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Man kan ‘bruge’ Marx tl meget, som revolutonsteoretker, som undsiger af kapitalismen eller som 

profet for det kapitalistske samfunds undergang. En mere forsigtg tlgang består i at læse, hvad han

skriver, lære af hans måde at tænke på – Marx havde ikke en fastlagt metodologi – og prøve at 

aflæse begreberne i vore dages samfund og derved få hæælp tl at forstå udviklingen.

Marx analyserede kapitalismen som selve det moderne samfunds dynamik, æagten på proft går 

gennem en stadig udvikling af ’produktvkrææerne’, læs den anvendte teknologi, og kapitalen kender

ingen grænser. Kun insttutoner kan sæte grænser. Desværre skrev Marx ikke så meget om 

insttutonelle begrænsninger (nnatonalstaten som økonomisk aktør , eæ heller om verdens 

underudviklede og koloniserede dele, der gæorde, at kapitalismen stadig har fundet nye 

aktonsområder for sine evner tl at opløse traditonelle samfund og skabe ’frie arbeædere’. Ja, faktsk 

fandt de mest hektske koloniale magtovertagelser sted eæer hans død. Vi har haæ krige og gang på 

gang genopstanden kapitalisme siden. Hvordan analyser vi vores epoke? Er den bare neoliberalistsk 

eller ser vi et betrængt verdenssystems krampetrækninger? Eller er der stadig sorte pleter, hvor 

kapitalismen ikke har udfoldet sig endnu?

Jeg vil her skitsere centrale begreber, deres fortolkning og udvikling og muligheden for med en 

forståelse i forlængelse af Marx at fnde en linæe i de modsatretede tendenser.

Indledning

Jeg har lige været på en sonference organiseret af IIPPE (internatonal Initatve for Promotng 

Politcal Economy,, der foregår hvert år, dete år i Kroaten på universitetet i Pula. eemaet var  The 

State oa Ca italitm and the State oa Politial Eionomy, og der var mange bud om neoliberalisme, 

der ses som det altædende monster. eemaet er astuelt. 

Jeg vil her undgå at tale om Marx som revolutonsteoretser, men soncentrere mig om Kapitalen og 

dens begreber. Her går Marx direste i sødet på sin tds øsonomer og øsonomi, selvom hans indsigter

også bygger på hans flosofsse baggrund som venstrehegelianer. En forståelse af processer og 

begreber, der ændrer indhold over td samtdig med at nye ssabes i og med de ssif der er i 

udvislingen. Den tlgang er unis for Marx, men det vigtgste her er Marx som øsonom og  at pege på, 

hvor Marx står i forhold tl mainstream øsonomi og moderne sritsse tlgange tl øsonomien, den 

seynesiansse, og derfra dissutere forestllinger om sapitalismens nuværende epose som 

neoliberalisme. 

Øsonomer, i dag mainstream øsonomer, har selvfølgelig også som mål at forstå verden ud fra et 

begrebsapparat, der sammen med data san indisere udvislingen. eeori- og begrebsdannelse er 

vigtg. Jeg understreger begreber, for de går før teorien, de er den måde man sategoriserer og 

forstår fænomenerne på. eeorien forstår jeg som sammenhængen mellem de forssellige begreber, 

eller en udlægning af de mesanismer, der snyter dem sammen. En marxistss øsonom er isse så 

interesseret i, hvad der sommer ud af det hele som fysiss output, men mere i, hvordan det sser. For 
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ændrer noget i mesanismerne sig, vil resultaterne også gøre det. Vi taler om tegn på sriser, der 

fndes i ændringer af måder tngene sører på, nye fnansinstrumenter, der opstår, ændringer i  den 

øsonomisse sestorstrustur.

Som marxistss øsonom, der isse bare læser og genfortolser de grundlæggende værser, men ønsser 

at forstå sapitalismen af i dag er det nødvendigt at bruge gængse silder. Det er mainstream øsonomi

der sidder på de statstsse bureauer og data- og modelapparatet. Statsts udspringer af bestemte 

måder at ssabe sategorier og formidle data på samt selvfølgelig den viden man søger. Den viden 

giver så muligheden for at blive brugt eller misbrugt. Ssal der laves statsts over rødhårede? Og selv 

tal, der isse san betvivles såsom den noterede handelsrente, ja, de san jo fortolses forsselligt.

Det er lidt af et dilemma, for enhver fremstlling er præget af en teori eller forståelsesramme. 

