at anvende så mange kræfter 
på ensformigt og til en vis grad mekanisk arbejde, kan 
beskæftige sig mere med skabende styringsfunktioner og 
ofre kræfter på videnskab, uddannelse, kunst, sundhedsvæ
sen osv., kort sagt beskæftigelser, som er forbundet med 
udvikling og berigelse af personligheden. Netop dette ele
ment satser det socialistiske samfunds medlemmer stærkt 
på at udvikle.

I mange kapitalistiske lande bar arbejderklassen gennem 
kamp opnået det store gode, at den ugentlige arbejdstid 
er kommet ned på 40-45 timer. Den øgede fritid reduceres 
imidlertid til nul i kraft af pligtigt overarbejde. Tilværel
sens indretning i det borgerlige samfund tager netop ikke 
sigte på, at det arbejdende menneske får lejlighed til at 
dygtiggøre sig i fritiden, til at øge sin viden kulturelt og 
fagligt, men at det lader sig nøje med den såkaldte inasse-



   
  
    
        
    

 
 

  
  
    
      

    

  
    

    
       
    

kultur, som i et og alt tjener monopolkapitalen. En af 
konsekvenserne heraf er, at folk gøres mindre og mindre 
interesserede i kunst, kultur og skønlitteratur.
Forandringer i 
arbejderbefolkningens 
struktur

Den tekniske og videnskabelige re
volution medfører store forskyd
ninger i det kapitalistiske sam
funds sociale struktur og i dets en-

kel te klasser og befolkningslag. Den indebærer først og 
fremmest en stigning i antallet og andelen af lønmodtage
re, der udbyttes af kapitalen. Stigningen sker i kraft af 
ruinerede eller økonomisk trængte landbrugere, som er tvun
get til at tage lønarbejde, og som følge af det stærkt sti
gende antal teknikere, ingeniører og forskere samt den 
stigende arbejdsmængde i styringen af produktion og viden
skab. Alle disse mennesker indgår i den “totalarbejder", 
som i dag er med til at frembringe samfundets materielle 
rigdomme.

Det borgerlige samfunds mest revolutionære klasse og 
vigtigste skaber af materielle værdier, arbejderklassen, vok
ser talmæssigt, hovedsagelig i kraft af nye fag og professio
ner. Klassens struktur ændres. En del af de nye lag af lønar
bejdere, tidligere små næringsdrivende samt personer med 
intellektuelt arbejde, indgår enten i arbejderklassen eller 
nærmer sig den i kraft af deres stilling, leveniveau og in
teresser. For arbejderklassen skaber alt dette nye muligheder 
for af organisere brede antimonopolistiske koalitioner, sam
tidig med al klassen stilles over for nye problemer. Således 
har den voksende servicesektor medført, at der i arbejder
klassen er opstået et bredt lag, som er spredt over mange, 
små arbejdspladser. Denne gruppe lønarbejderes klassebe
vidsthed er slet ikke på højde med industriproletariatets 
politiske bevidsthed. Den proletariserede del af småbor
gerskabet og de intellektuelle bringer ligeledes deres træk 
med ind i arbejderklassen.

Den tekniske og videnskabelige re
volution åbner ganske enestående 
muligheder for samfundet. Natu

rens omdannelse i menneskets interesse, skabelsen af kolos
sale materielle rigdomme og alle nødvendige betingelser 
for at forøge menneskets skaberevner, alt dette kan blive 
realiteter. Det drejer sig om mulighederne for at skabe en 
principiel ny livskvalitet. Men kapitalismen udnytter den 
tekniske og videnskabelige revolution til ganske andre for



           
 
   
 
 
 
 

           
 
   
 
 
 

              
 
   
 
 
 

  

mål: til at forøge profitten og skærpe udbytningen af ar
bejderne. Heri består den vigtigste og fundamentale modsi
gelse ved den tekniske og videnskabelige revolutions udvik
ling under kapitalismen.

Et af de klareste udtryk for denne modsigelse er, at 
do tekniske og videnskabelige resultater udnyttes til mili
tære formål, til forberedelse af en ny verdenskrig og til 
at føre lokale krige mod folk, som tilstræber frihed og 
selvstændig økonomisk og politisk udvikling. En gigantisk 
krigsmaskine, udstyret med de nyeste masseudryddelses
midler, den mest moderne teknik, der når som helst kan 
sættes ind for at dræbe og ødelægge i massemålestok — 
denne vanvittige mekanisme, som imperialismen passer og 
plejer for at skaffe monopolerne profitter og opretholde 
det system, hvori profitten er det højeste mål — det er 
en af de vigtigste måder, hvorpå den moderne kapitalisme 
“udnytter" resultaterne af den tekniske og videnskabelige 
revolution.

Derfor er det i den tekniske og videnskabelige revolu
tions periode særlig vigtigt at arbejde henimod mindskel
se af truslen om en ny verdenskrig, for derefter helt at 
fjerne denne trussel og tilvejebringe virkelig fredelig samek
sistens og afspænding.

Krigsfare, militarisering af økonomien, massehunger i 
den tredje verden og propaganda for masseforbrug i de 
udviklede kapitalistiske lande, ideologisk hjernevask af men
nesker i en antikommunistisk og antividenskabelig ånd, 
oprettelse af politi- og terrorregimer til gavn for bour
geoisiets diktatur, alt dette er udslag af den moderne ka
pitalisme; det har intet at gøre med selve den tekniske og 
videnskabelige revolution, men med en degenereret udnyt
telse af dens resultater.

Socialismens fortrin ved udnyttelse af den tekniske og 
videnskabelige revolution og dennes udvikling er uomtviste
lige. Den tjener fuldt og helt folkets sag, den virkelig
gør folkets bedste ønsker og drømme, den bidrager til at 
udvikle alle menneskets kreative egenskaber og til at be
rige personligheden og samfundet med materielle og ånde
lige værdier.
_ . , ... . Socialismen har også sine store for-
Forværrmg af miljøet fremfor kapitalismen> når det

gælder forureningsbekæmpelse i forbindelse med udvik
lingen af visse grene inden for teknik og videnskab (ud



     
  
 
 
 
 
     
       

     
  
 
 
 
 
     
       

     
  
 
 
 
 
     
       

stødningsgas, kemiske spildprodukter osv.). Ud over de 
positive følger kan den tekniske og videnskabelige revolu
tion også have en række negative følger, hvis der ikke 
sættes ind mod dem i tide. Her tænkes på forurening af 
luft, vandløb, skove, marker, skadelige stoffers udledning 
i jorden, i dyrs og planters organismer, forstærket kunstig 
radioaktivitet og meget andet. Der er ved at opstå en situa
tion, da naturens egen, normale balancereproduktion bry
des. Denne proces må reguleres bevidst og globalt. Men 
muligheden for en sådan regulering vanskeliggøres som føl
ge af samfundsproduktionens kapitalistiske principper, som 
hersker i de højt industrialiserede vestlige lande.

1 de kapitalistiske lande er forureningen med affalds
stoffer en uundgåelig følge af selskabernes jagt efter lavere 
omkostninger og større profitter. Mange firmaer foretræk
ker at betale bøder (som for øvrigt er ret moderate), frem
for at investere i rensningsanlæg. Rensning og bekæmpelse 
af forurening er i de socialistiske lande statspolitik, base
ret på samfundseje af produktionsmidlerne og planøko
nomi og på den brede befolknings aktivitet og initiativ. 
I Sovjetunionen er luften og vandet i storbyer og industri
centre langt renere end i kapitalistiske lande.

I kapitalistiske lande kan udgifterne til miljøets beva
relse og retablering på ingen måde sidestilles med det 
faktiske behov herfor.

Miljøbeskyttelsesproblemerne bruges af borgerlige ide
ologer til spekulationer om en såkaldt konvergens mellem 
de to systemer. Det er rigtigt, at hele menneskeheden står 
over for et økologisk problem. Imidlertid består der en 
principiel forskel i de social-økonomiske betingelser, for
mer og metoder for dets løsning under kapitalismen og 
under socialismen. En virkelig bekæmpelse af miljøforure
ningen strider mod kapitalismens klassenatur. Ikke blot 
profitjagten, men også de forskellige monopolers delte interes
ser, den internationale konkurrence, de internationale mod
sætninger og reaktionære kræfters stadige forsøg på at 
hindre udviklingen af økonomiske og tekniske forbindelser 
med socialistiske lande — alt dette bremser løsningen af de 
økologiske problemer og uddyber den økologiske krise i 
kapitalens verden.

I forbindelse hermed er bevarelsen af det naturlige 
miljø nu blevet et af de skarpeste afsnit i klassekampen 
og et af punkterne til at samle de bredeste demokratiske 



 
  
   
  
    
  
    

 
  
  
  
    
  
 
  

 
 
  
  
  
    
  
    

kræfter imod monopolerne, som hindrer en løsning af de 
økologiske problemer i samfundets interesse.

4. DEN TEKNISKE OG VIDENSKABELIGE REVOLUTION
OG DEN ANTIMONOPOLISTISKE KAMP

Den tekniske og videnskabelige revolution er med til 
at forøge og uddybe kapitalismens grundlæggende modsigel- 

se: mellem produktionens samfunds- 
. ,, mæssige karakter og den pnvatka-
dobbeltopgave pitalisliske tilegnelse. Den tekniske
og videnskabelige revolution fremmer produktionens sam
fundsmæssige karakter, dens samfundsmæssiggørelse. Men 
samtidig udnyttes den som tidligere nævnt i høj grad til 
at udvide den moderne kapitalistiske tilegnelse, hovedsage
lig de store korporationers monopolprofitter.

Eftersom den tekniske og videnskabelige revolution er 
et stort spring i produktivkræfternes udvikling, kan arbej
derklassen ikke vende sig imod den, hvilket den heller ikke 
gør. At vende sig imod den nye teknik ville være at sammen
ligne med maskinstormerne i kapitalismens tidligste periode.

Men eftersom den tekniske og videnskabelige revolution 
på den ene eller anden måde udnyttes i monopolernes inter
esse, og dens resultater ofte er utilgængelige for de brede, 
arbejdende masser, fordi disse resultater ikke letter deres 
arbejde, ikke sikrer et behørigt uddannelsesniveau, ikke 
befrier samfundet for kriser osv., bekæmper arbejderbevæ
gelsen konsekvent den tekniske og videnskabelige revolu
tions negative følger for de arbejdende. I den forstand må 
man sige, at den tekniske og videnskabelige revolution i de 
kapitalistiske lande fører til skærpelse af det borgerlige sam
funds klasseantagonisme mellem bourgeoisiet og proletariatet.

1 forbindelse med den tekniske og videnskabelige re
volution ser de kommunistiske partier derfor en dob
belt opgave for sig: på den ene side at forklare masserne, 
at den tekniske og videnskabelige revolution forlanger et 
nyt samfundssystem i overensstemmelse med de for socia
lismen modnede materielle og tekniske forudsætninger, 
dvs. udnyttelse af den tekniske og videnskabelige revolu
tion som et af de vægtigste argumenter i kampen for 
den socialistiske revolution, og på den anden side at orga
nisere kampen under kapitalismen for at begrænse udnyt
telsen af den tekniske og videnskabelige revolutions resul-



  
           
          
   

  
  

          
     
    
   

  
  

        
 
          
   

lande kæmper 
stadighed for, 
menneskes til- 

når videnskabens 
nyeste resultater skal anvendes i pro- 

På dette område har arbejderklassen allerede

tater i monopolernes interesse og stræbe henimod, at frug
terne af den tekniske og videnskabelige 
vist omfang også tilfalder arbejderne.

1 de kapitalistiskeArbeiderklasscns oe . . , , , ...B arbejderklassen tildens partiers krav " . . .at. det arbejdende 
værelse ikke forværres men forbedres, 
og teknikkens 
duktionen.
opnået visse landvindinger. Således er den varemængde, som 
indgår i arbejdernes forbrug, udvidet betydeligt i de sidste 
to årtier. Med udviklingen af produktionens massestandar
disering på basis af den nye teknik er visse nødvendigheds- 

.artikler blevet lettere tilgængelige for arbejderne. Inden 
for områder som uddannelse, kultur og åndsliv i del hele 
taget samt sociale forhold er situationen imidlertid ikke 
ændret væsentligt for arbejderklassen. Men også under vare- 
rigeligheden fremtræder det kapitalistiske samfunds ska
vanker som før, såsom millioner af sultende rundt om i 
verden, boligkrise og umenneskelige leveforhold og storby
ernes slumkvarterer.

På beskæftigelsesområdet kæmper arbejderbevægelsen 
mod afskedigelser, for garanteret arbejde til alle, som 
skubbes ud af produktionen efter indførelse af ny teknik, 
for bedre arbejdsløshedssikring, for nedsættelse af arbejds
tiden med fastholdelse af garantilønnen. Kampen mod 
arbejdsløsheden er blevet særlig aktuel i forbindelse med 
den sidste økonomiske krise.

Arbejderbevægelsen vender sig imod forstærket arbejds
intensitet og fremsætter krav om nedsættelse af arbejde
rens fysiske og psykiske energiforbrug efter indførelsen af 
ny teknik, for en retfærdig, teknisk arbejdsnormenng, for 
højere løn ved øget arbejdsydelse, for “intellektualisering" 
af arbejdet, for afskaffelse af dets sløvende ensformighed 
og indholdsløshed, for bedre efteruddannelsesmuligheder osv.

Med henblik på bedre arbejdsforhold tilstræber arbej
derne overenskomster, hvori der tages højde for alle faktorer, 
angående arbejdets sværhedsgrad ved anvendelsen af ny tek
nik, og på dette grundlag udarbejdes foranstaltninger til 
arbejderbeskyttelse, teknisk normering osv. Særlig vigtig 
i denne forbindelse er kravet om et arbejdsmiljø, som ude
lukker erhvervssygdomme eller nedsætter dem til et mini
mum.



     
 
  
 
  
 

     
 
  
 
  
 

     
 
  
 
  
 

På den almindelige og faglige uddannelses område kæm
pes for, at arbejderne får mulighed for at udvikle deres 
faglige kunnen i takt med indførelsen af ny teknik, og at de 
får adgang til de job, som betales højere end de tidligere, 
at hele uddannelsessystemet demokratiseres og omlægges i 
overensstemmelse med den tekniske og videnskabelige revo
lutions krav, og at børn af arbejdere og smålandbrugere 
får samme uddannelsesmuligheder som borgerskabets børn.

Hvad angår driftsledelse tilstræber arbejderklassen med
bestemmelse i alle de vigtigste spørgsmål vedrørende pro
duktion og anvendelse af de økonomiske midler på alle 
niveauer, lokalt og i landsmålestok, omfattende bl. a. med
virken i udarbejdelse og gennemførelse af en teknisk po
litik og investeringspolitik, udvidelse af fagforeningernes 
rettigheder og medbestemmelse ved automatisering og tek
nologiske forandringer af produktionen, sundhedsbeskyttelse 
og sikkerhed på arbejdspladsen samt fabrikslukninger.

Den tekniske og videnskabelige revolution er tillige knyt
tet til et af den antimonopolistiske kamps krav om nationali
sering og demokratisk kontrol med samfundsøkonomiens 
nøglebrancher, hvori hovedmassen af de tekniske og viden
skabelige resultater er koncentreret.

Alle arbejderklassens krav i forbindelse med den tek
niske og videnskabelige revolution er uløselige bestanddele 
af det alment demokratiske program, der af kommunis
terne er fremsat som grundlag for samarbejde og fælles 
aktioner for alle demokratiske og antimonopolistiske kræf
ter.

Alle krav er organisk forbundet med løsningen af arbej
derklassens afgørende opgave — samfundets revolutionære 
omformning på socialistisk grundlag.



 

 
     
     
  

 

 
 

 

    
     
  

 

 
     
     
  

Kapitel 11 
DEN KAPITALISTISKE VERDENSØKONOMI. 

INTERNATIONALE ØKONOMISKE RELATIONER

I begyndelsen af vort århundrede var kapitalismen med 
Lenins ord “vokset over i et verdenssystem, hvor en hånd
fuld ‘fremskredne* lande kolonialt undertrykker og finan
sielt kvæler det overvældende flertal af jordens befolk- 
ning**.1)

1) V. I. Lenin. Udvalgte værker i 12 bind, bd. 6, s. 52 (Imperialis
men som kapitalismens højeste stadium)

262

Det kapitalistiske økonomiske system, omfattende hele 
verden, kom ikke til at eksistere længe. Takket være den 
socialistiske oktoberrevolution forlod Rusland dette sy
stem, som dermed ikke længere var et verdenssystem. 
Og med oprettelsen af en række socialistiske lande efter 
anden verdenskrig eksisterer nu to modstående økonomi
ske verdenssystemer.

Inden for det kapitalistiske verdenssystems stadig snæv
rere rammer er der sket dybtgående ændringer. Tidligere 
undertrykte folk har med støtte fra de socialistiske lande 
brudt den gamle kolonialismes lænker, som før bandt et 
flertal af nationerne. Under indflydelse af disse historiske 
forandringer har de imperialistiske magters internationale 
oligarkiherredømme gennemgået betydelige ændringer og an
taget nye træk.

I sin imperialismeteori har Lenin nedfældet grundlini
erne for marxistisk erkendelse af den udviklede kapitalis
mes verdensøkonomiske relationer. Heri afslørede Lenin den 
kapitalistiske verdensøkonomis klassemæssige natur og væ
sen, systemet for dens dannelse og funktion, ligesom han 



  

 
 
   
             

  

 
 
   
             

  

  
 
   
             

udformede det metodologiske grundlag til forståelse af det
te systems videre forandringer.

I materialer fra den kommunistiske verdensbevægelse og 
i dokumenter fra SUKP’s og andre kommunistiske parti
ers kongresser gives en dybtgående analyse af den moderne 
kapitalismes økonomiske verdenssystem og de forandrin
ger, det har undergået i løbet af de sidste årtier.

1. KAPITALEKSPORT

Det internationale system for finansoligarkiets herredøm
me er i vor tid opstået af og fungerer i snæver forbindelse 
v . med monopolernes eksport af ka-Kapitaleksportens væsen pjtal

Imperialismen er kendetegnet ved at råde over et re
lativt “overskud" af ledig pengekapital. Årsagen til dette 
overskud er monopolernes herredømme. Ved at indkasse
re en forhøjet profit har monopolerne fremskyndet dannel
sen af pengekapital, der søger højprofitabel anvendelse. 
Samtidig har de vanskeliggjort en tilstrækkelig fordelag
tig anbringelse af nye kapitalmasser, eftersom de har skabt 
hindringer for “fremmede" kapitalers indtrængen på de 
monopoliserede produktionsområder, ligesom de har mind
sket de arbejdendes andel af nationalindkomsten og føl
gelig skærpet markedsproblemet. Dertil kommer, at mono
polerne har øget kravene til den rentabilitet, der betragtes 
som tilstrækkelig fordelagtig for investeringer.

I kraft af disse historiske årsager var det først England, 
derpå Frankrig og siden Tyskland, og i 20. århundrede 
USA, der blev de vigtigste kapitaleksportører.

“Kapitaloverskud“ har under imperialismen en relativ 
karakter. Kapitalen er ikke “overflødig" i forhold til 
samfundets behov, men derimod i forhold til mulighederne 
for dens fordelagtige kapitalistiske anvendelse i et givet 
land. Det relative overskud af kapital afføder nødvendig
heden af at udføre den til andre lande. Og muligheden 
herfor er til stede. Op til begyndelsen af vort århundrede 
var alle lande som nævnt inddraget i det kapitalistiske 
verdensøkonomiske system, og der blev rundt om i verden 
anlagt jernbaner, ligesom hele transportnettet blev udbyg
get. I’å den tid blev kapitaleksport et typisk fænomen, 
et af imperialismens vigtigste økonomiske kendetegn. I 



 
  

    
  
     
 
     

 
 
  
   
  
     
 
     

 
  
   
  
     
 
     

at erhverve sig nogen ejen
at forlange lånet tilbagebe- 
om eksport af lånekapital, 
driftskapital, giver profit,

imperialismens tidsalder er kapitaleksport kort sagt ble
vet monopolernes og finansoligarkiets eksport af “overflø- 
dig“ kapital til andre lande, med det formål at forøge mo
nopolprofitten og styrke monopolernes positioner i kam
pen om udenrigsmarkedet og indflydelsessfæren.

Særlig profitgivende er kapitaleksport til økonomisk 
efterblevne lande, hvor der findes billige råstoffer og bil
lig arbejdskraft. Men kapital udføres også til industri
elt udviklede kapitalistiske lande. Grunden hertil er de 
forskellige branchers ujævne udvikling, som yderligere skær
pes under den tekniske og videnskabelige revolution, samt 
forskelle i lønniveau og en række andre faktorer.
_ , , Efter deres økonomiske indhold
• .. . , . r skelnes mellem to hovedformer for

kapitaleksport. Nar en kapital
eksportør køber en virksomhed (inden for industri, handel, 
service, transport, finansvæsen m. m) i et andet land, 
optræder han som aktiv kapitalist i det pågældende land, 
og hans kapital er udført som driftskapital. Når en kapita
list udlåner penge til andre kapitalister eller til regerin
gen i et andet land, uden selv 
dom der, men kun har ret til 
talt med renter, er der tale 
Kapital, der eksporteres som 
mens lånekapital giver renter.

Kapitaleksport i driftsform foregår gennem oprettel
se af monopolfilialer i udlandet, oprettelse af blandede 
virksomheder med deltagelse af importlandets kapital samt 
opkøb af virksomheder, der tilhører lokale kapitalister. 
Uanset hvordan driftskapitalen udføres, vil den altid in
debære, at der i et andet land opstår udenlandsk ejendom, 
og at imperialistiske monopoler får mulighed for at opnå 
indflydelse dér.

De forskellige former for kapitaleksport i låneform om
fatter: lån, som monopolerne yder regeringer, kommuner 
eller private firmaer i andre lande; kreditydelse, som gi
ves ved køb af udstyr til planlagte virksomheder; penge
indsættelser på løbende konti i udenlandske banker.

Sidstnævnte er undertiden ikke kapitaleksport, som 
er affødt af kapitaloverskud, af akkumulationens indre 
modsigelser. De er ofte fremkaldt af rent politiske faktorer 
(det gælder for eksempel såkaldt kapitalflugt til lande 
med roligere politisk klima). På den anden side er indskud 



  
        
      
 
  
 
 
 

  
        
      
 
  
 
 

  
       
      
 
  
 
 
 

i imperialitiske stormagters banker ofte ikke udtryk for 
kapitalimport, men — eksport. Kapitalister eller lande, som 
optager lån i imperialistiske lande, bruger ofte en bety
delig del af lånet til køb af varer i disse lande. I den for
bindelse overfører de lånebeløbet til en kontokurant i en 
bank i kreditorlandet for at betale indkøbene. Derfor liar 
bankerne i de lande, der udfører kapital, altid betydelige 
beløb på kontokuranter tilhørende kapitalimporterende 
lande.

Dette forhold udnyttes ofte af amerikanske teoretikere 
til at tilsløre USA’s rolle som det land, der fremfor nogen 
udbytter den kapitalistiske verden gennem kapitaleksport. 
Ved at sammenstille omfanget af de kapitaler, der udføres 
af og indføres i USA, hævder de, at amerikanske kapital
investeringer i udlandet kun ganske ubetydeligt oversti
ger omfanget af udenlandske kapitaler i USA. Men i vir
keligheden falder næsten 3/5 af de udenlandske investerin
ger i USA på kortsigtede investeringer, dvs. hovedsagelig 
på kontokuranter i banker samt i låneobligationer, hoved
sagelig regeringsobligationer, som opkøbes af udlændinge. 
Disse kapitalanbringelsers reale indflydelse på amerikansk 
økonomi er aldeles ubetydelig. Og i amerikanske kapital
udførsler indtager tilsvarende kapitalanbringelser en meget 
beskeden plads (de udgør ca. 10 pct. af det samlede beløb 
af private pengeinvesteringer i udlandet). Hovedparten 
af den private kapitaleksport fra USA sker i driftsform.

I borgerlig økonomisk litteratur baseres klassificerin
gen af udenlandske investeringer på fristens (“likvidi
tetens") længde, idet der skelnes mellem langfristede og 
kortfristede investeringer. Ved førstnævnte forstås hoved
sagelig investeringer i udenlandske virksomheders faste ka
pital. Ved kortfristede investeringer forstås anbringelse på 
kontokuranter og i udenlandske låntageres likvide gælds
forpligtelser. De langfristede investeringer opdeles igen i 
direkte og porteføljeinvesteringer. Ved direkte investerin
ger bliver kapitaleksportøren ejer af en udenlandsk virk
somhed aller af den kontrollerende aktiepost, således at 
han faktisk bliver ejer af virksomheden. Ved portefølje
investeringer tilegner eksportøren sig kun en del af værdi
papirerne eller aktierne, som formelt er utilstrækkelig til 
at opnå kontrol.

Forholdet mellem direkte og porteføljeinvesteringer vi
ser den røveriske karakter af først og fremmest amerikansk 



 
  
  
   
  
     
   
   

 
  
 
   
  
     

    
   

 
  
 
   
  
     
   
   

kapitaleksport. Hovedparten af USA’s private langfristede 
investeringer i udlandet sker i form af direkte investerin
ger. At de direkte investeringer dominerer over portefølje
investeringerne er også typisk for den løbende private ka
pitaleksport fra andre imperialistiske lande. Således ud
gør direkte investeringer ca. 60 pct. af de engelske private 
investeringer i udlandet. De direkte investeringer er også 
dominerende blandt private vesttyske investeringer. Be
tegnende for den nuværende periode er monopolernes ten
dens til direkte økonomisk erobring af andre landes produk
tionsafsnit for at opnå erstatning for de tab, de har lidt 
ved det gamle kolonisystems sammenbrud.

, Finansoligarkiet og monopolerne
monopolernes geschæft dominerer fuldt og helt pa kapi

taleksportens omrade. De store 
omkostninger ved opførelse af moderne virksomheder og 
faren for at miste dem i forbindelse med tendensen til na
tionalisering, så godt som udelukker, at mellemstore og 
langt mere små virksomheder kan udføre kapital. På den 
anden side foregår der en intensiv dannelse af såkaldt over
skudskapital hos de store monopoler. Denne proces forstær
kes især under den tekniske og videnskabelige revolution. 
Derfor er de store selskabers voksende kapitalinvesteringer 
i udlandet et af kapitaleksportens karakteristiske træk.

De gigantiske monopoler, som disponerer over en over
skudskapital, der kan tælles i mange millioner, opretter 
udenlandske industri-, handels-, kredit-, finans- og andre 
filialer, ligesom de sammen med lokal kapital etablerer 
“fælles" virksomheder (for at dække sig bag en “national" 
facade), og opkøber virksomheder, oprettet af lokal kapital. 
De tilvejebringer et mægtigt net af egne eller kontrollere
de monopoler i mange lande.

I slutningen af 60’erne og i be
gyndelsen af 70’erne opstod nye 
fænomener inden for monopolernes

kapitaleksport. Lokale monopolers intensive akkumulation 
af kapital i en række tidligere kolonier og afhængige lande 
(Brasilien, Mexico, Argentina, Indien) og det snævre na
tionale marked som følge af fattigdom blandt den over
vejende delaf befolkningen betød, at disse monopoler danne
de “overskydende" kapitaler, hvilket affødte tendens til 
kapitaleksport. Indiske monopoler (Burma, Tala, Wilchond 
o. a.) satser hovedsagelig på at anbringe deres kapitaler 

Nye fænomener i 
kapitaleksporten



  
 
      
  
 
   
 

  

      
  

   
 

  
 
      
  

   
 

i Malaysia, Indonesien og Afrika. Men også udviklede ka
pitalistiske lande er blandt de 27 lande, hvortil de udfø
rer deres kapital. Brasilianske monopoler havde i 1974 
ca. 50 millioner dollars investeret i udlandet. Kapitaleks
porten fra disse lande er i absolut henseende ikke stor, 
sammenlignet med de imperialistiske hovedlandes uden
landske investeringer, men den vidner om voksende mod
sætninger i kampen om kapitalanbringelsesmarkedet i det 
kapitalistiske verdensøkonomiske system.

Et andet nyt fænomen i kapitaleksporten er olieprodu
cerende landes udførsel af petrodollars. I lang tid har kolo
nisatorerne ustraffet udplyndret disse landes naturressour
cer, bl. a. olien. Med opnåelsen af politisk selvstændig
hed fik de olieproducerende lande først gennemtrumfet 
en større andel af de udenlandske monopolers indtægter 
fra salget af råolie, hvorefter de iværksatte kraftige pris
stigninger på den olie, de selv solgte og sælger. Resultatet 
er, at deres årsindtægter fra oliesalget er steget fra omkring 
30 milliarder dollars i 1973 til over 100 milliarder i de 
sidste år. Disse lande (medlemmer af de olieeksporteren
de landes organisation OPEC) har på konti i udenlandske 
banker stående så kolossale beløb, at de ikke kan anven
des inden for rammerne af deres egen økonomi. De olieeks
porterende lande er også blevet eksportører af overskuds
kapital, blandt andet til imperialistiske lande. Olielan
denes årlige akkumulation af milliardbeløb har fremkaldt 
nye vanskeligheder i den kapitalistiske verdens økonomi 
og forstærket dens ustabilitet.

Under den tekniske og videnskabelige revolution fore
tages store kapitalinvesteringer i forskningen. På dette grund
lag har en særlig form for kapitaleksport vundet ind
pas, nemlig ved overdragelse af patentrettigheder, know
how og licenser. Eksport heraf er en form for kapitalin
vestering i udlandet, idet eksportøren efter aftale som re
gel får ret til regelmæssigt at modtage en del af den ind
tægt, der opnås ved anvendelse af en solgt opdagelse eller 
opfindelse.

“Levering af teknologi“ er blevet et af de vigtigste 
redskaber for neokolonialismen, og som sådan behandles 
det i kapitlet om udviklingslandenes økonomiske proble
mer.

Efter anden verdenskrig opstod et nyt fænomen, idet 
regeringerne i de førende imperialistiske lande over bud-



  
    
     

    
 

 
 

 
  
   

  
    
    

    
  
  

 
 

 

 
  
   

  
    
    

    
  
  

     
  
   

gettet begyndte at yde midler til regeringer i lande, hvor 
systemet vaklede. Således blev midler fra USA’s statsbud
get lige efter krigen i henhold til Truman-doktrinen og 
Marshall-planen overdraget en række europæiske lande (Græ
kenland, Italien, Frankrig), hvor der var fare for, at kapi
talismens system skulle bryde sammen; senere har man ho
vedsagelig ydet “hjælp“ til de mest reaktionære regimer 
i Asien, Afrika og Latinamerika. Disse operationer ledsa
ges af en flytning af betydelige midler, som af ydre form 
ligner kapitaleksport. Men dermed hører også al lighed 
op. Bevægelsen i imperialistiske staters budgetmidler 
med udøvelse af gendarmfunktioner for øje er ikke frem
kaldt af noget “overskud“ på statsbudgettet, som tvært
imod ofte viser underskud. Eksport af budgetmidler sker 
heller ikke med det økonomiske mål at sikre kapitalens 
selvforøgelse. Disse midler ydes ofte uden tilbagebetalings
pligt, og de dækkes ind i eksportørlandet ved årligt at 
påligne befolkningen større skatter. Men udførsel af bud
getmidler har ikke kun en politisk funktion. Den er med 
til at skabe gunstige betingelser for privatkapitalens virk
somhed i udlandet, udvidelse af monopolernes ekspan
sion og forøgelse af deres profitter.

Monopolernes eksport 
delse af kapital i 
der to grupper af 
lationer:

for det første 
mellem de vigtigste

og anven- 
udlandet affø- 

økonomiske re-
De samfundsmæssige 
følger af 
imperialistiske 
staters kapitaludførsel

kamp, som foregår 
rende landes monopoler om de gunstigste områder for ka
pitalanbringelse;

for det andet relationerne i imperialisternes udbyt 
ning af folkene i de svagt udviklede, kapitalindførende 
lande.

Imperialismens tidsalder vidner om skærpet kamp mellem 
de imperialistiske hovedmagter og disses monopoler om ud
videlse af udbytningen af andre nationer gennem kapital 
eksport. Hovedeksportøren i imperialismens første perio
de, England, måtte allerede i 30’rne vige pladsen for ame
rikanske monopoler. Umier anden verdenskrig og i de første 
år derefter blev USA eneste kapitaleksportør. I 50’erne 
begyndte England, Frankrig, BRD og Japan at blive sto
re kapitaleksportører, og de konkurrerede med held med 
USA flere steder i verden. Betydelige investeringer i ud



    
             
      
 

    
             
      
 

    
             
      
 

landet foretages i vore dage af monopoler i små vesteuro
pæiske lande som Svejts, Belgien, Holland og Sverige. 
Men i det store og hele indtager I SA stadig førstepladsen 
blandt de kapitaleksporterende lande, hvad angår det sam
lede omfang af private investeringer i udlandet. Dog er 
de amerikanske monopolers dominans i denne henseende 
ved at være forbi. Allerede i 1973 havde samtlige kapi
taleksporterende lande, undtagen USA, 123 milliarder dol
lars i udenlandske investeringer mod de amerikanske mo
nopolers 107 milliarder dollars.

1 Europa er monopolerne i England, Frankrig, BRD 
og Svejts blevet de vigtigste eksportører af driftskapi
tal. Væksttempoet for de direkte investeringer i udlandet 
er en vigtig målestok for ændringer i styrkeforholdet mel
lem konkurrenterne på det kapitalistiske verdensmarked. 
Siden begyndelsen af 60’erne er Japans direkte investerin
ger i udlandet blevet 15-doblet og BRD’s 9-doblet, mens 
der for USA’s vedkommende kun er tale om en stigning på 
150 pct.; Englands direkte investeringer er fordoblet.

Den udførte kapital bevæger sig efter love, som gælder 
for enhver kapital. Visse særegenheder er imidlertid denne 
bevægelse iboende.

Overflytningen af en kapitalsum fra eksportørlandet til 
importørlandet udgør begyndelsespunktet, og denne sums 
tilbagevenden til hjemlandet med akkumuleret merværdi 
er slutpunktet for den i udlandet anbragte kapitals bevæ
gelse. Alene det faktum, at kapitalen overflyttes, udgør 
en væsentlig særegenhed og kilde til mange andre særegen
heder ved bevægelsen af den kapital, som er investeret i 
udlandet.

I de udenlandske virksomheder deles den akkumulerede 
del af merværdien i to separate dele, idet én del akkumu
leres i det givne land, mens en anden del går til akkumu
lation i det kapitaleksporterende land. Det betyder, at 
kapitalens akkumulation i det importerende land antager 
en langsommere karakter.

Den aktive kapital i en udenlandsk virksomhed består 
af såvel fremmed som lokal kapital. 1 den samlede sum af 
aktiv kapital, som den udenlandske virksomhed råder over, 
antager den indførte, dvs. den udenlandske kapital ofte 
en ret ubetydelig plads. Tit består hovedmassen af ka
pital i udenlandske virksomheder enten af reinvesteret pro
fit, det vil sige af den kapitaliserede del af merværdien, 



               
    
     
   

               
    
     
   

              
    
     
   

der er skabt af de stedlige arbejderes arbejde, eller af 
midler, som er hentet på det lokale lånemarked. Ikke 
desto mindre star udenlandske virksomheders kapital over 
for det givne lands proletariat og bourgeoisi som fremmed 
ejendom.

Kapitaleksporten optræder som en af den kapitalistiske 
akkumulations modsigelsesformer og som kilde til ny og 
videre skærpelse af disse modsigelser.

På et bestemt udviklingstrin bidrog kapitaleksporten 
til at fjerne “kapitaloverskuddet11 fra verdenskapitalismens 
centrer. Det faktum, at der bestod et sådant overskud, 
truede med at fremskynde profitratens fald for hele den ka
pital, som var investeret i moderlandet. Kapitaleksporten 
gjorde midlertidigt denne tendens svagere. Dertil kom, at 
eksporten af kapital til udlandet sikrede en særlig høj 
profit for den del af kapitalen, som der ikke kunne findes 
tilstrækkelig profitabel anbringelse for i selve landet. Føl
gelig medførte kapitaleksporten en snyltende udplyndring 
af såvel det kapitaleksportende lands folk som af folket 
i de kapital importerende lande. Med Lenins billedlige ud
tryk er der tale om “parasitisme i anden potens".

Eksporten af lånekapital bevirker, at “overskudsvarer" 
fra den indenlandske produktion trængte kraftigt frem på 
udenrigsmarkedet. Derved bidrog kapitaleksporten til at 
forhale de økonomiske kriser i moderlandene. Eksporten 
af driftskapital bevirker, at de udenlandske kapitaleksporte
rende monopoler erobrer andre landes interne markeder.

Kapitaleksporten spiller en vigtigt rolle for at sikre 
moderlandene råstoffer og levnedsmidler, ligesom den er 
en afgørende faktor i monopolkapitalismens omdannelse til 
et internationalt økonomisk system, der skal sikre herre
dømmet for nogle få udviklede landes monopoler over alle 
verdens folk.

Således medvirker kapitaleksporten til, at kapitalismen 
udvikler sig i bredden. Og denne udvikling fører til en mid
lertidig udskydelse af de revolutionære udbrud, der udsprin
ger af kapitalismens modsigelser.

Men denne udskydelse opnås kun ved udvidelse og yder
lig skærpelse af monopolkapitalismens modsigelser. Kapi
taleksporten udvider lønslaveriet fra kun at omfatte de 
udviklede lande til hele den kapitalistiske verden.

Som en uundgåelig følge heraf voksede proletariatet 
talmæssigt i de økonomisk efterblevne lande. Således blev 



 
  
 
    
 
  
 
    

 
  
 
    
  
  
 
    

 
  
 
    
  
  
 
    

monopolkapitalen ikke kun stillet over for proletariatet 
i moderlandene, men over for en front af hel«* verdens revo
lutionære arbejderklasse.

Monopolernes virksomheder i de efterblevne lande hin
drer almindeligvis den nationale industri i at udvikle sig 
og indsnævrer do kræfter, som repræsenterer dens interesser. 
Derfor gør akkumulationen af den kapital, som er investe
ret i svagt udviklede lande, det uundgåeligt, at modsi
gelserne mellem det monopolistiske og det nationale bour
geoisi skærpes.

Økonomisk har kapitaleksporten det formål al fjerne 
kapitaloverskuddet fra moderlandene. Men dette formål in
deholder i sig selv en uløselig modsigelse. Hvis fraflytnin
gen af kapital medfører, at den grundlæggende del af den 
kapital, der er akkumuleret i pengeform, fjernes fra landet 
i løbet af en lang årrække, kan den midlertidigt bremse 
landets udvikling.

Når den investerede kapital med tiden begynder at give 
rigt udbytte, kan situationen omkring fjernelse af over
skudskapital ændre sig. Tilstrømningen til et land af ind
tægter fra udenlandske investeringer kan vise sig større 
end det pågældende lands kapitaleksport. Netop denne si
tuation gør sig gældende for de nuværende betingelser for 
amerikansk kapitaleksport. De amerikanske monopolers ind
tægter, der overføres til USA fra udenlandske virksomhe
der, overstiger som regel den kapital, der føres ud af lan
det. Således bevares og udvides kapitaloverskuddet i mo
derlandene, og de modsigelser, som kapitaludførslen ellers 
skulle løse, bliver blot reproduceret i udvidet målestok.