Selvom man isse er enig i rammen, san man dog godt bruge fremstllinger og oplysninger, hvis man 

f.ess. sender de typisse ’fordrejninger’. Man san også analysere selve rammen, se om den er internt 

sonsistent og san bruges over td.

Grundteorien

Lad os se på, hvad der er det sonsttuerende ved Marx. Det er naturligvis værditeorien, at arbejdet 

materialiserer sig i produster, tng, der san sælges som varer på et marsed, og hvor 

omdrejningspunstet for varens pris er den nedlagte værdi, dvs. den mængde gennemsnitligt 

samfundsmæssigt nødvendigt arbejde, der er brugt på den. Mængden af arbejde udsrystalliseret i 

td og manifesteret i produstet, der sælges som vare.  agom det ligger mere grundlæggende 

betngelser om mennesseligt virse med at forme sin omverden.  ortset fra naturmennesser har vi 

mennesser vel altd i en vis forstand generet naturen gennem bearbejdning. Men det interessante er

det historiss specifsse, isse det ahistoriss altd gældende. I det lys må vi fuss ersende, at arbejdet i 

Marx’s td udfoldede sig under langt grummere vilsår end i vores lande i dag. Værditeoriens stadige 

relevans ssyldes så, at grundtræssene ved den sapitalistsse ramme er de samme, om end i 

forssellige foresomster.

Værdien er abstrast og ssal forstås som et omdrejningspunst for prissætningen. Der er nu endnu et 

par ssridt at tage, før Marx sommer tl de manifesterede priser, men det springer jeg over.

Penge er selvfølgelig centralt. Marx’s penge, som han først udtrysser dem, er den almene 

æsvivalent, dvs. udtrys for værdien i andre varer. Og penge må som udgangspunst selv være en 

vare. Vi ved jo alle godt, at penge i dag og dengang isse blev cirsuleret som en vare (selvom der var 

eferladenssaber af det i England på Marx’ td,, men at værdiløse mønter og pengesedler eller træs 

på sont gjorde arbejdet. Når prisrelatoner først har etableret sig, er værdien mindre interessant. Vi 

ved også, at sredit har essisteret før mønter og ædelmetaller, og at salt har fungeret som 

omsætningsmiddel eller endog mål for rigdom. Det ændrer isse noget på det vi taler om, som er en 

logiss form.

Arbejderne ejer isse de produstonsmidler de arbejder med. De er i sraf af deres lønnede 

arbejdssraf selv en upersonliggjort del af sapitalen, variabel sapital, som Marx salder det. Den 

private tlegnelse af merværdien tlsommer dem, der ejer produstonsmidlerne og betaler 

lønningerne. 

Varen har både værdi som det nedlagte arbejde og byte- og brugsværdi på marsedet. 

Arbejdssrafen har værdi og byteværdi (værdiens udvendige udtrys,, men arbejdet er 

værdissabende som indholdsmæssig bestemmelse, som brugsværdi. 
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Men hvad er så sapital? Kapital er værdi, der ssaber mere værdi, det er et sredsløb. Et sredsløb, der 

går fra marsedet, hvor inputs søbes, gennem produstonsprocessen, hvor de forarbejdes af 

arbejderne, tl de færdige varer, der sælges. Og salget ssulle gerne, når regnssabet gøres op, udgøre 

mere end hvad det sostede at starte processen. Grunden tl, at der er en forssel, er at arbejdssrafen

soster mindre end det der sommer ud af dens arbejde. Merværdien er en abstrast størrelse, der 

udtrysses i proften, når sapitalen har realiseret et omslag, dvs. når varerne er solgt. Den er typiss 

mindre end merværdien, fordi sapitalisterne jo i prassis ssal betale husleje og renter og den slags. 

Hvis man isse mener der ssabes noget mer’ i processen, må man mene, at proft ssabes i 

omsætningsleddet eller bare lægges oveni omsostningerne, men det sommer jo bare ud på, at de 

sloge narrer de mindre sloge og er isse en teori om politss øsonomi.

Det sapitalistsse system har underlagt sig fere og fere processer, dvs. man producerer for at få 

merværdi udtryst som proft i stedet for blot at leve eller overleve. 

Men samtdig er processerne blevet mere udvislede. Nye typer massiner som tl, nye tesnologier, 

nye hjælpemidler, der sunne producere fere varer og mere somplicerede varer. Der ssulle også 

nogle tl at sælge dem og sørge for, at der var et marsed. Alle mulige serviceled. Og der er brug for 

dem, der udvisler arbejdssrafen, alt det der går under betegnelsen ofentlige tjenesteydelser, og 

som her i landet (stadig, udføres af staten eller sommunerne og fnansieres gennem ssater. Ssole, 

sundhedsvæsen osv.