Kapitaleksporten forstærker i høj grad borgerskabets 
snylteri, eftersom kapital som ejendom er adskilt fra kapi
tal som funktion. En rentier, der køber aktier i udenland
ske virksomheder, er ikke alene afskåret fra deltagelse i 
disse virksomheder, ofte ved han ikke engang, hvor de på
gældende virksomheder ligger.

Akkumulationsprocessen af den kapital, som monopo
lerne investerer i forskellige dele af verden, kræver 
væbnet beskyttelse af disse kapitaler. Ved at udplyndre 
hele den kapitalistiske verden gennem kapitaleksport, er 
USA uundgåeligt blevet verdensgendarm, et bolværk for 
verdensreaktionen.

Kapitaleksporten, der er affødt af akkumulationens mod
sigelser i moderlandene, løser således ikke disse modsi



  
 
 

   
 
  
    
 

  
 
 

   
  
  
    
 

  
  

   
 
  
    
 

gelser. Som følge af kapitaleksporten er monopolernes og 
finansoligarkiets herredømme tværtimod blevet opfyldt af 
nye dybtgående og nforsonlige modsigelser, som først vir
kelig kan løses gennem en socialistisk revolution.

2. KAPITALISTSAMMENSLUTNINGERNES ØKONOMISKE 
OPDELING AF VERDEN. 

OPDELINGENS NUVÆRENDE FORMER

Udviklingen af produktionens og kapitalens koncentra
tion nåede i slutningen af 19. og begyndelsen af 20. århun

drede et så højt trin, at en bety- 
Internationale monopoler. deIi§ de* ,af verdensproduktionen 
Deres væsen. Årsagerne 1 en række industribrancher var 
til deres opståen koncentreret i hænderne på nogle

få gigantiske monopoler, som vir
kede i international målestok. Hermed skabtes den øko
nomiske mulighed for, at internationale sammenslutninger 
af storkapitalister i forskellige lande kunne opstå med det 
formål at opdele verdensmarkederne og fastsætte mono
polpriser og på denne måde sikre sig monopolhøje profit
ter.

På den anden side bliver kapitalisternes indgåelse af 
internationale aftaler ikke blot økonomisk mulig, men også 
bydende nødvendig. De imperialistiske monopolers ekspan
sion på den internationale arena fører uundgåeligt til sam
menstød, til skærpelse af deres konkurrencekamp om af
sætningsmarkeder, råstofkilder og sfærer for kapitalanbrin
gelse. De store monopolers konkurrence på verdensmarke
det antager en yderst forbitret og ødelæggende karakter. 
De kolossale udgifter, der er forbundet med denne konkur
rence, formindsker de konkurrerende monopolers profit og 
ansporer dem til at indgå aftaler om global opdeling i 
indflydelsessfærer. Ved at søge den indbyrdes konkurrence 
ophævet, gennemfører de imperialistiske landes store mo
nopoler således en økonomisk opdeling af verden; de de
ler afsætningsmarkederne imellem sig.

Internationale monopoler er gigantmonopoler (eller af
taler mellem disse), hvis virkefelt ikke omfatter et enkelt, 
men en række kapitalistiske landes økonomi, verdensmar
kedet og den kapitalistiske verdensøkonomi. Med de in
ternationale monopolers opståen, med de største kapita



 
  

   
        
  
   

 
  

   
        
  
   

 
  

   
        
  
    

listers aftaler om opdeling af verdensmarkederne, om pris
politik og produktionens omfang, havner hele den kapita
listiske verden i kloerne på en lille håndfuld kæmpemæs
sige monopoler.

De forste internationale monopoler opstod i 1860-80’erne, 
men blev først egentlig karakteristiske for kapitalismen om
kring århundredskiftet. Mens der i slutningen af 19. århun
drede fandtes cirka 40 internationale aftaler om opdeling 
af varemarkederne og i 1910 — 100, var antallet af inter
nationale monopoler frem til anden verdenskrig vokset 
til 1000. Ifølge FN var der frem til 1970 7300 internatio
nale monopoler, hvoraf mere end halvdelen kontrollere
des af amerikansk kapital.

De internationale monopoler besidder selvsagt kolos
sal økonomisk magt. 1 begyndelsen af 70’erne kontrolle
rede de knap halvdelen af den kapitalistiske verdens indu
striproduktion, halvdelen af inden- og udenrigshandelen og 
90 pct. af de kapitalistiske landes direkte investeringer i 
udlandet.

De internationale monopoler fremtræder i forskellige 
former, som kan opdeles i to hovedgrupper. Til første grup
pe hører de største enkeltmonopoler i international måle
stok; her er tale om de såkaldte transnationale og multi- 
nationale truster og koncerner, som kontrolleres af tilsva
rende store kapitalister i et eller flere lande, og som råder 
over et vidt forgrenet net af datterselskaber og filialer i 
udlandet. Eksempler herpå er de store amerikanske trans
nationale selskaber General Motors, Ford og Exxon, det 
engelske British Petroleum Co., de vesttyske Volkswagen 
og Siemens, de japanske Mitsubishi og Hitachi samt mul- 
tinationale selskaber som de engelsk-hollandske Unilever 
og Royal Dutch Shell, det engelsk-italienske Dunlop-Pirelli, 
den vesttyske koncern Agfa-Gewaert og mange andre.

Den anden gruppe omfatter aftaler (eller forbund) mel
lem store nationale monopoler i to eller flere lande. De 
fremtræder i form af karteller eller syndikater. Deltagerne 
i internationale kartelaftaler opdeler de forskellige va
remarkeder, træffer aftaler om en fælles monopol prispo
litik og fastsætter indbyrdes kvoter for produktion og 
vareafsætning for dermed at sikre sig monopol-ekstrapro- 
fitter.

Typiske eksempler på store internationale monopoler af 
karteltypen er de monopolistiske aftaler om opdeling af



     
 
  
 
 

 
 

 
 
  

 

       
  
  
 

 
 

  
  

 

       
  
 
 

    
  

verdensmarkedet for elektrotekniske varer, jern og stål, 
olie og olieprodukter. Allerede før første verdenskrig op
stod et internationalt kartel inden for elektroteknik. Og 
i 1926 dannedes et internationalt kartel af stålselskaber 
i Tyskland, Frankrig, Belgien, Luxembourg og Saar-di- 
striktet. Blandt de største internationale monopoler i vor 
tid er det internationale oliekartel, hvori indgår fem ame
rikanske og to engelske olieselskaber. Monopolerne i det 
nævnte oliekartel kontrollerede i begyndelsen af 70’erne 
60 pct. af olieudvinding og ca. 60 pct. af salget af oliepro
dukter i den kapitalistiske verden.

Grundlæggende for aftaler mellem monopolherrer er styr
keprincippet. Opdelingen af markederne og andelen (kvo
ten) af produktionen og produktionens afsætning mellem 
kartellets deltagere fastsættes i forhold til deltagernes ka- 
pitalstrørrelse, deres økonomiske styrke. Enhver kartel
aftale afspejler de i det givne øjeblik eksisterende styrke
forhold mellem karteldeltagerne. Dette styrkeforhold for
andrer sig under indflydelse af indre og ydre årsager. Inter
nationale kapitalistforbund går ofte i opløsning. Den skjul
te kamp mellem kartellets deltagere vokser over i åben 
og forbitret konkurrencekamp, som efterhånden fører 
til en ny aftale, men nu på grundlag af det nye styrkefor
hold.

Bestræbelserne for at sikre sig den højest mulige an
del af profitten fra udbytningen af verdensmarkederne er 
det grundlæggende og konstante indhold i de store monopo
lers kamp.

densmarkederne. På den ene side er der sket en forstærkel

Særegenheder ved 
de internationale 
monopolers 
nuværende udvikling

I den moderne kapitalistiske ver
dens økonomi foregår der proces
ser, som øver en modsigelsesfyldt 
indflydelse på indholdet og former
ne af aftaler om opdeling af ver-

se af koncentrationen af verdensindustriproduktionen hos 
nogle få gigantmonopoler, og den objektive mulighed for 
at træffe aftaler om opdeling af verdensmarkederne er til
taget. På den anden side er der opstået en række fakto
rer, som dels modvirker de internationale monopolers ud
vikling, dels tvinger dem til at udskifte de gamle afta
leformer.

Den væsentligste faktor, som modvirker de internationa
le monopolers udvikling, er det socialistiske verdenssy-

274 



            
     
   
 
   

            
     
   
 
   

            
     
   
 
   

stems opståen og vækst. Kapitalisterne er nu ikke længere 
enerådende på verdensmarkederne. Enhver aftale om priser 
og salgsbetingelser kan vise sig urealistisk, hvis også so
cialistiske lande er til stede på dette marked. Derfor er 
det nu ikke længere muligt for kapitalisterne at indgå 
effektive aftaler om opdeling af verdensmarkedet — de må 
tage hensyn til det socialistiske verdenssystems eksistens.

En vis betydning har det også, at de internationale 
monopoler er kommet i miskredit efter anden verdenskrig, 
hvor adskillige af dem aktivt støttede den tyske fascisme 
og den japanske militarisme.

Som følge af alle disse faktorer er kapitalmagnaterne 
i vor tid nødt til på alle mulige måder at tilsløre deres 
aftaler, give dem udseende af at være internationale af
taler af ikke-kommerciel karakter og søge frem til nye 
former for opdeling af verdensmarkederne — former, som 
i højere grad modsvarer de nye historiske betingelser.

Den så udbredte form for private, internationale kar
teller som licens- og patentaftaler er blevet et karakteris
tisk træk ved den nuværende kamp om økonomisk opdeling 
af den kapitalistiske verden. De store monopoler er blevet 
indehavere af størsteparten af de tekniske nyheder i den 
kapitalistiske verden. På dette grundlag er der opstået 
mulighed for at indgå aftaler, hvorefter ejermonopolet gi
ver et andet monopol ret til at udnytte dets patent eller 
dets ikke-patenterede produktionserfaring. Den alminde
lige betingelse for sådanne aftaler består ikke blot i beta
ling af vederlag, men også i fastsættelse af det område, 
inden for hvilket den fremstillede produktion må afsættes. 
Det vil sige, et der på grundlag af licensaftalerne foregår 
en opdeling af afsætningsmarkederne mellem monopoler
ne i de forskellige lande. Under den tekniske og videnska
belige revolution foregår der en intensiv udvikling af disse 
aftaler om markedsopdelingen.

Den vigtigste særegenhed ved moderne former og meto
der for imperialistisk kamp om den økonomiske opdeling af 
verden er statsmonopolistiske markedsaftaler. Mens opde
lingen af verdensmarkedet før anden verdenskrig foregik gen
nem internationale aftaler mellem private monopoler, er 
det efter krigen blevet den borgerlige stat, som deltager 
mest aktivt i denne opdeling. Der eksisterer to typer for 
statsmonopolistiske aftaler om afsætningsmarkeder:

a) aftaler om enkelte varer, hvori deltagere som re



   
    
     

 

  
  
  

   
    
     

 

  
  
  

   
    
     

 

  
  
  

gel er imperialistiske staters regeringer og de største mono
poler i disse lande. Hertil hører organisationer som Den 
Europæiske Kul- og Stålunion (CECA) og Den Europæiske 
Atomenergikommission (EURATOM);

l>) aftaler af generel karakter, som ikke er begrænset 
til en bestemt vare, såkaldte fællesmarkeder som det Euro
pæiske Økonomiske Fællesskab (EEC) og Den Europæi
ske Frihandelssammenslutning (EFTA).

De største private monopolers kamp om opdeling og 
nyopdeling af det kapitalistiske marked, aktivt bistået af 
den borgerlige stat, har ført til en reel splittelse af den 
kapitalistiske verden i tre rivaliserende hovedcentre — USA, 
EF og Japan, hvoraf sidstnævnte trænger stadig stærke
re ind på de ikke-socialistiske landes marked.

Det er vigtigt at betone den kendsgerning, at de inter
nationale monopoler aktivt ekspanderer i hele den kapita
listiske verden, udviklingslandene inbefattet. Små, frem
skredne kapitalistiske lande gøres i større og større omfang 
til genstand for disse monopolers ekspansionsbestræbelser, 
hvilket med stor tydelighed fremgår af Belgiens eksempel. 
624 internationale monopoler driver ifølge officielle tal 
virksomhed i Belgien. De kontrollerer 35 pct. af salget 
af industriprodukter, 29 pct. af værdien af al belgisk eks
port, 28 pct. af nationalproduktet, 90 pct. af produktio
nen i så vigtige brancher som olieraffinering, kemi og elek
troteknik og 75 pct. af Belgiens verdenskendte letmetal
industri samt gummiindustri.1)

De imperialistiske monopolers forstærkede kamp om 
den kapitalistiske verdens økonomiske opdeling, denne 
kamps nye former (såvel på privat- som på statsmonopo
listisk plan) er udtryk for det monopolistiske verdensbour
geoisis forsøg på at løse den stadig dybere modsigelse mel
lem den tiltagende, objektive proces for internationalise
ring af produktivkræfterne og de snævre rammer for mono
polkapitalens nationalt isolerede og indbyrdes stridende 
grupperinger. De førnævnte forsøg på stabilisering af den 
kapitalistiske verdensøkonomi fører i virkeligheden til fort
sat skærpelse af den kapitalistiske reproduktions modsi
gelser, til forøgelse af dens ustabilitet og desorganisering, 
til forstærkelse af rivaliseringen mellem imperialisterne og 



  
  
 
 

  
  
   
  

  
  
 
 

    

 
   
   

  
  
  
    

 
 
   
 

 

  

til undergravning af del indre grundlag for kapitalismens 
samfundssystem. I beretningen til SU KP’s 25. kongres blev 
det formuleret således: “Den inlerimperialistiske rivalise
ring og stridighederne i Fællesmarkedet og 1NAT0 er forstær
ket. De internationale monopolers voksende magt har 
gjort konkurrencekampen endnu mere skånselsløs... Uover
ensstemmelser viser sig i nye former, modsigelser blusser 
op med ny kraft.'4)

1) Leonid Bresjnev. Vor kurs er fred og socialisme, S. 304
2) V. I. Lenin. Udvalgte værker i 12 bind, bd. 6, s. 52 (Imperialis

men som kapitalismens højeste stadium)

3. VERDENS TERRITORIALE OPDELING MELLEM 
IMPERIALISTISKE STATER OG KAMPEN 

OM DENS NYOPDELING

Som resultat af kolonierobringerne blev 
ritoriale opdeling mellem de imperialistiske
Verdens territoriale 
opdeling

fuld ‘fremskredne*
sielt kvæler det overvældende flertal af jordens befolk
ning".1 2) Imperialismens kolonisystem var skabt. Den for
stærkede erobring af kolonier var på den tid forbundet med 
konsolideringen af monopolernes herredømme i de udvik
lede kapitalistiske lande. Skærpelsen af de indre markeds
problemer stimulerede monopolernes bestræbelser på at erob
re ydre markeder, råstofkilder og gunstige områder for 
kapitaleksport. Besiddelse af kolonier konsoliderede mo
nopolernes positioner i deres kamp mod konkurrenterne og 
sikrede dem forskellige og billige råstoffer, et gunstigt og 
sikkert virkefelt for eksport af kapital samt et stort afsæt
ningsmarked. På denne måde søgte finanskapitalen en ud
vej for de skærpede klassemodsigelser i selve moderlan
dene. Kolonierne kom til at tjene som vigtige militær
strategiske opmarchoin råder for de imperialistiske stater og 
som kilde til billig kanonføde.

Den vigtigste økonomiske konsekvens af imperialismens 
herredømme i kolonierne og de afhængige lande har været 

verdens ter
magter fuld

endt i begyndelsen af 20. århund
rede. Kapitalismen voksede “over 
i et verdenssystem, hvor en hånd

lande kolonialt undertrykker og finan-



    
 
    
 
  
        

   
 
    
 
 

       

   
 
    
 
  

       

en væsentlig forsinkelse i udviklingen af disse landes egne 
produktivkræfter, idet imperialismen gjorde kolonilandene 
til monopolernes agrar- og råstofvedhæng. Men efterhån
den skabtes der betingelser for at nedbryde imperialismens 
kolonisystem, og de nationale befrielsesbevægelser voksede.

Med afslutningen af verdens terri- 
er ens nyop e mg toriale opdeling mellem de impe-

rialistiske magter opstod en situa
tion, hvor erobring af nyt territorium kun kunne finde sted 
ved at frarøve andre ejere deres territorium. Under indflydel
se af kapitalismens indre love og skærpelsen af dens mod
sigelser i imperialismens tidsalder vil der uundgåeligt ud
vikle sig en kamp om verdens nyopdeling.

Afslutningen af verdens opdeling og kampen om dens 
nyopdeling er et af imperialismens kendetegn. Som følge 
af forskellige landes ujævne og springvise udvikling ændres 
styrkeforholdet mellem de imperialistiske magter. Det nye 
styrkeforhold kommer uundgåeligt i modsigelse til den gam
le opdeling af verden, eftersom omfanget af de forskel
lige landes koloniale besiddelser ophører at modsvare de
res økonomiske og militære styrke.

Men betydningen af dette kendetegn ved imperialismen 
i vor tid, da der er sket en ny omgruppering af klassekræf
terne på den internationale arena, har ændret sig. Impe
rialismen har nu uigenkaldeligt mistet sin udslaggivende 
kraft i verdensbegivenhedernes forløb. Som resultat af det 
socialistiske verdenssystems dannelse og resultatrige ud
vikling er imperialismens territoriale herskerområde redu
ceret betydeligt, ligesom styrkeforholdet på den interna
tionale arena er ændret væsentligt til socialismens fordel.

Tidligere førtes krigene mellem de imperialistiske mag
ter hovedsageligt om en nyfordeling af kolonierne. Men 
efter anden verdenskrig er imperialismens kolonisystem 
faldet fra hinanden under pres fra de nationale befri
elsesrevolutioner. Under de nationale befrielsesbevægelsers 
udvikling har folkene i de fleste kolonier, med alsidig støt
te fra det socialistiske verdenssystem, afkastet koloniåget 
og er trådt ind på en selvstændig udviklingsvej. Under disse 
betingelser er de imperialistiske magters forsøg på politisk 
at underlægge sig de befriede lande dømt til fiasko.

Heraf fremgår det, at i vor tid, da imperialismen har 
mistet sin dominerende rolle i verden, mens det socialis
tiske verdenssystem, den internationale arbejderklasse og 



               

 
  

  
 

               

 
 

  
 

 

              

  

  
 

 

alle revolutionære kræfter nu udstikker menneskehedens 
afgørende udviklingsvej, er verdenskrige ikke længere noget 
fatalt uundgåeligt. Det socialistiske verdenssyslenis vok
sende styrke, den socialistiske lejrs resultatrige kamp for 
uddybning af afspændingen og for konsolidering af den 
fredelige sameksistens’ principper, den internationale ar
bejderklasses voksende indflydelse, det nye opsving i de 
nationale befrielsesbevægelser og den fortsatte styrkelse af 
enheden mellem alle antiimperialistiske kræfter skaber 
reel mulighed for at forebygge en verdenskrig.

En mægtig rolle i så henseende spiller gennemførelsen 
af del fredsprogram, som blev udarbejdet af SUKP’s 24. 
kongres. I beretningen til den følgende partikongres sagde 
Bresjnev bl. a.:“ Virkeligheden har bekræftet aktualiteten 
og realismen i dette program. Og selv om verdensfreden 
endnu langtfra er garanteret, har vi al grund til med vished 
at sige: saneringen af det internationale klima viser 
tydeligt, at opnåelse af varig fred ikke er et fromt ønske, 
men en fuldt realisabel opgave.“4

4. DEN KAPITALISTISKE VERDENSØKONOMIS GRUNDTRÆK

Den kapitalistiske verdensøkonomi udgør et helt kom
pleks af økonomiske relationer mellem de nationale økono-
Den kapitalistiske 
verdensokonomis 
væsen og modsigelser

mier i de enkelte kapitalistiske lan
de, hvilket sikrer nogle få store 
imperialistiske stater den domine
rende stilling. Dette system er op-

stået som resultat af den kapitalistiske storindustris udvik
ling i mange lande, som resultat af den internationale ar
bejdsdelings og verdensmarkedets udvikling, af kapitaleks
porten og af, at efterblevne lande er blevet underlagt en lille 
gruppe imperialistiske stater. Kapitalismens økonomiske 
verdenssystem omfatter dels imperialistiske staters udbyt
ning af økonomisk svagt udviklede lande, dels rivali
sering og kamp mellem forskellige landes monopoler og 
mellem imperialistiske stater.

I vore dage står kapitalismens økonomiske verdens-

1) Leonid Bresjnev. Vor kurs er fred og socialisme, s. 291 



  
     
  
   
    
   
  

  
     
  
   
    
   
  

  
     
  
   
    
   
  

system over for socialismens verdensøkonomi. De socialis
tiske landes samvirke er nu blevet den mest dynamiske 
kraft i verden, udtalte Leonid Bresjnev på SUKP’s 25. 
kongres.

En særlig plads i systemet af internationale økonomi
ske relationer indtager de befriede lande, som undergår 
progressive forandringer, og hvoraf nogle har valgt on 
socialistisk udviklingsvej. I en anden gruppe af befriede 
lande fortsætter udviklingen ad kapitalistisk vej. Men som 
helhed kan siges, at der i udviklingslandene opvises en vok
sende modstand mod imperialismen, og at deres rolle og 
indflydelse er tiltagende i international politik og øko
nomi.

Alle den kapitalistiske produktionsmådes lovmæssighe
der og modsigelser er typiske for den kapitalistiske verdens
økonomi. Men de får en specifik, international ytringsform 
inden for de, som Marx udtrykte det, afledte, sekundære 
produktionsrelationer. Kapitalismens grundlæggende modsi
gelse viser sig her ved, at den progressive proces for økono
misk tilnærmelse mellem nationerne er uforenelig med privat
kapitalistiske udbytningsformer. Produktionens og vareud
vekslingens internationalisering er udtryk for væksten i 
produktionens samfundsmæssige karakter. Men denne vækst 
foregår under finanskapitalens herredømme og udnyttes af 
denne i konkurrencekampens interesse og for at opnå stør
re monopolprofit.

Modsigelsen mellem lønarbejde og kapital inden for 
den kapitalistiske verdensøkonomis rammer ytrer sig på 
den ene side i den internationale solidaritet mellem arbej
dere i de kapitalistiske lande og i den internationale 
arbejderbevægelses støtte til de nationale befrielsesbe
vægelser, og på den anden side i de imperialistiske 
staters forsøg på at skabe en samlet front til nedkæmpel
se af den revolutionære bevægelse i udviklede kapitalis
tiske lande og de nationale befrielsesbevægelser i Asien, 
Afrika og Latinamerika.

Den kapitalistiske verdensøkonomi kan blandt andet 
karakteriseres ved følgende specifikke modsigelser: mellem 
de imperialistiske magter selv samt mellem imperialis
mens centre og de tidligere kolonier og halvkolonier.

Skærpelsen og uddybelsen af såvel de almene som de 
specifikke modsigelser i kapitalismens verdensøkonomiske 
system har ført dette system frem til en krise.



 

                 

 
  

 

           
      

 
  

 

           
      
 
 
  

 

„ , ....... Den kapitalistiske verdensøkono-
Den kapitalistiske mis krise er et ufravigeligt træk
verdensøkonomis krise . , .... , ® .ved kapitalismens almene krise. 
Hver nye fase i kapitalismens almene krise sætter sit præg 
på den kapitalistiske verdensøkonomis krise. I første fase 
af kapitalismens almene krise gled Sovjetrusland ud af 
kapitalismens system, hvorefter dette mistede sin ver
densomfattende karakter. I anden og tredje fase ophørte 
kapitalismen med dannelsen af socialismens verdensysstem 
at være den eneste type for mellemstatslige økonomiske 
relationer. “Afskaffelsen af det kapitalistiske system i en 
stor gruppe lande, udviklingen og styrkelsen af det soci
alistiske verdenssystem, kolonisystemets opløsning og de 
gamle imperiers sammenbrud, den påbegyndte nedbrydning 
af økonomiens kolonistruktur i de befriede lande og udvi
delsen af de økonomiske forbindelser mellem disse lande 
og socialismens verden — alt dette uddyber den kapita
listiske verdensøkonomis krise.

I indeværende fase af kapitalismens almene krise vokser 
det socialistiske verdenssystems rolle endnu mere, idet det 
er blevet den afgørende faktor i menneskehedens udvikling. 
Kapitalismen mærker såvel i sine vigtigste centrer som i 
udviklingslandene det socialistiske verdenssystems mange
sidede påvirkning. Verdenssocialismen har vist folkene i 
de koloniale og afhængige lande, at internationale økonomi
ske relationer, baseret på finansoligarkiets herredømme, ikke 
er evige, at de kan afskaffes og erstattes af virkelig lige
berettigelse og samarbejde. Det socialistiske verdenssy
stem øver afgørende indflydelse på undergravningen af im
perialismens bagland og på nedbrydningen af dens kolo
nisystem.

Med sin systematiske og effektive bistand til udvik
lingslandene har det socialistiske verdenssystem tilintet- 
gjort imperialismens monopol som kreditgiver og leveran
dør af industriudstyr samt inden for handel og kulturfor
bindelser. Ved at støtte sig til de socialistiske landes bi
stand og hjælp går udviklingslandene stadig mere konse
kvent ind for en radikal ændring af de økonomiske relationer 
med imperialismen. Det er et karakteristisk udtryk for den 
kapitalistiske verdensøkonomis krise og samtidig en fak-

1) Sovjetunionens program for kommunismen, s. 28-29 



                     

  
  

                     

  
  

                     

  
 

tor for dens fortsatte uddybning, at det store flertal af 
folk, der har opnået politisk uafhængighed, tilstræber at 
skabe deres egen nationale økonomi, som ikke er underlagt 
påvirkning af den imperialistiske verdens økonomiske lov
mæssigheder. Som resultat heraf bliver de befriede landes 
rolle i selve den kapitalistiske verdensøkonomi betydelig 
mere mærkbar, ligesom de til stadighed befæster deres 
positioner i kampen mod imperialismen. Det vigtigste og 
afgørende moment i denne kamps nuværende fase er, at 
de befriede lande i kraft af klassekræfternes nuværende 
internationale styrkeforhold kan sætte sig op imod impe
rialismens diktat, konsekvent forsvare deres økonomiske 
og politiske rettigheder, afskaffe monopolernes fremmede 
ejendom og etablere national suverænitet over deres natur
rigdomme. I spidsen for denne kamp står de lande, 
som har valgt en socialistisk udviklingsvej, en kurs 
for udvidelse og styrkelse af det økonomiske, politiske 
og kulturelle samarbejde med de socialistiske stater. 
Den socialistiske lejrs hjælp og bistand spiller en afgø
rende rolle for, at disse lande med held kan udvikle sig 
ad denne vej.

Imperialismens herskerområde indsnævres, når nye led 
fremdeles bryder ud af den internationale kapitalistiske 
undertrykkelseskæde, hvorved modsigelserne mellem de in
dustrielt udviklede kapitalistiske lande skærpes. Et lands 
fremskridt er kun muligt ved at svække og trænge et andet 
land tilbage. “Men imperialismens natur er netop af en 
sådan art, at enhver stræber efter at opnå fordele på and
res bekostning og at gennemtvinge sin vilje."1)

1) Leonid Bresjnev. Vor kurs er fred og socialisme, s. 304

Den tekniske og videnskabelige revolution og forstær
kelsen af den statsmonopolistiske kapitalisme øver kolos
sal indflydelse på den interimperialistiske kamps udvik
ling.

Denne kamp foregår som nævnt hovedsagelig mellem 
imperialismens tre hovedcentrer: det nordamerikanske med 
USA i spidsen, del vesteuropæiske, udtrykt i Fællesmarke
det, og Stillehavscentret med Japan i spidsen. Dog fore
går kampen ikke blot mellem disse centrer, men også inden 
for dem; kampen omfatter alle felter af den kapitalistiske 
verdensøkonomi, hvor ikke blot de enkelte, nationale im



     
      
 

 
  

 
 

 

   
  
      
 

 
   

    
      
  

 
  

Den kapitalistiske 
verdensokonomis 
krise og 
verdenshandelen

perialismer indtræder i konflikter, men også store inter
nationale og nationale monopoler tillige med borgerlige 
stater. Den interimperialistiske rivalisering foregår in
den for alle områder af de internationale økonomiske 
relationer og omfatter først og fremmest den kapitalistiske 
verdenshandel, kapitaleksporten og valutarelationerne.

På det kapitalistiske verdensmar
ked ændres styrkeforholdet hele ti
den. Efter at have genopbygget og 
udvidet deres industrielle potentiel, 
er Vesteuropa og Japan blevet far

lige konkurrenter for de amerikanske monopoler. De vest
europæiske og japanske monopoler, som ofte har lavere 
produktionsomkostninger end USA’s, fortrænger de ame
rikanske selskaber, såvel på verdensmarkedet som på selve 
del amerikanske marked.

Monopolernes kamp om markederne har i dag antaget 
statsmonopolistisk karakter. Bag monopolerne står den bor
gerlige stat, som gennemfører forskellige foranstaltninger, 
ikke bare for at beskytte det indenlandske marked mod 
udenlandsk konkurrence, men også for på enhver måde 
at tilskynde og støtte monopolkapitalen i dens ekspansion
er på verdensmarkedet; den borgerlige stat yder eksport
subsidier og foretager målbevidste investeringer i eksport
brancher, den indgår toldaftaler, foretager handelspoliti
ske pressionsaktioner og meget andet.

En stadig mere aktiv rolle i den økonomiske opdeling 
af det kapitalistiske verdensmarked spiller de internatio
nale monopoler, som kontrollerer 1/5 af den samlede va
reproduktion og mængde af tjenesteydelser i den kapita
listiske verden. Alene de amerikanske internationale mo
nopoler, som har filialer i snesevis af lande, produce
rer årligt varer for mere end 277 milliarder dollars.

De amerikanske monopolers udenlandske filialer kon
kurrerer med andre amerikanske selskaber på både det uden
landske og det indenlandske marked.

Under kapitalismens stadig voksende ustabilitet og 
de periodiske kriserystelser udfoldes en sand handels
krig mellem imperialismens hovedcentrer. Enkelte imperia
listiske magters og monopolers forsøg på at udnytte det 
højt udviklede statsmonopolistiske reguleringssystem til løs
ning af markedsproblemerne har vist sig uholdbare. Dette 
problem skærpes yderligere af den mest galoperende in- 



        
                     

        
                     

        
               
     

flation, man har oplevet i fredstid. I hele efterkrigsperio
den har kapitalismen ikke oplevet en sådan stigning i 
verdenspriserne på levnedsmidler, brændsel, råstoffer og 
industrivarer som nu.

Under den økonomiske krise, som omfatter alle led af 
den kapitalistiske verdensøkonomi, er der sket mærkbar 
fald i den stimulerende virkning på de økonomiske konjunk
turer, som salg på udenlandske markeder ellers har 
haft. Udtrykt i værdi fortsatte de kapitalistiske landes eks
port med at stige i 1975 som følge af prisstigningerne, men 
for første gang ilt» år faldt eksportens fysiske omfang med 
8-10 pct.

I de seneste år har der udviklet sig en skarp konkurrence 
mellem de vigtigste imperialistiske centrer om udviklings
landenes markeder.

I begyndelsen af 70’erne blev der fra de industrielt 
udviklede kapitalistiske staters side ydet toldpræferencer 
til udviklingslandene. På den ene side var de nødt til at 
tage dette skridt under pres fra de socialistiske lande og 
udviklingslandene, som gennem fælles optræden fik gennem
ført UNCTAD’s beslutning om ydelse af toldpræferencer til 
landene i den tredje verden. På den anden side forsøger de 
imperialistiske stater ved at indføre disse præferencer at 
slå politisk mønt heraf og fremstille sig selv som uselviske 
bidragydere til udviklingslandenes økonomiske udvikling. 
På samme tid regner de vestlige lande med at opnå endnu 
større økonomiske fordele på udviklingslandenes bekostning 
ved at bidrage til at udvide disse landes eksport i form af 
afdrag på deres kolossale gæld til de imperialistiske lande, 
udvide deres egne monopolfilialers virksomhed i udviklings
landene og udvide den private monopolkapitals indtrængen 
i disse lande.

Man må tage i betragtning, at de toldpræferencer, som 
Vesten yder udviklingslandene, langtfra omfatter alle disse 
landes vigtigste eksportvarer. Præferencerne er begræn
set til ti år, og de industrielt udviklede kapitalistiske lande 
har forbeholdt sig ret til ensidigt at indføre diskriminerende 
forholdsregler mod disse eller hine af udviklingslandenes eks
portvarer. Desuden har en del af de industrielt udviklede 
kapitalistiske lande, i modsætning til USA, truffet åbenlyst 
diskriminerende forholdsregler over for udviklingslande, 
bl. a. OPEC-landene, som sætter sig op imod de amerikan
ske oliemonopolers diktat.



       
 
       
    

  
 

 

       
 
       
     

 
 

 
  

       
 
       
     

 
    

I næsten hele efterkrigsperioden er udviklingslande
nes handelsbetingelser regelmæssigt blevet forværret som 
folge af prisstigninger pa de industrivarer, de køber i de 
kapitalistiske lande, og som følge af at priserne på råstoffer, 
de eksporterer, enten er faldet eller kun steget ganske ube
tydeligt. Fra midten af 50’erne til slutningen af 60’erne iagt- 
toges en konstant nedadgående tendens i råstof- og brænd
selspriserne. Men den monopolistiske politik til kunstig 
nedsættelse af råstof- og brændselspriserne er imidlertid 
stødt på kraftig modstand hos udviklingslandene, der støt
tes af USSR og andre socialistiske lande. Denne kamp har 
tydelig afsløret den kapitalistiske verdensøkonomis struk
turkrise. Resultatet heraf var, at der i 1973-74 fandt pris
stigninger sted på olie og levnedsmidler i et betydeligt hø
jere tempo end prisstigningerne på industrivarer. Men alle
rede sidst i 1975 og i løbet af 1976 begyndte situationen at 
ændre sig.

En af årsagerne til forhøjelsen af verdensmarkedspri
serne på råstoffer og olie er OPEC-landenes konsekvente 
kamp for deres økonomiske interesser og suveræne ret til 
at være herrer over deres egne naturrigdomme. I løbet 
af kort tid er oliepriserne 5-6 doblet, hvilket har ført 
til en betydelig forøgelse af OPEC-landenes finansres- 
sourcer.

På den anden side undgår man ikke at lægge mærke til 
oliemonopolernes forsøg på at opnå kæmpeprofitter af de 
stigende oliepriser. Gennem alle tænkelige spekulations
kneb søger de at skærpe energikrisen.

Under pres fra de imperialistiske monopoler er tenden
sen til stigende priser på råstoffer og levnedsmidler dæmpet 
noget i den senere tid, mens tempoet for prisforhøjelser på 
varer fra de udviklede kapitalistiske lande på ny er begyndt 
at overhale priserne på råstoffer og levnedsmidler. Den 
voksende inflation og den totale forvirring i de kapitalis
tiske landes finanssystem har også til dels indvirket på

Karakteristisk for moderne kapi
talistisk økonomi er den dybtgå
ende valutakrise, som især er ta
get til siden sidste halvdel af 
60’erne.

kapitalismens valutasystem, der var
gældende i mere end 30 år, blev grundlagt i 40’rne. Dis- 

dette forhold.
Krisen i de 
internationale 
kapitalistiske 
valutarelationer

for



           
      
                

           
      
                

           
      
                

sc principper afspejlede de dybtgående forandringer, som 
imperialismens system havde undergået som følge af 30’rnes 
økonomiske krise og anden verdenskrig. Ved oprettelsen 
af Den Internationale Valutafond i 1944 på konferencen 
i Bretton Woods opnåede USA anerkendelse af dollaren som 
den grundlæggende internationale reservevaluta. Side om 
side med guldet begyndte dollaren at udfylde funktionen som 
verdensbetalingsmiddel. USA forpligtede sig til frit at om
veksle guld for dollars, som blev tilbudt af andre landes 
centralbanker efter en guldpris, fastsat i 1934, nemlig 36 
dollars for én ounce rent guld (31,1 gr.). Som internationalt 
betalingsmiddel, sidestillet med guldet, indtog dollaren 
den førende plads i den kapitalistiske verdens valutarelati
oner.

Bretton-Woods aftalerne, som var en slags forsøg på at 
danne en kollektiv slatsmonopolistisk valutaordning, skabte 
grundlaget for guld- og valutastandardsystemet, hvilket 
betød, at guldet blev taget ud af de kapitalistiske landes 
indenlandske pengeomsætning. Men i internationale afreg
ninger har guldet fortsat rollen som det endelige middel 
til regulering af betalingsbalancerne og som det vigtigste 
element i valutareserverne. Men samtidig optræder pa
pirdollars som internationalt afregningsmiddel og reserve
valuta.

Et karakteristisk træk ved Bretton Woods valutasy
stemet var også punktet om opretholdelse af officielle faste 
valutapariteter i forhold til dollaren, og i sidste ende også 
til guldet. I henhold til aftalerne måtte markedskurserne 
for de forskellige valutaer kun svinge med ± 1 pct. i forhold 
til de af Den Internationale Valutafond fastsatte officielle 
pariteter. Centralbankerne i de kapitalistiske lande kunne 
indtil august 1971 indløse deres indestående reserver i 
amerikanske dollars med guld, og herigennem sikrede de 
overensstemmelse mellem deres nationale papirvaluta og 
guldet. Denne situation, hvorunder dollaren blev den eneste 
direkte guldindløselige valuta, opstod fordi USA efter den 
anden verdenskrig sad inde med en betydelig økonomisk 
magt, mens de øvrige kapitalistiske lande i alvorlig grad 
mærkede økonomiske vanskeligheder og økonomisk var gan
ske afhængige af USA. I alle kapitalistiske stater, især i 
Vesteuropa, var der dengang en mærkbar mangel på dollars 
(“dollarhunger**).

De kapitalistiske landes tillid til dollarens stabilitet 



              
                    

              
                    

              
                    

forstærkedes yderligere ved, at USA dengang rådede over 
store guldreserver. 1 1948 udgjorde hele den kapitalistiske 
verdens officielle guldreserver (undtagen guld i private 
hænder) 32,5 milliarder dollars, og heraf tilhørte 24,3 mil
liarder USA. Med udnyttelse af papirdollarens herredomme 
stilede USA efter at fortrænge guldet som verdenspenge.

Dette dollar-baserede valutasystem kom fra slutningen 
af 50’erne og navnlig i 60’erne i skarpt modsætningsforhold 
til produktivkræfternes og de internationale økonomiske 
relationers udviklingsbehov.

Frem til dette tidspunkt skete alvorlige ændringer i 
styrkeforholdet mellem de udviklede kapitalistiske lande, 
idet de forhenværende USA-skyldneres økonomiske og 
finansielle magt styrkedes, og deres valutastilling (hvad 
angår betalingsbalance og guldreserver) blev mere stabil, 
mens USA’s positioner i den kapitalistiske verdensøkonomi 
forværredes. Siden slutningen af 50’erne har USA haft 
konstant og voksende underskud på betalingsbalancen.

Grunden hertil er først og fremmest USA's militærudgif
ter i udlandet. Det amerikanske såkaldte hjælpeprogram til 
fordel for udenlandske stater, et program, der i realiteten 
er med til at styrke de amerikanske monopolers stilling i 
udviklingslandene, krævede også betydelige valutaudgifter. 
Guldflugten fra USA tog til. Guldreserverne dalede fra 24,5 
milliarder dollars i 1949 til 10,2 milliarder i september 
1971, hvor der kom til at mangle mere end 40 milliarder dol
lars i, at disse reserver kunne dække USA’s kortfristede 
gæld til andre kapitalistiske lande. I 1955 havde de været 
næsten to gange større end USA’s gæld.