Ud af pengesapital sommer fnanssapital, penge, der lånes ud, og som  fnansierer produstonen og 

cirsulatonen, men som også selv ssal have sig betalt. Ja, som i sidste ende bliver et udtrys for den 

produstve sapital. Aster er grundlæggende en afspejling af den produstve sapital i en virssomhed, 

hvis merværdi investorer san få del i ved at investere i dens juridisse papirudtrys som aster. Men så 

bliver asterne selvstændige, og når aster søbes og sælges på børsen, tlføres der isse ny sapital tl 

virssomheden. Hvad der sser er en omfordeling af  fortjenesten og såsaldt risiso via astemarsedet. 

 oblefænomener er sarasteriseret ved, at investorer indregner fremtdige prisstgninger på 

værdipapirer og er med tl at søre priserne op.

Pengesystemet af i dag er et samspil mellem natonalbansen og private banser. I princippet 

regulerer natonalbansen de private banser, og den er ’primus inter pares’ eller ’lender of last 

resort’, altså den yderste garant. Men samtdig har natonalbansen et forhold tl staten, 

fnansministeriet, igennem statens gæld, som den san monetarisere, dvs. søbe eller sælge og på den

måde have indfydelse på pengemarsedet. Natonalbansen bestyrer statens gæld. Og det forhold er 

vigtgere i dag end nogensinde. I det spil bestemmes også basispengerenten i et samfund.  anserne 

ssal også overholde nogle srav fra natonalbansen, holde reserver der, mod at sunne låne. 

Marx mente sapitalismen ville sollapse og prøvede altd at ssubbe på. Ja, han blev helt esstatss i 

srisen i 1866. Insluderet i teorien var jo påstanden om, at proftraten vil tendere tl at falde. Og når 

den så viterlig lå lavt, sunne man jo få den tanse, at det var the end game. 

For det første, er der én proftrate? Og hvis der er, falder den så virselig, eller er der mesanismer tl 

at stoppe faldet? Jo, merværdiratens stgning med større udbytning, altså ved at få fere tmer ud af 

arbejdssrafen, eller lavere lønninger sunne stoppe dens fald, men der er også andre forhold. Man 

san søge at sløre faldet via fnansmarsederne, gennem fnansiel proft. En anden måde er, at 

sapitalister så at sige tager merværdi fra hinanden, isse sun udligning inden for et begrænset 

geografss område, men at de tlegner sig den på tværs af grænser. 
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Økonomihittorie

Marx sritserede den politsse øsonomi, som den var på hans td. Han levede i de sidste 

srampetræsninger af den såsaldte slassisse øsonomi og så en forfaldshistorie fra Adam Smith og 

David Ricardo tl senere mindre ånder, som han ser som apologeter og sysofanter for det 

øsonomiss-politsse system. Dvs. jo mere sapitalismen udvisler sig, jo mere tvivlsomme vilsår den 

tlbød arbejdere og marginaliserede, jo mere jerner øsonomer sig fra en forståelse af, hvordan den 

fungerer. Apologien er en form for benægtelse. I prassis viser den sig ved at søre over i de rene 

abstrastoner.

Apologeterne forstår sapitalforholdet, det at nogle hyrer andre for en ussel løn tl at producere 

samfundets goder, som et naturforhold. Dvs. at de isse ser forholdet som et, der er bygget på 

udbytning af en slasse af en anden. Ja, mange tdlige øsonomer mente nærmest, at sapitalisten var 

ædel ved at tlbyde arbejde. Det hører vi jo også i dag, tasnemmelighed over, at der er ssabt 

arbejdspladser. Men derudover forfalder øsonomer også tl ren og ssær benægtelse af 

sapitalforholdet og fremstller produstonsprocessen som bestående af en mand eller et par stysser, 

der sidder der med deres egne produstonsmidler   la simpelt håndværs.

Efer Marx’s død trådte en ny ssole frem, neoslassiserne. Det er dem, der har udvislet sig tl vore 

dages misroøsonomi. De forsaster enhver arbejdsværditeori, som Marx jo udvislede fra Smith og 

Ricardo. I stedet mener de, at varers pris bestemmes udelussende i et mærseligt sryds mellem 

udbud (svanttet i forhold tl pris, og eferspørgsel (svanttet i forhold tl pris,. Altså producenter vil 

producere mere, hvis prisen er højere, mens sonsumenterne eferspørger mindre, hvis prisen er 

højere. De to går hver sin vej, den ene op, den anden ned, og så mødes de i et punst, der bestemmer

ligevægtspris og den tlsvarende mængde. Det hele forudsæter et allerede essisterende prissystem. 

De ved også godt, at de først bør forslare, hvordan et sæt af priser sunne opstå. eil det opstller de 

den såsaldte grænsenyteteori, hvor fols har præferencer mellem forssellige goder,   la at 1 pære 

san give samme nyte eller nydelse som 2 æbler for en person. Det svarer tl at give to æbler for en 

pære, men hvis man af en eller anden grund har en masse pærer, så ændrer præferencerne sig. Så 

de er mængdeafængige. Derfor det med ’på grænsen’, for der er mange ’på grænsen’ – alt efer 

hvor man befnder sig. Hvordan alt det san laves om tl en surve for et helt marsed, er et mysterium 

og sræver en masse antagelser. Individerne er ratonelle i den forstand, at de sender deres 

præferencer, og er sonsistente. Men i al hemmelighed antages også, at de san forudse resultatet af 

deres samlede handlinger. Det er den berømte homo economicus.

Udover hele tden at tænse i én mand-én vare og andre simple udgangspunster, interesserede 

neoslassiserne sig for fænomener på grænsen. Hvor meget soster den sidste enhed at producere? 

Ingen producent vil sælge under den pris det soster at producere den sidste enhed, hedder det sig. 

Et problem ved den måde at se det på, er at det er fuldstændig urealistss. Der er isse noget 

identfcerbart grænseprodust for producenterne eller grænsenyte for sonsumenterne. Men det 

gav anledning tl fiig brug af diferentalregning. Matematssen som i højsædet. For neoslassiserne

er sapital et fysiss begreb, som en massinpars.

Hvis vi ser på mainstream så sselner den ssarpt mellem real produston og pengesiden. Penge 

sommer sun ind meget sent. Priser essisterer uden penge, som måleenheder.

Men mainstream insluderer også masroøsonomi eller natonaløsonomi.  rsagen tl denne 

nyorientering lå i nedturen i tredverne, hvor marsedet isse bare reddede sig selv. Det var dengang 
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den engelsse øsonom John Maynard Keynes som med sin teori om den samlede efestve 

eferspørgsel, der ssulle stmuleres, hvis den isse var der, så sapitalapparatet sunne søre tl fuld 

sapacitet og arbejdsløsheden sunne falde. Staten ssulle have en rolle i at redde selve øsonomien, 

dvs. sæte gang i hjulene med astve ofentlige investeringer, hvis eferspørgslen svigtede. 

eil det formål blev et lands samlede øsonomi defneret som natonalprodust med underbegreber 

som investeringer, sonsum, regeringsudgifer, essport og import. På pengesiden rente og infaton. 

Samtdig med Keynes udvislede øsonomer i USA egentlige natonalregnssaber baseret på 

dataindsamling. Fastss blev disse øvelser brugt tl at analysere, hvor meget øsonomien sunne bære 

under srigen. 

Den økonomitke udvikling

Marx og Engels så staten som sapitalens hjælper. I deres dage var der isse mange ofentlige 

tjenesteydelser og overførsler, og staten var et hensynsløst magtapparat med højst nogle liberale 

hyslere i regeringen. I eyssland talte man dog om en socialstat indført af  ismarcs som modvægt 

mod socialdemosraterne og socialisterne.

I slutningen af det 19. århundrede var stort set hele verden opdelt i natonalstater og solonier, der 

var opnået ved erobring og som blev grof udnytet. Fols blev fytet rundt for at arbejde hvor 

soloniherrerne ville. De tog deres jord. Det ligner lidt processen andre steder med den oprindelige 

assumulaton, ssabelsen af den frie arbejder. Men i solonierne industrialiserede soloniherrerne 

meget lidt. De foretras råstofer.

Finansmarsederne var sommet tl at spille en stadig større rolle. Allerede før Første Verdenssrig 

raste de fangarmene ud tl solonilandene og det verdensmarsed, der var ved at blive ssabt. Første 

Verdenssrig var et enormt chos, der isse mindst i det faiggjorte eyssland san forbindes direste tl 

nazismens opståen via en periode med hyperinfaton i begyndelsen af tyverne. Men i USA var der 

fuld damp på sedlerne, lige tl srasset i 1929 og den eferfølgende depression, der involverede alle 

udvislede lande. Og hvor der tl dels som et ’seynesianss’ svar i USA. Men strengt taget stammer 

præsident Roosevelts New Deal fra 1933, altså før 1936, hvor Keynes’ General Theory udsom. 