Samtidig blev det stadig tydeligere, at den officielle 
guldpris ikke var i overensstemmelse med de objektive 
betingelser. Fra 1934 til 1971 var dollarens købekraft 
faldet mere end tre gange. Og verdensmarkedspriserne på 
alle varer var steget cirka tilsvarende. I de kapitalistiske 
lande var engros- og detailpriserne steget endnu mere. 
Resultatet var en betydelig stigning i det pengemæssige 
udtryk for produktionsomkostningerne for alle varer, der 
produceredes i den kapitalistiske verden, bl. a. for udvin
dingen af guld. De høje produktionsomkostninger og den 
lave profit i guld udvindingsindustrien stimulerede ikke 
til større udvinding af guld, hvis produktion næsten ikke 
er øget i de senere år. Med hensyn til væksttempo står 
guldudvindingen langt tilbage for stigningen i verdens pro



   
      
           
     

   
      
   
       
     

   
      
   
       
     

duktion og handel. Desuden er det udvundne guld i voksende 
grad blevet opslugt af den private opsparing og industrien. 
Som følge heraf var de centraliserede guldreserver ved 
udgangen af 1968 mindre end i 1961.

Muligheden for at forhøje guldets pris i dollars og der
med tilsvarende nedsætte dollarens guldindhold, fremkald
te i de lande, som havde betydelige reserver af papirdollars, 
en tendens til at omveksle dem med guld.

Samtidig antog de spekulationsbestemte overførsler af 
kapitaler fra ét land til et andet stadig større omfang på 
baggrund af dollarens tiltagende ustabilitet. I disse valu
taspekulationer deltager de største internationale industri- 
og bankmonopoler og repræsentanter for finansoligarkiet. 
Denne situation har gjort det stadig vanskeligere for USA 
at bevare dollaren som den kapitalistiske verdens reserve
valuta.

Alt dette viser, at guld- og valutastandardsystemet er 
blevet undergravet af påvirkningerne fra kapitalismens 
spontane love, som Marx opdagede. Marx påviste som be
kendt, at i den kapitalistiske økonomi er det kun guldet, 
som fuldt ud kan udfylde funktionen som verdenspenge.

Det engelske punds mærkbart dalende rolle blev desuden 
udtrykt i den internationale valutakrise. Koloniimperiets 
sammenbrud og den svækkede konkurrenceevne havde 
undergravet Englands position i verdenshandelen og på de 
internationale markeder. Det kroniske underskud på Eng
lands handels- og betalingsbalance, faldet i guldreserverne 
tillige med den voksende gæld til udlandet førte til, at 
pundet reelt mistede sin rolle som den kapitalistiske ver
dens anden reservevaluta. Pundets devaluering i 1949 og 
1967 førte ikke til nogen styrkelse af den engelske valutas 
stilling.

I den efterfølgende tid fortsatte rystelserne i kapitalis
mens valutasystem med ny kraft. I sommeren 1969 deva
lueredes den franske franc, som bl. a. var blevet undermi
neret af vesttyske og amerikanske finansfolks spekulationer. 
Under valutakrisen søgte BRD’s monopolkapital at styrke 
D-marken, som revalueredes samme år og således reelt 
blev anden verdensreservevaluta efter dollaren.

Under disse forhold forsøgte den statsmonopolistiski 
kapital i de førende lande at udarbejde fælles foranstalt
ninger til at redde kapitalismens eksisterende valutasystem. 
Allerede i begyndelsen af 60’erne blev der inden forrammer



                               
 

                               
 

                      
        
  

ne af “De ti’s gruppe1* (USA, England, Frankrig, BRD, 
Japan, Italien, Canada, Belgien, Holland og Sverige) og 
Den Internationale Valutafond udarbejdet forskellige pro
jekter til forbedring af kapitalismens valutasystem. 1 1У67 
opnåedes enighed om en international aitale, der trådte i 
kraft den 1. januar 1970, om inden for Den Internationale 
Valutafond at operere med særlige internationale papirpenge, 
de såkaldte særlige trækningsrettigheder (Special Drawing 
Rights). Disse rettigheder indebærer, at hvert medlemsland 
i Den internationale Valutafond i forhold til sit indskud af 
guld og national valuta i denne fond automatisk får ret 
til at modtage valuta fra andre lande inden for et beløb, 
svarende til dets indskud. Udstedelsen af certifikater som 
konventionel SDR-afregningsenhed har ikke lettet valuta
krisen. 1 sommeren 1971 blev dollarens indløselighed i guld 
ophævet efter beslutning af præsident Nixon. Et andet klart 
udtryk for valutakrisen var devalueringen af dollaren i 
december 1971. 1 overensstemmelse med “De ti’s“ Wash- 
ington-aftale og en beslutning i USA's kongres blev den 
officielle guldpris hævet fra 35 til 38 dollars pr. ounce rent 
guld. Således formindskedes dollarens guld indhold, og den 
blev reelt devalueret med 8,57 pct. i forhold til guld. Sam
tidig revalueredes andre valutaer, bl.a. den japanske yen 
med 16,88 pct., den vesttyske mark med 13,58 pct, og den 
italienske lire med 7,48 pct. En række kapitalistiske lande 
matte devaluere deres valuta.

Dollarens devaluering var et alvorligt slag mod det 
internationale kapitalistiske valutasystem, som i forvejen 
i alvorlig grad var rystet efter ophøret af dollarens ind
løselighed i guld. Dollarens devaluering skærpede yderligere 
kampen mellem imperialismens hovedcentrer på valutaom
rådet, hvilket på sin side tilspidsede konkurrencekampen på 
det internationale vare- og kapitalmarked. Amerikanske 
finanskredse regnede med at kunne udnytte dollarens 
devaluering som et middel til at udvide eksporten fra 
USA og til at reducere importen af udenlandske varer. 
Herigennem forsøgte USA at overvinde de økonomiske 
vanskeligheder på bekostning af andre kapitalistiske kon
kurrenter.

Tilliden til dollaren blev ved at dale og forøgede guld
efterspørgslen på de frie markeder. 1 midten af 1971 var guld
prisen på børserne i London, Paris og Ziirich helt oppe på 
50 dollars i stedet for den officielle pris på 38 dollars pr 



              
 
 
     
     

              
 
 
     
     

              
 
 
     
     

ounce. 1 februar 1973 skete en ny skærpelse af valutakrisen, 
som medførte den anden, 10 procents devaluering af dollaren. 
Guldprisen blev forhøjet fra 38 til 42,2 dollars pr. ounce. 
Men heller ikke disse indgreb svækkede valutakrisen.

Indtil 1973 fandtes to guldmarkeder: 1) det frie marked, 
på hvilket prisen dannes under indflydelse af tilbud og efter
spørgsel; 2) centralbankernes officielle marked. Men efter 
1973 findes kun ét, det frie guldmarked, hvor prisen dannes 
efter tilbud og efterspørgsel. Guldprisen svinger mellem 175 
og 200 dollars pr. ounce.

I stedet for fast regulerbare kurser indførtes flydende 
kurser, som svinger frit i forhold til dollaren. Systemet 
for fastsættelse af valutakurser havde vist sig ineffektivt 
i kraft af de skærpede indbyrdes imperialistiske modsigel
ser og som følge af, at de kapitalistiske stater ikke kunne 
regulere deres indenlandske priser således, at de overalt 
blev de samme. Eftersom disse priser ændres uensartet 
(navnlig under påvirkning af inflationen), vil en hvilken 
som helst officiel kurs uundgåeligt blive brudt.

Med de fly dende kurser bliver valutasystemets modsigel
ser aldeles ikke ophævet, men ytrer sig i andre former: hyp
pigere prissvingninger på verdensmarkeder og forøget 
risiko ved valutaoperationer, især ved indgåelse af lang
tidskontrakter. Dette har en negativ indflydelse på udenrigs
handelen, det fremkalder pengeflugt til realværdier og 
fremmer spekulationen på guldmarkederne.

Den nuværende situation i de kapitalistiske landes valu
ta- og finansrelationer er yderst ustabil. Det hidtidige va
lutasystem er brudt sammen, og et nyt er endnu ikke skabt. 
Den indre imperialistiske tvekamp skærpes. Et tydeligt 
eksempel herpå er valutakurs-krigen, et forsøg på at udnytte 
de ændrede kurser i spekulationsøjemed. Et andet eksempel 
er det fungerende eurodollar-marked. Strømme af “varme“ 
penge, som hurtigst muligt søger størst mulig profit, flyt
tes fra ét land til et andet i håb om den mest rentable place
ring, hvorved de nationale valutaers stabilitet undergraves.

Snart er det det engelske pund, snart den franske franc 
som trues af devaluering. 1 begyndelsen af 1976 faldt det 
engelske pund for første gang til under 2-dollarsgrænsen, 
mens det i 1967 var noteret til 2,8 dollars. Børsspekulatio
nerne, hvori de internationale monopoler spiller hovedrollen, 
er endnu mere undergravende for kapitalismens valuta- og 
finansrelationer.



     
 
       
     
         

     
 
       
     
         

     
 
       
     
         

Kapitalismens valuta- og finanskrise er betinget af 
skærpelsen af kapitalismens indre og ydre modsigelser 
under ét.

Her må først og fremmest nævnes de modsigelser, som 
hænger sammen med den skærpede kamp på de internatio
nale økonomiske relationers område mellem imperialismens 
centrer som følge af virkningen af loven om de kapitalistiske 
landes ujævne økonomiske og politiske tidvikling.

Dertil kommer de social-økonomiske modsigelser og kon
flikter. Skærpelsen af valutakrisen i begyndelsen af 70’erne 
foregik under dollarens tiltagende inflation, dvs. umåde
holden udstedelse af papirpenge for at dække først og frem
mest den amerikanske imperialismes enorme militærudgif
ter. Alene fra 1965 til maj 1971 voksede mængden af papir
penge i USA fra 42 milliarder til 57 milliarder dollars. Til 
trods for den militære og inflatoriske konjunktur tillige 
med den tekniske og videnskabelige revolutions udfoldelse 
i USA i 70’erne begyndte den mest dybtgående økonomiske 
krise i alle kapitalistiske lande siden 30’rne, kendetegnet 
ved stærk stigning i arbejdsløsheden, dalende indtægter for 
de arbejdende, pris- og skattestigninger, en politik for fast
frysning af lønningerne og opsving i arbejdskampene. Herved 
undergravedes dollarens stabilitet endnu mere, og den ame
rikanske imperialismes positioner i internationale økonomis
ke relationer svækkedes fortsat.

Dernæst er valutakrisen affødt af et kompleks af mod
sigelser, som afspejler uforligeligheden af den internationale 
udviklings objektive behov og dens moderne kapitalistiske 
former. Den kapitalistiske stats aktive indblanding i valuta- 
og finansrelationerne harmonerer ikke med den spontane 
karakter af udviklingen i kapitalismens verdensøkonomiske 
forbindelser. De kapitalistiske hersker- og udbytningsrela
tioner på de internationale økonomiske forbindelsers områ
de modsiger de moderne tendenser til internationalisering 
af det økonomiske liv og til den tekniske og videnskabelige 
tilnærmelse mellem nationerne. Det er betegnende, at energi- 
og råstofkriserne, som i bund og grund er strukturkriser 
i den kapitalistiske verdens økonomi og som er uddybet p. 
gr. a. de internationale monopolers handlinger, har øget 
uligevægten i de internationale betalinger, de har ført til 
større underskud på betalingsbalancerne og fremkaldt et 
nyt udbrud i de interimperialistiske modsigelser på valuta- 
og finansområdet.



             
 

   
  
       

             
 

   
  
       

             
 
   
  
       

Og endelig er imperialismens valuta- og finanskrise be
tinget af de skærpede modsigelser mellem de imperialistiske 
lande og udviklingslandene. De fleste udviklingslandes 
valutaforhold er fortsat meget ugunstige som følge af be
grænsede valutareserver, samfundsøkonomisk monokultur 
og forringede betingelser for handel med deres traditionelle 
eksportvarer.

Skærpelsen af krisen i kapitalismens valutasystem har 
yderligere forværret udviklingslandenes valuta- og finansfor- 
liold. Disse lande lider tab som følge af reservevalutaernes, 
først og fremmest dollarens dalende købekraft.

I de seneste år har borgerlige politikere og økonomer 
fremsat talrige forslag til overvindelse af valutakrisen og 
dannelse af et nyt valutasystem. Men gennemførelsen af 
disse forslag kan kun midlertidigt svække krisefænomenerne. 
Kapitalismens valutakrise er et uadskilleligt træk ved ka
pitalismens nuværende almene krise. Derfor er de forslag, 
borgerlige politikere og økonomer fremsætter, ikke i stand til 
al fjerne krisens årsager.

5. IMPERIALISTISK INTEGRATION. 
DENS ÅRSAGER OG VÆSEN

Den kapitalistiske verdensøkonomis udvikling bestemmes 
under de nuværende forhold ikke blot af kapitalismens indre 
økonomiske lovmæssigheder, men også af det socialistiske 
systems stadig voksende indflydelse og af det ændrede styr
keforhold til fordel for sidstnævnte. Indsnævringen i impe
rialismens territoriale herskersfære har reduceret monopoler
nes ekspansionsmuligheder betydeligt. Koloniimperiernes 
sammenbrud og de nationale befrielsesbevægelsers fort
satte opsving fører til en stærk uddybning af modsigelserne 
mellem de imperialistiske magter og de lande, som har fri
gjort sig fra koloniåget.

På den anden side tiltager klassekampens omfang i selve 
imperialismens centrer. Under disse betingelser tilstræber 
imperialismen at samle sine kræfter, økonomisk såvel som 
militært og politisk i kampen mod Verdenssocialismen, mod 
den internationale arbejderklasse og mod de nationale 
befrielsesbevægelser. Hertil udnytter imperialismen den 
objektive økonomiske tendens til internationalisering af 
det økonomiske liv.



         
   
    
  

    

         
   
    
  

    

         
   
    
  

    

Den tekniske og videnskabelige revolution og den heraf 
betingede udvikling af produktivkræfterne fører til væsent
lige forandringer i forbindelserne mellem landenes nationale 
økonomier. De udenrigsøkonomiske forbindelser spiller en 
stadig større rolle i den kapitalistiske reproduktionsproces, 
som har antaget international karakter. Men den økonomiske 
integration som proces for økonomisk tilnærmelse mellem 
nationerne viser sig under kapitalismen at være underlagt 
kapitalistiske profithensigter og den imperialistiske stra
tegi for tilpasning til det nye styrkeforhold på international 
arena. I kraft heraf forløber den økonomiske integration 
under kapitalismen i en yderst antagonistisk form. De ob
jektive lovmæssigheder for videreudviklingen af den inter
nationale arbejdsdeling og af de økonomiske forbindelser 
mellem landene udnyttes af imperialismen til at berige mo
nopolerne og styrke det kapitalistiske systems positioner 
i kampen mod verdenssocialismen, mod den internationale 
arbejderbevægelse og de nationale befrielsesbevægelser.

De statsmonopolistiske integrerede grupperingers akti
vitet har ikke og kunne ikke føre til dannelsen af en sammen
slutning, der som en slags “overtrust" kunne omfatte alle 
kapitalistiske lande. De privatkapitalistiske relationer og 
den deraf følgende opsplitning mellem monopolgrupper og 
lande forudbestemmer den kapitalistiske integrations be
grænsede og ufuldkomne karakter. De kapitalistiske landes 
ujævne økonomiske og politiske udvikling under de nuvæ
rende forhold giver de imperialistiske grupperinger en sær
lig ustabilitet og bevægelighed.

Integrationen er mest udviklet i Vesteuropa, som i mid
ten af 50’erne havde genopbvgget det industripotentiel, 
der var ødelagt under krigen. Under indflydelse af den tek
niske og videnskabelige revolution opnåedes flere tekniske 
fremskridt i produktionen; monopolkapitalens koncen
tration og centralisering forstærkedes betydeligt og klasse
modsigelserne skærpedes.

I 1948 oprettedes Den Europæiske Økonomiske Samar
bejdsorganisation OEEC, hvis første opgave var at gennem
føre Marshall-planens såkaldte hjælpeprogram. I 1951 be
sluttede seks lande — Frankrig, BRD, Italien, Belgien, 
Holland og Luxembourg — at oprette Kul- og stålunionen 
(CECA). I marts 1957 oprettede de samme seks lande Det 
Europæiske Økonomiske Fællesskab (EF). Som modvægt 
til Fællesmarkedet oprettedes i 1959 under Englands an



 
                          
     

 
                          
    

 
                           
    

 

førsel Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA), 
som desuden omfattede Danmark, Norge, Sverige, Portu
gal, Svejts og Østrig.

Kampen mellem EF og EFTA sluttede i begyndelsen 
af 70’erne til fordel for EF. Efter langvarige forhandlinger 
besluttede England, Irland og Danmark at tilslutte sig 
Fællesmarkedet pr. januar 1973.

England måtte betale en høj pris for sin indtræden i 
EF, idet det mistede sin rolle som leder af den kapitalistiske 
verdens største præferencesystem, som eksisterede inden 
for rammerne af det Britiske Statssamfund. Gennem fem 
nedsættelser på hver 20 pct. skulle toldskrankerne mellem 
England og de andre EF-lande afskaffes fra 1. april 1973 
til 1. juli 1977.

Desuden forpligtede England sig til ikke at gøre krav 
på en særrolle for pundet som verdensreservevaluta.

Englands beslutning om at tilslutte sig Fællesmarkedet 
var på den ene side udtryk for svækkelsen af den britiske 
imperialismes positioner og på den anden side for de store 
engelske monopolers forsøg på at styrke sig i Vesteuropa, 
som Englands udenrigsøkonomiske forbindelser igennem 
60’erne orienterede sig stadig stærkere mod.

Tendensen til integration indskrænker sig ikke til 
Europa, men denne proces udvikler sig særlig aktivt i 
Vesteuropa. Grundlaget herfor er behovet for at videreud
vikle produktivkræfterne i forbindelse med den tekniske 
og videnskabelige revolution såvel som den vesteuropæiske 
kapitalismes konkrete historiske særegenheder. At denne 
proces er specielt aktiv i Vesteuropa kan forklares med den 
betydning, som kampen mellem de to systemer har fået 
i dette område af verden i forbindelse med, at en betydelig 
del af Europa er mistet for kapitalismen; dertil kommer den 
skærpede klassekamp inden for de vesteuropæiske lande, 
tabet af vigtige positioner i kolonilandene, de nationale 
markeders snævre rammer og den voksende konkurrence 
fra USA’s side.

Den mest modne form for statsmonopolistisk integra
tion i vor tid er det europæiske fællesmarked. EF-landene 
gennemforer hele sæt af statsmonopolistiske foranstaltninger 
med sigte på at afskaffe begrænsningerne i deres indbyrdes 
økonomiske udveksling (dannelse af en toldunion, ét fælles 
marked for landbrugsprodukter, gennemførelse af arbejds
kraftens fri bevægelighed m. m.). Der er ligeledes gennemført 



       
  
     
   
      

 
  

 

          
     
   
      

 
  

          
     
   
     
 
 

  

foranstaltninger med henblik på en vis koordinering af 
den økonomiske politik inden for metalindustrien, brændsel- 
og energiproduktionen, i sociale spørgsmål o. a.

Liberaliseringen af forskellige former for økonomisk 
udveksling og andre aspekter af integrationen medfører 
en overordentlig snæver sammenfletning mellem staten 
og de førende monopoler. Deltagelse af repræsentanter 
for finansoligarkiet i regeringerne er vokset betydeligt 
i alle EF-lande.

Den kapitalistiske integrations dialektik består i, at 
integrationen, som er affødt af en meget høj grad af kon
centration, på sin side befordrer fortsat koncentration 
af produktion og kapital i national og international 
målestok.

Integrationen giver et vist skub til forøgelse af pro
duktionens og inden- og udenrigshandelens omfang. Der 
foregår en fortsat specialisering og kooperering mellem for
skellige brancher, produktionens omfang øges og det samme 
gør den dybe og mangesidede indbyrdes sammenfletning 
af industri- og bankmonopoler i deltagerlandene.

Men industriproduktionens relativt høje væksttempo i 
deltagerlandene var hovedsagelig karakteristisk for den før
ste periode af Fællesmarkedets eksistens og til en vis grad 
betinget af. at denne periode faldt sammen med produkti
onens cykliske opsving efter krisen i 1957-58.

Ikke desmindre har industriproduktionens væksttempo 
i EF-landene været højere end i andre imperialistiske lande 
med undtagelse af Japan. Men i 70’erne skete der et fald i 
aktiviteten og væksttempoet i EF-landenes industripro
duktion. EF-landenes andel i hele den kapitalistiske ver
dens industriproduktion faldt fra 26.2 pct. i 1970 til 24,8 
pct. i 1974. Krisen i 1974-75 gik mest ud over lande som 
Italien, Frankrig og Vesttyskland.

Den imperialistiske integration forløber således i former 
præget af modsigelser; den ledsages af krisefænomener, 
af en forstærket springagtig, ujævn udvikling og fortsat 
uddybelse af alle de modsigelser, som er karakteristiske

Oprettelsen af Fællesmarkedet før
te til en voldsom skærpelse af 
de interim perialistiske modsigel
ser. Integrationsprocessen har ikke

svækket den indre kamp i Fællesmarkedet, hvorfor EF-lan- 

for kapitalismen.
EF og skærpelsen af den 
interimperialistiske 
rivalisering



 
  
 

 

       
 
  

 

 
  
 
       
 
  

 
  
 
       
 
  

 

dene endnu ikke har formået at udarbejde en fælles ener
gipolitik eller oprette en effektiv økonomisk eller valutar 
union.

Modsætningerne mellem EF-landene blev især tilspid
set under 70’ernes krise.

Således viser Fællesmarkedets eksistens, at den kapita
listiske integration ikke blot skærper modsigelserne mellem 
de enkelte økonomiske grupperinger, men også mellem de 
lande, som indgår i disse grupperinger. “Hverken inte
grationsprocesserne eller imperialisternes interesse i for
ening af bestræbelserne for at bekæmpe verdenssocialismen 
har fjernet modsætningerne mellem de imperialistiske sta
ter,”1) erklærede Leonid Bresjnev på SUKP’s 24 kongres.

1) SUKP’s 24. kongres. Centralkomitéens beretning, APN, Køben
havn 1971, s. 18

Til trods for den snævre sammenfletning mellem mono
polkapitalen i Frankrig og BRD udspilles en tilsløret tve
kamp mellem disse to lande inden for EF om erobringen af 
de ledende positiorter. På industriområdet, har vesttyske 
monopoler en ubestridelig overvægt. Inden for landbruget 
er Frankrig dominerende. Den franske monopolkapital 
ytrer stærk utilfredshed med de vesttyske monopolers øko
nomiske dominans i EF. Derfor modsætter Frankrig sig 
en forstærkelse af EF’s overnationale karakter, hvilket 
Forbundsrepublikken tilstræber. Også i spørgsmålet om den 
fælles valutaunion findes dybe modsigelser.

Skarpe konflikter eksisterer mellem USA og Fællesmar
kedet. De amerikanske monopoler forsøger at undergrave 
EF, først og fremmest indefra, ved at benytte sig af gun
stige kapitalinvesteringsmuligheder. De amerikanske mono
polers konkurrencekamp imod EF’s på verdensmarkedet 
ledsages af en voksende strøm af private amerikanske in
vesteringer i Vesteuropa og inddragelse af en række store 
selskaber i Frankrig, Belgien og andre lande under ame
rikansk kapital.

Også konkurrencekampen mellem EF og Japan skær
pes. Japans handelsekspansion vækker stadig større bekym
ring i Vesteuropa. Disse to imperialistiske centrers in
teresser støder også sammen på udviklingslandenes mar
keder.

Sammenstød mellem EF’s og de største internationale, i 



 
      
            

 
 

 
      
            

 
 

 
      
              

 

første række amerikanske monopolers interesser har gen
nem de senere år antaget større og større betydning. Der 
rivaliseres først og fremmest på områder som teknik, viden
skab og kapitaleksport samt på verdensmarkederne.

Dette fremgår blandt andet af de seneste års slagsmål 
vedrørende den såkaldte valutastabilitetszone, som efter 
vestlige iagttageres opfattelse vil resultere i RRD’s og D- 
markens totale herredømme i Vesteuropa. Planerne herom 
er især farlige for de små EF-lande, hvoraf Danmark, Bel
gien. Holland og Luxembourg således alene i begyndelse 
af 1978 mistede over 10 milliarder D-mark, som i kraft 
af vahitaregnleringsmekanismerne overførtes fra disse lan
des nationalbanker til BRD.1)

1) Pravda. 5. november 1978
2) France Nou velle, 31. juli 1978
3) Ibid.

Deltagelse i inte<rrationsgrupperinger har negativ ind-, 
virkning på de små EF-landes økonomi. Ifølge formanden 
for Danmarks Kommunistiske Parti, Jørgen .Tensen, er 
dette grunden til, at den økonomiske krise i Danmark har 
antaget så skarpe former, som tilfældet er. Følgerne viser 
sig i enorm arbejdsløshed, øget dyrtid, nedsat købeevne 
blandt arbejderne samt kaotiske tilstande i de inter
nationale økonomiske forbindelser. Ifølge Jørgen Jensen 
udgjorde underskuddet på Danmarks betalingsbalance i 1977 
10 milliarder kroner, hvoraf BRD havde krav på de 6 mil
liarder.2) Siden Danmark blev medlem af EF har dets 
gældsætning i udlandet taget et voldsomt opsving — i 
1978 nåede det op på 50 milliarder kroner.3)

Integrationsgrupperingernes eksistens er ligeledes med 
til at skærpe modsigelserne mellem dem og tredjelande.

Ifølge deres klassebestemte mål vil 
integrationsgrupperingerne altid 
udtrykke monopolkapitalens in

teresser, som stiler efter at udvide sin udbytningssfære 
og for hvilken nationale grænser bremser ekspansionsmu
lighederne. Den imperialistiske integration medfører skær
pet udbytning af arbejderklassen, anslag mod dens vitale 
rettigheder og ruinering af brede lag af landbrugere.

Den i international målestok organiserede monopolka
pital har mulighed for at øve indflydelse ikke blot på Fæl



         
      
       
 
   

         
      
       
 
   

         
      
       
 
   

lesmarkedets forskellige organer, men også på medlems
landenes nationale økonomiske politik (skatter, priser, 
lønninger osv.).

Arbejderne i de vesteuropæiske lande ved, at EF-lederne 
gerne vil “udligne" deres indtægter efter det laveste niveau. 
Og når dette hidtil ikke er lykkedes for monopolerne, fin
des den væsentligste årsag i arbejdernes resolutte kamp 
for deres rettigheder. Det er netop under arbejderklassens 
pres, at monopolerne manøvrerer og går med til visse ind
rømmelser. Men det får monopolerne atter dækning for 
gennem forstærket udbytning og stigende arbejdsintensitet. 
Oøså arbejdsløsheden vokser under den økonomiske krise. 
I 1974-75 mistede mere end 5 millioner arbejdere i EF-lan- 

, dene deres arbejde.
Samtidig øver monopolerne stadig større pres på land

brugerne ved at søge urentable brug nedlagt. I den tid, 
EF har eksisteret, er flere millioner brug blevet nedlagt. 
Alene i 60’erne og første halvdel af 70’erne “forsvandt" 
flere hundrede tusinde bondebrug i Frankrig og BRD. In
tegrationen har også negative følger for håndværkere, små 
og mellemstore handlende og virksomhedsejere. På den anden 
side forøger de største industri- og finansforetagender 
deres ekstraprofitter fra år til år.

Integrationen afkaster enorme profitter til vesteuropæi
ske som amerikanske selskaber, der investerer kapital i 
Vesteuropa.

Den økonomiske krise i 1974-75 har forværret forholdene 
yderligere for de arbejdende i EF-landene. Alene i 1975 
steg skatterne i Storbritannien med 34 pct., i Italien med 
27 pct. og i Frankrig med 12,5 pct. Og dét samtidig med en 
hidtil uset inflation.

Fællesmarkedet har desuden forstærket klassekampen i 
de vesteuropæiske lande. I 1974 oplevede England landsom
fattende strejker af 270.000 minearbejdere og 1,2 millioner 
metalarbejdere, mens 500.000 kommunalarbejdere strej
kede i Vesttyskland. I 1975 deltog flere millioner arbej
dere i strejker i Frankrig og Italien. Det mægtige opsving 
i arbejderbevægelsen ledsages af aktivisering af landbru
gernes kamp mod monopolernes overgreb. De kommunis
tiske partier i EF-landene gør et. stort arbejde for at skabe 
en bred demokratisk, antimonopolistisk front, de afslører 
EF’s reaktionære væsen og udnytter alle muligheder for 
at styrke arbejderklassens internationale enhed.



 
 

 
  
      
    
       
  

  
      
   
       
 

   
  
      
   
       
  

Fællesmarkedet som 
en form for kollektiv 
neokolonialisme

Over for de udviklingslande, som 
er associeret i Fællesmarkedet, ud
gør dette en form for neokolonia
lisme. Aftalen om disse associe

rede landes stilling forudsætter, at tolden nedsættes og 
vareudvekslingen mellem EF-landene og de associerede sta
ter forøges. Men samtidig er EF-landene blevet enige om 
visse toldnedsættelser for ikke-afrikanske kaffe- og kakao
producerende lande. Derfor er udsigterne for en større afsæt
ning af disse afrikanske varer i EF-landene ret begrænse
de.

Man bør også lægge mærke til, at toldnedsættelserne 
hovedsagelig gælder uforarbejdede produkter. Forarbejd
ningen af dem er fortsat EF-landenes privilegium. Dette 
forhold er en alvorlig hindring for de associerede udvik
lingslandes industrielle udviklingsvej. EF-landene bremser 
på alle måder deres industrielle udvikling, udplyndrer dem 
gennem den ulige udveksling og afpresser dem indrømmelser 
til monopolernes fordel. Varer fra EF-lande indføres toldfrit 
i de associerede stater og undergraver således deres i for
vejen svage industri.

Den Europæiske Udviklingsfond inden for EF yder ikke 
de associerede lande effektiv hjælp. Omfanget af EF-lan
denes hjælp blev, fra I960 til 1970 reduceret fra 1,08 pct. 
af værdien af disse landes bruttonationalprodukt til 0,42 
pct. EF’s social-økonomiske råd har indrømmet, at de as
socierede stater lider af store vanskeligheder på deres ud
viklingsvej.

De tidligere Yaounde-konventioner, associeringsaftalerne 
mellem EF og udviklingslande, hovedsagelig i Afrika, blev 
i februar 1975 afløst af en femårig konvention, indgået 
i Lome, Togo, med 46 stater i Afrika, det Caribiske Hav 
og Stillehavet, herunder en stor gruppe udviklingslande 
inden for det Britiske Statssamfund.

Indgåelsen af denne konvention viser, at EF-landenes 
monopoler i deres ekspansionsområde tilstræber at indføje 
flest mulige udviklingslande, ikke blotsom afsætningsmarke
der, men nok så meget som råstof- og brændselskilder. Samti
dig forsøger de vesteuropæiske monopoler at holde konkur
renterne i Japan og USA ude fra disse lande.

På samme tid genspejler den nye konvention det nye 
styrkeforhold i den kapitalistiske verdensøkonomi og ud
viklingslandenes stigende rolle samt verdenssocialismens 



   
       
 
    
  
    

   
       
 
    
  
    

   
       
 
    
  
    

og befrielseskræfternes tiltagende indflydelse. Sammenlig
net med tidligere konventioner har EF-Iandene måttet gøre 
visse indrømmelser over for udviklingslandene. Det kommer 
til udtryk i en række præferencer på vareeksport til EF- 
lande, i forhøjelsen af bistandsbeløbet fra en milliard dol
lars til fire milliarder og i oprettelsen af en stabiliserings
fond, som til en vis grad skal dække udviklingslandenes 
tab i tilfælde af dalende priser på deres eksportvarer.

Men den nye konvention opretholder i det store og hele 
den diskriminerende karakter af EF’s handelspolitik over 
for de 46 associerede medlemmer. Samtlige EF-foranstalt- 
ninger tager sigte på at bevare de unge stater inden for 
den kapitalistiske verdensøkonomis virkefelt.

Den imperialistiske integration skærper den kapitalistiske 
produktionsmådes modsigelser og klasseantagonismerne, først 
og fremmest kampen mellem arbejderklassen og monopo
lerne. På baggrund af imperialisternes internationale sam
menrend indskrænker arbejderklassen og dens fortrop, de 
kommunistiske partier, sig ikke til blot at afsløre integra
tionens imperialistiske væsen, men fremsætter selv et de
mokratisk udviklingsalternativ.

Den imperialistiske integrations modsigelser kommer 
også til udtryk i den stadig stærkere modstand fra de be
friede lande, som ikke længere ønsker at spille rollen som 
landbrugs- og råstofvedhæng til EF-landene.

EF hindrer en udvikling af ligeberettiget international 
samhandel og på grundlag heraf, normalisering af de gen
sidigt fordelagtige økonomiske relationer mellem alle lande 
uden undtagelse. Planerne om at skabe isolerede handels
blokke er i strid med de objektive lovmæssigheder for økono
misk udvikling under den fredelige sameksistens’ betingelser.

Sovjetunionen og de andre socialistiske lande afslører 
EF’s antifolkelige og statsmonopolistiske væsen. Samtidig 
ignorerer de ikke den kendsgerning, at EF er en realt ek
sisterende økonomisk gruppering og følger derfor opmærk
somt dens udvikling. Om USSR’s holdning til Fællesmar
kedet sagde Bresjnev i sin tale på de sovjetiske fagfore
ningers 15. kongres: “Vort forhold til deltagerne i denne 
gruppering vil naturligvis afhænge af, i hvilket omfang de 
for deres part anerkender de realiteter, der er skabt i den 
socialistiske del af Europa, bl. a. Comecon-landenes inter
esser. Vi går ind for ligeret i de økonomiske relationer og 
mod diskrimination.“



 
     
    

 
     
    

 
     
    

I foråret 1976 tog Comecon-landene initiativ til ind
gåelse af aftale om ligeberettigede handelsøkonomiske 
forbindelser med Fællesmarkedet.

De objektive lovmæssigheder gør det stadig mere påkræ
vet at fortsætte udviklingen af de gensidigt fordelagtige 
og ligeberettigede økonomiske forbindelser mellem sta
terne i de to modstående verdenssystemer. Imperialismen 
er ude af stand til at modvirke denne tendens. Den er nødt 
til at tilpasse sig og indse den kendsgerning, at den 
socialistiske lejrs økonomiske styrke og især Comecons, 
tiltager.

De i 70’erne indgåede langtidsaftaler om handelsmæs
sigt, økonomisk og teknisk samarbejde mellem USSR på 
den ene side og Frankrig, BRD, England og Belgien på den 
anden vidner om de store muligheder, der foreligger for 
virkeliggørelse af den fredelige sameksistens’ principper 
inden for de verdensøkonomiske forbindelser.



 

    
       
     

 

    
     
 
     

 

 
    
   
 
 
     

Kapitel 12
UDVIKLINGSLANDENES SOCIALE OG 

ØKONOMISKE PROBLEMER

1. PROCESSEN FOR DET IMPERIALISTISKE 
KOLONISYSTEMS SAMMENBRUD

Som Lenin påpegede, er kolonialismen betydelig ældre 
end monopolkapitalismen. Men monopolkapitalismen er 

gået ind i historien som skaberen 
Objektive forudsætninger af et kolonisystem der udviklede 
for kolonisystemets sig til det yderste i omfang og
sammenbrud udbytningsmetoder, og som for

voldte menneskene den største so
ciale og økonomiske skade.

Af omfang blev monopolkapitalismens kolonisystem 
det mest gigantiske system til kolonial undertrykkelse i 
menneskehedens historie. Det havde verdensomfattende 
karakter, eftersom hele verden var opdelt mellem få impe
rialistiske magter. For første gang i historien forenedes 
direkte voldelig udbytning af undertrykte folk med 
udbytning baseret på økonomiske tilegnelsesmidler (eks
port af kapital og ulige udveksling). Dette gjorde det 
til det mest rovgriske af alle hidtil eksisterende koloniale 
systemer på jorden.

Dette kolonisystem forenede politisk, økonomisk, race
mæssig og national undertrykkelse i én mekanisme for ko
lonislaveri, og det opretholdtes med alle den moderne tek
niks midler, som de undertrykte folk var berøvet. Det 
har bremset produktivkræfternes udvikling hos størstepar
ten af menneskeheden i de slavebundne lande, det har dømt 
folkene i kolonierne og halvkolonierne til sult og fattigdom 
og dermed betydeligt nedsat levealderen for en stor del af 
jordens befolkning. Kampen om deling af kolonier og ind
flydelsessfærer har ført til krige mellem de imperialistiske 



  
     
  
    
        
     

  
     
  
    
        
      

  
     
  
    
        
     

magter, den har koslet millioner af arbejdende livet i mange 
lande og skabt en stadig trussel mod folkenes fredelige 
eksistens.

IJå grund af disse omstændigheder viste monopolkapi
talismens kolonisystem sig at være det mest ustabile af 
alle i historien kendte koloniale systemer. Da dette system 
var blevet en hindring for produktivkræfternes udvikling 
i mange lande efter at have eksisteret under imperialismens 
betingelser i blot nogle få årtier, havde skabt det de 
objektive forudsætninger for sit eget fuldstændige og en
delige sammenbrud.

Udenlandske monopoler, som havde placeret deres virk
somheder i kolonierne, fremskyndede dér udviklingen af 
et proletariat, den mest standhaftige bekæmper af kolonia
lismen, og bidrog til at vække bøndernes og den arbejdende 
intelligens’ revolutionære bevidsthed.

Men indtil en vis tid var imperialismen betydeligt stær
kere end den nationale frigørelses kræfter. Den socialistiske 
oktoberrevolution, der åbnede en ny æra i menneskehedens 
historie, skabte gunstige internationale betingelser for de 
nationale befrielsesbevægelsers sejre. Som følge af den anden 
verdenskrig, hvor den tyske, japanske og italienske imperia
lisme blev nedkæmpet, ikke mindst takket være Sovjet
unionens indsats, og efter dannelsen af den socialistiske lejr, 
skabtes nye internationale betingelser for befrielseskampen. 
Nu kunne imperialismen ikke længere skalle og valte i 
verden som den ville — den kunne ikke som hidtil kvæle de 
revolutionære bevægelser i hele verden. Den nationale be
frielses indre kræfter, som nu virker i en situation, der er 
præget af voldsom vækst i alle revolutionære strømninger og 
med støtte fra dem, først og fremmest socialismens kræfter, har 
vist sig stærke nok til at gennembryde kolonialismens front. 

Kolonialismens fuldstændige til
intetgørelse betyder afskaffelse af 
alle imperialismens herskerrelati
oner. Men disse afskaffes ikke ved 

en engangsaktion. Det sker som en revolutionær proces. 
En national befrielsesrevolution indledes med afskaffelsen 
af de politiske, eller mere nøjagtigt de statslige relationer 
for kolonisatorernes herredømme. Så længe de imperialis
tiske staters og den udenlandske monopolkapitals direkte 
magt ikke er styrtet, kan folket ikke opnå frigørelse fra 
imperialismens økonomiske, militære og andre herskerrela

Faser i 
kolonisystemets 
sammenbrud



  
  
 
       

 

 
 
  

   

  
  
 
       

 

 
 

  
   

  
  
 
       

 
 

 
  
   

tioner. Derfor består den første objektivt nødvendige og 
lovmæssige fase i en national befrielsesrevolution i, at de 
nationale kræfter tilkæmper sig statsmagten.

Tilkæmpelsen af statsmagten er imidlertid ikke afslut
ningen på den politiske frigørelse, men kun dens begyndelse. 
Virkelig og varig politisk uafhængighed kan kun opnås som 
resultat af økonomisk frigørelse fra de imperialistiske mag
ter og gennem fundamental omlægning af grundlaget for sam
fundslivet i det givne land. Tilkæmpelse af statslig suve
rænitet er således en nødvendig forudsætning for afskaffel
sen af økonomisk efterblevenhed; kun herigennem gøres den 
statslige suverænitet reel, hvorefter virkelig politisk uafhæn
gighed af imperialismen kan tilvejebringes.

I vore dage kan det ske, at et land afskaffer visse kolo
niale afhængighedsrelationer, f. eks. imperialisternes stats
magt, men indvikler sig i en anden form for afhængighed, f. 
eks. ved deltagelse i aggressive militærblokke eller ved accept 
af såkaldt finansiel bistand fra koloniherrerne. Det vil sige, 
at tendensen til afskaffelse af koloniale afhængighedsre
lationer står over for en modsat tendens, som er affødt af 
imperialismen og den nationale reaktions kræfter, en tendens 
til genindførelse af disse relationer, blot under andre former. 
Processen for koloniherredømmets afskaffelse er modsæt
ningsfyldt, den er konkret i hvert enkelt land og den kræver 
stadig årvågenhed fra de revolutionære kræfters side.

2. TO UDVIKLINGSVEJE FOR DE BEFRIEDE LANDE. 
ØKONOMISKE OMDANNELSER

i koloniperioden.
Statens økonomiske 
rolle i de befriede 
lande

De befriede landes økonomi har udviklet sig spontant 
Den dominerende naturaløkonomi har 

igennem århundreder tegnet pro
duktionen i uændret omfang. Som 
regel var det kun befolkningstil
væksten, der stimulerede en ud

videlse af produktionen. Men produktionen pr. indbygger 
forblev stort set den samme. Ud af naturaløkonomien vok
sede langsomt den simple vareproduktion frem. Men dennes 
mål var også kun at tilfredsstille befolkningens slabile livs
behov. Den simple vareproduktion udviklede et marked 
og en udveksling gennem markeder. Men den kunne ikke sik
re en hurtig udvikling af økonomien.



             

   
      
  

             

   
      
  

             

   
      
  

På samme tid har den simple vareproduktion skabt 
elementer af kapitalisme, profitjagt samt den i kapitalismen 
iboende tendens til hurtig vækst af produktivkræfterne, 
udvekslingen og behovene. Men koloniregimerne kvalte 
spirerne til lokal, kapitalistisk foretagsomhed ved al im
portere varer fra imperialistiske lande og ved at fjerne en 
betydelig del af de udbyttede landes i forvejen beskedne na
tionalindkomst, hvilket vanskeliggjorde akkumulation af 
kapital og udvikling af en lokal kapitalisme. 1 kraft af disse 
omstændigheder var den kapitalistiske sektor i de fleste 
befriede lande meget svag. Akkumulationen af kapital fo
regik langsomt, sammenlignet med nødvendigheden af at 
skabe en moderne økonomi. De lokale kapitalister havde 
ingen erfaring i at organisere og lede moderne virksomheder.

Efter erobringen af den politiske magt stod man over 
for opgaven at højne økonomien i en fart og forbedre masser
nes leveforhold, men det var indlysende, at de økonomiske 
sektorer fra kolonitiden ikke var i stand til al løse denne 
opgave.

Under disse historiske betingelser kunne den unge natio
nalstat ikke længere løbe an på en spontan økonomisk ud
vikling og afvente, at denne vej skulle bidrage til økono
misk vækst. Den unge stat måtte træde frem som grund
læggende social kraft, der bidrog til at fremskynde udvik
lingen, den målte påtage sig funktionen som stimulator 
og organisator af produktionen og den økonomiske vækst. 
Forsøg på økonomisk planlægning blev et almindeligt fæ
nomen i de befriede lande, skønt de virkelige muligheder 
herfor var yderst ringe, eftersom de begrænsedes af privat
ejendommen i alle grundlæggende økonomiske sektorer.

For at opnå en hurtig økonomisk udvikling blev staten 
derfor i alle befriede lande nødt til at medvirke til en om
lægning af den fra gammel tid skabte økonomiske basis. 
Således skabtes statens aktive økonomiske rolle i de befriede 
lande. I Sovjetunionen og andre socialistiske lande har staten 
også efter revolutionen udført en aktiv funktion ved omlæg
ningen af basis, idet den har omlagt den gamle økonomi 
med flere økonomiske sektorer til en socialistisk økonomi 
med én sektor. Men dermed hører også ligheden op, efter
som der her er tale om forskellige klassekræfter, der gennem
fører omlægningen, forskellige opgaver og muligheder for 
en sådan omlægning og forskellige historiske betingelser for 
at gennemføre den.



   
        
   
    
 
 
 
 

   
        
   
    
 
 
  
 

   
        
   
    
 
 
  
 

Staten og de to 
udviklingsveje

Alt efter karakteren af de klasse
kræfter, som leder staten, findes 
der i vor tid to veje til løsning 

af de opgaver, som et befriet land står over for: den kapi
talistiske udviklingsvej, baseret på at udnytte statens po
litik og ressourcer til styrkelse af privatkapitalen, som 
senere får overdraget de vigtigste funktioner i den økonomis
ke udvikling, samt den modsatte, ikke-kapitalistiske, 
socialistiske udviklingsvej, som indskrænker de kapita
listiske elementers udvikling inden for rammer, der er bragt 
i overensstemmelse med samfundets krav og de arbejdende 
massers interesser.

Som samfundssystem er kapitalismen mere progressiv 
end de stagnerede førkapitalistiske former for økonomi, 
og den kan inden for visse grænser fremme disse landes 
økonomiske udvikling. Men prisen for denne udvikling er 
en stærk skærpelse af de sociale og økonomiske modsigel
ser, idet et ganske lille mindretal bliver rigere, men de arbej
dende masser fattigere, de rige udvider deres almagt, mens 
de fattige forbliver retsløse, kriminaliteten tiltager, sam
fundet demoraliseres, der udvikler sig et specifikt lag af 
husvilde og deklasserede mennesker, der opstår kriser i 
økonomien, den økonomiske udvikling svinger osv.

Den socialistiske udviklingsvej forløber ikke uden van
skeligheder og modsigelser. Den skaffer ikke med det samme 
rigelighed og opblomstring, eftersom der i økonomien hver
ken eksisterer undergørende opskrifter på dens vækst eller 
muligheder for store spring fra efterblevenhed til velstand. 
Men den garanterer den arbejdende befolkning afskaffelse 
af grundlaget for økonomisk og social ulighed, vækst i mas
sernes kultur og udnyttelse af deres muligheder og af sta
tens ressourcer i selve folkets interesse. Den betyder flere, 
nye demokratiske institutioner som grundlag for tilvæ
relsen .

Uanset hvilken udviklingsvej de befriede lande vælger, 
står de over for opgaver, hvis løsning er objektivt uundgåe
lig og som ikke kan afskrives efter de herskende klasse
kræfters forgodtbefindende.

Blandt de vigtigste af disse opgaver kan nævnes: 1) 
oprettelse af en statssektor i økonomien; 2) omlægning at 
landbruget; 3) oprettelse af en national industri. Men hvor
dan disse opgaver løses, hvordan klasseindholdet af omdan
nelserne og deres dybde er samt de sociale og økonomiske 



    
     
  
          
  

    
     
  
         
  

     
     
  
          
  

følger, afhænger i høj grad af, hvilken udviklingsvej (ka
pitalistisk eller socialistisk) man vælger.

, Den nationale kapitals mang-Økonomicns statssektor . . ... . ..lende evne til at sikre en hurtig 
og alsidig økonomisk vækst i de befriede lande og mindske 
deres efterblevenhed over for de udviklede lande medfører, at 
staten i disse lande bliver den eneste kraft, der er i stand 
til at forme det økonomiske grundlag for en sådan udvikling.

Det er umuligt at skabe den moderne industri uden for
udgående store investeringer i anlæggelse af veje og kom
munikationsmidler, elektricitets- og vandforsyning, op
førelse af boliger til en betydelig del af befolkningen, som 
skal beskæftiges i industri og servicesektor. Sådanne 
investeringer blev praktisk taget ikke gjort ved kapitalis
mens fremkomst i Europa. Lige så uoverkommelig for 
den nationale privatkapital er udgifterne til oprettelse af 
råstofudvindingsbrancher. Alle disse kapitalinvesteringer er 
staten som regel nødt til at påtage sig.

Nationalisering af virksomheder, som har tilhørt frem
mede monopoler, er den anden vigtige vej til dannelsen 
af statsejendom i industrien. Denne foranstaltning er i 
betydeligt omfang gennemført i mange befriede lande.

Som følge af disse historiske særegenheder bliver sta
ten i de fleste befriede lande ikke blot førsteejer af store 
industrivirksomheder — den disponerer også over de meget 
vigtige løftestænger, som kan påvirke hele den økonomiske 
udvikling.

I lande med savel kapitalistisk som ikke-kapitalistisk 
orientering har statssektoren forskellig sfruktur og forskel
ligt klassemæssigt formål. 1 kapitalistisk orienterede lande 
vil den skabe gunstige betingelser for udvikling af den pri
vatkapitalistiske foretagsomhed og selv påtage sig de mindst 
profitgivende og mest kapitalkrævende infrastruktur- og 
råstofbrancher og derved frigøre privatkapitalerne og marke
det til kapitalisternes virksomhed. I sådanne lande blander 
staten sig almindeligvis ikke i de profitgivende brancher, 
som producerer masseforbrugsvarer og opretter ikke egne 
virksomheder inden for disse brancher.

I lande, der er slået ind på en ikke-kapitalistisk, so
cialistisk udviklingsvej, begrænser statens foretagsomhed 
sig ikke hertil. Her giver staten sig ofte i lag med virksom
heder inden for fødevare- og letindustrien med henblik på 
en hurtigere og bedre tilfredsstillelse af befolkningens be



 
  
   
        
     
   

 
      
        
    
 
 

 
      
        
     
   

hov. Her tjener statssektoren ikke til dannelse af ube
grænset kapitalistisk foretagsomhed eller dominans i økono
mi og politik. Tværtimod er statssektoren i disse lande den 
grundlæggende form for udvikling i industrien, der er sam
fundsmæssig af indhold og som benyttes til at styre den pri
vate foretagsomhed ind på områder, som er i overensstem
melse med samfundets interesser, og underlægge den disse 
interesser. Dermed bidrager statssektoren i de ikke-kapi- 
talistisk orienterede lande til, at privatkapitalens økonomi
ske dominans ikke vinder fodfæste, og at muligheden herfor 
udelukkes. I lande med kapitalistisk orientering indgår 
statssektoren i statskapitalismens system og udgør en vig
tig del af dette. 1 kapitalistisk orienterede udviklingslande 
er statskapitalismen i sil væsen et udtryk for statens man
gesidede indblanding i alle grene af det økonomiske liv for 
at hjælpe privatkapitalen til at opnå herredømmet.

1 svagt udviklede lande kan statskapitalismen fremskyn
de den økonomiske udvikling ved at koncentrere alle i lan
det forhåndenværende midler og lede dem frem til økonomisk 
opbygning. Den kan til en vis grad beskytte erhvervslivet 
mod særlig ufordelagtige former for fremmed monopolka
pitals indblanding. Men det ændrer ikke dens klassemæssige 
rolle som middel til statens indblanding i alle økonomiske 
sektorer med det formal at styre dem ind i en kapitalistisk 
udviklingsretning. Den historiske erfaring viser, at hvis 
prokapitalistiske elementer har magten og handler til for
del for privatkapitalen, kan statssektoren blive reprivati- 
seret, ved at staten tilbagegiver virksomhederne til den 
forstærkede privatkapital.

Kampen mod reprivatisering, for bevarelse af statssek
toren som hele folkets ejendom og for deus omdannelse til 
en kilde til akkumulation og fortsat økonomisk fremgang 
i folkets interesse og under ledelse af repræsentanter for 
det arbejdende folk, kan spille en vigtig rolle i el lands 
progressive udvikling.

Den overvejende del af befolknin- 
Agraromdannelser gen j udviklingslandene er be
skæftiget i landbruget. Men deres landbrug kan ikke produ
cere tilstrækkeligt med levnedsmidler for at dække landenes 
eget behov. Selv i vore dage er sult et almindeligt fænomen 
for betydelige dele af befolkningen. Den væsentligste år
sag hertil er landbrugets tekniske efterblevenhed som følge 
af de gamle agrarrelationer i disse lande.



 
    
  
   
 
     
 
  

 
    
  
   
 
     
 
 

 
   
  
   
       
 
  

Følgelig kræver udviklingen af landbrugsproduktionen 
og forbedringen af leveforholdene for flertallet af befolk
ningen, bl. a. landbrugerne selv, ændringer af agrarrelati
onerne og teknisk udrustning af landbruget. Sagen har to 
sider: for det første afskaffelse af det gamle feudale og halv
feudale system, hvor jorden tilhørte store besiddere og hvor 
de, som dyrkede jorden, måtte aflevere hovedparten af 
afgrøden til ejerne. Dette system betød berigelse for feu
dalherrerne og armod for de mange bønder, som samtidig 
ikke fik mulighed for at ændre eller forbedre produktions
teknikken.

Men nedbrydelse af det gamle betyder endnu ikke, at 
der er skabt noget progressivt og nyt. Den anden og van
skeligere opgave ved agraromdannelsen er overgangen fra 
det i århundreder fastlåste, ineffektive småbrug til stor
drift, som formår at udnytte moderne tekniske og videnska
belige midler og skabe interesse for at anvende dem. Omlæg
ningen af det traditionelle eksistensgrundlag for hovedpar
ten af befolkningen i de befriede lande er ikke alene en van
skelig produktionsopgave. Den kræver tillige omformning 
af levevis, mentalitet og kulturniveau på landet. Dertil 
kommer, at muligheden og forudsætningen for en sådan 
omlægning hænger sammen med opbygningen af en in
dustri, der formår at sikre landbrugets tekniske forny
else.

Afhængig af den valgte udviklingsvej kan staten enten 
fremme de kapitalistiske elementers vækst i landbruget, med
virke til udskillelse af en mindre gruppe storejere samt pro- 
letarisering af hovedmassen af bønderne og gøre dem til 
lønarbejdere, eller omvendt, bremse denne proces og bidrage 
til dannelsen af store kollektive former for besiddelse og 
udnyttelse af jorden. En alsidig udvikling af landbrugs
kooperationen i alle dens former — produktion, forsyning, 
afsætning af produkterne, konsolidering af det kammerat
lige samarbejde i hverdag og levevis i stedet for lagdeling 
af landsbyen — bliver grundlæggende for en sådan øko
nomisk udvikling, som er i stand til at bremse kapitalis
mens vækst og dennes udvikling til dominerende økonomisk 
struktur.

Jordfællesskabet, som har eksisteret længe i mange be
friede lande, kan, hvis ikke det er opløst ved kapitalismens 
udvikling, tjene som udgangspunkt for landbrugskoope
rationen. Men kooperationens mål: en progressiv og hurtig 



 
    
  
  
 
         
     

 
 
  
  
  
 
         
    

 
 
  
  
  
 
         
     

udvikling af landbruget, er ikke betegnende for det gamle 
fællesskab, men skal være hovedretningen for dets omlæg
ning ved overgang til kooperationen.

Foruden den kooperering af hovedparten af bønderne, 
som i vid udstrækning praktiseres i lande med ikke-kapi
talistisk orientering, oprettes store, statsejede landbrugs
bedrifter. Disse virksomheder fungerer som leverandører 
af vareprodukter og de anvender den sidste nye teknik 
i jordbrug og husdyrbrug.

Store private virksomheder i landbruget er en selvføl
ge i lande, der følger en kapitalistisk udviklingsvej, mens 
en socialistisk udviklingsvej begrænser og udelukker deres 
eksistens.

En statslig politik til fordel for et kapitalistisk orien
teret landbrug er ensbetydende med spontan fremkomst 
og vækst af kapitalistiske elementer på landet. En sådan 
politik opnår hurtigere sit mål: en kapitalistisk omform
ning af landbruget, idet en spontan udvikling i sig selv fø
rer til lagdeling og forværrede forhold for masserne på lan
det. Den ikke-kapitalistiske udviklingsvej er vanskeligere — 
den kræver ikke blot begrænsning af de spontane udviklings
elementer, men også et vældigt organisatorisk og op
dragelsesmæssigt arbejde blandt bønderne. Men netop 
denne vej sikrer stigende velstand for størsteparten af 
landbefolkningen og udelukker dem fra at blive slaver for 
kapitalen.

En hurtig udvikling af de befriede 
industrielle udvikling landes Ø^nomi, højnelse af leve

niveauet for arbejderne i by og pa 
land og forøgelse af deres behov er snævert forbundet 
med udviklingen af deres industri, med industrialisering.

Med industrialisering menes her industriel udvikling. 
I Sovjetunionen betød industrialisering hurtig udvikling 
af en sværindustri, som på sin side kunne sikre udviklingen 
af alle samfundsøkonomiens brancher, herunder letindu
strien, som også eksisterede under kapitalismen.

I udviklingslande behøver den industrielle udvikling 
ikke nødvendigvis at begynde med oprettelsen af en sværin
dustri, og i de fleste lande er det økonomisk ikke muligt 
at begynde hermed, så længe der ikke eksisterer et mar
ked, der har brug for dens produktion. Udviklingslandenes 
industrialisering begynder som regel med udvikling af 
fødevare- og letindustrien. Disse brancher behøver mindre 



       
 
    
     
  
    

       
 
    
     
  
   

       
 
    
     
  
   

investeringer og de frembringer produkter, beregnet på 
at dække de brede massers behov.

Men fødevare- og letindustrien kan ikke eksistere ret 
længe uden sin egen tekniske basis i form af maskinindustri 
og andre brancher, som sikrer dens videreudvikling. Der
for må lande, som har skabt en letindustri, enten støtte sig 
til en sådan teknisk basis i andre, økonomisk mere udvik
lede lande, eller skabe den selv, hvis man har de fornødne 
råstoffer, kapital og eksperter samt et tilstrækkeligt stort 
marked, der kan aftage produktionen fra teknisk moderne 
virksomheder inden for sværindustrien og sikre dem en ren
tabel udnyttelse.

I de fleste små lande er det indre marked utilstrække
ligt. Ofte kan det ikke sikre afsætningen af produktionen 
fra store virksomheder hverken i sværindustrien eller i let
industrien. Forsøg på i disse lande at skabe et helt kom
pleks af sådanne virksomheder er økonomisk absurd og 
økologisk skadeligt. Det kan gøres ved udvikling af regional 
integration og kooperering med nabolande samt eksport af 
overskudsproduktion, hvis den er konkurrencedygtig på 
udenrigsmarkedet.

Hvis disse veje ikke er farbare, kan man udvikle økono
misk mindre effektive, mellemstore industrivirksomheder, 
bl. a. inden for håndværk. Produktion på sådanne værksteder 
betyder, at der skabes industrielle arnesteder med en hø
jere arbejdsproduktivitet end i det efterblevne landbrug, 
at det sker en vis forbedring af leveforholdene, at der opnås 
et væksttempo, som er højere end i de stillestående brancher, 
at forbrugsniveauet højnes, og at der indhøstes produktionser
faring. Alt dette medvirker til at forandre levevis og men
talitet, hvilket er nødvendigt for en hurtig udvikling. Og 
omvendt kan forsøg på straks at skabe en meget udviklet 
økonomi og med store spring hoppe over de objektivt nød
vendige økonomiske udviklingstrin kun føre til, at udvik
lingen bremses.

3. NEOKOI.ONIALISMEN
De fleste lande, som har opnået statslig uafhængighed, 
indgår endnu i det kapitalistiske verdensøkonomiske system 

og er påvirket af dets love og fi- 
eo о оша ismens nanskapitalens indflydelse. En vigtig

væsen og ma rolle spiller her neokolonialismen.
Neokolonialisme er en speciel sammenslutning af fi

nanskapitalens og den borgerlige, imperialistiske stats kræf



 
       
     
   

   

 

         
     
   

   

 

 
       
     
   
  

 

ter i en enhedsmekanisme for at fastholde folkene i Asien, 
Afrika og Latinamerika på en kapitalistisk udviklings
vej og opretholde den økonomiske udbytning af dem. Neo
kolonialismen udgør et system af økonomiske, politiske, 
militære og andre relationer mellem imperialismen og de 
unge nationalstater, baseret på udnyttelse af sidstnævntes 
økonomiske efterblevenhed samt deres ulige og afhængige 
stilling i kapitalistisk verdensøkonomi. Neokolonialismens 
hovedmål er at bevare udviklingslandene inden for rammer
ne af den kapitalistiske verdensøkonomi, bevare dem som 
agrar- og råstofvedhæng og som kilder til høje profitter af 
den kapital, der investeres i de tidligere kolonier.

Fra den gamle kolonialisme har neokolonialismen overta
get udplyndringsmetoder som kapitaleksport og opdeling 
af verdensmarkedet og har forstærket dem med nye statsmo
nopolistiske midler. Finansoligarkiet i de imperialistiske 
lande har været nødt til at tage højde for de historiske er
faringer. Monopol bourgeoisiet forstår, at udviklingslandene 
har real mulighed for at overgå til socialismen; det forsø
ger derfor at tilpasse sig de nve betingelser og gå med til 
visse indrømmelser for at afholde de unge stater fra at slå 
ind på denne vej. Ved at bidrage til den økonomiske op
bygning gennem oprettelse af kapitalistiske virksomhe
der og uddannelse af nationale fagfolk og eksperter i 
samme ånd medvirker neokolonialismen til at udbrede 
en illusion blandt masserne om, at det er muligt at over
vinde deres økonomiske efterblevenhed og forbedre deres 
leveforhold ad kapitalistisk vej.

Den kapitalistiske verdensøkono- 
co o oma ismens mis prjvaf monopolistiske mekanis-

me kan dog ikke selv sikre, at 
disse mål nås. Derfor skaber de imperialistiske magters 
herskende kredse en statsmonopolistisk mekanisme til på
virkning af de svagt udviklede lande.

Denne mekanismes bestanddele er følgende:
1) Finansiel, teknisk og anden såkaldt bistand fra impe

rialistiske lande til de svagt udviklede lande;
2) Aktiviteter, der udøves af de af imperialistiske mag

ter oprettede og kontrollerede institutioner for finansi
ering, planlægning eller gennemførelse af økonomiske ud
viklingsprogrammer som f. eks. Den Internationale Bank for 
Genopbygning og Udvikling (Verdensbanken) eller “Al
liancen for Fremskridt1';



  
     
     
  
 
   
 

  
     
     
  
 
   

  
     
        
 
   
 

3) Regeringsstimulering af private monopolers opera
tioner med henblik på at vinde indpas i udviklingslandene, 
garantier for kapitalinvesteringer, ydelse af forskellige 
privilegier og mestbegunstigelsesrettigheder ved transak
tioner med disse landes regeringer og kapitalister.

Ved at aktivisere de imperialistiske monopolers virksom
hed i udviklingslandene går borgerskabets ledende kræf
ter ud fra, at omkring hver eneste privatmonopolistiske 
virksomhed der oprettes, skyder små, lokale kapitalistiske 
virksomheder op, og at de medvirker til konsolidering af 
den indre reaktions kræfter og derved bliver et støttepunkt 
for imperialismen;

4) Efterblevne landes inddragelse i økonomiske blokke, 
som er oprettet af de imperialistiske magter for at stabili
sere disse landes afhængighed af den kapitalistiske verdens
økonomi;

5) Oprettelse af fælles markeder for de svagt udviklede 
lande med deltagelse af imperialistiske stater.

En særlig afart af neokolonialismen er den kollektive 
kolonialisme. Da det socialistiske verdenssystem endnu 
ikke eksisterede, var de enkelte kolonilandes kræfter til
strækkelige til at fastholde kolonislaveriets lænker. For at 
kunne gøre dette nu, er det ofte nødvendigt at have blokke 
af koloniherrer. Oftest fremtræder den kollektive kolonia
lisme i de tilfælde, hvor der opstår direkte fare for det 
kapitalistiske systems eksistens.

Et væsentligt specifikt træk ved neokolonialismen er 
dens sociale politik. Den gamle kolonialisme støttede sig 
hovedsagelig på førkapitalistiske udbytterlag. Neokolonia
lismen, som accepterer økonomisk udvikling i et vist om
fang, kan ikke sætte sig op imod det nationale borgerskabs 
fremvækst, men forsøger tværtimod at gøre det til sin ho
vedstøtte, til den hovedkraft, som skal hindre revolutio
nære omdannelser.

Vi vil nu se på nogle moderne metoder til dannelse af 
udviklingslandenes afhængigheds- og udbytningsrelationer.

En uafhængig national økonomi må være i stand til at 
sikre udvidet reproduktion af samfundsproduktet på ba
sis af hovedsagelig egne nationale ressourcer og med det mål 
først og fremmest at tilfredsstille de nationale behov.

De imperialistiske magter har igennem mange år til
stræbt at omdanne de økonomisk efterblevne lande til pro
ducenter af råstoffer og levnedsmidler til deres egen gavn 



   
 
       
 
          
 

   
 
       
 
          
 

   
 
       
 
          
 

os' har i disse lande hovedsagelig udviklet produktionen 
af denne type. Denne, i kolonitiden skabte specialisering 
i visse lande i fremstilling af produkter, som de udenlandske 
monopoler behover, er ofte opretholdt op til vore dage.

Den er også i dag i monopolernes interesse og gennemfø
res til trods for modstand fra de befriede landes side. Så
ledes bliver mere end halvdelen af de internationale monopo
lers direkte investeringer i udviklingslandene anbragt i 
udvindingsindustrien og i produktionen af landbrugspro
dukter til eksport.

Ved en sådan ensidig specialisering bliver den materi
elle produktions udvikling i udviklingslandene gjort af
hængig, ikke af folkenes interesser og behov i disse lande, 
men af monopolkapitalens interesser. Et land, som er spe
cialiseret i produktion af råstoffer og levnedsmidler til 
imperialistiske stater, formår ikke selvstændigt at udvikle 
en eneste branche i sit økonomiske liv, ikke engang den spe
cialiserede branche, da landet ikke selv har en produktion 
af de hertil nødvendige produktionsredskaber. Følgelig 
skaber ensidig specialisering en økonomisk struktur, som 
udelukker selvstændig udvikling af branchen, men som 
tværtimod betinger økonomisk afhængighed af imperia
listiske magter.

Afsætningen af det ensidigt specialiserede landes vigtig
ste produkter afhænger ikke af landets indre marked eller 
dettes størrelse, men næsten udelukkende af de imperia
listiske landes efterspørgsel på disse produkter. Således op
står udviklingslandenes afhængighed af imperialistiske stater 
med hensyn til afsætning af samfundsproduktet. De impe
rialistiske landes monopoler bestemmer reelt den økonomiske 
situation i de ensidigt specialiserede lande, de afgør hvor 
stor en del af produktet der skal opkøbes, og hvilken del 
der ikke skal afsættes. De samme monopoler bestemmer i 
det store og hele til hvilke priser, de vil aftage den pro
duktion, et ensidigt specialiseret land har fremstillet til 
dækning af deres behov, og følgelig fastsætter de også 
størrelsen af den del af nationalindkomsten, som bliver 
tilbage til de afhængige lande fra afsætningen af dets 
produktion. De svingninger i købsomfang og i priser, som 
er karakteristiske for kapitalismen, især under overproduk
tionskriser og langvarig stagnation i den økonomiske ud
vikling, gør økonomien ustabil i de lande, som er blevet 
til landbrugs- og råstofvedhæng for de imperialistiske stater.



  
      
      
        
  

  
      
      
        
 

  
      
      
       
  

Eftersom de ensidigt specialiserede lande ikke produce
rer tilstrækkeligt til at dække deres eget behov, bliver de
res forbrug også fuldstændig afhængigt af udenlandske mo
nopolers leverancer og prisfastsættelser.

Følgelig vil de økonomiske afhængighedsforhold på 
grund af den ensidige specialisering omfatte produktions-, 
fordelings- og forbrugssfæren. Afhængigheden antager al
sidig og almen karakter og betinger hele reproduktions
processen i udviklingslandene.

Men den nuværende historiske situation tillader ikke 
monopolerne at ignorere de befriede landes interesse i at 
udvikle en forarbejdningsindustri, og ønsket om at styrke de 
kapitalistiske elementer i disse lande gør monopolerne mere 
villige til at “fremme“ deres industrielle udvikling. Et 
bevis herpå er de stigende leverancer af industriudstyr 
og maskiner fra udviklede lande til udviklingslande.

Men den af monopolerne oprettede forarbejdningsin
dustri styrker imidlertid ikke de befriede landes økonomiske 
uafhængighed, den svækkes derimod i kraft af en række 
årsager. Selskaberne stiler kun efter at oprette enkelte 
industrivirksomheder, idet de går ud fra egne interesser og 
ikke de pågældende landes. Selskaberne er ikke interesseret i 
at oprette hele industrikomplekser, som kunne sikre en 
selvstændig udvikling af den nationale økonomi.

Det er ikke monopolernes mål at sikre udviklingslan
denes selvstændighed, men tværtimod at fastholde deres 
afhængighed af udenlandsk monopolkapital. Derfor split
ter de så vidt muligt produktionen af en færdigvare op i 
dele, som fremstilles i forskellige lande, hvorved udviklings
landene udelukkes fra indflydelse på en sådan industris 
omfang, karakter og udviklingsretning.

I de industrielt udviklede lande møder monopolerne 
voksende hindringer ved anlæggelse af miljøskadelige virk
somheder. Og for at undgå udgifter til miljøbeskyttelse 
er de tilbøjelige til at overflytte disse virksomheder til 
udviklingslandene og maskere det med, at de “hjælper" 
disse lande til en industriel udvikling. Den virkelige af
hængighed af de internationale monopoler skjules ofte ved 
at ganske få specialister i disse lande forfremmes til le
dende poster i monopolernes stedlige virksomheder. Dis
se eksperters afhængighed af deres herrer tillige med deres 
privilegerede stilling bidrager til, at der blandt den natio
nale intelligens udskilles de mest opportunistiske elementer, 
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som er orienteret i retning af storkapitalen og som vare
tager dennes interesser i deres land.

Et vigtigt middel til fremmed kapitals indtrængen i den 
nationale industri sker gennem opkøb af aktieposter i virk
somheder, som tilhører staten eller kapitalisterne i udvik
lingslandene. Monopolernes mulighed for at sikre sig ordrer, 
leverancer af nødvendige råstoffer og materialer og gunsti
ge afsætningsmuligheder, adgang til kredit, til anven
delse af moderne teknik og teknologi samt kvalifice
rede specialister giver dem så store reelle fordele fremfor 
andre ejere af tilsvarende virksomheder, at oprettelsen af 
“fælles" virksomheder ofte kun er et skalkeskjul for 
de udenlandske monopolers virkelige magt i udviklings
landene.

Hvis man i det store og hele tager i betragtning, at de 
internationale monopolers økonomiske magt er meget stør
re end ikke blot de fleste udviklingslandes, hver for sig og 
tilsammen, er det let at forstå faren for, at de underlæg
ger sig den industrielle udvikling i de udviklingslande, 
som befinder sig inden for den kapitalistiske verdens øko
nomiske system.

De internationale monopoler tager sig rigelig betaling 
for deres indtrængen i udviklingslandenes økonomi. Alene 
fra 1950 til 1965 udgjorde overførslen af overskud fra mo
nopolernes investeringer i disse lande 264 pct. af de oprin
delige investeringer i samme periode. Dertil kommer, at 
monopolernes besiddelser i udviklingslandene samtidig er 
flerdoblet som følge af den investerede kapitals selvfor
øgelse.

De virkelige konsekvenser af monopolernes indtrængen 
i udviklingslandene udtømmes ikke med den økonomiske 
udplyndring. Sagen har også en social side, idet der blandt 
de arbejdende udspredes begreber og ideer som er frem
mede for disse landes folk, og som tager sigte på moralsk 
at underlægge dem den kapitalistiske ideologi.

De fleste udviklingslande har brug for finansiering ude
fra til deres økonomiske udvikling, brug for midler, som 
det er svært for dem, ja undertiden umuligt at finde i deres 
egne sparsomme ressourcer. På basis af dette livsvigtige 
behov har den moderne kolonialisme fået et vigtigt mid
del, nemlig finansiering af den økonomiske udvikling over 
de imperialistiske magters statsbudgetter.

Mens monopolernes neokolonialistiske virksomhed har 



       
          
     
   
  

       
          
     
  
  

       
          
     
   
  

til obligatorisk formål al øge kapitalen gennem maksimal 
profit, gælder noget andet for den statslige finansiering, 
som betales af skatteyderne; for dén er målet at skabe en 
politisk mekanisme for neokolonialist isk afhængighed af de 
imperialistiske lande.

Det ville dog være forkert at betragte monopolernes 
investeringer i de befriede lande og den statslige finansie
ring som lo særskilte neokolonialistiske midler. Bag den 
statslige finansiering af “bistand" står private monopoler, 
som dirigerer denne finansierings stats- og regeringsmeka
nisme.

FN’s levnedsmiddelorganisation FAO er et karakteris
tisk eksempel på internationale organisationers aktivite
ter. Denne organisation rådede indtil for nylig over næsten 
2/3 af alle FN’s bistandsmidler, og FAO’s virksomhed 
har derfor været af meget stort omfang. Men 8 år efter 
oprettelsen af dens Program for industrielt samarbejde blev 
det i Le Monde diplomatique (juli 1976) oplyst, at ca. 100 
store internationale monopoler havde tilsluttet sig dette 
program og rettet dets virke ind efter deres interesser. Som 
følge af FAO’s voksende forbindelser med agrobusiness, 
skriver bladet, er organisationen blevet et klart udtryk for 
en almen tendens, som er betegnende for mange FN-insti- 
tutioner; den er et eksempel på disse institutioners udart
ning og forfald med skæbnesvangre følger, nemlig opløs
ning af den social-økonomiske struktur i udviklingslan
dene og lammelse af deres udvikling.

Et andet neokolonialistisk redskab er overførsel af know
how. I 70’erne brugte udviklingslandene fra 5 til 15 pct. 
af deres eksportindtægter til anskaffelse af know-how og 
teknologisk ekspertise. Denne anskaffelse af know-how hos 
monopolerne gør de befriede lande endnu mere teknisk og 
teknologisk afhængige. De må hele tiden udskifte slidte 
maskindele, købe nye og bedre komponenter, købe hjæl- 
peinaterialer, indbyde monopolernes eksperter både til igang
sættelse og reparation af maskiner, og de må betale for køb 
af licenser og patenter. Alt dette skaber en fast kæde af afæn- 
gighed af de internationale monopoler. Og hvis disse afslår 
at levere nye reservedele, vil hele virksomheden i det på
gældende land gå i stå.

På grundlag af denne teknologiske afhængighed skaber 
monopolerne ofte en særlig arbejdsdeling mellem deres virk
somheder i hjemlandene og i udviklingslandene. På denne 
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måde bliver monopolerne de egentlige herrer i de pågælden
de industrigrene i udviklingslandene.

Borgerlige ideologer har forsøgt at tilsløre neokolonia- 
lismens væsen og mål og til formålet fremsat en teori om 
“gensidig afhængig udvikling". Det væsentlige ved denne 
teori er, at den teknologiske afhængighed inden for områder 
som råstoffer, energiressourcer og økonomiske forbindelser, 
som følge af den internationale arbejdsdeling, udnyttes til 
at tilsløre udviklingslandenes sociale og økonomiske afhæn
gighed af de imperialistiske stater. Det, som disse ideolo
ger kalder partnerskab eller gensidig afhængighed, er i vir
keligheden en ny form for de unge nationalstaters afhæn
gighed af imperialismen.

4. DEN NUVÆRENDE FASE I KAMPEN MOD NEO
KOLONIALISMEN. OMLÆGNING AF DE 

INTERNATIONALE ØKONOMISKE RELATIONER

Cirka et kvart århundrede er gået siden begyndelsen til 
kolonisystemets sammenbrud og monopolkapitalens over
gang til neokolonialisme. Igennem hele denne periode fort
satte de undertrykte folks befrielseskamp for overvindelse 
af den økonomiske efterblevenhed, de havde arvet fra im
perialismen, for retten til at opbygge deres fremtid uaf
hængigt af imperialismens vilje og mål.

I så henseende er der opnået en del resultater. Der er 
sket vigtige ændringer i folkenes bevidsthed i den tredje 
verden, i de befriede landes økonomi og internationale po
sitioner.

“Hvad er hovedtendensen i forandringerne i mange af 
de befriede lande i de senere år? Det er forskydninger i 
tyngdepunktet i den industrielle udvikling til statssektoren, 
afskaffelse af feudal grundbesiddelse, nationalisering af uden
landske virksomheder med det formål at fastslå de unge 
staters effektive suverænitet over deres egne naturressour
cer og uddannelse af egne kadrer. Kort sagt, til trods 
for vanskelighederne foregår der dybtgående progressive 
forandringer i denne del af verden. Det er naturligvis en 
proces af historisk vigtighed.

1) Leonid Bresjnev. Vor kurs er fred og socialisme, s. 285



   
           
      
 
    

   
           
        
    

   
           
 
     
 
   

I løbet af 20 år fra 1950 til 1970 er udviklingslandenes 
industriproduktion firedoblet, landbrugsproduktionen er vok
set med 68 pct., eksporten med 170 pct. I samme tidsrum 
er bruttonationalproduktet pr. indbygger steget fra 140 til 
225 dollars, dvs. med 60 pct.

Men den økonomiske udviklings opnåede niveau og ka
rakter har i de fleste nye stater ikke sikret overvindelse af 
den økonomiske efterblevenhed eller en fortsat uafhængig 
udvikling i disse landes interesse. Mellem kapitalistiske 
lande og udviklingslande er forskellen i produktion af brut
tonationalprodukt pr. indbygger fra at være 8 gange større i 
1953 blevet 16 gange større i 1973.

Typisk for mange udviklingslande er det høje niveau 
for underudnyttelse af den grundlæggende produktivkraft, 
mennesket. I disse lande er ca. 1/5 af den mandlige befolk
ning ikke beskæftiget. Hundreder af millioner bønder lever 
en kummerlig tilværelse og millioner af mennesker dør af 
underernæring og følgesygdomme. De fleste udviklingslan
de har ikke gjort sig fri af den økonomiske afhængighed af 
imperialismen.

En naturlig følge af denne situation er, at folkene i de 
befriede lande og deres ledere søger at forstå de årsager, 
der hindrer dem i at nå deres mål, og finde veje til at over
vinde disse hindringer.

De progressive opsving i de befrie- 
vo‘c, tiv? . , de lande, deres tiltagende rolle i

neokolonialismen verdensudviklingen samtidig med
deres ringe økonomiske resultater 

har bidraget til at erkende de vanskeligheder, der er forår
saget af splittelsen i deres modstand mod imperialismen og 
neokolonialismen. Lenins imperialismeteori har for længst 
bevist, at den af monopolerne skabte kapitalistiske verdens
økonomi er den sværeste hindring for de fleste af verdens 
folks selvstændige økonomiske udvikling. Denne slutning 
er disse folk nu også selv kommet til efter egne erfaringer.

På de seneste års internationale konferencer har de befrie
de lande foreslået et sæt fælles foranstaltninger med henblik 
på omlægning af det gamle system for internationale øko
nomiske relationer.

I september 1976 afholdtes i Mexico en konference med 
deltagelse af 114 udviklingslande, hvis formål var “større 
kollektiv økonomisk uafhængighed“. Konferencen vedtogen 
række resolutioner, der vidner om, at man vil gribe til 

de.r.eS


             
  
            

              
  
           

             
  
            

vigtige midler i alle økonomiens vigtigste grene i modstan
den mod kolonialismen.

Del blev besluttet at fremme indførelsen af præference
toldsalser i handelen mellem udviklingslandene, at oprette 
fælles afsætningsorganisationer og undersøge muligheden for 
en koordineret importpolitik. Hvad angår produktionen af 
råstoffer, blev der foreslået oprettet specielle finansierings
fonde, reservelagre til stabilisering af eksportpriserne samt 
fællesråd og sammenslutninger for råstofproducenter. Inden 
for landbruget blev foreslået fælles byggeri på områder som 
agerbrug, husdyravl og fiskeri, produktion af gødning og 
skadedyrsbekæmpende midler, oprettelse af frøfonde, jord
forbedringsarbejder samt transport- og salgsvirksomheder. 
På industriområdet satte man sig som opgave at udregne 
natur- og menneskeressourcer, oprette fælles institutioner 
for projektering af industrianlæg, produktionsledelse og 
samordning af de nationale planer for industriel udvikling. 
På transportområdet udarbejdede man en global strategi 
for udviklingslandenes transportbyggeri og oprettede egne 
tværnationale rederier.

Inden for valuta- og finansområdet gennemføres sær
lig vigtige foranstaltninger mod neokolonialismen. Man 
vil oprette en betalingsunion for udviklingslandene og ind
føre sin egen pengeenhed for at blive mindre afhængige af 
de imperialistiske landes valutaer. Man planlægger opret
telse af forretningsbanker for udviklingslandene, fælles kon
cerner for finansiering af enkelte store projekter og ydelse 
af gensidig bistand ved betaling af kreditter samt renter 
af kreditter og lån.

Konferencen opfordrede til at regulere de internationale 
selskabers virksomhed og om muligt tvinge dem til at tjene 
de landes interesser, hvori de fungerer.

Udviklingslandenes næste konference, der afholdtes i 
Manila i maj 1979, havde til formål at konsolidere kampen 
for økonomisk uafhængighed.

Under den kapitalistiske verdensøkonomis betingelser, 
hvor monopolerne råder, er det naturligvis ikke muligt for 
de svagt udviklede lande fuldstændigt at ophæve virknin
gen af de indre lovmæssigheder i de imperialistiske landes 
udbytning. Men alene den kendsgerning, at udviklingslan
dene på statsplan går over til mangesidede, samtidige og 
kollektive foranstaltninger imod neokolonialismen er udtryk 
for, at de er nået frem til et nyt og kvalitativt højere stade 



   
       
  

    
 
  
  

   
       
  

    
 
  
 

   
       
  

    
 
  
  

i kampen for økonomisk nafhængighed for hovedparten af 
verdens folk. Overgangen til denne fase er i mangt og meget 
blevet mulig takket være støtten fra Sovjetunionen og andre 
socialistiske lande.

Sovjetunionen støtter på alle måder de asiatiske, afri
kanske og latinamerikanske landes frigørelsestendenser. 1 
et brev fra USSR’s udenrigsminister af 4. oktober 1976 til 
FN’s generalsekretær “Om omlægning af de internationale 
økonomiske relationer" erklærer USSR’s regering, at disse 
relationers nuværende karakter, som er skabt under helt 
andre styrkeforhold og som kun er i de internationale mono
polers snævre interesse, er i modstrid med det store flertal 
af landes vitale interesser og med udviklingen af hele den 
internationale situation.

Følgen heraf er, at udviklingslandenes økonomiske pro
blemer fortsat er uløste og at deres efterblevenhed i forhold 
til de industrielt udviklede lande ikke reduceres, men tvært
imod tiltager. Imperialismens kurs for fortsat og uddybet 
udbytning af udviklingslandene foregår stadig uændret, er
klærer den sovjetiske regering. Under disse betingelser afvi
ser USSR kategorisk imperialisternes helt ubegrundede for
søg på at give de socialistiske stater ansvaret for udviklings
landenes økonomiske efterblevenhed, en følge af deres kolo
niale fortid. De socialistiske lande har aldrig noget sted fo
retaget økonomisk udbytning af noget land. De har ingen 
som helst andel i de for udviklingslandene så tunge følger 
af økonomiske kriser, valutasammenbrud og produktions
anarki i den kapitalistiske verdensøkonomi. Derfor er de 
socialistiske landes bistand ikke erstatning for påført skade 
eller bod for gamle synder. Det er bistand fra venner og for
bundsfæller i kampen mod den fælles modstander — impe
rialismen, kolonialismen og neokolonialismen.

Men det er klart, al USSR’s og andre socialistiske landes 
muligheder for at yde økonomisk bistand ikke er ubegræn
sede som følge af deres egne folks voksende behov og de
res store ansvar for betryggelse af freden og folkenes sikker
hed.

En voksende overførsel til udviklingslandene af reelle 
ressourcer til overvindelse af deres efterblevenhed må først 
og fremmest ske på bekostning af de kapitalistiske monopo
lers profitter og de ikke-produktive udgifter til kaprust
ningen, som beløber sig til ca. 300 milliarder dollars om 
året. En nedskæring af militærudgifterne med bare 10 pct., 



 
      
    
 
        

 
 

   
     
    
 
        

 
      
    
 
        

Klassemodsætningerne 
under kampen for 
økonomisk frigørelse

som USSR flere gange har foreslået, ville åbne reelle per
spektiver for løsning af tidens mest aktuelle økonomiske pro
blemer.

“I mange befriede lande foregår der 
en kompliceret differentiering af 
klassekræfterne, og klassekampen 
tager til“, sagde Leonid Bresjnev

i beretningen til SUKP’s 25 kongres.
Asiatiske, afrikanske og latinamerikanske lande er 

langtfra lige i kapitalistisk udviklingsniveau. For nogles 
vedkommende er deres egen “nationale" kapitalisme først 
ved at opstå. Kapitalisternes klasse er endnu ikke modnet. 
Men i andre lande har kapitalismen allerede nået et sådant 
stade, et dens udvikling er ved at overgå til det statsmono
polistiske stadium, hvor monopolkapitalens herredømme an
tager tydelige træk og styrker sine forbindelser med de impe
rialistiske magters monopoler. Endelig befinder de fleste 
udviklingslande sig på forskellige mellemtrin mellem de 
nævnte ydergrupper. Dette giver vigtige forskelle i karak
teren af del lokale borgerskabs deltagelse og rolle i kampen 
for økonomisk frigørelse. Også arbejderklassens vækst, stør
relse, struktur og organisationsgrad samt bøndernes og de 
intellektuelles stilling er forbundet med kapitalismens ud
viklingsniveau.

Kampen for økonomisk frigørelse omfatter opgaver som 
afskaffelse af imperialistisk ejendom, agrarreformer og and
re dybtgående sociale omdannelser. Under denne kamp ænd
res klassernes styrkeforhold i den nationale befrielsesrevo- 
lution. En del af de omdannelser, som er nødvendige for 
den økonomiske frigørelse, er i overensstemmelse med det 
overvejende flertal af nationens interesser og berører ikke 
grundlaget for den kapitalistiske privatejendom. Gennem
førelsen af disse omdannelser er en fællesnational opgave. 
Den kan løses af proletariatet, bønderne og det nationale 
borgerskab ved fælles indsats.

Men for det nationale borgerskab i frigørelseskampen er 
slutmålet at udvide dets muligheder for at udnytte de na
tionale ressourcer og øge dets profitter. Dets klassemål er 
snævert. Proletariatets opgave i den nationale befrielsesrevo
lution er derimod at tilintetgøre de slaveagtige leveforhold 
for masserne, som er affødt af den udenlandske monopolka 
pitals herredømme og af udbytterklasserne i det pågælden
de land samt at føre de arbejdende ud af armod og retsløs



 
 
    
 

  
 
   
 
   

 
    
 

  
 
   
 
  

 
 
     

 

  
 
   
 
  

hed. Proletariatets klassemål falder sammen med hele det 
arbejdende folks interesser.

Denne forskel mellem det lokale borgerskabs og det ar
bejdende folks klassemål træder under kampen for økonomisk 
selvstændighed stadig tydeligere frem, den uddybes og fø
rer til skærpelse af klassekampen.

Denne, klassekræfternes differentiering udtrykkes i to 
tendenser — det lokale borgerskabs stræben efter at konso
lidere sin stilling gennem forbindelser med og støtte fra den 
udenlandske monopolkapital samt de progressive kræfters 
stræben efter som udtryk for folkemassernes interesser at 
begrænse kapitalens indflydelse og slå ind på en socialistisk 
udviklingsvej.

5. DEN SOCIALISTISKE UDVIKLINGSVEJ OG 
NOGLE AF DENS LOVMÆSSIGHEDER

Tidligere, da kapitalismen var det eneste og altomfat
tende system, fandtes ingen mulighed for at vælge udvik
lingsvej. Hele menneskeheden var tvunget til at udvikle 
sig ad kapitalismens vej. At det nu er muligt at vælge 
udviklingsvej skyldes de store revolutionære landvin
dinger i vor tid.

De russiske arbejderes store historiske sejr og den so
cialistiske verdens opståen og vækst har givet de befriede 
lande mulighed for at vælge vej i deres udvikling.

Den principielle hovedforskel mellem de to udviklings
veje er, at en udvikling i socialistisk retning begrænser 
udbytterelementernes vækst inden for bestemte grænser, som 
indebærer, at disse samfundslag ikke kan øve afgørende ind
flydelse på landets økonomi og politik. Under udviklingen 
ad denne vej nedbrydes dermed også imperialismens afgø
rende indflydelse på landets skæbne. Den socialistiske ud
viklingsvej betyder ikke afskaffelse af sinåkapitalistisk og 
førk a pita listisk drift, som er af national interesse.

Udviklingen i socialistisk retning er forbundet med sær
lige vanskeligheder, og en klar forståelse af disse er den 
første forudsætning for at overvinde dem Kapitalismen ud
vikler sig spontant. Det kan udviklingen ikke gøre, når den 
følger en socialistisk retning. Den er en bevidst bevægel
sesretning, som bygger på erkendelse af de økonomiske 



 
 

 

  
 
   
  
  
    
    

 
 

 

  
 
   
  
  
    
    

  
 
   
  
  

   

  
 
    
 

Økonomiske 
lovmæssigheder 
for den socialistiske 
udviklingsvej

love. Derfor er den socialistiske eller ikke-kapitalistiske ud
viklingsvej kun mulig, når den politiske magt, i landet til
hører sociale kræfter, som er tro mod de arbejdendes interes
ser og rede til at begrænse og fortrænge de udbytterelemen
ter, som står i modsætning til disse interesser.

En udvikling i socialistisk retning fremkalder modstand 
både hos den indre reaktion og hos verdensimperialismens 
mægtige kræfter. Derfor er den umulig at gennemføre iso
leret fra det socialistiske verdenssystem. Denne udviklings
vejs objektive lovmæssighed bygger på støtte fra de lande, 
hvor proletariatet har sejret og fra de revolutionære kræf
ter i den udviklede kapitalismes lande.

For at nå frem til en økonomisk 
udvikling, som er uafhængig af den 
kapitalistiske verdensøkonomi, må 
der gennemføres en række dybtgåen
de omdannelser af de økonomiske

relationer. Der optræder to gensidigt forbundne grupper 
af sådanne omdannelser. Den ene gruppe består i at afskaffe 
de gamle, udviklingshæmmende økonomiske afhængigheds
relationer til imperialismen og dennes lokale, sociale støtte
punkter. Den anden gruppe består i at skabe nye og mere 
progressive relationer, som kan sikre en økonomisk udvik
ling, der modsvarer de nationale interesser og befolkningens 
behov.

For at afskaffe de gamle relationer, som hindrer en hur
tig økonomisk udvikling i landets interesse, må der gennem
føres følgende omdannelser af de økonomiske relationer: 
afskaffelse af den feudale jordbesiddelse; nationalisering af 
de udenlandske monopolers virksomheder og ejendom; af
skaffelse af den uækvivalente udveksling inden for de uden 
rigsøkonomiske forbindelser og overgang til udveksling på 
gensidigt fordelagtigt grundlag; beskyttelse af det inden
landske marked og industrien mod ødelæggende indflydel
se fra udenlandske monopolers konkurrence; afskaffelse af 
økonomiens ensidige specialisering.

Til de afgørende betingelser for at danne nye og mere 
progressive samfundsmæssige relationer hører: jordens over
dragelse til dem der dyrker den; oprettelse af en udviklet 
national industri, som kan fremstille de produkter, der er 
nødvendige for det nationale marked; oprettelse af en stats
sektor i industrien og landbruget; koncentration af de øko
nomiske nøgleposter i statens hænder, således at det bliver



   
        
  
 
     

   
        
  
 
     

   
        
  
 
     

muligt at fremme den økonomiske udvikling i den nødven
dige retning; begrænsning af de spontane kapitalistiske mar
kedsrelationer, som hindrer en planmæssig økonomisk ud
vikling.

Medmindre omdannelser af denne art gennemføres, kan 
man ikke regne med at udvikle en national økonomi, der 
er i stand til hurtigt og effektivt at hæve folkemassernes 
leveniveau og sætte sig op imod imperialismen. Disse for
anstaltninger under ét med sigte på en gradvis afskaffel
se af reaktionære relationer og udvikling af progressive so
ciale relationer udgør det økonomiske indhold af en udvik
ling i socialistisk retning.

Det økonomiske program for denne udvikling kan ikke 
være ens for alle lande, som har betrådt denne vej. Det 
afhænger af modenhedsniveauet for de gamle relationer, 
som må svækkes eller afskaffes og af hvorvidt masserne er 
beredte til at gennemføre de påkrævede omlægninger af 
samfundets økonomiske liv.

Slutmålet for denne udviklings økonomiske program er 
overgangen til socialisme, idet man springer kapitalismen, 
eller i hvert fald dens udviklede stadium, over.

I hver fase på denne vej må den økonomiske politik have 
såvel direkte økonomiske som sociale opgaver. Det inde
bærer, at stadig nye befolkningslag inddrages i omlægnin
gen af det økonomiske grundlag, og at de lag, som allerede 
er inddraget i denne proces, kommer til al spille en aktivere 
rolle. Den ikke-kapitalistiske udviklings økonomiske po
litik er ifølge sit sociale indhold en politik, der drager sta
dig flere mennesker i de svagt udviklede lande ind i en be
vidst opbygning af et nyt økonomisk system.

Udviklingen i socialistisk retning kræver afstandtagen 
fra vilkårlige forsøg på at springe over objektivt nødven
dige udviklingstrin. Denne vej forudsætter maksimal ud
nyttelse af alle produktivkræfter og alle arbejdsressourcer 
i det pågældende land for at kunne øge det samlede omfang 
af producerede materielle goder. Denne proces kan komme 
til udtryk i oprettelsen af såvel store som små virksomhe
der og i en gradvis udvidelse af produktionen og markedet 
med deltagelse af disse virksomheder. Men i denne sammen
hæng må staten samt foranstaltninger til sammenlægning, 
bedre tilrettelægning og forøgelse af de mindre virksom
heders effektivitet sikres en førende rolle.

Lande, som forsøger at begrænse kapitalistiske elemen



      
 

    
    

 

   
 
     
 
      
 

 

 

      
 

    
    

 
 

      
 
    
    

 
 

ters udvikling i deres økonomi, udsættes for alskens pres
sion fra reaktionens kræfter. “Nogle regimer og politiske 
organisationer, som har proklameret socialistiske mål og 
været i gang med progressive omformninger er udsat for 
stærkt pres fra den indre og ydre reaktion,"1) udtalte 
Leonid Bresjnev på 25. partikongres. Dette forstærker 
betydningen af udviklingslandenes relationer med de 
socialistiske lande, som er deres naturlige forbundsfæller.

1) Leonid Bresjnev. Vor kurs er fred og socialisme, s. 285
2) Ibid., s. 290

6. USSR'S OG ANDRE SOCIALISTISKE LANDES 
BISTAND TIL OPBYGNINGEN AF UDVIKLINGS

LANDENES NATIONALE ØKONOMI

“Vi gør og vil vedblive al gøre alt for al udvikle og styrke 
venskabet med dem, der virkelig tilstræber det, “2> 
sagde Leonid Bresjnev på SUKP’s 25. kongres, idet han 
understregede fællesskabet i de socialistiske landes og det 
store flertal af unge staters bestræbelser.

USSR og andre socialistiske lande er trofaste bistands
ydere, når det gælder opbygningen af en virkelig uafhængig 
økonomi for folkene, der har befriet sig fra kolonialismen. 
De socialistiske landes udenrigspolitik bygger på hensyn
tagen til disse landes interesser og bestræbelser på hurtigst 
muligt at skabe en økonomi, der er baseret på nationale 
ressourcer og muligheder for fortsat udvikling.

Blandt de talrige former for bistand skal nævnes:
— udarbejdelse af planer for den økonomiske opbyg

ning og af projekter for opførelse af de enkelte anlæg
— deltagelse i byggeriet af virksomheder i overensstem 

melse med den nationale økonomis behov. I dag har udvik
lingslandene med teknisk bistand fra USSR og andre so
cialistiske lande opført eller er ved at opføre flere hundre
de virksomheder og andre anlæg

— sikring af den tekniske ledelse af byggeri og andet 
arbejde. Til dette formål sender USSR og andre socialis
tiske lande et stort antal eksperter og fagfolk til udviklings
landene



      
 

    
    

 

   
 
     
 
      
 

 

 

   
 
     
 
      
 
 

   
 
     
 
      
 
 

— kreditydelser til gennemførelse af de nødvendige om
dannelser i økonomien

— uddannelse af nationale eksperter og fagfolk, dels 
på stedet, dels i USSR på læreanstalter i direkte tilknytning 
til virksomhederne. USSR yder bistand til byggeri og ind
retning af institutter, tekniske læreanstalter, skoler og andre 
uddannelsessteder

— gennemførelse af geologiske undersøgelser og efter
søgningsarbejder

— ydelse af teknisk dokumentation og løsning af forsk
ningsopgaver

— vareleverancer til dækning af disse landes løbende 
behov.

USSR’s bistand tager sigte på at bidrage til etable
ringen af en national industri i den tredje verdens lande. 
Hertil går ca. 77 pct. af alle bistandsmidler. I industrien 
prioriteres de brancher, som gør det mulig at lægge et 
moderne økonomisk fundament. Det gælder opførelse af 
kraftværker, jern- og stålværker, maskinfabrikker og virk
somheder for olieudvinding og -forarbejdning m. m. USSR 
tilstræber at medvirke både til opførelse af enkelte virk
somheder samt hele rationelle samfundsøkonomiske kom
plekser baseret på udnyttelse af lokale ressourcer i national 
interesse.

Ingen virksomhed, som er bygget af socialistiske lan
de, overdrages til private ejere. Den tilhører staten og kan 
danne grundlag for folkeeje, mens de imperialistiske lande 
hovedsagelig kanaliserer deres midler ind i den private sek
tor og til udvikling af brancher, der overvejende er knyttet 
til det ydre og ikke det indre marked.

En væsentlig og principiel forskel på de socialistiske 
landes hjælp og den imperialistiske “bistand" til den øko
nomiske opbygning består i, at de socialistiske lande ikke 
søger at opnå profit på andre nationers bekostning. De 
socialistiske landes hjælp svækker imperialismens positio
ner, tvinger den til at gøre indrømmelser over for de be
friede lande og styrker disse landes positioner i kampen 
mod kolonisatorerne.

Mens socialismens opståen fremkaldte et væsentligt op
sving i de nationale befrielseskampes udviklingsom helhed, 
har de socialistiske landes aktive økonomiske hjælp til ud
viklingslandene medført dybtgående ændringer i de af im
perialismen udbyttede folks økonomi og skæbne.



         

         

         

“Sovjetunionens holdning til de komplicerede processer 
i udviklingslandene er klar og vel defineret. Sovjetunionen 
blander sig ikke i andre landes og folks anliggender. 
Respekt for hvert folks, hvert lands hellige ret til at 
vælge sin udviklingsvej er et urokkeligt princip i den 
leninske udenrigspolitik. Men vi lægger ikke skjul på 
vore synspunkter. I udviklingslandene som overalt er vi på 
de kræfters side, der går ind for fremskridt, demokrati og 
national uafhængighed, og vi forholder os til dem som til 
vore venner og kampfæller.“4

1) Leonid Bresjnev. Vor kurs er fred og socialisme, s. 286



 
  
   

  
 

 

  

 
  
   

  
 

 
  

 
  
   

   
    

Kapitel 13
KAPITALISMENS ALMENE KRISE

1. IMPERIALISMENS HISTORISKE PLACERING

Imperialismen repræsenterer den kapitalistiske produktions
mådes højeste og sidste stadium. Kapitalismens grundlæg
gende kendetegn — privatejendommen til produktionsmid
lerne, udbytningsrelationerne mellem lønarbejde og kapi
tal og den kapitalistiske form for fordeling af de materielle 
goder — bevares fuldstændigt og videreudvikles under im
perialismen. Heller ikke konkurrencen, produktionsanar
kiet og de økonomiske kriser afskaffes under imperialismen. 
Monopolernes herredømme ændrer blot ytringsformen for 
disse, for kapitalismens væsentlige træk og typiske pro
cesser.

Samtidig hermed er imperialismen et særligt stadium 
inden for den kapitalistiske produktionsmåde, som væsent
ligt adskiller sig fra den førmonopolistiske kapitalisme og 
som har sin egen historiske placering. Lenin skrev: “Im
perialismen er et særligt historisk stadium af kapitalismen. 
Dens særegenhed er tresidet: imperialismen er (1) monopo
listisk kapitalisme; (2) — snyltende eller rådnende kapita
lisme; (3) — døende kapitalisme.“*>
Imperialismen som 
monopolistisk 
kapitalisme

Monopolet og dets herredømme 
udgør det almene og grundlæggen
de indhold i alle imperialismens 
økonomiske særegenheder. Monopo

let opstår som det uundgåelige resultat af udviklingen af 
produktionens koncentration og kapitalens akkumulation. 
Monopolerne bliver typiske ikke blot for de udviklede lan-

1) V. I. Lenin. Samlede værker (russisk), bd. 30, s. 163 



  
  
 

  
 

             
 

 
  
 

  
              

 

  
  
 

                 
 

des indre liv. De bestemmer også grundlaget for det inter
nationale økonomiske liv under imperialismen. Det kapita
listiske monopolherredømme, som opstod i begyndelsen af 
20. århundrede og som på alle måder trængte ind i økono
mien og antog verdensomfang, gav Lenin grund til at drage 
den slutning, at kapitalismen var trådt ind i sit monopo
listiske stadium.

Konsolideringen og styrkelsen af monopolkapitalismens 
herredømme fører til skærpelse af konflikten mellem pro
duktivkræfterne og de kapitalistiske produktionsrelationer 
og til uddybning af kapitalismens grundlæggende modsi
gelse. Og monopolkapitalismens omdannelse til statsmono
polistisk kapitalisme betyder, at kapitalismens grundlæg
gende modsigelse, nemlig modsigelsen mellem produktio
nens samfundsmæssige karakter og den privatkapitalistiske 
tilegnelsesform, når til sin yderste skærpelse. Derved mod
nes i kapitalismens skød de objektive betingelser for over
gang til socialismen.

To tendenser er objektivt karakte
ristiske for kapitalismen, hvis grund
lag er udbytning af lønnet arbejds
kraft, af de bredeste arbejdende

Imperialismen som 
snyltende og 
rådnende kapitalisme

masser, nemlig til udvikling af produktivkræfterne og til 
bremsning af samme. Denne sidste tendens er betinget af 
kapitalismens grundlæggende modsigelse. Overgangen fra 
den frie konkurrences kapitalisme til monopolernes herredøm
me har uddybet kapitalismens grundlæggende modsigelse 
skarpt og dermed fremkaldt en betydelig forstærkelse af 
tendensen til at bremse det tekniske fremskridt.

Herom skrev Lenin: “I samme målestok som der, selv 
forbigående, indføres monopolpriser, forsvinder til en vis 
grad stimulansen til tekniske fremskridt, og følgeligt til 
ethvert andet fremskridt; i samme målestok opstår end
videre så den økonomiske mulighed for kunstigt at bremse 
tekniske fremskridt."1) De kapitalistiske monopoler, som 
sikrer sig ekstra monopol profit ved at indføre monopol pri
ser, bremser i mange tilfælde indførelsen af ny teknik i 
produktionen. Og for at opretholde de høje monopol priser 
på markedet, begrænser, ja undertiden standser de helt pro
duktionen, hvilket også bremser det tekniske fremskridt. 

1) V. I. Lenin. Udvalgte værker i 12 bind, bd. 6, s. 164 
(Imperialismen som kapitalismens højeste stadium)



  
       
  
  
         
   

  
       
  
  
         
   

  
       
  
  
         
   

Talrige kendsgerninger viser, at monopolerne gennem en 
årrække bremser indførelsen af mange vigtige opfindelser 
eller overhovedet ikke tager dem i anvendelse i produkti
onen.

Kapitalismens manglende evne til fuldt og helt at ud
nytte de tekniske og videnskabelige fremskridts enorme 
muligheder kommer klart til udtryk i vor tids tekniske 
og videnskabelige revolution. Udviklingen af de tekniske 
og videnskabelige fremskridt i de kapitalistiske lande fore
går under mange modsigelser og fremkalder svære sociale 
følger (stigende arbejdsintensitet, arbejdsløshed ni. m.).

Den forrådnelse, som er avlet af monopolkapitalen, 
kommer ikke blot til udtryk i bremsningen af de materielle 
produktivkræfters udvikling, men også i uproduktiv udnyt
telse eller en helt manglende udnyttelse af en betydelig 
del af samfundets arbejdsressourcer, dets afgørende pro
duktivkraft.

En af de vigtigste former for kapitalismens rådnen er 
økonomiens militarisering. Den har nu i de vigtigste imperi
alistiske lande antaget et hidtil uset omfang og er blevet 
et organisk element i det kapitalistiske system. Økonomi
ens militarisering og krige betyder ikke blot, at en bety
delig del af menneskelige og materielle ressourcer sættes 
ind på ikke-produktive formål, men også at produktiv
kræfterne fra at være medvirkende faktorer for udviklingen 
af samfundets materielle liv bliver til ødelæggende og ned
brydende kræfter.

Det kapitalistiske systems rådnen kommer til udtryk i 
finansoligarkiets stræben efter at løse dets modsigelser med 
våbenmagt, på krigsskuepladsen. Under de to verdenskri
ge, der blev startet af imperialistiske lande, dræbtes mere 
end GO millioner mennesker. Krigene og deres forberedelse 
førte til tilintetgørelse af enorme mængder af materielle 
værdier. Ifølge tilnærmelsesvise beregninger over perioden 
fra 1900 til 1950 udgjorde de direkte militærudgifter og 
værdien af de materielle goder, som blev ødelagt under 
krigshandlinger, ialt 4000 milliarder dollars. Alene fra 1949 
til 1974 har NATO-landene forbrugt næsten 2000 milliar
der dollars til oprustning.

Monopolkapitalismen har udviklet de herskende klas
sers snylten til det yderste. Kapitalistklassens elite taber 
mere og mere forbindelsen med produktionsprocessen. Det 
monopolistiske bourgeoisi er blevet en gruppe af rentierer, 



 
         
 
    
     

 
         
 
    
    

 
         
 
    
     

 

der lever en snyltende drivertilværelse på indtægter af 
værdipapirer. Deres indkomster har antaget et enormt om
fang.

Kapitalismens snylten og rådnen kommer tillige til ud
tryk i det imperialistiske bourgeoisis systematiske bestik
kelse af en lille pampergruppe inden for arbejderklassen 
med det formål at splitte og undergrave proletariatets revo
lutionære bevægelse. Arbejderaristokratiet er det sociale 
grundlag for opportunismen i arbejderbevægelsen. Ved al 
tilpasse arbejderbevægelsen borgerskabets interesser prædi
ker opportunisterne ideen om harmoni mellem proletariatets 
og borgerskabets klasseinteresser, og de hindrer arbejderne 
i at forene kræfterne til revolutionær omstyrtelse af 
kapitalismen.

Kapitalismens rådnen på det imperialistiske stadium 
kommer ikke blot til udtryk på det økonomiske og sociale 
område, men også på det politiske. Vendingen fra borger
ligt demokrati til politisk reaktion i såvel inden- som 
udenrigspolitik er karakteristisk for imperialismen. Poli
tisk reaktion over hele linien — det er monopolkapitalis
mens særlige kendetegn. Et betegnende eksempel på poli
tisk reaktion var fascismen — monopolkapitalens mest 
rabiate klikes åbenlyse terrordiktatur.

Monopolbourgeoisiets bestræbelser på at styrke sit her
redømme ved hjælp af reaktionære og antidemokratiske 
metoder støder på de arbejdendes voksende modstand og 
kamp for at bevare og udvide deres rettigheder.

Monopolkapitalismen skaber de materielle forudsætninger 
for det socialistiske samfund, det vil sige et højt niveau for 
produktionens samfundsmæssiggørelse. Den for imperialis
men karakteristiske alsidige samfundsmæssiggørelse af pro
duktionen forlanger indførelse af samfundseje af produktions
midlerne.

Under den statsmonopolistiske kapitalisme, hvor hele 
brancher inden for erhvervslivet er sammensluttet på lands
plan, når produktionens samfundsmæssiggørelse sit højeste 
stadium under kapitalismen. Herom skrev Lenin: “Den 
statsmonopolistiske kapitalisme er den mest fuldstændige 
materielle forberedelse til socialismen, dens forgård, det 
trin på den historiske stige, som uden mellemtrin efter
følges af det trin, man kalder socialismen.K1>
1) V.I. Lenin. Udvalgte værker i 12 bind, bd. 7, s. 167 

(Den truende katastrofe, og hvordan den skal bekæmpes)



 
    
    
  
   

  

 
    
    
  
   

 
 

 
    
    
 
   

  

I sin karakteristik af den statsmonopolistiske kapitalis
mes klassemæssige væsen og sociale følger skrev Lenin: “Ved 
bevarelse af den private ejendomsret til produktionsmid
lerne ledsages alle disse skridt henimod større monopolise
ring og større statsliggørelse af produktionen uundgåeligt 
af forstærket udbytning af de arbejdende masser og for
stærket undertrykkelse, af vanskeliggørelse af modstanden 
mod udbytterne, forstærkelse af reaktionen og det mili
tære despoti og fører samtidig hermed uundgåeligt til en 
ufattelig vækst i storkapitalisternes profitter på bekostning 
af alle øvrige befolkningslag, til slavebinding af de arbej
dende masser i mange årtier i form af betaling af milliard
store renter på lån som tribut til kapitalisterne.*4)

1) V. I. Lenin. Samlede værker (russisk), bd 31, s. 449

Den slatsmonopolistiske kapitalisme uddyber antago
nismen mellem arbejde og kapital, mellem monopolerne 
og størstedelen af nationen og fører dermed masserne frem 
til forståelse af nødvendigheden af at omstyrte monopol
kapitalens magt. Kapitalismens afløsning af socialismen kan 
kun foregå gennem en social revolution, såfremt de nød
vendige subjektive forudsætninger er til stede. Det er selve 
imperialismens system, der fremkalder væksten af de subjek
tive forudsætninger for revolutionen. Monopolernes herre
dømme skærper den moderne kapitalismes modsigelser til 
det yderste og driver masserne ud i kamp for tilintetgørel
se af det udlevede samfundssystem. Der eksisterer en række 
meget dybtgående modsigelser inden for verdenskapita
lismen.

For det første modsigelsen mellem lønarbejde og kapi
tal, mellem monopolerne og flertallet i nationen. I jagten 
efter de højest mulige profitter intensiverer monopolerne 
arbejdet i uhørt grad, køber arbejdskraft til monopollave 
priser, udplyndrer arbejderne og småvareproducenterne gen
gem monopol priserne og skattesystemet. Den politiske rets
løshed og undertrykkelsen af de arbejdende forstærkes umå
deligt. De arbejdende massers harme vokser og klassekam
pen skærpes. Der skabes betingelser for at forene alle kræf
ter under arbejderklassens ledelse i en antiimperialistisk en
hedsblok.

For det andet modsigelsen mellem folkene i de svagt 
udviklede lande på den ene side og de imperialistiske sta
ter, der udbytter dem, på den anden side. Udbytningen af 



 
            
   

 
 

  
 
      

 
           

   
 
 

  
 
      

 
            

   
  

  
 
      

de arbejdende i de økonomisk efterblevne lande er en af 
kilderne til de imperialistiske staters ekstra profitter.

Men for at kunne udbytte befolkningen i udviklings
landene er imperialisterne nødt til at bygge fabrikker, an
lægge jernbaner og skabe industri- og handelscentrer i disse 
lande. Dette fører til udvikling af et nationalt proletariat 
og en national intelligens, til vækkelse af deres selvbevidst
hed og til voksende modstand fra de arbejdende masser 
og en del af det nationale borgerskab. Kampen mod alle 
former for kolonialisme og for national frigørelse forstær
kes. 1 vore dage fremtræder denne modsigelse som de unge 
nationalstaters kamp imod imperialismen.

For det tredje modsigelserne mellem de imperialistiske 
magter. I kampen om afsætningsmarkeder, råstofkilder og 
områder for kapitalinvestering støder monopolernes og 
grupper af store monopolsammenslutningers interesser sam
men. Denne rivalisering vokser over i en kamp mellem 
forskellige imperialistiske stater og deres grupper om ind
flydelsessfærerne. De indbyrdes imperialistiske modsigelser 
og konflikter forstærker folkemassernes harme og fører dem 
ud i revolutionær kamp mod det kapitalistiske system.

Dette er kapitalismens hovedmodsigelser, som fremmer 
udviklingen af de subjektive forudsætninger for, at kapita
lismen gennem revolution afløses af socialismen.

Under kapitalismen, hvis økono
miske grundlag er den private ejen
domsret til produktionsmidlerne, 
kan virksomhederne, de forskellige 

og landene ikke udvikle sig jævnt. 

Lov om kapitalismens 
ujævne økonomiske og 
politiske udvikling

økonomiske brancher
Hver enkelt kapitalists jagt efter højest mulige profit, den 
heraf afledte benhårde konkurrence og produktionsanarkiet 
gør det uundgåeligt, at den kapitalistiske økonomi ud
vikler sig ujævnt. Denne ujævne udvikling er en af kapita
lismens objektive love. Men denne lovs ytringsformer er 
ikke ens på de forskellige stadier af kapitalismens udvik
ling.

Da produktionen før monopolkapitalismen var fordelt 
mellem hundreder, ja tusinder af små virksomheder, og 
da den frie konkurrence herskede, havde kapitalismens 
ujævne udvikling en ret udflydende karakter. Der krævedes 
lang tid, hvis nogle lande skulle komme forud for andre. 
Der fandtes endnu vældige, frie territorier; de blev taget i 
besiddelse af kapitalistiske magter uden store indbyrdes



    
   
     
    
     
   

    
   
     
   
     
   

    
   
     
    
     
    

militære sammenstød. Det var en tid med relativt fredelig 
udvikling for kapitalismen.

Situationen forandrede sig radikalt med overgangen til 
imperialismen. Teknikkens udvikling, de stigende vækst- 
tempi for kapitalens koncentration og centralisering gjorde 
det muligt for de unge, kapitalistiske lande at forøge pro
duktionen hurtigt, udvikle nye industrigrene og udvide de
res økonomiske magt. I den “gamle" kapitalismes lande, 
livor hovedmassen af kapital var investeret i gamle industri
grene med en forholdsvis efterbleven teknologi, begyndte 
en tendens til forrådnelse og bremsning af det økonomiske 
væksttempo at ytre sig tidligere.

Alt dette vidner om, at med overgangen til imperialis
men ytrer loven om kapitalismens ujævne udvikling sig 
i ny form. Nogle kapitalistiske landes ujævne udvikling 
i forhold til andre antager karakter af spring.

De kapitalistiske landes springagtige udvikling under 
imperialismen kommer til udtryk i en skarp ændring i for
holdet mellem disse landes økonomiske og militære styrke. 
I deres hastige ekspansioner tilstræbte de imperialistiske 
magter at tilegne sig flest muligt nye markeder, råstof
kilder og områder for kapitalanbringelse. Men frem til be
gyndelsen af 20. århundrede fandtes ikke flere frie terri
torier til underlæggelse — verden var helt opdelt, og det 
var de “gamle" kapitalistiske lande, der havde sat sig i 
besiddelse af hovedparten af kolonierne og halvkolonierne. 
På dette grundlag opstod der en skarp uoverensstemmelse 
mellem den gamle fordeling af kolonier og indflydelsessfæ
rer og de imperialistiske magters nye styrkeforhold. Spørgs
målet om væbnet kamp om en nyopdeling af den allerede 
opdelle verden stod på dagsordenen, og denne kamp førte 
til verdenskrige. De skærpede modsigelser mellem de 
imperialistiske magter samt de to verdenskrige førte til 
svækkelse af imperialismens front og skabte følgelig mulig
hed for at gennembryde denne front på steder, hvor de 
gunstige betingelser for proletariatets sejr havde udvik
let sig.

Karakteristisk for imperialismens epoke er ikke blot den 
ujævne udvikling i økonomisk, men også i politisk hen
seende. De subjektive forudsætninger for den proletariske 
revolution modnes ujævnt i forskellige lande. Der, hvor 
arbejderklassen har godt organiserede, revolutionære mas
separtier, vokser proletariatets revolutionære bevidsthed og 



        
  

 
 

       

  
   

        
  

 
 

       

  
    

        
   

  
      

   
   

politiske organisationsgrad betydeligt, og det samme gør 
dets evne at fa hovedmassen af landbrugere og andre ikke- 
proletariske befolkningslag med sig.

Ud fra loven om den ujævne økonomiske og politiske 
udvikling under imperialismen drog Lenin en konklusion 
af verdenshistorisk betydning, nemlig at det er muligt 
at socialismens første sejr kan finde sted i nogle få eller 
endog i et enkelt land.

Socialismens sejr i Sovjetunionen og resultaterne af den 
socialistiske opbygning i andre lande har fuldt ud bekræf
tet, at Lenins teori om den socialistiske revolution var rigtig. 

Loven om kapitalismens ujævne ud
vikling har i vor tid antaget ænd
rede ytringsformer. Det skyldes 
først og fremmest de radikale ænd
ringer i styrkeforholdet på den 

mellem imperialismen og de anti- 

Virkningen af loven 
om kapitalismens 
ujævne udvikling

internationale arena 
imperialistiske kræfter.

1 vor tid har imperialismen mistet sin dominerende rolle 
i verden, mens det socialistiske verdenssystem bliver en 
stadig mere udslaggivende faktor. Styrkeforholdet på den 
internationale arena er ændret til fordel for socialismen
og til skade for imperialismen, hvorfor verdenskrige ikke 
længere er noget fatalt uundgåeligt. Imperialismens koloni
system er brudt sammen, og de befriede lande er i det store 
og hele ophørt med at være genstand for territorial opde
ling mellem de imperialistiske stater.

Den imperialistiske kamp for opdeling af indflydelsessfæ
rer og markeder, der som hidtil er fremkaldt af kapitalis
mens ujævne udvikling, foregår derfor i vor tid med frede
lige midler, først og fremmest gennem dannelsen af for
skellige former for internationale statsmonopolistiske 
sammenslutninger. Det er et af de væsentligste særtræk ved 
loven om kapitalismens ujævne udvikling under moderne 
forhold.

Et andet væsentligt særtræk er, at del socialistiske ver
denssystems tiltagende styrke og politiske indflydelse nu 
er blevet en international hovedfaktor, som fremmer ud
viklingen af revolutionen. Dette betyder imidlertid ikke 
svækkelse af den interimperialistiske kamp eller af mulig
heden for at udnytte denne kamp som en indirekte reserve 
for den proletariske revolution.

Under disse forhold betinger virkningen af loven om 



  
 

 
 

      
            

  
 

 
 

      
            

  

  
 
 
     
             

kapitalismens ujævne udvikling som hidtil, at de økono
miske og politiske forudsætninger for den socialistiske revo
lution og dens sejr modnes til forskellig tid i forskellige 
lande; men den socialistiske revolutions sejr i et land (eller 
gruppe af lande) er ikke længere forbundet med verdens
krige — den finder sted under forhold med fredelig samek
sistens mellem lande med forskellige samfundssystemer.

2. KAPITALISMENS ALMENE KRISE. 
DENS VÆSEN OG GRUNDTRÆK

Under sit studium af imperialismens væsen og historiske 
placering kunne
Væsenet af 
kapitalismens 
almene krise

Lenin afdække betingelserne for og uund
gåeligheden af kapitalismens sam
menbrud og den proletariske revo
lutions sejr. Han påviste, at efter
som den proletariske revolution 

ikke sejrer samtidigt i alle lande, vil ver'denskapitalismens 
sammenbrud strække sig over en hel, historisk periode, 
som indledes med den proletariske revolutions sejr i ét 
land og fortsætter indtil kapitalismens endelige sammen
brud i hele verden. Vor tids hovedindhold består i, at del 
ene land efter det andet nu forlader det kapitalistiske ver
denssystem, dvs. i den revolutionære overgang fra kapita
lisme til socialisme.

Kapitalismens almene krise er den periode, da kapita
lismen bryder sammen på alle områder og det socialistiske 
samfund fødes. Der er tale om en proces, hvorunder de 
kapitalistiske relationer afskaffes.

Kapitalismens almene krise er resultatet af skærpelsen 
af alle dens modsigelser, først og fremmest dens grundlæg
gende modsigelse mellem produktionens samfundsmæssige 
karakter og den privatkapitalistiske form for tilegnelse. 
Tydeligst kommer denne modsigelse til udtryk i skærpelsen 
af modsigelsen mellem lønarbejde og kapital. Op mod mono
polernes undertrykkelse sætter arbejderklassen sine krav og 
sin kamp. I imperialismens tidsalder er den kapitalistiske 
verden som helhed moden til en socialistisk revolution. 
Men imperialismens kæde kan til at begynde med kun 
gennembrydes i dens svageste led. I begyndelsen af vort 
århundrede var dette led Rusland, hvor der var opstået 
de nødvendige betingelser for revolutionens sejr, og hvor



     
     

 
 

  
   
  
  
  

     
    

 
 

  
   
  
  
  

  

     
       
   
  
  
  

der havde udviklet sig et proletariat med rig erfaring i 
klassekamp, og som var ledet af et marxistisk-leninistisk 
parti.

Den socialistiske oktoberrevolution i Rusland indledte 
processen for en revolutionær omstyrtning af kapitalismen; 
den blev et vendepunkt i verdenshistorien. Med oktober
revolutionens sejr ophørte kapitalismen at være det eneste 
verdensomfattende system.

Kapitalismens almene krise er en vidtspændende pro
ces; den omfatter alle sider af det kapitalistiske samfunds
liv (økonomi, politik, ideologi) og alle lande inden for det 
kapitalistiske verdenssystem. For kapitalismen findes ingen 
udvej af dens almene krise. Herom sagde Leonid Bresjnev 
på de europæiske kommunistiske og arbejderpartiers konfe
rence i Berlin i juni 1976: “Denne krise kan ikke standses 
hverken af imperialisternes militærpolitiske blokke eller 
kaprustning, hverken af monopolernes økonomiske inte
gration, udsigten
Hovedtræk ved 
kapitalismens 
almene krise

til sociale reformer eller repressalier. “ 
Følgende hovedtræk er karakte
ristiske for kapitalismens almene 
krise gennem hele dens udviklings
periode:

1) Verdens opdeling som resultat af oktoberrevolutionens 
sejr i to modstående økonomiske samfundssystemer, det kapi
talistiske og det socialistiske, og deres indbyrdes kamp. 
Denne proces indledtes med den socialistiske oktoberrevo
lution. Efter at det socialistiske verdenssystem er opstået 
og har befæstet sig, kan kapitalismens situation ikke læn
gere kun bestemmes af dens indre processer alene. Imperia
lismens positioner afhænger nu også i høj grad af, hvor 
stærkt det socialistiske system er. Under indflydelse af 
dets styrkelse og udvikling svækkes imperialismens positi
oner, det kapitalistiske verdenssystems dominanssfære ind
skrænkes og kapitalismens almene krise uddybes.

Den antagonistiske modsigelse mellem de to modstående 
samfundssystemer udgør den grundlæggende modsigelse i 
kapitalismens almene krise. Tvekampen mellem de to sy
stemer foregår på det økonomiske område i form af økono
misk kappestrid; på det politiske område gennem de socia
listiske landes afsløring af imperialisternes aggressive pla
ner og bistand til de folk, der kæmper for uafhængighed; 
på det ideologiske område gennem afsløring af borgerlige 
talsmænds snak om kapitalismens urokkelighed. På verdens



  
 
       
   
      
 

 
 

  
 

  
 
       
   
     
 

 
 

  
 

  
 
       
   
      
 

    
 

arenaen ændres styrkeforholdet til fordel for socialismen 
og til ugunst for imperialismen. Heri udtrykkes den lov
mæssige historiske proces for overgangen fra kapitalisme til 
socialisme i international målestok, hvilket er vor tidsal
ders hovedindhold.

2) Krise i imperialismens kolonisystem og dets opløsning, 
som ender med fuldstændigt sammenbrud for imperialis
mens gamle koloniherredømme.

Under kapitalismens almene krise tilkæmper kolonifol
kene sig, med støtte fra den socialistiske verden og den 
internationale arbejderbevægelse, statslig selvstændighed og 
udfolder derefter en kamp for økonomisk selvstændighed 
og for afskaffelse af imperialismens herredømme.

3) Skærpelse af de indre modsigelser i de imperialistiske 
landes økonomi, som bliver stadig mere ustabil, hvilket 
kommer til udtryk i ustabilt væksttempo, dybtgående so- 
cial-politiske kriser og fortsat krise i den kapitalistiske 
verdensøkonomi.

Skærpelsen af konflikterne mellem det borgerlige sam
funds klasser, mellem monopolgrupperne og mellem de 
imperialistiske lande fører uundgåeligt til voksende øko
nomisk og politisk ustabilitet i det kapitalistiske system, 
til undergravning af imperialismens positioner indefra og 
til uddybning af kapitalismens almene krise.

4) Voksende krise i borgerlig politik og ideologi. Kam
pen mellem monopolerne og de antimonopolisliske kræfter 
tiltager. Bourgeoisiet griber enten til forstærket reaktion 
eller forskellige manøvrer i form af delvise indrømmelser 
og social demagogi. I begge tilfælde skærpes klassekampen. 
Borgerlige ideologer søger hjælpeløst og febrilsk efter nye 
former for forsvar af kapitalismen. Den marxistisk-leninis
tiske læres indflydelse vokser.

3. FASER AF KAPITALISMENS ALMENE KRISE

Første fase i kapitalismens almene krise indledtes i
forbindelse med første verdenskrig som resultat af oktober-

tionenssejr ophørte at være det eneste samfundssystem i 
verden. I Sovjetrusland opstod et nyt samfundssystem —

Første fase i 
kapitalismens 
almene krise

revolutionens sejr og varede frem 
til anden verdenskrig. Denne fases 
vigtigste kendetegn er, at kapita
lismen som følge af oktoberrevolu-



 
  
   
  
    
             

 
  
   
  
    
             

 
      
  
    
              

socialismen. Opbygningen af det socialistiske samfund i 
USSR fandt sted under kapitalistisk omringning, hvorun
der der iværksattes forskellige fjendtlige handlinger — støt
te til den indre kontrarevolution, 14 imperialistiske staters 
væbnede intervention under borgerkrigen, handelsøkono
misk og diplomatisk blokade af den unge socialistiske stat 
m. m. — altsammen med det formål at undergrave og af
skaffe sovjetmagten. Men alle disse fjendtlige, imperialisti
ske aktioner endte med nederlag. Den internationale imperia
lisme viste sig ude af stand til at hindre det socialistiske 
systems sejr i Sovjetunionen. 1 løbet af historisk kort lid 
(10—15 år) blev Sovjetunionen forvandlet fra et efterble- 
vent landbrugsland til et højt udviklet industri- og land
brugsstat. Som resultat af de første femårsplaners vellyk
kede gennemførelse mere end 7-doblede USSR sin industri
produktion i 1940 sammenlignet med 1913, mens dens andel 
af verdens samlede industriproduktion voksede fra 3 pct. 
i 1917 til 10 pct. i 1937. USSR var blevet verdens næst
største industrimagt.

Under indflydelse af den sejrrige oktoberrevolution og 
dannelsen af den mangenationale sovjetslat på basis af lig
hed og gensidig bistand mellem folkene i USSR antog de 
nationale befrielseskampe mod imperialismen i kolonierne 
og de afhængige lande et kolossalt omfang. Over hele koloni
verdenen gik en bølge af større eller mindre opstande. 
Imperialismens kolonisystem kom ud i krise.

Det kapitalistiske systems økonomiske og politiske ustabi
litet i verdensimperialismens centrer voksede betydeligt. De 
økonomiske kriser i denne periode (især verdenskrisen 
1929-33) nåede en hidtil uset dybde og ødelæggende styrke. 
I de kapitalistiske lande skærpedes markedsproblemet, der 
opstod en kronisk underudnyttelse af produktionsanlæggene 
samt massearbejdsløshed. De herskende klasser søgte at 
svække disse økonomiske rystelser gennem foranstaltninger 
af statsmonopolistisk karakter, ved statsindgreb i den kapi
talistiske reproduktion. 1 de kapitalistiske lande voksede 
arbejdernes revolutionære bevægelse, strejkerne bredte sig 
og de kommunistiske partier vandt større politisk indfly
delse blandt masserne. 1 bestræbelserne på at undergrave den 
revolutionære bevægelses udvikling forstærkede monopolbour
geoisiet den politiske reaktion. Flere lande, hvor bourgeoisiet 
var ude af stand til at opretholde sit herredømme med de 
traditionelle metoder for borgerligt demokrati, vendte sig 



            
     

         

            
     

          

                  
            

  

i retning af fascismen — monopolkapitalens mest reaktio
nære og aggressive kræfters diktatur.

Perioden mellem de to verdenskrige var kendetegnet ved 
skærpelsen af de imperialistiske modsætninger som følge af 
de kapitalistiske landes ujævne udvikling. Den kapitalistiske 
verden var opdelt i to fjendtlige militærpolitiske blokke. 
De vigtigste deltagere på den ene side var Tyskland, Italien 
og Japan, på den anden side USA, England og Frankrig. 
Kampen mellem dem førte til anden verdenskrig, der blev 
startet af de fascistiske landes blok. Den internationale 
imperialisme knyttede vidtgående planer til denne krig. 
Den skulle angiveligt løse deres egne indre modsigelser, 
være et slag mod den revolutionære arbejderbevægelse og 
de nationale befrielsesbevægelser, ligesom den gennem en 
tysk-fascistisk aggression mod øst, skulle likvidere Sovjet
unionen, verdens første socialistiske land. Men alle disse 
beregninger slog fejl. Anden verdenskrig sluttede med et 
totalt militært nederlag for blokken af fascistiske stater, 
verdensimperialismens mest aggressive stødtrop. En afgø
rende rolle i denne kamp spillede Sovjetunionen. I en række 
europæiske og asiatiske lande foregik dybtgående folke
demokratiske omdannelser. Imperialismens internationale 
og indre positioner var alvorligt svækket. Disse historiske 
begivenheder, som betød dybtgående kvalitative forskyd
ninger i udviklingen af kapitalismens almene krise betin
gede denne krises overgang til næste fase.
. . r . Anden fase indledtes i forbindelse

kapitalismens med anden verdenskrig SOm resul
almene krise tat a‘ Sovjetunionens historiske

sejr i krigen og oprettelsen af fol
kedemokratiske styrer i en række europæiske og asiatiske 
lande og varede frem til sidste halvdel af 50’erne. Det 
vigtigste kendetegn ved den anden krisefase bestod i, at 
kapitalismen ikke længere var det eneste verdensomfattende 
samfundssystem. Socialismen havde bredt sig til flere lande 
og var blevet et verdenssystem. Mens det socialistiske sy
stem før anden verdenskrig tegnede sig for ca. 16 pct. af 
hele verdens territorium, 8 pct. af befolkningen og 10 pct. 
af verdens industriproduktion, så var tallene ved slutnin
gen af anden fase 26 pct. af verdens territorium, 1/3 af 
befolkningen og ca. 27 pct. af verdens samlede industri
produktion. De socialistiske lande har udviklet et alsidigt 
indbyrdes samarbejde og har ved at benytte planøkono- 



 
   
          
   
     
   

 
   
          
   
     
   

 
   
          
   
     
   

miens fordele opnået store resultater i den økonomiske kap
pestrid med kapitalismen. I midten af 50’erne var de socia
listiske landes industriproduktion mere end tredoblet i 
forhold til før krigen, mens de kapitalistiske landes pro
duktion kun var fordoblet.

1 denne situation forsøgte imperialismen at bremse den 
socialistiske verdens vækst og konsolidere sine egne interna
tionale positioner ved hjælp af kold krig, ved at oppiske 
international spænding, ved at indskrænke økonomiske 
og handelsforbindelser med de socialistiske lande, iværk
sætte kaprustning og forberede krig imod socialismen. Impe
rialismens politiske hovedmål med disse forehavender var 
at ændre det internationale styrkeforhold til egen fordel. 
Men disse planer gik i vasken. Som følge af de socialistiske 
landes fortsatte økonomiske vækst og forstærkede forsvar 
skete der dybtgående kvalitative forskydninger i det inter
nationale styrkeforhold til fordel for socialismen og til ugunst 
for imperialismen. Netop på grutidlag heraf drog den 
kommunistiske bevægelse den vigtige slutning, at krig ikke 
længere er fatalt uundgåelig — at der er opstået real mulig
hed for at forebygge en atomverdenskrig — mulighed for 
at de socialististiske lande mere effektivt kan modsætte sig 
den imperialistiske magtpolitik med deres egen politik for, 
fredelig sameksistens mellem lande med forskellige samfunds
systemer.

I anden fase af kapitalismens almene krise foregik dybt
gående ændringer i folkenes nationale befrielsesbevægelser i 
kolonierne og de afhængige lande, idet kolonisystemets krise 
voksede over i dets faktiske sammenbrud. Under presset 
af de undertrykte folks kamp, der støttedes af de socialis
tiske lande, den demokratiske bevægelse og arbejderbevæ
gelsen i de kapitalistiske lande gik det britiske, det franske, 
det belgiske og det hollandske koloniimperium i opløsning. 
4/5 af kolonibefolkningen i Asien og Afrika frigjorde sig 
fra koloniherredømmet. Snesevis af tidligere kolonier 
og halvkolonier opnåede politisk uafhængighed og blev 
selvstændige, suveræne stater. Kolonisystemets sammen
brud var et af de voldsomste slag mod verdensimperia
lismen.

De indre forbindelser i verdensimperialismens centrer 
ændrede sig væsentligt. Stor betydning for de udviklede 
kapitalistiske landes økonomi havde følgerne af anden ver
denskrig, og fra begyndelsen af 50’erne også den tekniske 



 

                   
   

 

                 
   

 

             
   
   

og videnskabelige revolution. For at stimulere den økono
miske vækst og anvende videnskabens og teknikkens resul
tater tyede de herskende klasser til et omfattende system 
af statsmonopolistiske foranstaltninger, hvorunder stats
lig opmuntring til akkumulation af kapital gennem omfor
deling af nationalindkomsten, gennemførelse af en skatte
politik til fordel for monopolerne, som kunne opnå fordel
agtige kreditter og tilskud på skatteydernes, først og frem
mest den arbejdende befolknings regning samt statsmono
polistisk regulering af økonomien. En særlig plads i delte 
system af foranstaltninger indtager økonomiens militari
sering, som efter oprettelsen af NATO (1949) har antaget 
et for fredstid hidtil uset omfang. Med denne militarise
ring af økonomien regnede monopolkapitalen med at kunne 
sikre en stabil vækst i produktionen og overvinde krisefæ
nomenerne i økonomien. Men militariseringen af økonomien, 
som skaffer rustningsmonopolerne mægtige profitter, ud
matter i virkeligheden de nationale ressourcer og fører til 
skærpelse af den kapitalistiske reproduktions modsigelser. 
Kendsgerningerne har vist, at i USA og England, hvor 
militærudgifterne satte rekorder, forstærkedes krisefæno
menerne, mens produktionens væksttempo var det laveste 
sammenlignet med vesteuropæiske lande og Japan, hvor 
økonomiens militarisering i 50’erne ikke antog et så stort 
omfang.

Karakteristisk for anden fase af kapitalismens almene 
krise var uddybningen af de interimperialistiske mod
sigelser. Som følge af den ujævne udvikling foregik der en 
væsentlig forskydning af styrkeforholdet mellem de imperi
alistiske magter, hvorved deres placering i det kapitalistiske 
verdensøkonomiske system ændredes. Mens USA ved af
slutningen af anden verdenskrig var absolut dominerende 
i den kapitalistiske verdensproduktion, havde de mistet 
denne dominans i sidste halvdel af 50’erne. USA’s andel 
af den kapitalistiske verdens industriproduktion var i 1948 
på 55,2 pct., men faldt i 1958 til 46,1 pct. I samme tids
rum var andelen for de tre europæiske lande BRD, Frank
rig og Italien steget fra 10,8 pct. til 20 pct., altså næsten 
en fordobling. Også Japans rolle var vokset betydeligt. 
På dette grundlag skærpedes modsigelserne mellem de im
perialistiske lande, hvilket blandt andet kom til udtryk 
i oprettelsen af den statsmonopolistiske gruppe, Det Euro
pæiske Økonomiske Fællesskab (EEC) i 1957.



 
 

  
     
        
 
  
    

 
 

  
     
        
 
  
    

     
     
        
 
  
    

Tredje fase i 
kapitalismens 
almene krise

I anden halvdel af 50’erne trådte 
kapitalismens almene krise ind i 
sin tredje fase. Det særlige ved 
denne fase var, at den ikke be

gyndte i forbindelse med en verdenskrig, men under kap
pestrid og kamp mellem to systemer, mellem de socialis
tiske landes politik for fredelig sameksistens og den im
perialistiske magt- og koldkrigspolitik. Det væsentligste 
kendetegn ved denne tredje fase er, at imperialismen som 
følge af det ændrede styrkeforhold mellem socialismen og 
kapitalismen nu har mistet det historiske initiativ og rol
len som dominerende faktor i verdensbegivenhedernes gang. 
Denne rolle er overgået til socialismens verdenssystem, som 
er blevet den udslaggivende faktor i menneskehedens ud
vikling.

Følgende fænomener og processer kendetegner det sociale 
og økonomiske indhold i tredje fase af kapitalismens almene 
krise. Der skete dybtgående kvalitative forskydninger i 
socialismens verdenssystem, der trådte ind i en ny udvik
lingsfase; i slutningen af 50’erne var socialismens sejr i 
Sovjetunionen fuldstændigt og endeligt sikret; i mange 
folkedemokratiske lande havde man lagt grunden til et 
socialistisk samfund, og endelig havde den socialistiske revo
lution sejret i Cuba. Et alsidigt økonomisk, teknisk og 
videnskabeligt samarbejde udfoldede sig mellem de socia
listiske lande, som tillige forbedrede samordningen af deres 
samfundsøkonomiske planer. De socialistiske landes økono
mi udvikles fortsat i høje og stabile tempi, ligesom befolk
ningens velstand hele tiden forbedres. De socialistiske lan
des industriproduktion var i 1971 næsten 14 gange højere end 
i 1937, mens den i den kapitalistiske verden kun var ble
vet 4,6 gange større.

Imperialismen forsøger at modvirke socialismens tilta
gende styrke, at tilpasse sig de nye forhold og genvinde 
det historiske initiativ; det gør den ved på den ene side 
at fortsætte koldkrigspolitikken og oppiske den inter
nationale spænding, forstærke militariseringen af økono
mien og kaprustningen, og på den anden side ved at til
stræbe en styrkelse af sine positioner i kappestriden med 
socialismen ved blandt andet al stimulere den økonomiske 
vækst og anvende den tekniske og videnskabelige revolu
tions resultater med den statsmonopolistiske kapitalismes 
metoder. Men disse forsøg har vist sig utilstrækkelige til at 



  
 

 

   
   
           
   

  
 
   
   
           
  
 

 

  
 
   
   
           
  
 

 

ændre verdensudviklingens hovedlinie — den fortsatte æn
dring af styrkeforholdet til fordel for socialismen og til 
ngunst for imperialismen. Som det siges i Hoved dokumentet 
fra den internationale Moskva-konference i 1969: “Imperi
alismen er ude af stand til at genvinde det historiske ini
tiativ, den har tabt, og dreje vor tids verdensudvikling 
baglæns. Det er det socialistiske verdenssystem, den inter
nationale arbejderklasse, alle revolutionære kræfter, der be
stemmer hovedretningen for menneskehedens udvikling."1)

Et vigtigt kendetegn ved tredje krisefase er, at koloni
systemets sammenbrudsproces tog til og afsluttedes. Med 
særlig kraft udfoldede den antikoloniale bevægelse sig i 
Afrika, hvor de fleste undertrykte folk opnåede frihed og 
national selvstændigbed. For de nationale befrielsesbevæ
gelser er opgaven ikke bare at styrke den politiske selv
stændighed — stadig større betydning får kampen for'øko- 
nomisk uafhængighed, for udvikling af en national industri 
og for udryddelse af kolonialismens økonomiske rødder, de 
fremmede monopolers herredømme i de unge staters øko
nomi.

Imperialismen forsøger på alle måder at standse de vok
sende nationale befrielsesbevægelser ved hjælp af gamle, 
traditionelle metoder til militær underkuelse (den ameri
kanske aggression i Vietnam, Algier-krigen osv.) såvel som 
med neokolonialistiske midler.

Men imperialismens neokolonialistiske politiksom helhed 
når ikke de opstillede mål. Under tredje fase af kapitalismens 
almene krise er kolonisystemets sammenbrud endeligt. På 
ruinerne af de tidligere kolonier er der opstået mere end 70 
nye selvstændige stater. Folkene i disse lande forstærker 
kampen for styrkelse af deres selvstændighed; nogle af dem 
har opnået at fordrive de fremmede monopoler og betrådt 
en ikke-kapitalistisk udviklingsvej.

Krisens tredje fase er præget af voksende modsætninger 
i verdensimperialismens centrer. Kapitalismens ujævne 
udvikling har ændret styrkeforholdet mellem de imperia
listiske lande. USA’s oer Eerlands andel af industriproduk
tionen for perioden 1958-68 dalede således fortsat, mens 
Japans og BRD’s andel steg. På dette grundlag uddybes 
industri- og handelskonkurrencen, og kampen mellem de 



  
   
     
       
    

  
   
     
       
    

  
   
     
       
    

imperialistiske lande og de store monopoler om indfly
delsessfærer og afsætningsmarkeder skærpes. Der opstår ho
vedcentrer for imperialistisk rivalisering.

Karakteristisk for denne periode er udformningen af 
et udviklet statsmonopolistisk, kapitalistisk system, der 
af monopolbourgeoisiet betragtes som det vigtigste red
skab til bevarelse af det kapitalistiske systems grundpil
ler. I vid udstrækning anvendes løftestænger som statslig 
stimulering af produktionens monopolistiske koncentra
tion og kapitalens akkumulation, statslig stimulering af 
den tekniske og videnskabelige udvikling samt statslig regu
lering og programmering af økonomien. De monopolistiske 
sammenslutninger udnytter den tekniske og videnska
belige revolutions nyeste resultater og produktionens au
tomatisering og “rationalisering11 til at opnå maksimale 
profitter gennem forstærket udbytning af arbejderklassen 
og hele den arbejdende befolkning. Som følge heraf skærpes 
de sociale konflikter og modsætningerne mellem arbejde 
og kapital, mellem monopolbourgeoisiet og befolknings
flertallet. Proletariatets klassekamp er taget til i omfang. 
Det er kommet til kæmpemæssige landsomfattende strej
ker (Frankrig og Italien). De social-politiske kriser er blus
set op. Strejkebevægelsen har taget et enormt omfang. 
Gennem hårdnakkede strejker, gennem økonomiske og po
litiske aktioner har arbejderklassen fået opfyldt en række 
vitale krav. Stillet over for arbejdernes voksende sociale 
protest anvender monopolerne og den borgerlige stat åben
lyse repressalier og folkefjendtlige love, de manøvrerer, 
tyr til social demagogi, går med til delreformer og indrøm
melser (nominallønsforhøjelser, bevillinger til uddannelse, 
socialforsorg, sundhedsvæsen osv.). Men selv med sådanne 
foranstaltninger er monopolbourgeoisiet ikke i stand til 
at overvinde kapitalismens medfødte skavanker og funda
mentale modsigelser, standse de sociale konflikter og klas
sekampen eller bremse det kapitalistiske systems svæk
kelse og underminering. Som det blev fremhævet i beret
ningen til SUKP’s 24. kongres i 1971: “Den nuvæ
rende kapitalismes særlige træk har i betydelig grad sin 
forklaring i, at den tilpasser sig til den nye situation i ver
den. Under de betingelser, som tvekampen med socialismen 
byder, frygter de kapitalistiske landes herskende kredse 
mere end nogen sinde, at klassekampen skal vokse over i 
en revolutionær massebevægelse. Deraf kommer bourgeoi



   
                    
  

   
                    
 

 

   
                    
  

siets bestræbelse for at anvende mere maskerede former for 
udbytningen og undertrykkelsen af den arbejdende befolk
ning, dets villighed til i en række tilfælde at gå med til 
delvise reformer, for om muligt at bevare sin idémæssige 
og politiske kontrol med masserne... Tilpasning til nye be
tingelser betyder imidlertid ikke stabilisering af kapi
talismen som system. Kapitalismens almene krise uddy
bes fortsat.111)

Ved overgangen til 70’erne og i de følgende år skete nye 
forskydninger i udviklingen af kapitalismens almene krise. 
I sin omtale af hovedtendenserne i international udvikling 
sagde Bresjnev i beretningen på SUKP’s 25. kongres (1976), 
at historiens forløb i de senere år havde bekræftet rigtig
heden af den 24. partikongres’ slutning om uundgåeligheden 
af fortsat uddybning af kapitalismens almene krise.

På samme tid er det socialistiske verdenssystems rolle og 
betydning fortsat vokset. Årsagen hertil er for det første 
en betydelig stigning i de socialistiske landes industrielle, 
forsvarsmæssige og teknisk-videnskabelige potentiel. Mens 
de socialistiske landes andel af verdens samlede industri
produktion i midten af 50’erne var 27 pct., udgør den i dag 
over 40 pct. Den økonomiske udvikling i det socialistiske 
samvirkes lande forløber stærkt og dynamisk. Hvad angår in
dustriproduktion, så overgår Comecon-landene nu både 
Vesteuropa og USA. Deres årlige gennemsnitlige vækst
tempo igennem 25 år (1950-75) har været mere end dobbelt 
så højt som i de udviklede kapitalistiske lande.

For det andet findes årsagen i den betydelige styrkelse 
af verdenssocialismen som samfundssystem, i dens kvalita
tivt nye sociale modenhedsniveau samt i dens indtræden 
i en ny udviklingsfase. I Sovjetunionen er det udviklede 
socialistiske samfund opbygget, og det sovjetiske folk 
er godt på vej til at skabe den materielle og tekniske basis 
for kommunismen. De fleste andre socialistiske lande er 
i gang med at opbygge den udviklede og modne socialisme. 
Det alsidige samarbejde mellem socialistiske lande er kom
met op på et kvalitativt nyt trin. Landene har indledt øko
nomisk integration på basis af kompleksprogrammet fra 
1971, beregnet for en periode på 15-20 år. Derfor kan vi 



      
           
      
  

      
           
      
  

      
           
      
  

sige, at verdenssocialismen som samfundssystem har nået 
et kvalitativt nyt socialt modenhedsniveau. Følgelig er 
også dens indflydelse på menneskehedens udvikling øget. 
Landene i det socialistiske samvirke er blevet fredens urok
kelige bolværk og en magtfuld kraft i den revolutionære 
udvikling i verden. På den anden side er verdenskapilaiismen 
som samfundssystem præget af forstærket social-økonomisk 
og politisk ustabilitet og af tiltagende opløsning.

I de imperialistiske lande findes indflydelsesrige reak
tionære kræfter — det militær-industrielle kompleks, krigs
lystne politiske og militaristiske kredse samt rustnings
monopolerne, som tjener fedt på oprustningen — der alle 
forsøger at dreje verdensudviklingen baglæns, at oppiske 
international spænding og underminere det internationale 
samarbejde.

Under disse forhold vokser betydningen af kampen 
mod den reaktionære, borgerlige propaganda, der forsø
ger at puste nyt liv i gamle dogmer om kold krig, 
og som søger at stille den fredelige sameksistens op mod 
en holdning, der bygger på undergravning af det gensidigt 
fordelagtige internationale samarbejde og på indblanding i 
de socialistiske landes indre anliggender. Det er ligeledes 
nødvendigt skarpt at tilbagevise ethvert forsøg fra reak
tionær borgerlig ideologi på at udsprede bagtalelser af 
det socialistiske system og rose og forskønne den borgerlige 
livsform.

De socialistiske landes udenrigspolitiske linie for frede
lig sameksistens og internationalt samarbejde har som al
ment demokratisk og humant sigte at bevare freden og sel
ve grundlaget for menneskehedens eksistens, en linie som 
er i overensstemmelse med alverdens befolknings vitale 
interesser. Samtidig er denne linie en klassepolitik i overens
stemmelse med den internationale arbejderklasses afgørende 
interesser, en politik der skaber de gunstigste betingelser 
for udviklingen af den verdensomspændende revolutio
nære proces gennem resultatrig opbygning af socialismen 
og kommunismen i de socialistiske lande, udfoldelse af 
arbejderklassens kamp i de kapitalistiske lande mod mono
polbourgeoisiets herredømme og for social frigørelse, fort
sat opsving i folkenes nationale befrielseskampe i udvik
lingslandene, for fuldstændig og endelig frigørelse fra den 
imperialistiske overmagt og for sociale og økonomiske 
fremskridt.



 
     
     
    
  
   
   

 
     
     
    
  
   
   

 
     
     
    
  
   
   

I vor tid findes endvidere kvalitative forskydninger i 
relationerne mellem folkene i de befriede lande og imperia
lismen samt i selve den nationale befrielsesbevægelses ind
boid. Imperialismens militære og politiske positioner i 
Sydostasien er betydeligt undergravet; det vietnamesiske 
folks heltemodige kamp resulterede i nederlag for den ameri
kanske imperialismes væbnede intervention i Vietnam; landet 
er nu genforenet i en enhedsstat, den socialistiske republik 
Vietnam; i Laos og Kampuchea sluttede de patriotiske kræf
ters kamp med oprettelsen af et progressivt, folkedemokratisk 
styre. I Afrika er det sidste, det portugisiske koloniimperi
um sunket i grus under befrielsesbevægelsens anslag. Det
te endeligt for den portugisiske kolonialisme, der bremsede 
Afrikas vej frem til fuldstændig frigørelse, var en stor sejr 
for de afrikanske folk og for progressive kræfter i hele verden. 
Frem af ruinerne af de portugisiske kolonier er vokset et 
folkestyret Angola og andre stater, som er slået ind på en 
uafhængig udviklingsvej.

I de seneste år er indtrådt en ny fase i udviklingslan
denes kamp for økonomisk selvslændighed, mod de udvik
lede kapitalistiske landes udplyndring af de befriede lande, 
en udplyndring som imperialismen har sat i system og på
tvunget folkene i disse lande for mange årtier siden. Gennem 
“skæv“ udveksling, kapitaleksport og ydmygende aftaler 
har monopolerne systematisk hentet kæmpeprofitter hjem 
fra kolonierne og de afhængige lande.

Fra begyndelsen af 70’erne er der sket væsentlige ænd
ringer i de handelsøkonomiske relationer mellem imperia
lismen og udviklingslandene; disse relationer er ligesom 
hele imperialismens neokolonialistiske politik kommet ind 
i en krise. Under det nye styrkeforhold i verden har udvik
lingslandene kunnet udnytte den voksende mangel på rå
stoffer og brændsel og er gået til angreb på det traditionelle 
system for relationer med de imperialistiske lande.

Udviklingslandene stræber stadig mere heniinod fælles 
aktioner for genoprettelse af national suverænitet over deres 
respektive naturressourcer. Med de olieproducerende landes or
ganisation OPEC som forbillede opretter mange udviklings
lande nu fælles handelssammenslutninger. Udviklingslan
dene har forhøjet skatterne fra de udenlandske monopoler og 
får nu størsteparten af eksportindtægterne derfra. Mange 
afrikanske, asiatiske og latinamerikanske lande har natio
naliseret en række udenlandske monopolers ejendom, de har 



      
 
    
                  

     
 
    
                  

      
 
    
                  

ved laget love, som begrænser udførsel af overskud og som 
hindrer udenlandske selskaber adgang til nøglebrancher i 
disse landes økonomiske liv. De befriede lande gør sig store 
bestræbelser for at oprette deres egen industri, grundlaget 
for økonomisk uafhængighed, og indføre tekniske nyheder 
i deres økonomi. I denne henseende yder de socialistiske 
lande dem en stor og uselvisk bistand.

Det er karakteristisk for vor tids nationale befrielses
bevægelser, at folkenes kamp mod imperialismen i mange 
udviklingslande vokser sammen med kampen for progres
sive samfundsomdannelser, og at de nationale befriel
sesrevolutioner vokser over i nationalt-demokratiske revo
lutioner. Del gælder først og fremmest lande, som er slået 
ind på en udvikling i socialistisk retning.

Væsentlige skred i de nationale befrielsesbevægelser 
vidner om nye, betydelige resultater i folkenes kamp i 
udviklingslandene for national og social frigørelse og om 
disse landes voksende bidrag til den fælles kamp mod impe
rialismen, for menneskehedens sociale fremskridt.

Et vigtigt træk ved uddybelsen af kapitalismens al
mene krise er den betydelige og mangesidede skærpelse af 
modsigelserne i imperialismens centrer, de stærkeste rys
telser i den kapitalistiske verden siden anden verdenskrig, 
den skærpede krise i den kapitalistiske verdensøkonomi. 
De interimperialistiske modsigelser er tilspidset i de senere 
år. Således er den statsmonopolistiske gruppering af syv 
vesteuropæiske lande med England i spidsen (EFTA) fal
det fra hinanden, mens England, Irland og Danmark er 
blevet optaget i Fællesmarkedet. Hermed er der opstået 
ændringer i styrkeforholdet mellem de imperialistiske lande, 
og tre rivaliserende hovedcentrer er opstået: Fællesmarkedet, 
USA og Japan. Samtidig forstærkes modsigelserne i hvert 
af disse centrer.

Også krisen i kapitalismens valutasystem er skærpet. 
Den kapitalistiske verdens økonomi blev hårdt rystet under 
energikrisen i 1973, som først og fremmest gav sig udslag 
i oliemangel. Den imperialistiske propaganda påstod, at 
skylden herfor lå hos de arabiske olielande, som i efteråret 
1973 reducerede deres olieeksport til de vigtigste kapitalis
tiske lande. Men den egentlige årsag til energikrisen var 
monopolernes hæmningsløse udnyttelse af de kapitalistiske 
landes energiressourcer, den anarkiske og planløse udvik
ling af deres brændsels- og energibasis, først og fremmest 



     
 
            
   
 

     
 
            
   
 

     
 
            
  
 

de største olieinonopolers rovgriske virksomhed, den af dem 
kunstigt skabte krisesituation, som de udnyttede til at 
skrue priserne på olieprodukter op og dermed mangedoble 
deres indtægter.

I kapitalistiske lande skærpes den økologiske krise 
(forurening af miljøet, luften og vandet) som er en følge af 
samfundets manglende kontrol med og den privatkapitalis
tiske udnyttelse af det videnskabelige og tekniske frem
skridts resultater.

70’erne var præget af voksende økonomisk ustabilitet i 
de imperialistiske lande og af de hidtil skarpeste modsigel
ser i den kapitalistiske reproduktion siden krigen; den stats
monopolistiske regulering af økonomien — et system af 
foranstaltninger, truffet af den borgerlige stat til stabili
sering af den økonomiske udvikling — har klart været en 
fiasko, hvilket fremgår af følgende: i 1974-75 havde de ka
pitalistiske lande den største overproduktionskrise siden 
de store kriseår 1929-33, og arbejdsløsheden var den største 
efter krigen; i slutningen af 1975 fandtes 17,5 millioner ar
bejdsløse i de industrielt udviklede kapitalistiske lande. 
Det særlige ved disse økonomiske rystelser i de kapitalistiske 
lande beslår i, at den dalende produktion og den voksende ar
bejdsløshed foregår samtidig med voldsomme prisstigninger; 
den krybende inflation i 60’erne (prisstigning på 2-3 pct. 
årligt) blev i 70’erne til galoperende inflation (årlige pris
stigninger i de udviklede kapitalistiske lande på over 10 
pct. i gennemsnit i årene 1973-76.) Den voksende arbejds
løshed og inflationen har medført en betydelig svækkelse 
af den arbejdende befolknings købekraft, hvilket i de fleste 
kapitalistiske lande har resulteret i det hidtil største fald 
i reallønnen efter krigen.

De økonomiske rystelser i den kapitalistiske verden led
sagedes af voksende politisk ustabilitet for det kapitalistiske 
system; de seneste års tydeligste eksempler herpå er store 
begivenheder som de fascistiske regimers sammenbrud i 
Portugal og Grækenland samt de langtrukne sociale og po
litiske kriser i Italien og Spanien.

På baggrund af den forværrede sociale og økonomiske 
situation for de arbejdende er modsigelsen mellem lønar
bejde og kapital, kapitalismens grundlæggende klassemod
sigelse, skærpet, de sociale konflikter i det borgerlige sam
fund er tiltaget og strejkebevægelsen er blevet mere omfat
tende. Mens antallet af strejkende i de udviklede kapita- 



 
       
   
 
 

 
       
   
 
 

 
       
   
 
 

lisliske lande i femåret 1965-69 udgjorde 164 millioner 
mennesker, var det tilsvarende tal for 1970-78 over 312 mil
lioner. Arbejdernes kamp måles ikke blot i en kvantita
tiv stigning, men navnlig i vigtige kvalitative forandringer. 
Ved siden af de tradtionelle krav om lønforbedringer og 
bedre arbejdsforhold sættes nu i stadig højere grad ind med 
sociale krav om radikale ændringer inden for uddannelse 
og sundhedsvæsen saml krav om, hvad der er nok så vigtigt, 
dybtgående sociale og økonomiske omdannelser, dvs. de
mokratisk kontrol med økonomien, nationalisering af de 
største monopoler og demokratisk planlægning af økonomien 
i de arbejdendes interesse. Arbejderklassens og alle arbej
dendes kamp i de kapitalistiske lande, en kamp som de kom
munistiske partier går i spidsen for, antager med andre ord 
stadig mere politisk karakter; den tager ikke bare sigte på 
opfyldelse af de dagsaktuelle økonomiske krav, men også 
på at sikre alle arbejdendes vitale interesser og på at ned
bryde selve grundlaget for den statsmonopolistiske kapita
lisme.

Af det her nævnte fremgår det, at den moderne samfunds
udvikling er kendetegnet dels ved en væsentlig svækkelse 
af verdenskapitalismen og en alsidig uddybning af det ka
pitalistiske systems indre modsigelser — og dels ved ver
denssocialismens fremgang, styrkelsen af alle antiimperia- 
listiske kræfter og et nyt opsving i den internationale revo
lutionære bevægelse. Dette skaber en ny og gunstigere si
tuation for alle revolutionære kræfters indsats i kampen 
for fred, demokrati og sociale fremskridt.



 
 

 

      

   
      

 
 

 

      

   
     

 
 

 

      

   
      

Kapitel 14
EN KRITIK AF MODERNE BORGERLIG 

POLITISK ØKONOMI, REFORMISME OG 
REVISIONISME

1. DEN MODERNE BORGERLIGE POLITISKE ØKONOMIS 
IDEMÆSSIGE KILDER

For at forsvare og støtte kapitalismen giver moderne bor
gerlig politisk økonomi sin egen fortolkning af de økonomi
ske processer, der foregår i verden. Udgangspunkterne for 
en undersøgelse af disse fænomener er den metodologi og de 
teorier, som blev skabt af den vulgære borgerlige politiske 
økonomi i 19. århundrede.

Det filosofiske grundlag for moderne borgerlig politisk 
økonomi er forskellige former for idealisme samt vul
gær materialisme. Dette kommer konkret til udtryk i de 
af borgerlige økonomer anvendte metoder til analyse af 
økonomiske processer.

Den psykologiske metode søger år
sy o ogisme sagerne til de økonomiske processer

i menneskets psyke. Genstand for undersøgelsen er menne
skenes adfærd, som i betydelig grad bestemmes af deres sub
jektive ønsker. Men i virkeligheden er det ikke menne
skets individuelle psyke, der bestemmer de økonomiske 
processer, men tværtimod produktionsrelationernes karakter 
og samfundets bestemte klassestruktur, der ligger til grund 
for menneskenes psyke og motiverne for deres adfærd.

Den mest kendte repræsentant for den psykologiske me
tode var den såkaldte østrigske skole, der opstod i 1870’ 
erne og som fremsatte teorien om den subjektive værdi. 
Menneskenes produktionsrelationer erstattedes af denne skole 
med menneskets forhold til tingene. Den undersøgte for
holdene mellem menneskets behov og midlerne til at dække 
disse behov. Denne metode førte uundgåeligt til al stille 
»orbruget over produktionen. Men i realiteten er det jo 



        
 
  
      
 

        

        
 
  
      
 
       

        
 
  
      
 

        

produktionen, som danner grundlag for samfundslivet. 
Den spiller den afgørende rolle i forhold til forbruget. Af 
produktionens omfang afhænger den samlede mængde af 
genstande, der går tilforbrug. Produktionen fremkalder nye 
behov, idet den skaber nye ting og indfører dem i forbruget . 
Afgørende indflydelse på forbrugets omfang og struktur har 
produktionens samfundsmæssige form, som disse økonomer 
helt så bort fra. De ignorerede ligeledes den kendsgerning, 
at i et klassesamfund har forbruget klassemæssig karakter.

Økonomer af denne skole betragtede studiet af udveks
lingen som et andet vigtigt problem. I udvekslingen til
sløres udbytningen af arbejderne; formelt stilles de lige med 
kapitalisterne som købere og sælgere. Dette punkt tiltræk
ker også i vore dage borgerlige økonomer, som kun over
fladisk beskriver de processer, der finder sted i omsætnings
sfæren. Den østrigske skole betragtede udvekslingen anti- 
historisk, løsrevet fra produktionen. 1 virkeligheden er 
selve udvekslingens opståen, dens udvikling og former be
tinget og bestemt af udviklingen af produktionen af mate
rielle goder. Men borgerlige økonomer tillægger udvekslingen 
den afgørende rolle.

Ved at se helt bort fra produktionens samfundsmæssige 
form formuleredes en række angiveligt evige og naturlige 
love, som skulle ligge til grund for menneskenes virke 
— loven om den subjektive værdi, sjældenhedsloven og 
andre. Disse love og alle andre af den politiske økonomis 
kategorier betragtedes som udtryk for menneskenes sub
jektive vurderinger og tilbøjeligheder.

Den østrigske skoles økonomer grundlagde den græn
senytteteori, som i modificeret form stadig anvendes i 
borgerlig politisk økonomi (se kapitel 2).
„ . , . , , ., Den bygger på forandringerne in-
metode den ior teknik som værende arsag

til forandringerne i økonomien. 
Her ignoreres karakteren af produktionsrelationerne og 
produktionsmidlernes ejendomsformer i samfundet. Selve 
produktivkræfterne reducerer de til teknik. At igno
rere produktionsrelationernes afgørendo rolle indebærer 
kun, at analysen reduceres til de økonomiske processers 
kvantitative karakteristika. Eftersom de borgerlige øko
nomer ikke undersøger produktionsrelationerne, kan de 
heller ikke forstå de økonomiske fænomeners væsen, deres 
lovmæssigheder, deres udviklingsretning, omfanget af de-



   
          
    
     
  

   
       
   
     
     
 

   
           
     
     
 

res virkning, deres samfundsmæssige følger eller historiske 
karakter.

Som forgængere for vor lids borgerlige økonomer kan 
nævnes den franske nationaløkonom Jean Baptiste Say og 
den tyske historiske skole.

Say var grundlægger af teorien om tre produktions
faktorer, som stadig anvendes i borgerlig politisk økonomi. 
1 henhold til denne teori medvirker tre faktorer i produk
tionen — arbejde, kapital og jord, liver af disse faktorer 
deltager i dannelsen af varens værdi, og ejeren af hver enkelt 
faktor modtager fuldt ud den del af de fremstillede varers 
værdi, som følger af produktiviteten af den tilsvarende 
produktionsfaktor.

Ved opstillingen af denne teori har man helt set bort 
fra den dobbeltsidede karakter af det arbejde, som skaber 
varen. I virkeligheden er det det abstrakte arbejde i produk
tionsprocessen, der skaber ny værdi, samtidig med at det 
konkrete arbejde overfører produktionsmidlernes værdi I il det 
nye produkt, idet disse midler udnyttes til at skabe en ny 
brugsværdi. Borgerlige økonomer identificerer varernes 
værdi med deres brugsværdi, og arbejdsprocessen med vær
didannelsesprocessen. Den omstændighed, at produktions
midlerne og jorden såvel som arbejdet er nødvendige ele
menter i enhver arbejdsproces, får borgerlige økonomer 
til at fremsætte den fejlagtige påstand, at de tre elementer 
udgør selvstændige værdikilder. I realiteten forholder det 
sig ikke således. Den nye værdi skabes kun af det abstrakte 
arbejde.

Teorien om de tre produktionsfaktorer, som ser bort fra 
kapitalismens samfundsmæssige produktionsrelationer, tje
ner til at tilsløre den kapitalistiske udbytning og til at pro
klamere interessefællesskab mellem klasserne i det kapita
listiske samfund.

Say forsøgte på alle måder at tilsløre det kapitalistiske 
samfunds modsigelser. Den såkaldte Say’s lov har vundet 
udbredelse i borgerlig politisk økonomi. Ifølge denne lov 
er økonomiske kriser umulige, eftersom varer sælges for 
varer, dvs. at hver sælger samtidig er køber. Således op
står ifølge Say en metafysisk ligevægt mellem sælgere og 
købere. Say åbnede kun mulighed for en delvis overpro
duktion, dvs. overproduktion i enkelte brancher, som for
klaredes med underproduktion i andre brancher. Udgangen 
af afsætningsvanskelighederne findes i en alsidig udvik- 

23«



  
              
        
    

  
              
       
   

  
              
        
    

ling af produktionen i de sekundære brancher. Herudfra 
fremholdt Say hver enkelt producents interesse i alles 
trivsel.

Say erstatter reelt vareomsætning med direkte udvoks 
ling af produkter. Men fremkomsten af penge som mel
lemled i udvekslingen skaber allerede en formel mulighed 
for .krise, en mulighed for at bryde varens metamorfose 
(forvandling til andre skikkelser). Denne mulighed bliver 
real ved overgangen til kapitalisme, når der opstår modsi
gelser mellem produktionens samfundsmæssige karakter 
og den privatkapitalistiske tilegnelse.

Den såkaldte tyske historiske skole er en anden kilde, 
som moderne borgerlige økonomer øser af. Karakteristisk 
for denne skoles talsmænd er den vulgære historisme, hvis 
grundlag er evolutionsideen om en jævn udvikling uden 
spring og revolutionære omvæltninger. Udvikling reduce
res til rent kvantitative ændringer. Den vulgære historisme 
går ud fra, at kapitalismen og de fænomener, som karakte
riserer den (privatejendom, samfundets opdeling i klasser 
osv.), varer evigt. Disse økonomer samlede et konkret hi
storisk materiale og skrev monografier over enkelte tyske 
langs og byers historie, men gav sig ikke i kast med nogen 
teoretisk analyse af de faktiske data. Samme fremgangsmåde 
anvendes i dag af borgerlige økonomer, som udelukkende 
begrænser sig til at klassificere statistisk materiale.

, , Dette metodologiske princip byg-Den sociale metode „ , . ,. ■ , . ,ger pa, at institutioner i det bor
gerlige samfund som staten og retten sættes frem i første 
række. Den materielle produktion ser man herunder helt 
bort fra. Metoden var karakteristisk for en social retning, 
der opstod i Tyskland i slutningen af 19. århundrede og 
for visse tendenser i den amerikanske institutional isme 
(forvaltning gennem institutioner) i begyndelsen af 20. 
århundrede.

Fortalere for den sociale retning skildrede produktionen 
som en rent teknisk proces, hvori der ikke skulle findes et 
gran af sociale elementer. Derfor betragtede de samfunds
relationerne uden nogen forbindelse med produktivkræf
ternes udvikling. De mente, det var retten, der dannede 
grundlag for samfundslivet. Ved at definere “den sociale 
økonomi" som “samarbejde mellem mennesker, der er for
bundet af retsnormer" erstattede disse økonomer reelt 
produktionsrelationerne med retslige relationer. De løsrev



        
 
       
     
    

        
 
       
     
    

        
 
       
     
    

retten fra økonomien og betragtede retten som et resultat 
af moralideer.

1 virkeligheden eksisterer retten ikke uden staten, uden 
et apparat, der er i stand til at gennemtvinge overholdelsen 
af retsnormer. Retten såvel som staten opstod som følge af 
ursamfundets opløsning og fremkomsten af privatejendom 
og klasser. Således er selve rettens opståen betinget af ænd
ringer i den materielle produktion. Retsnormernes indhold 
bestemmes af produktionsrelationernes karakter. I sla
vesamfundet, feudalsamfundet og under kapitalismen er 
både retten og staten et redskab for de herskende klasser til 
beskyttelse af bestemte former for privatejendom. I overens
stemmelse med ændringer i disse former ændres også retten.

Repræsentanter for den sociale metode har udarbejdet 
deres teorier for at indpode arbejderne illusioner om mu
ligheden af at forbedre kapitalismen gennem en social
retslig regulering... Elementer af denne skole er fortsat at 
finde blandt tilhængerne af den moderne institutionel-so- 
ciale retning.
Den biologiske metode Denne metode er et forsøg på at 

anskue alle økonomiske fænome
ner ud fra den naturlige befolkningstilvækst og reserverne 
af naturressourcer. Et eksempel herpå er den engelske øko
nom Thomas R. Malthus’ teori (19. århundrede). Ligesom 
i naturen, hvor planters og dyrs evne til ubegrænset for
mering ifølge Malthus fører til mangel på plads og føde, 
kan Malthus også “afsløre" forskellige tendenser til stigning 
i befolkningstal og eksistensmidler. Han mente, at be
folkningen forøges efter geometrisk progression, mens ek
sistensmidlerne selv under de gunstigste betingelser ikke 
kan vokse hurtigere end ved aritmetisk progression. At 
befolkningstallet stiger hurtigere end produktionen af 
levnedsmidler betragtede Malthus som “den evige og ufor
anderlige befolkningslov" og som årsag til befolkningens 
armod. Ifølge hans lære er kapitalismens skavanker såle
des menneskehedens uundgåelige lod. Sult, epidemier og 
krige er ifølge Malthus nødvendige for at begrænse folke- 
tallet.

Den væsentligste skavank ved Malthus’ teori er, at han 
overfører nal urens love til samfundet, skønt mennesker i 
modsætning til planler og dyr ikke kun forbruger, men selv 
producerer og således forøger mængden af deres eksistens
midler. Der findes ingen evig og naturlig befolkningslov. 



       
 
    
   
        
 

       
  
    
   
        
 

       
  
    
   
       
 

I virkeligheden har liver enkelt produktionsmåde sin egen 
specifikke hefolkningslov af historisk karakter.

For det kapitalistiske samfunds vedkommende hestår 
denne lov i, at med kapitalens akkumulation vokser også 
det relative overskud af den arbejdende befolkning. Denne 
relative overbefolkning blev hos Malthus gjort absolut.

Den nuværende stigning i befolkningstallet har bidraget 
til sammen med den økologiske krise at udrede den biologiske 
metode, hvis tilhængere ikke tager højde for samfunds
systemets karakter, der er bestemmende for en løsning af 
problemerne omkring befolkningstilvæksten og nødvendig
heden af at udnytte naturressourcerne rationelt.

Særdeles betegnende for borgerlig r.k lekticismcn i*«*i i • i i i «• •politisk økonomi er eklekticismen, 
en principløs samarbejdning af forskellige, ofte modstri
dende teorier og teser. Formålet er at tilsløre den kapitalis
tiske udbytning, monopolernes herredømme, og med hen
blik herpå kører man frem med hele den borgerlige politiske 
økonomis arsenal. Arbejdet på at samle forskellige teorier 
til én indledtes i slutningen af 19. og begyndelsen af 20. 
århundrede, dvs. da kapitalismen trådte ind i imperialismens 
stadium. 1 denne periode fremkom den såkaldte engelsk
amerikanske skole, der introducerede grænseproduktivitets
teorien (John B. Clark) og som forklarede priserne ved at 
samordne de tre vulgære værditeorier om henholdsvis udbud 
og efterspørgsel, produktionsomkostninger og grænsenytte 
(Alfred Marshall). Men ingen af disse teorier kan hver
ken enkeltvis eller tilsammen forklare varernes markeds
priser.

Teorien om grænseproduktivitet omfatter på sin side 
teorien om produktionsfaktorer og grænsenytteteorien. Clark 
mente, at hver produktionsfaktor besidder en specifik pro
duktivitet, hvis niveau bestemmes af “grænseproduktet11. 
For således at bestemme den “specifikke" arbejdsproduk- 
tivitet mener Clark, man skal gå ud fra, hvad den ringeste 
arbejder kan præstere uden produktionsmidler. Alt, hvad 
arbejderen producerer udover dette med anvendelse af 
produktionsmidler, skal henregnes til produktionsmidlernes 
produktivitet og tilfalde ejerne af kapital og jord.

Uholdbarheden i Clark’s ræsonnement er ganske indly
sende. Det er ikke tilfældigt, al han begynder med al defi
nere den “specifikke** arbejdsproduktivitet. Han kunne 
ikke tage udgangspunkt i “kapitalens specifikke produk



      
  
    
    
 

       

      
  
    
    
 

       

      
  
    
    
 
        

tivitet", fordi produktionsmidler uden arbejderen ikke 
skaber noget.

Borgerlige økonomer savner en virkelig videnskabelig 
måde at gribe de undersøgte fænomener an på. En sådan 
fremgangsmåde bygger på anerkendelse af kapitalismens 
og socialismens objektive økonomiske love og på undersø
gelse af disse loves almene træk og særegenheder ved deres 
virkning i forskellige lande. Denne fremgangsmåde kræver 
undersøgelse af menneskenes samfunds- og produktionsre
lationer samt anerkendelse af produktionens primære ka
rakter fremfor fordeling, udveksling og forbrug. Borgerlige 
økonomers undersøgelser går ikke længere end til at be
skrive og sammenfatte overfladefænomener og behandle rent 
funktionelle kvantitative sammenhænge.

I imperialismens tidsalder og under kapitalismens al
mene krise er de teorier, som fremkom i 19. århundrede, til 
en vis grad blevet modificeret i forbindelse med de ændrede 
betingelser for klassekampen. Der er endvidere fremkommet 
nye teorier, som genspejler monopolernes og den statsmo
nopolistiske kapitalismes udvikling og de socialistiske landes 
opståen og vækst. Teoriernes praktiske funktion — at udar
bejde anbefalinger til den økonomiske politik og forretnings
verdenens top, er vokset ganske betydeligt. Der foregår 
en såkaldt matematicering af borgerlig politisk økonomi, 
ligesom statistik tages i anvendelse i stadig større omfang. 
Men den borgerlige politiske økonomis grundlag har ikke 
undergået væsentlige ændringer.

2. HOVEDRETNINGER I MODERNE BORGERLIG 
POLITISK ØKONOMI

Borgerlig politisk økonomi er i vor tid stærkt præget af en 
ekstrem eklekticisme og tilstedeværelsen af et utal af sko
ler og strømninger. Årsagerne hertil er blandt andet en 
vis differentiering i bourgeoisiet som klasse, forskelle i 
bourgeoisiets interesser i de enkelte lande, en søgen efter 
nye former til forsvar af kapitalismen under dens almene 
krise, en overfladisk holdning til økonomiske processer, 
hvorunder forskellige og ofte modstridende udslag af en og 
samme proces udlægges som dens væsen og gøres til grund
lag for forskellige fortolkninger osv. Men hvis vi holder 
os til undersøgelsesobjektet, den fremherskende undersø



  
 

    
   
       
 
        

  
 
   
       
 
       
 

 

  
      

   
       
 
       

 
 

gelsesmetode og holdningen til den økonomiske politik, 
kan vi udskille følgende hovedretninger: teorien om den 
regulerbare kapitalisme, teorien om det frie initiativ (ny
klassisk retning) og den institutionel-sociale retning.

. Denne retning undersøger først og
eor,e"om en fremmest makroøkonomien, dvs.

kapitalisme økonomien som helhed under den
statsmonopolistiske kapitalismes 

betingelser. En makroanalyse består i undersøgelser af sam
fundsøkonomiske og globale størrelser såsom bruttonational
produkt, nationalindkomst, kapitalinvesteringer og forbrug. 
En makroanalyse er forsøg på at finde frem til økonomiens 
iboende lovmæssigheder som helhed. Men disse forsøg støder 
hele tiden på en individualistisk privatøkonomisk hold
ning, som udspringer af privatejendommen til produktions
midlerne. Der opstår uforligelighed mellem disse retninger, 
hvilket forstærker den borgerlige politiske økonomis modsi
gelsesfyldte karakter. Repræsentanter for nævnte strømning 
betragter den borgerlige stat som den vigtigste retningsgi
vende kraft inden for økonomien. For at retfærdiggøre 
en statsmonopolistisk regulering er økonomerne nødt til 
at acceptere fænomener som arbejdsløshed og kriser, idet 
de mener, at disse skavanker kan fjernes ved hjælp af sta
ten. Herunder fremstiller de den borgerlige stat som en 
slags organ over klasserne, i stand til fuldstændig at ændre 
kaj) i tal ismens lovmæssigheder.

Grundlæggeren af teorien om den regulerbare kapita
lisme var den engelske økonom John M. Keynes (død 194fi)1) 
Hovedtesen i hans teori går ud på, at årsagen til arbejds
løshed og kriser skyldes manglende efterspørgsel efter for
brugsvarer og produktionsmidler. Denne mangel skyldes på 
sin side først og fremmest menneskenes psyke, fordi de, 
ifølge Keynes, i takt med stigende indtægter er tilbøjelige 
til at spare flere penge op. Derved opstår en såkaldt ud
skudt efterspørgsel, mens den effektive efterspørgsel halter 
bagud for produktion- og indkomstvæksten. Også den 
manglende efterspørgsel på produktionsmidler forklarede 
Keynes hovedsagelig med psykologiske årsager (angst for 
risiko, hovedvægt på likviditet).

1) Se: J. M. Keyues, The General Theory of Employment. Interest 
and Money (1936)

Men i virkeligheden er det kapitalismens grundlæggende 



     
     
            
       

     
     
            
       

     
     
            
       

modsigelse, som er den dybere årsag til den manglende be
talingsdygtige efterspørgsel. I kraft af denne modsigelse 
antager produktionen, der stimuleres af jagten efter profit, 
en tendens til ubegrænset udvidelse, mens den betalings
dygtige efterspørgsel halter bagefter produktionsstigningen. 
Et lignende karakteristisk træk ved den kapitalistiske pro
duktionsmåde er arbejdsløsheden; en analyse af årsagen hertil 
findes i Marx’ afsløring af den almene lov for kapitalistisk 
akkumulation.

Keynes mente, at en forøgelse af private og statslige in
vesteringer er det afgørende middel til forøgelse af beskæf
tigelsen og overvindelse af produktionsnedgangen. Han 
foreslog at stimulere de private investeringer ved hjælp 
af en tilsvarende skattepolitik, tilskud, manøvrering med 
rentefoden og fastfrysning af lønningerne. Af statens udgif
ter tillagde han militærudgifterne størst betydning. Keynes 
var tilhænger af en “moderat" inflation til finansiering 
af statens udgifter.

Keynes hævdede, at beskæftigelsesfremmende foranstalt
ninger, direkte forbundet med investeringer, uundgåeligt 
ville stimulere de brancher, der producerer til forbrug, 
og således i et vist begrænset omfang fremme den almene 
beskæftigelse i forhold til den oprindelige beskæftigelse, 
som var direkte forbundet med investeringerne. Herudfra 
udarbejdede Keynes den såkaldte beskæftigelses-multi
plikator. Han beregnede, at stigende investeringer ville sikre 
2-3 gange større beskæftigelse og indkomst.

Det eneste rigtige i multiplikatorteorien er tesen om en 
kædeforbindelse mellem samfundsproduktionens brancher 
og afdelinger, dvs. tesen om den såkaldt sekundære effekt, 
der går ud på, at kapitalinvesteringer i én branche stimu
lerer produktionsudvidelse i de dertil knyttede brancher. 
Men opdagelsen af dette fænomen tilkommer imidlertid ikke 
Keynes. Han har lånt den fra den marxistisk-leninistiske 
teori om reproduktion og tilmed forvansket den.

Keynes har først og fremmest fordrejet modsigelsen mel
lem produktion og forbrug. Han går ud fra, at produktionen 
kan udvides uafhængigt af det personlige forbrug. Men også 
under kapitalismen afhænger produktionen til syvende og 
sidst af det personlige forbrug. Selv fremstillingen af 
produktionsmidler er begrænset af det personlige forbrug, 
for den gennemføres jo ikke for produktionens egen skyld, 
men fordi der fortrinsvis kræves produktionsmidler i de 



    
   
    
      
       

    
   
    
      
       

    
   
    
      
       

brancher, som fremstiller produkter til det personlige for
brug. Derfor foretages den oprindelige kapitalinvestering 
på ingen måde uafhængigt af det personlige forbrug. Under 
kapitalismen vokser den betalingsdygtige efterspørgsel jo 
langsommere end produktionen. Årsagen hertil er kapitalis
mens grundlæggende modsigelse og den privatkapitalistiske 
tilegnelse.

Keynes ser ligeledes bort fra væksten i kapitalens orga
niske sammensætning. For de nye kapitalinvesteringer foregår 
på et højere teknisk niveau og kræver følgelig forholdsvis 
færre arbejdere.

Den væsentligste skavank ved Keynes’ beregninger er 
altså, at de er løsrevet fra virkeligheden.

Den af Keynes foreslåede forøgelse af kapitalinvesterin
gerne kan ikke føre til afskaffelse af arbejdsløsheden. Uan
set om kapitalens akkumulation gennemføres af private per
soner eller af den borgerlige stat, vil den i kraft af kapita
lismens love uundgåeligt føre til større arbejdsløshed. Og den 
af Keynes opreklamerede militære produktion, som skulle 
gennemføres ved udplyndring af de arbejdende masser, fører 
til fortsat indskrænkning af deres forbrug, til langsommere 
tempo i reproduktionen, til stigende arbejdsløshed og ud
dybning af de økonomiske kriser.

Moderne teorier om den regulerbare kapitalisme findes 
i neokeynesianske opfattelser om økonomisk vækst.

Keynes’ teori var baseret på situationen i 30’rne, da 
den kapitalistiske økonomi befandt sig i depression. Det 
særlige ved neokeynesianismen er, at den forsøger at skabe 
en almen reproduktionsteori, som er anvendelig på forskel
lige konjunkturforhold. Det erklærede hovedmål for denne 
politik er ikke sikring af fuld beskæftigelse, men opnåelse 
af stabile væksttempi. På denne måde mener teoriens til
hængere, at de også kan løse beskæftigelsesproblemet.

Keynes’ efterfølgere fordeler multiplikatorens virkning 
over en række på hinanden følgende perioder; de betragter 
den med andre ord som en fortsat multiplikationsproces. 
Tesen om multiplikatoren har de suppleret med accelera
torprincippet som værende udtryk for indkomststigningens 
indflydelse på investeringernes accelererende vækst. Den 
amerikanske økonom Alvin Hansen hævder, at den samlede 
efterspørgsel på produktionsmidler, fremkaldt af indtægts
stigningen, stiger hurtigere end den voksende efterspørgsel 
på forbrugsvarer. Men her fremhæver selv borgerlige kriti



  
                  
     
    

  
                  
     
    

  
                  
     
    

kere af hans synspunkt, al han ikke tager hensyn til det uud
nyttede produktionsapparat, muligheden for dets tekniske 
fornyelse eller bedre udnyttelse. Af disse grunde vil en sti
gende efterspørgsel på færdigvarer ikke altid kræve forøget 
fremstilling af produktionsmidler.

Neokeynesianerne erklærer, at på grundlag af veksel
virkningen mellem multiplikator og accelerator sikres en 
fortsat stigning i produktion, beskæftigelse og indkomst.

Men i kapitalistisk økonomi kan der i kraft af dennes 
modsigelser ikke forekomme en sådan vækst i befolkningens 
forbrug, som da hele tiden skulle være proportionalt med 
akkumulation af kapital og produktionsvækst, som forudset 
af multiplikatoren. På samme måde er det umuligt under 
kapitalismen at sikre en tilstand, hvorunder hurtigere vækst 
i fremstillingen af produktionsmidler ikke fører til, at 
den løsriver sig fra produktionen af forbrugsgenstande og 
fra forbrugsefterspørgslen, således som acceleratoren kræver.

Samarbejdningen af multiplikator og accelerator blev 
grundlag for forsøgene på at udarbejde økonomisk-matema- 
tiske modeller af en “stabil vækst“. De bruges til at udlede 
eksisterende kvantitative lovmæssigheder og til opstilling 
af prognoser. Neokeynesianerne har udvidet listen over 
metoder til statsregulering af økonomien ved at medtage 
den såkaldte budgetfinansiering (teorien om underskud på 
statsbudgettet) og forceret amortisation. Der er foretaget 
ændringer i kreditpolitikken, man har større opmærksomhed 
rettet mod langfristet långivning osv.

Man kan sige, at de neokeynesianske vækstteorier vid
ner om fortsat tilnærmelse mellem den politisko økonomi 
og den statsmonopolistiske kapitalismes økonomiske politik. 
Denne tilnærmelse foregår dels gennem udarbejdelse af en 
økonomisk doktrin, der udgør den teoretiske begrundelse 
for den økonomiske politik, dels gennem udarbejdelse af 
metoder til statsregulering af økonomien og sammenfat
ning af resultaterne af den økonomiske politik.

Blandt tilhængerne af den regulerbare kapitalisme iagt
tages en differentiering, som skyldes interesseforskelle mel
lem de enkelte lag af borgerskabet. Monopolbourgeoisiets 
ideologer sætter stigende militærudgifter og udvidelse af 
det militær-industrielle kompleks i første række. En ven- 
strest rømning, som udtrykker det ikke-monopolistiske bor
gerskabs interesser, påpeger den ujævne indtægtsfordeling 
som årsag til den manglende efterspørgsel og fremhæver



 
 

 
              
 
 
  

  
 

 

 
              
 
 
  

  
 

  
 
              
 
 
  

  
nødvendigheden af at gennemføre en række reformer, som 
ikke går nd over
Teorien om det 
frie initiativ

forhåndenværende
mulige resultater med de mindst mulige omkostninger. Be
tingelsen herfor mener de, er den frie konkurrence og et 
stabilt pengesystem. Mikroanalysen består i undersøgel
ser af enkelte firmaers handlemåde og af priserne på enkel
te varer. Økonomien som helhed betragtes som en sum 
af firmaer, og de slutninger, der drages på grundlag af un
dersøgelser af ét firma, kan overføres på hele samfundet. 
Denne retnings tilhængere benægter ikke nødvendigheden 
af statslige indgreb i økonomien. Men det vigtigste, mener 
de, må herunder være, at betingelserne for den frie konkur
rence overholdes. Monopolernes talsmænd kræver frihed for 
topforrelningsverdenen, mens repræsentanter for det ikke- 
monopolistiske borgerskab ønsker, at staten skal forsvare 
dem mod monopolernes overgreb.

Vor tids repræsentanter for det frie initiativs teorier 
er Chicago-skolens økonomer, først og fremmest Milton 
Friedman, samt London-skolens økonomer og tilhængerne 
af de nyklassiske vækstteorier (den amerikanske økonom 
Robert Solow og den engelske George If. Mead).

Det centrale i de nyklassiske vækstteorier er problemet 
om det potentielt mulige væksttempo, idet man går ud 
fra de forhåndenværende vækstfaktorer og deres optimale 
udnyttelse. Dette træder tydeligst frem i den såkaldte pro
duktionsfunktion, som udtrykkes i en ligning, hvori slut
resultatet er hver faktor ganget med grænseproduktet (pro
duktet af produktionsfaktorernes sidste enhed).

Den væsentligste skavank ved produktionsfunktionen i 
borgerlige økonomers udlægning er dens teoretiske grund
lag, ifølge hvilket ikke bare arbejdet medvirker til dannel
sen af bruttonationalproduktets værdi, men også andre fak
torer, som tilskrives en tilsvarende del af produktet. Men i 
virkeligheden kan hverken bruttonationalproduktets vær
di eller dets fysiske omfang sønderlemmes i dele som væ
rende funktioner af produktionens enkelte faktorer.

Disse økonomer mener, at årsagen til den uudnyttede 
industrikapacitet og arbejdsløsheden er det lave tempo for 
investeringer og tekniske fremskridt, som efter deres me

kapitalismens rammer.
Undersøgelsesobjektet, i disse teo
rier er mikroøkonomien. De søger 
veje til optimal udnyttelse af de 

ressourcer og til opnåelse af de størst



  
  
  
  

    
  
    

  
  
  
  

    
  
 
  

  
  
  
  

    
  
 
  

ning skyldes nedsættelse af profitten og af stimulierne til 
teknisk fornyelse af produktionsapparatet. Alle disse øko
nomers praktiske forslag er bygget op omkring denne tese. 
De forlanger nedsættelse af skatterne på profitter og for
højelse af de indirekte skatter.

En væsentlig mangel ved disse vækstteorier er, at de 
helt går uden om afsætningsproblemet, men retter opmærk
somheden på produktionsomkostningerne og opnåelsen af 
maksimal profit. Men lønnedsættelse for at nå disse mål fø
rer kun til dårligere afsætningsforhold.

Påstanden om den frie konkurrences herredømme har 
intet at gøre med realiteterne, eftersom der faktisk ikke fin
des nogen fri konkurrence under monopolernes herredømme. 
Lige så virkelighedsfjern er formodningen om fuld udnyt
telse af alle produktionens faktorer, eftersom der findes bå
de arbejdsløshed og uudnyttet produktionskapacitet. Til
hængerne af denne retning tager ikke hensyn til de ændrin
ger, der har fundet sted i kapitalismen; de ser bort fra ud
dybningen af den kapitalistiske reproduktions modsigelser, 
hvilket har resulteret i, et kapitalismens økonomi har 
mistet evnen til selvregulering.

Monetarismen, som Chicago-skolen er fortaler for, frem
træder som en moderne variant af teorien om det frie ini
tiativ. Dens indhold rummes i påstanden om, at kapita
lismens ustabilitet er at finde i pengesfæren, og at en regu
lering af denne sfære er midlet til at fjerne brud på repro
duktionsprocessen. Denne konklusion er baseret på en gen
nemgang af pengeomsætningens historie i USA, som på 100 
år har oplevet seks voldsomme økonomiske nedture, der 
alle tog deres begyndelse efter betydelige indskrænk
ninger i pengeressourcerne. Monetaristerne mener således, 
at årsagen til den økonomiske depression i perioden 1929-33 
var “USA’s Centralbanks skæbnesvangre fejltagelser11.

Monetarismens globale strategi skal rehabilitere kapita
lismen og fremkalde fornyet tillid til dens effektivitet og 
til mulighederne for økonomisk vækst uden stimulerende 
tilskud fra statsbudgettet.

Det siger sig selv, at den skarphed og katastrofelignen
de karakter, som kriserne antager, afhænger af processer i 
pengesfæren. Det er imidlertid ikke disse processer, men 
kapitalismens grundlæggende modsigelse, som er den altaf
gørende årsag til de økonomiske kriser. Moneta risternes 
metode fremtræder som et mønstereksempel på formel om- 



  
       
 
     
 
  
     

   
       
       
 
  
     

  
       
 
     
 
  
     

gang med statistisk materiale, hvilket som helhed er beteg
nende for den institutionelle fremgangsmåde ved konjunk
turforskning. Ethvert forsøg på at anvende monetarister- 
nes praktiske forslag til regulering af pengeomsætningen er 
endt med total fiasko.
Den Inden for denne retning undersøges

, . , institutioner som monopolerne,
retning staten og fagforeningerne samt ejen

doms- og styringsformerne. Det er 
karakteristisk for dens metodologi, at produktionsteknik
ken sættes i forreste række som grundlag for ændringer i 
institutionerne. Derimod ignoreres produktionsrelationernes 
karakter. Staten betragtes som en vigtig faktor i samfunds
livet. Dens rolle indskrænker sig imidlertid ikke blot til 
antikriseregulering, men også til gennemførelse af sociale 
reformer for at fjerne kapitalismens mangler og opnå en 
“ny livskvalitet". Den mest kendte repræsentant for denne 
retning er den amerikanske økonom John K. Galbraith.

Et af dens hovedproblemer er spørgsmålet om kapita
lismens skæbne og udviklingsperspektiver. Denne retning 
omfatter talrige varianter af teorien om kapitalismens om
formning: om neokapitalisraen, industrisamfundet og det 
postindustrielle samfund, velfærdsstaten osv. Hensigten med 
alle disse teorier er at bevise kapitalismens levedygtighed 
og evne til at tilpasse sig nye betingelser. Ofte tales også 
om konvergens, dvs. gensidig tilnærmelse, og her menes 
mellem de to verdenssystemer.

Til grund for disse teorier lægges visse fakta, f. eks. 
vor tids tekniske og videnskabelige revolution, aktiesel
skabernes udbredelse og statens tiltagende økonomiske rol
le. Men disse fakta fortolkes forkert, idet man heraf udleder 
konklusioner om, at selve kapitalismens natur er foran
dret, at udbytning, fattigdom og kriser er afskaffet osv.

Hyppigst støder man på teorierne om det industrielle og 
det postindustrielle samfund. En af varianterne heraf er 
udarbejdet af Galbraith. Han mener, at den moderne tek
nik dikterer sine love (imperativer), som blandt andet be
tinger nødvendigheden af planlægning og virksomheder
nes styring gennem en såkaldt teknostruktur (ingeniører, 
økonomer, finansfolk in. fl.). Galbraith’s væsentligste fejl 
er, at han ser bort fra de kapitalistiske forhold, hvorunder 
den tekniske og videnskabelige revolution udfolder sig. 
Det er korrekt, at moderne teknik kræver planlægning af 



     
            
 
  

     
            
 
  

     
            
 
  

samfundsproduktionen. Men den privatkapitalistiske ejen
dom skaber uoverstigelige hindringer herfor og umuliggør 
planlægning. Ilan overser, al de vigtigste afgørelser ikke 
træffes af eksperterne, men af finansoligarkiet. Ganske rig
tig fremhæver Galbraith den stadig større rolle, som den 
tekniske intelligens spiller, men han overvurderer dens be
tydning og hvad vigtigere er, han undersøger ikke dens 
sociale tilhørsforhold. Ukorrekt er også fortolkning af ar
bejdere som mennesker, der kun er beskæftiget med manuelt 
arbejde, samt hans slutninger om arbejderklassens og fag
foreningernes aftagende betydning.

Det postindustrielle samfund fremstilles som et service
samfund, hvor mere end halvdelen af befolkningen er be
skæftiget i servicefagene. Sådanne forskydninger finder 
ganske rigtig sted under indflydelse af den tekniske og 
videnskabelige revolution. Men de betyder ikke, at der 
opstår en ny samfundstype. Det må understreges, at 
den førende rolle fremdeles tilkommer den materielle pro
duktion, som for øvrigt ikke begrænser sig til sin egen sfære 
alene, men også omfatter de processer, der foregår i service
sfæren og som er en fortsættelse af produktionsprocessen. 
Ligesom produktionen er servicesfæren baseret på kapita
listiske relationer. Derfor kan man ikke stille disse to sfærer 
op imod hinanden som principielt forskellige samfundstyper.

Et forsøg på at finde et alternativ til kommunismen er 
konvergensteorien. Et karakteristisk træk ved denne teori 
er påstanden om, at kapitalismen optager socialismens bed
ste træk og derved fjerner sine skavanker. Omvendt udarter 
socialismen gradvist, idet den antager de bedste træk fra 
kapitalismen og derved fjerner sine “skavanker". Ud fra 
ydre, formelle træk fremstiller borgerlige økonomer en for
bedring af planlægningen som afkald på centraliseret plan
lægning, og en forstærket udnyttelse af vare-penge-relatio- 
nerne som tilbagevenden til markedsspontaneilet.

På den anden side taler borgerlige ideologer om en ka
pitalismens genfødelse, om at den omdannes til et plansam
fund, de taler om “indkomstudjævning", “revolution i ejen
domsrelationerne" osv. De forskellige varianter af konver
gensteorierne bygger på visse realt eksisterende fælles træk 
i kapitalismens og socialismens økonomi, for eksempel de 
moderne tekniske og videnskabelige fremskridt, den vok
sende samfundsmæssiggørelse af produktionen og de intel
lektuelles tiltagende rolle.



  
   
  
 
       
 
 
    

  
   
  
 
       
 
 
    

  
   
  
 
       
 
 
    

Der er her lale oin processer, der står i forbindelse med 
teknikkens, med produktivkræfternes udvikling. Men alle 
ilisse processer har under henholdsvis kapitalismen og so
cialismen forskelligt social-økonomisk indhold, som be
stemmes af de sociale og produktionsrelationers karakter. 
Netop heraf afhænger de igangværende processers omfang, 
grænser og social-økonømiske følger. Den tekniske og viden
skabelige revolution under kapitalismen fjerner ikke dennes 
modsigelser og ophæver ikke uundgåeligheden af den so
cialistiske revolution, men fremskynder tværtimod forbe
redelsen af de materielle forudsætninger for revolutionens 
gennemførelse. På samme måde gør væksten i samfundspro
duktionen under kapitalismen en centraliseret planlægning 
af hele økonomien stadig mere nødvendig. Men den kapi
talistiske ejendomsret udelukker muligheden for planlæg
ning i hele samfundets interesse. Følgelig kan der ikke 
være tale om en gradvis tilnærmelse mellem de to økono
miske verdenssystemer eller deres indtrængen i hinanden.

Den væsentligste fejl ved konvergensteorierne og alle 
andre teorier om lighed mellem de to systemer er, at de 
bygger på en formel holdning til ydre kendetegn, mens de 
ignorerer de to systemers fuldstændig modsatte karakter. 
I virkeligheden vil hverken den tekniske udvikling eller 
de forstærkede fælles træk i formerne for produktionens 
tilrettelægning og styring fjerne denne modsætning, men kun 
forstærke den yderligere.

Og endelig forkaster teorierne om kapitalismens om
formning den marxistisk-leninistiske lære om uundgåelig
heden af kapitalismens revolutionære sammenbrud. Den ka
pitalistiske virkelighed gendriver imidlertid disse slutnin
ger. At kapitalismen fortsat udvikles efter de love, som 
Marx og Lenin undersøgte og påpegede, fremgår af den øko
nomiske krise 1974-75, af kriseprocesserne i den kapitalistis
ke verdensøkonomi, af valuta- og finanskrisen og de mægtige 
social-politiske kriser. I beretningen på SUKP’s 25. kon
gres sagde Bresjnev bl. a.: “Løfterne om at ‘sanere* kapitalis
men og inden for dens rammer skabe et ‘velfærdssamfund* 
har lidt åbenbart skibbrud.“1) Der er således ikke én 
af disse hovedretninger, som genspejler den kapitalistiske 
økonomis virkelige tilstand, skønt hver af dem tager ud
gangspunkt i reale processer. Men disse processer fortolker 
de forvansket, og de trænger ikke ind i deres væsen.
1) Leonid Bresjnev. Vor kurs er fred og socialisme, s. 305



 
 
    
    
      
    

   

 
 
    
    
      
    

  

 
 
    
    
      
    

   

En førende rolle må tilskrives teorien om den reguler
bare kapitalisme, som er betinget af den objektive proces 
for den statsmonopolistiske kapitalismes udvikling. Sam
tidig må fremhæves den institutionel-sociale retnings sti
gende indflydelse. Dette er for det første forbundet med 
den skærpede klassekamp og de voksende nationale befriel
sesbevægelser samt med umuligheden af at ignorere sam
fundsrelationerne, de sociale faktorer og disses rolle i sam
fundsudviklingen; dernæst er det forbundet med vor tids 
tekniske og videnskabelige revolution, der tjener som grund
lag for en hel serie såkaldte teknokratiske teorier; og endelig 
med krisen i den subjektiv-psykologiske fremgangsmåde, 
der var betegnende for Keynes og hans efterfølgere, som 
har søgt rødderne til de økonomiske processer i menneske
nes psykologi.

Mindre udbredt er den nyklassiske eller nyliberale ret
ning, fordi dens centrale tese er i modstrid med en statsmo
nopolistisk regulering. Denne tese anvendes ofte til dema
gogiske formål. Mange repræsentanter for denne retning 
går helt ind for arbejderfjendske statsindgreb. Deri
mod retter de deres indvendinger mod sådanne former som 
priskontrol og øgede bevillinger til sociale formål. Mange 
fortolkninger af vigtige kalerogier i den politiske økonomi 
(priser, løn, profit osv.), som findes i de nyklassiske teo
rier, anvendes af repræsentanter for andre retninger.

1 BRD er den nyliberale retning dominerende doktrin og 
grundlaget for udformningen af statens økonomiske politik. 
Del står i forbindelse med, at den fascistiske regulering 
har efterladt dybe antipatier i de brede befolkningslag, 
hvorfor den statsmonopolistiske kapitalismes vækst i BRD 
dækker sig bag teorien om den sociale markedsøkonomi. 
Denne opfattelse kritiseres i dag stadig mere af repræsen
tanter for andre økonomiske retninger i BRD.

Selv om disse retninger er præget af heftige indbyrdes 
diskussioner, må det ikke glemmes, at de alle forfølger ét 
og samme mål — at forsvare kapitalismen og søge midler 
til at styrke dens grundlag. Uenigheden går kun på former 
og metoder for at nå dette mål.
Den n klassiske Den nyklassiske syntese er et for
syntese aSSIS 6 søg lia at skabe en almen teori

om den statsmonopolistiske kapi
talisme, hvor den statslige regulering samvirker med 
markedsmekanismen. Denne syntese omfatter hovedteserne



                      
 

 

      
                         

     

                        
 
  
 

om den regulerbare kapitalisme og om det 
samt fra den institutionel-sociale retning 

den tekniske og videnskabelige revolution og søgen 
en ny livskvalitet). Den er et forsøg pa at forene 
den borgerlige politiske økonomis arsenal i kam

mod marxismen-leninismen. Ophavsmanden til den 
er den amerikanske økonom Paul

i teorien 
frie initiativ 
(om 
efter 
hele 
pen 
nyklassiske syntese 
A. Samuelson.

Følgelig er den nyklassiske syntese behæftet med alle 
de mangler, som er karakteristiske for hver af de tre nævnte 
retninger inden for den borgerlige politiske økonomi. Også 
den ignorerer analyser af det samlede sæt social-økonomiske 
relationer og elementer i det moderne kapitalistiske sy
stem. Samuelsons forsøg på at forene mikro- og makroana- 
lysen bygger på en vis forbindelse mellem disse kategorier 
og deres anvendelse. Således bliver den vigtigste makroøko
nomiske kategori — nationalindkomsten — ofte fremstillet 
som summen af individuelle indtægter, mens mikroanaly- 
sen stadig indtager en dominerende plads i de borgerlige 
værdinytteteorier, som til en vis grad også anvendes i ma- 
kroanalysen. Dog er der væsentlige forskelle mellem disse 
to holdninger. Mikroøkonomien betragter den private virk
somhed som el uafhængigt udgangspunkt for undersøgelser, 
mens makroøkonomien studerer enkelte virksomheder som 
en bestanddel af økonomien, underlagt dennes almene lov
mæssigheder. Med disse principielle forskelle har mikro- 
og makroanalysens integration i den borgerlige litteratur 
en mekanistisk karakter. Dette kommer til udtryk i den 
uovervindelige modsigelse mellem den subjektiv-individua- 
listiske holdning, som borgerlige økonomer ikke kan fra
skrive sig, og den samfundsøkonomiske holdning, som man 
ikke længere kan komme udenom under den moderne stats
monopolistiske kapitalismes betingelser.

De borgerlige økonomer forsøger i mikroanalysen at 
finde et teoretisk grundlag for regulering af den kapita
listiske økonomi. Men med sine konklusioner om “græn
senytte “ som basis for varepriser og med andre “universal- 
love“ er mikroøkonomien uegnet til dette formål.

Der er tale om en strømning, som 
TVl ' V or.ge lge i 70’erne opstod i USA. Dens mest 

kendte repræsentanter er amerika
nerne G. Gerley, A. Black samt englænderen Joan V. Robin
son. Den sammenfatter forskellige oppositionsstrømninger, 



  
  
 
  
    
 
 
  
 
 

  
  
 
  
      
 
   
 

  
  
 
  
      
 
  
 
 

soin kritiserer den moderne borgerlige politiske økonomi 
og kræver revision af dens grundstandpunkter, bl. a. mar- 
ginalismepostiilaterne (førnævnte teori om produktionsfak
torer og andre).

De radikale økonomer mener, at den politiske økonomis 
hovedindhold skal være social-økonomiske problemer. Til 
dem henregnes først og fremmest spørgsmålet om national
indkomstens fordeling.

Men inden for den radikale politiske økonomi eksisterer 
en række forskellige strømninger ud fra teoretiske og ide
mæssige standpunkter. Nogle anerkender Marx’ værdiful
de bidrag til den økonomiske videnskab, mens andre for
nægter den marxistiske læres betydning. Ekleklicisme i 
teori og metodologi er et udtalt træk ved den radikale poli
tiske økonomi. En særlig plads i denne politiske økonomi 
indtager det såkaldte ny venstre, en strømning på småbor
gerligt grundlag. Det ny venstre afslører det borgerlige sam
funds skavanker og kræver kapitalismen afskaffet, de for
kaster privatejendomsretten og gør sig til talsmænd for en 
retfærdig fordeling. Men de fremsætter ikke et klart og 
positivt økonomisk program, hvorimod deres teorier flyder 
over med fejlagtige teser. Således mener nogle repræsentan
ter for det ny venstre, at den revolutionære strategi ikke 
skal bygges på kampen mellem arbejderklassen og borger
skabet, men på kampen mellem rige og fattige, såvel i det 
pågældende land som på internationalt plan. Men den ar
bejdende befolkning i de imperialistiske lande (“de rige“) 
er jo ikke fjender af, men forbundsfæller med den arbejden
de befolkning i de tidligere kolonier. Det ny venstres teo
rier om arbejderklassens borgerliggørelse i de industrielt 
udviklede lande adskiller sig ikke fra imperialismens ideo
logers synspunkter og gør det blot nemmere for sidstnævn
te at vende sig imod fagforeningerne, hvis “urimelige krav“ 
de betegner som hovedårsagen til prisstigningerne. Det er 
desuden yderst skadeligt, når man sætter “den nye arbejder
klasse" (hvori indbefattes funktionærer, studerende og intel
lektuelle) op imod dele af arbejderklassen. Sådanne anskuel
ser tager sigte på at undergrave arbejderbevægelsens enhed.

Disse teorier finder især støtte hos imperialismens ideo
loger, som i propagandaen for teorier af den art ser en vis 
hindring for udbredelse af den marxistisk-leninistiske lære.

... En særlig plads i den borgerlige
Økonometrikken politiske økonomi indtager økono- 



             
 
   
 
   

             
 
   
 
  

             
 
   
 
  

metrikken. Den har ingen selvstændig teoretisk basis, idet 
den bygger på teorierne om den regulerbare kapitalisme 
og de nyklassiske teorier om økonomisk vækst. Økonome- 
trikken omfatter de økonomer, som benytter matematik og 
statistik i udforskningen af økonomiske processer. Økono- 
metrikken fortolker den politiske økonomi som “videnska
ben om de økonomiske fænomeners udmåling'*. Det almene 
kendetegn her er altså ikke teorien, men metoden. Mate
matikken har fundet anvendelse også blandt økonomer, 
der ikke betragter sig som tilhængere af økonometrisk eller 
matematisk økonomi. Der foregår en matematiceringspro- 
ces af hele den borgerlige politiske økonomi, og i den for
bindelse udviskes gradvist grænsen mellem økonometrik 
og andre retninger.

En vigtig plads i økonometrikernes værker indtager 
teorien om grænsenytte samt undersøgelse af afhængighe
den mellem forandringer i efterspørgsel på den ene side 
og forandringer i varepriser og forbrugerindtægter på den 
anden side. Økonometrikerne har udarbejdet såkaldte pro
duktionsfunktioner, der er beregnet på at definere hver fak
tors rolle i fremstillingen af et produkt.

I den seneste tid lægges stadig større vægt på matema
tiske cyklus- og vækstmodeller. Herunder anvendes mate
matiske metoder som differentialregning og grænseteorier, 
lineær og ikke-lineær programmering, spilteori og beslut
ningsteori. Men resultaterne af dette matematiske instru
mentariums anvendelse afhænger i høj grad af den teore
tiske udgangsanalyse og af den kvalitative karakteristik 
af de økonomiske processer. Den borgerlige økonometrik 
bygger på ovennævnte antividenskabelige teorier. Borger
lige økonometrikere betragter aldrig de økonomisk-matema- 
tiske modeller som et middel, hvormed produktionsrela
tionerne kan forklares. Deres modeller udtrykker kun over
fladiske forbindelser, funktionelle afhængigheder, mens de 
indre årsags- og virkningssammenhænge ikke undersøges.

I begyndelsen af sin udvikling indeholdt den såkaldte 
klassiske borgerlige politiske økonomi en række videnska

3. DEN BORGERLIGE POLITISKE ØKONOMIS KRISE

Krisens væsen belige elementer (begyndelsen til 
analyse af arbejdsværdi, af kapi-

talen og dens reproduktion). Men i 1830’rne “ind-



       
 

 
              

 
 

       
  
 
              

 
 

       
  
 
           

 

   
  

trådte dødens stund for den videnskabelige borgerlige po
litiske økonomi", som Marx udtrykte det. På den tid var 
kapitalismen i England og i Frankrig blevet den herskende 
produktionsform, og proletariatets klassekamp begyndte at 
antage klart udtrykte former. Borgerlige ideologer koncen
trerede deres indsats om at lovprise kapitalismen, tilsløre 
dens modsigelser og bekæmpe de socialistiske ideer.

Udgivelsen af første bind af Kapitalen var et knusende 
slag mod borgerskabets fortalere. I sin kritik af de borger
lige økonomer stillede Marx deres eklektiske, overfladiske 
anskuelser op imod et fast system til videnskabelig analyse 
af kapitalismen. Dette slag er den borgerlige politiske øko
nomi aldrig kommet sig over og derfor betragter mange marx
ister 1870’erne som begyndelsen til den borgerlige politiske 
økonomis krise.

Denne krise uddybedes og antog nye kvalitative særtræk 
under kapitalismens almene krise. Det nye består i, at bor
gerlige teorier nu ikke blot konfronteres med en videnskabe
lig teori, men også med dens praktiske gennemførelse i soci
alistiske lande. Den borgerlige politiske økonomis grund
læggende dogmer, nemlig teserne om kapitalismens evige 
beståen og progessive karakter i absolut henseende er ble
vet omstødt af selve livet.

I SUKP’s program betegnes den borgerlige ideologis 
krise således: “De borgerlige teorier og retninger har ikke 
bestået historiens prøve. De har ikke kunnet og vil ikke 
kunne give noget videnskabeligt svar på de spørgsmål, til
værelsen rejser. Bourgeoisiet er ikke længere i stand til al 
fremsætte ideer, der vil kunne rive folkemasserne med sig. 
Flere og flere mennesker i kapitalistiske lande bryder 
med den borgerlige verdensanskuelse. “P Denne definition 
gælder også fuldt ud for den borgerlige politiske økonomi. 

En af de konkrete ytringsformer 
for den borgerlige politiske øko- 
mis krise er dens grundlæggende 
dogmers sammenbrud. Således brød

Keynes’ teori sammen i 50’erne (mens borgerlige økonomer 
betegnede dens fremkomst som en revolution i økonomisk 
videnskab). I 70’erne indtrådte krise for neokeynesianismen 
og for de nyklassiske vækstteorier. Borgerlige økonomer be-

Ytringsformer for den 
borgerlige politiske 
økonomis krise

1) Sovjetunionens program for kommunismen, s. 51 



 
           
        
  
 

 
           
        
  
  

 
           

         
  
  

tragter ikke længere økonomisk vækst som det vigtigste 
middel til bekæmpelse af kapitalismens skavanker. Nu ta
ler de om nulvækst og meget andet. Disse teoriers sammen
brud hang i første række sammen med, at det ikke lykkedes 
at gennemføre de praktiske forslag til regulering .af den ka
pitalistiske økonomi. Kriserne og arbejdsløsheden blev ikke 
fjernet med disse opskrifter. Som Leonid Bresjnev erklæ
rede i beretningen på SUKP’s 25. kongres: “Alle ser nu, 
at en af de vigtigste myter, som er skabt af reformisterne 
og de borgerlige ideologer, er gendrevet — myten om, al 
kapitalismen i vore dage skulle være i stand til at undgå 
kriser. Kapitalismens ustabilitet bliver mere og mere 
åbenlys.Samtidig har inflationen taget fart som ingen 
sinde før. På dette grundlag søger man febrilsk efter 
nye doktriner, man prøver at forny og sammenfatte de 
eksisterende retninger og skabe udseende af en slags al
men enhedsteori, som kan stilles op imod marxismen for 
at hindre en revolutionering af folkemasserne.

Men den voksende differentiering inden for disse ret
ninger viser, at forsøgene er forgæves. Selv borgerlige øko
nomer må erkende det, og for eksempel taler Joan V. Robin
son om den anden krise i økonomisk teori. Med henvisning 
til den økonomiske videnskabs ineffektivitet kræver andre 
repræsentanter for den radikale strømning en revision af 
dens grundlag. Nu som aldrig før i den borgerlige politiske 
økonomis historie retter de borgerlige økonomer selv 
kritik af dens fundamentale postulater. I en kritik af den 
moderne nyklassiske retning foreslår den engelske økonom 
P. Sraffa således, at man vender tilbage til Ricardos 
værditeori.

Et andet vigtigt udtryk for krisen i den borgerlige po
litiske økonomi er den nødtvungne anerkendelse af socia
lismens resultater. Hele den borgerlige politiske økonomis 
historie under kapitalismens almene krise er et tilbagetog 
over for socialismens resultater og nødtvungen indrøm
melse af kapitalismens mangler.

De borgerlige sovjetologer begyndte med at benægte 
selve muligheden af socialismen for derefter at retirere til 
påstande om dens ineffektivitet. Nu kan de ej heller benæg
te socialismens effektivitet, skønt mange af dem selvføl-

1) Leonid Bresjnev. Vor kurs er fred og socialisme, s. 304—305 



             

 

 
      

 

            

 

  
      

             

 
 

      
 

gelig forsøger at nedvurdere den. Men særlig interessant 
er de stadig hyppigere forsøg på at fremstille kapitalismen 
som noget i retning af socialisme — dette sigte har flere 
varianter af teorien om kapitalismens transformation og 
konvergensteorien. De taler om omformning af det private 
eje til samfundseje, afskaffelse af udbytning, stigende vel
stand for befolkningen osv. Disse træk gælder imidlertid kun 
for socialismen og ikke for kapitalismen. Stillet over for 
socialismens fremskridt og resultater kan borgerlige øko
nomer ikke længere åbent forsvare privatejendomsretten 
og andre af kapitalismens bropiller. Derfor henfalder de 
til demagogi.

Det betyder dog ikke, at kampen mod socialismen og 
kommunismen er standset. Tværtimod forstærker de mest 
reaktionære kredse deres angreb på socialismen, de frem
sætter teorier og modeller for socialismen og forsøger at 
stille den virkeliggjorte socialisme op imod den marx- 
istisk-leninistiske lære. Denne militante antikommunis
me er et af udslagene af den borgerlige politiske økono
mis krise. Den udtrykker frygt for kommunismens sejrs
gang.

4. MODERNE REFORMISTISKE OG REVISIONISTISKE 
ØKONOMISKE TEORIER

Højresocialisternes og labourfolkenes ledere er fortalere 
for monopolkapitalens ideologers nyeste teorier tillige med

. ..... de forældede dogmer, som deres for-
( Jier gængere, 2. Internationales revisio

nister, stod for. De gør sig de største 
anstrengelser for at besmykke den moderne kapitalisme. 
Den statsmonopolistiske kapitalisme fremstiller de som væ
rende næsten socialisme. Således hævder den engelske la- 
bour-teoretiker John Strachey i en forvansket fremstilling 
af Marx’ lære, at kapitalismens økonomiske love under 
indflydelse af institutioner som staten, partierne og fag
foreningerne forandrer natur, og at kapitalismen dermed 
udvikler sig til en velfærdsstat.

Denne teori genopliver de gamle revisionistiske fanta
sier om kapitalens demokratisering og de borgerlige ide
er om manager-revolutionen. Højrefløjen i det engelske 



     

  
 
   

     
 

     

  
 
   

     
 

     

  
 
   

     
 

Labour er særdeles tilfreds med den borgerlige amerikanske 
økonom Adolf Berles tese om, at der i selskaberne foregår 
en kollektivisering af kapitalen og at kapitalisten selv er 
en faktor, som forsvinder. Berles tese har de indsat i foror
det til deres programdokument “Industri og samfund 
Højre-la bourfolkene hævder, at eftersom ledelsesfunktioner
ne er overgået til de professionelle og egentlige ledere, de 
betroede folk, er det ikke længere nødvendigt at nationali
sere produktionen.

Disse højresocialister fabler om den moderne kapitalis
mes omformning og kommer til den slutning, at kapitalis
men gradvist og spontant vokser over i en såkaldt demo
kratisk socialisme.

Men i kraft af de absolutte modsætninger mellem socia
lismens og kapitalismens økonomiske grundlag kan den so
cialistiske samfundsformation ikke opstå i kapitalismens 
skød. Kapitalismen bygger jo på privateje af produktions
midler og på udbytning af de arbejdende. Socialismens 
grundlag er samfundseje af produktionsmidlerne og afskaf
felse af udbytning. Derfor er det klart, at så længe der be
står en borgerlig stat, som beskytter den privatkapitalis
tiske ejendom, kan en socialistisk samfundsformation ikke 
udvikle sig.

Ved at benægte nødvendigheden af en socialistisk revo
lution og en overgangsperiode fra kapitalisme til socialisme 
forkaster højresocialisterne reelt kampen for socialismen, 
mens de forsvarer bourgeoisiets interesser, det bourgeoisi, 
som vil bevare og styrke det kapitalistiske system.

Det, som højresocialisterne kalder “demokratisk socia
lisme" er i virkeligeheden kapitalisme, tilsløret med so
cialistisk klingende floskler.

Det økonomiske grundlag for deres “demokratiske so
cialisme" er den såkaldt blandede økonomi, der forudsæt
ter en samordning af statskapitalistiske virksomheder (som 
de kalder socialistiske) og private virksomheder. De taler 
om interessefællesskab mellem arbejdere og kapitalister og 
erklærer, at udbytningen i det kapitalistiske samfund vil 
forsvinde. De taler om økonomisk demokrati, hvis væsen 
ifølge dom består i frihed til at købe og sælge, i “lige mulig
heder" for alle samfundets medlemmer.

Men frihed til at købe og sælge er i virkelighed frihed 
for kapitalisterne til at udbytte arbejderne. Det samme gæl
der de “lige muligheder" under kapitalismen.



    
  

 
 

  
 
 
  
  
     
 

    
  

 
 

  
 
 
  
  
     
 

    
 
   
 
 
  
  
     
 

Den såkaldt demokratiske socialisme stilles op imod 
den virkeliggjorte socialisme i USSR og andre socialistiske 
lande. På denne måde mener de højresocialistiske ideologer 
at kunne hindre, at den videnskabelige socialismes ideer 
vinder udbredelse i masserne, og at kunne hindre befolk
ningens kamp for gennemførelse af disse ideer.

. Socialismens fremskridt og uddyb-
øjre- »g ningen og skærpelsen af modsigel-venstreopportumsternes e , e

økonomiske teorier. S,erne, И»?11«?1 ( et socialistiske Og

1) Den internationale konference af kommunistiske partier, Moskva 
1969, s. 137

Maoisme det kapitalistiske system har med
ført, at foruden højresocialisterne 

har også forskellige former for højre- og venstreoppor- 
tunister i de kommunistiske partier og arbejderpartier
ne forstærket deres angreb på den marxistisk-leninistiske 
lære. Til forskel fra højresocialisterne dækker opportunis
terne i arbejderbevægelsen, undertiden også i de kom
munistiske partier og arbejderpartierne, sig under marxis
mens fane, når de skal bedømme lovmæssighederne i den 
moderne kapitalismes udvikling.

Højreopportunisterne taler om nødvendigheden af at for
ny marxismen-leninismen i forbindelse med forandringerne 
i kapitalismens økonomi og politik og den socialistiske op
bygnings problemer. Oftest fremsætter de ingen nye øko
nomiske teorier, men anvender højresocialdemokratiske fan
tasier til erstatning af den marxistisk-leninistiske lære.

På den internationale Moskva-konference i 1969 udtalte 
Leonid Bresjnev: “Revisionismen er jo en afvigelse fra de 
proletariske klassestandpunkter, det er marxismen-leninis
mens erstatning med en afart af borgerlige og småborgerli
ge opfattelser af den gamle og den modernistiske type."1) 
Ved at fordreje den moderne kapitalismes væsen tilslører 
revisionisterne også den dybtgående krise i borgerlig po
litisk økonomi, som de erklærer har forladt forsvaret af ka
pitalismen, og i stedet givet sig i kast med en videnskabelig 
analyse af det kapitalistiske system, hvorfor Karl Marx 
bør suppleres med John Keynes. Den moderne borgerlige 
politiske økonomi, der sætter sig som mål at redde den ud
levede kapitalisme, er ikke videnskabelig. Forsøg på at 
forene Marx med Keynes betyder i virkeligheden at erstatte 
marxismen med borgerlige teorier.



 
         
  
 
   
    

 
         
  
 
    
    

 
         
  
 
   
    

Med deres fordrejede fremstilling af moderne kapitalis
mes natur klamrer nyrevisionisterne sig til myten om vel
færdsstaten. De fortolker den statsmonopolistiske kapita
lisme som kapitalismens indvoksen i socialismen, og de 
identificerer den statsmonopolistiske kapitalisme med so
cialismen.

Revisionistiske teorier kommer også til udtryk i nogle 
lande, som er slået ind på en socialistisk vej. Her optræder 
revisionismen . hovedsagelig som benægtelse af de almene 
lovmæssigheder for socialismens opbygning og ved ekstrem 
fremhævelse af nationale særegenheder. Benægtelse af de 
almene lovmæssigheder for socialismens opbygning er til 
stor skade for denne opbygning, og den hindrer udnyttelsen 
af andre landes erfaringer og fører til isolation fra landene 
i det socialistiske samvirke.

Højreopportunismen har i visse kommunistiske partier 
også fået følge af venstreopportunismen. Den er i sit idemæs
sige indhold en eklektisk blanding af anarkisme, trotskis
me, chauvinisme og nationalisme. Der er tale om en antileni- 
nistisk, en reaktionær-utopisk småborgerlig holdning, som 
maskerer sig under en marxistisk-leninistisk terminologi.

En af venstrerevision ismens vigtigste idemæssige og teo
retiske grundpiller er dogmatismen, der består i, at te
ser, fremsat af marxismen-leninismens grundlæggere, og som 
var rigtigte da de blev fremsat, mekanisk overføres til nu
tidige forhold. Samtidig ignoreres det marxistiske histo
rieprincip, som siger, at alle faktorer skal undersøges i re
lation til den konkrete historiske virkelighed, i deres 
indbyrdes sammenhæng. Dogmatismen kommer ikke blot 
til udtryk i en særlig hengivenhed for gamle formule
ringer, men også i en manglende evne til at optage nye 
sandheder og teser. Dermed benægter man den marxistisk
leninistiske læres skabende karakter.

Reelt analyserer venstreopportunisterne ikke de funda
mentale ændringer, der har fundet sted i verden. De giver 
sig ikke af med at undersøge den faktiske situation i de ka
pitalistiske lande eller studere forfaldsprocesserne, statens 
rolle, den økonomiske situation i udviklingslandene og andre 
fænomener, hvor en videnskabelig analyse tjener som teo
retisk grundlag for den kommunistiske verdensbevægelses 
strategi og taktik.

De her nævnte træk genspejles alle i maoismen. Maois
men dækker sig bag venstre-floskler og er behersket af bor



   
  
       
             

 

   
  
       
             

 

   
  
       
              

gerlig revolutionarisme. 1 maoistisk ideologi og politik er 
et venstreekstremistisk ordvalg sammenflettet med en yderst 
reaktionær kinesisk inden- og udenrigspolitik. Maoismen 
har udartet sig til en antimarxistisk, antileninistisk strøm
ning, som forholder sig fjendtligt til hele den revolutionæ
re verdensbevægelse. Reelt er den en afart af antikommu
nismen. Maoismen kendetegnes ved ekstrem chauvinisme 
og aggressiv hegemonisme og er indtrådt i en snæver vek
selvirkning med det imperialistiske bourgeoisis og andre 
reaktionære kræfters antikommunisme.

Et af de klare udtryk for maoismens fjendtlige hold
ning til marxismen-leninismen finder man i dens karak
teristik af vor tid som imperialismens, krigenes og revolutio
nernes tidsalder. Denne fejlagtige, ensidige bedømmelse, 
som fundamentalt overser modsigelsen mellem socialismen 
og kapitalismen, vor tids hovedmodsigelse, og som mangler 
forståelse for de vigtigste tendenser i verdensudviklingen, 
fører til forkerte og farlige slutninger i spørgsmål om krig, 
fred og revolution. Oktoberrevolutionens sejr i Rusland 
betød som bekendt starten på en ny æra, hvis hovedindhold 
var og er overgangen fra kapitalisme til socialisme. Okto
berrevolutionen blev af Lenin betegnet som “et verdens
historisk skridt, der er gået over i historien som skiftet mel
lem to epoker. и1>

Eftertidens udvikling og dannelsen af det socialistiske 
verdenssystem har til fulde bekræftet Lenins karakteristik 
af vor tid.

En central plads i maoisternes ideologiske opfattelser, 
der skal bringe et rimelighedens lys over deres antisocia- 
listiske og hegemonistiske udenrigspolitik, indtager teo
rien om de tre verdener, som Mao Zedong fremsatte i 1974 
og fik godkendt af KKP’s 11. kongres i 1977.

Verden af i dag består efter maoisternes opfattelse af tre 
verdener. USA og Sovjetunionen indgår i den første verden, 
Asien, Afrika, Latinamerika og andre regioner tilhører den 
tredje verden, mens de udviklede kapitalistiske lande, der 
befinder sig mellem de to ovennævnte verdener, danner den 
anden verden. Om del socialistiske verdenssystem erklærer 
maoisterne, at “det er ophørt at eksistere, efter at være 
blevet socialimperialistisk". Maoisterne opfatter den tredje 
verden som udslaggivende revolutionære kraft. Den anden

1) V. I. Lenin, Samlede værker (russisk), bd. 44, s. 324 



      
 
      
    
  
 

      
 
     
    
  
 

      
 
  
  
    
  
 

verden har ifølge dem en iboende dobbeltkarakter — på 
den ene side undertrykker og udbytter den landene i den 
tredje verden, mens den på den anden side selv til en vis 
grad er kontrolleret og ilde tilredt af de “to hegemoner". 
Herudfra drager maoisterne deres konklusion om nødven
digheden af, at landene i den tredje og anden verden går 
sammen mod de “to hegemoner“, hvilket i praksis vil sige 
Sovjetunionen.

Den altafgørende skavank ved teorien om de tre verde
ner er dens totale mangel på klasseanalyse ved karakte
ristikken af de forskellige lande i verden samt dens igno
reren af alle grundtræk ved landenes respektive økonomiske 
og politiske samfundssystem. Den første verden lader maois
terne rask væk omfatte Sovjetunionen, der er ved at opbyg
ge kommunismen, og imperialismens hovedland USA — alt
så lande med principielt forskellige samfundssystemer. Men 
heller ikke de lande, som maoisterne anbringer i den tredje 
verden, er særlig ensartede. Man behøver blot at påpege 
forskellene mellem lande, som har valgt en socialistisk ud
viklingsvej, og lande, som fortsætter deres udvikling ad 
kapitalistisk vej. Og til den verden henregnes såvel impe
rialistiske lande som lande, der endnu ikke har nået dette 
stadium.

Det hører med i billedet, at maoisterne fra tid til anden 
korrigerer deres skema over de tre verdener. I en ny udlæg
ning ser den tredje verden således ud: “De undertrykte na
tioner, der udsættes for den mest alvorlige undertrykkelse 
og udbytning og som udgør hovedparten af jordklodens be
folkning, danner sammen med de socialistiske lande som 
det internationale proletariats bolværk den tredje verden..."1) 
Selv om maoisterne her ikke opstiller nogen forbindelse 
med de tre kontinenter, mangler der fremdeles en klasse
analyse.

1) Kommunist, nr. 5, 1978, s. 91

Af socialistiske lande nævner maoisterne kun Kina, der 
proklameres som leder af den tredje verden.

Landene i det socialistiske samvirke, de lande, som har 
virkeliggjort socialismen, gøres til de mest ondsindede fjen
der af den tredje verden. Men fjenderne omfatter også ud
viklingslande, som støtter sig på bistanden fra det socia
listiske samvirke. Konsekvensen er, at den tredje verden i 



  
    
 
         
          

  
    
 
         
          

  
    
 
         
          

maoisternes udlægning indskrænker sig til at omfatte anti
kommunistiske,'proiinperialistiske regimer.

1 formuleringen af den første verden er Sovjetunionen 
nu blevet sat forrest og proklameret som hovedobjeket i 
kampen mod hegemonismen.

For al begrunde deres opdeling af verden i disse grup
peringer har maoisterne tyet til regulære forfalskninger af 
socialismens teori og praksis. Begrundelsen for at anbringe 
både USA og Sovjetunionen i den første verden skulle være 
“kapitalismens genindførelse i USSR“ og Sovjetunionens 
angiveligt ekspansionistiske udenrigspolitik. Disse regel
rette forfalskninger tilbagevises imidlertid af kendsgernin
ger som Sovjetunionens opbygning af den udviklede socia
lisme og dens urokkelige kamp for freden.

Det reelle formål med maoisternes teori om de to super
magter er at udskifte vor tids grundlæggende modsigelse 
med kampen mod de to supermagters hegemonisme. I prak
sis er det ensbetydende med, at kampen rettes mod verdens
socialismen og i første række mod Sovjetunionen. På det
te grundlag er maoisterne gået i blok med imperialismen og 
begyndt at tale om nødvendigheden af at skelne mellem 
hovedfjenden (USSR) og den sekundære fjende (USA og 
andre imperialistiske lande). Følgelig, siger maoisterne, må 
man slutte sig sammen med den sekundære fjende for at 
besejre hovedfjenden. Det antisovjetiske indhold af super
magtsteorien bliver endnu tydeligere ved at sammenholde 
den kinesiske ledelses reale holdning til henholdsvis USA 
og USSR. Det fremgår heraf, at Peking anser imperialismen 
for sin nærmeste fælle i bekæmpelsen af de socialistiske 
lande.

Supermagtsteorien udnyttes af maoisterne til at forvir
re og vildlede menneskene i de små og mellemstore lande, 
idet de stiller sig op som disse landes beskyttere og lægger 
store bestræbelser i at få skabt en blok omkring Kina af 
såkaldt små og mellemstore lande med Kina som leder. Det 
var med dette formål, at maoisterne i 1971 officielt “indlem
mede" Kina i den tredje verden; hermed understreges 
endnu engang, at grundlaget for den kinesiske ledelses 
udenrigspolitik ikke er klasseanalyse, men nationalistiske 
stormagtsbestræbelser.

Ydermere har maoisterne fremlagt deres principper for 
en ny økonomisk verdensorden. De går ud på gennem løgne 
og provokationer at undergrave de socialistiske landes øko



  
   
          
 
  
 
   

  
   
          
 
  
 
    

  
   
          
 
  
 
    

nomiske samarbejde, at sætte hindringer op for udviklingslan
denes økonomiske relationer med socialistiske stater og 
isolere de unge stater fra den støtte og bistand, som er så 
nødvendig for deres udvikling. Samtidig anbefaler maois
terne vedholdende disse lande, at de kun bør udvikle poli
tiske og økonomiske forbindelser med kapitalistiske lande. 
Denne politik er reelt rettet mod en omlægning af de inter
nationale relationer i verdenskapitalismens interesser. Den 
er ikke blot til skade for udviklingslandene, den skærper 
tilmed faren for øget neokolonialistisk fremtrængen. Pro
gressive kræfter tager imidlertid resolut afstand fra maois
ternes forslag i forståelse af, at forslag af den karakter kun 
er til gavn for den kapitalistiske verden og neokolonia- 
listiske kredse.

Maoismens reaktionære karakter stilles tydeligt til skue 
i dens modstand mod den leninske politik for fredelig 
sameksistens og international afspænding.

Mens maoisterne tidligere dog til en vis grad talte om 
muligheden af at forebygge krig, lader de nu denne mulig
hed helt ude af betragtning og erklærer åbent, at den tredje 
verdenskrig er absolut uundgåelig. De prøver at frempro
vokere sammenstød mellem USA og Sovjetunionen, fordi 
en krig efter deres opfattelse vil “lette løsningen af verdens 
problemer41. Dette er blot endnu et bevis på, at maoisterne 
har sluttet sig til de mest reaktionære, imperialistiske 
kræfter.

I sin tale på det kommunistiske partis centralkomité
møde i efteråret 1976 understregede Leonid Bresjnev, at 
den udenrigspolitiske linie, som Peking-ledelsen har prak
tiseret i de foregående 15 år, er blevet grundig kompromitte
ret i hele verden. Hvor maoisterne i begyndelsen af 60’erne 
fremstillede sig som imperialismens “mest energiske mod- 
standere“, må de i dag se i øjenene, at figenbladet er faldet.

Det nationalistiske, antisovjetiske og splittelsesfrem
mende indhold af maoistisk ideologi og den på det grund
lag førte politik er til direkte skade for den revolutionære 
verdensbevægelse og den antiimperialistiske kamp.

Såvel venstre- som højreopportunisterne bagtaler de so
cialistiske lande og viderebringer de skrøner, der fremsæt
tes af imperialismens mest reaktionære fortalere. Med deres 
antimarxistiske teorier og hele virksomhed skader disse 
opportunister i høj grad den revolutionære bevægelse. På 
SUKP’s 25. kongres understregede Leonid Bresjnev, at kam- 



  

     
     

 

     
      

   
     
     

pen mod højre- og venstrerevisionismen, "... kampen for 
den kommunistiske bevægelses marxistisk-leninistiske prin
cipper, mod forsøgene på at forvanske eller underminere 
dem, stadig er den fælles opgave for alle14.1) De marxistisk- 
leninistiske partier har på deres kongresser og internatio
nale konferencer klart tilbagevist alle afskygninger af op
portunisme.

1) Leonid Bresjnev. Vor kurs er fred og socialisme, s. 308

Den borgerlige politiske økonomi, den moderne refor
mismes og revisionismes uholdbarhed bliver særlig tyde
lig, når deres ideer sættes op ved siden af den marxistiske 
økonomiske tænknings udvikling. I dokumenter fra, arbejder
partiernes og de kommunistiske partiers internationale 
konferencer, i SUKP’s program, i materialer fra SUKP’s 
og andre broderpartiers kongresser og i værker af marxister
leninister gives en sand, videnskabelig analyse af den 
moderne kapitalisme, af det socialistiske verdenssystem og 
af andre af tidens grundlæggende problemer.

Kapitalismens forsvarere, de borgerlige forfattere, for
søger at tilsværte Marx’ og Lenins lære, at benægte kapi
talismens objektive økonomiske udviklingslove og uundgåe
ligheden af den revolutionære overgang fra kapitalisme til 
socialisme. Men udviklingen og de historiske begivenheder 
viser klart, at samfundsudviklingen forløber efter de love, 
der blev opdaget og udforsket af Marx og Lenin, og at det 
eneste alternativ til kapitalismen er og bliver socialismen, 
med hvilken menneskehedens historie tager sin virkelige 
begyndelse.