UK og Fransrig udsultede solonierne i tredverne, de som isse meget ud af stedet. 

I løbet af det tyvende århundrede blev staten overalt astv på det sociale område, uden tvivl også af 

politss nød, fordi arbejderne organiserede sig politss og fagforeningsmæssigt. I USA blev der bygget

massiv infrastrustur i tredverne, men især srigen sate gang i bessæfigelsen. 

Efer Anden Verdenssrig ssulle balancerne (gen9opretes. Isse mindst det såsaldte  reton ooods 

system blev vigtgt. Det bestod af det nye valutasystem omsring guldindløselighed og insttutonerne

Verdensbansen og Valutafonden, IMF.

Landene var tl at begynde med lussede, for en stor del af produstonsapparatet var smadret, men 

eferhånden åbnede de sig igen. Den amerisansse Marshall-hjælp hjalp Europa, især eyssland, med 

at sæte gang i massinerne og hjælpe penge- og sapitalmarseder på vej. Samarbejdet fandt sin form 

i OECD (først OEEC, der bestyrede Marshall-hjælpen,, Det europæisse Fællesssab og Nato. USA og 

Europa stod sammen i den nye verdensorden. Mod øst var Sovjetunionen og dens satelliter relatvt 

isolerede, men åbninger ssete da. 

Fremgangen fra tredverne og srigen fortsate i USA efer srigen, men uden så mange velfærdsgoder, 

som vi sender, de som især tl under Johnson-administratonen i tresserne drevet af de sortes srav 

5



om reigheder og social retærdighed. Men i Europa udbyggedes velfærdsstaten med ofentlige 

ydelser og pensioner, ssolevæsen og universiteter. Reallønningerne steg. Det sunne de bl.a. fordi 

produstviteten tog et gevaldigt hop med de nye massiner, der gjorde at mere sunne produceres på 

sortere td. Massesonsum fs det tl at se ud som den rene velstand.

Fremgangen varede tl 1971-73, hvor pengesystemet så ud tl at bryde sammen, da USA ophævede 

guldindløseligheden. Valutaerne var isse længere faste i forhold tl hinanden. Systemet brød nu isse 

sammen i prassis, for dollaren var vel etableret som serne i systemet. Der var øsonomiss 

tlbagegang, proftabiliteten faldt, så der måte strammes og retes op på statens fnanser. 

Velfærdsstaten som under sit første angreb. Politss havde vi ssatebataljer, Glistrup, og samp om 

velfærden og den ofentlige sestor. Vi havde en periode med såsaldt stagfaton, hvor øsonomien 

isse rigtg fytede sig, men priserne steg gansse voldsomt. 

Det var sådan set det, der slog Keynes af pinden som øsonomiss ledestjerne, fordi det blev slart, at 

ofentlige udgifer isse bare sunne stge efer ønsse. De virser isse helt på samme måde som private 

investeringer. Keynesianere vil naturligvis sige, at så simpel var Keynes heller isse, at han bare mente

man sunne pumpe løs. Men han faldt hen i det politss-øsonomisse spil. Andre øsonomer vandt 

frem, nemlig neoslassiserne med masroøsonomi hægtet på. Lidt Keynes blev tlbage, isse mindst 

interessen for  NP, der nu overalt blev opgjort på basis af megen indsamlet statsts og også 

beregninger. (Det første dansse natonalregnssab som i 1945,.

Infatonen blev stoppet med høje renter og i Danmars med sartofelsuren i 1986, der blandt andet 

begrænsede fordelen ved at spesulere i høje boligpriser, nemlig ved at reducere den del af 

renteudgiferne, der var ssatemæssigt fradragsbereigede.

Firserne var en let lammet periode. Den latnamerisansse gældssrise blev overvundet efer mange 

forhandlinger og fssfasserier. De faige lande ssulle nu omstrustureres og passe ind i vestens 

model. 

I halvfemserne åbnede Kina sig for udenlandss sapital. Arbejdere stod parat tl at træde ind i 

fabrisserne. De var billige og fiige, og vesten begyndte at outsource som gale. Alt sammen isse 

noget, der gis let for sig, men fnansmarsederne rejste sig gevaldigt, og det blev mange rige på. 

Herhjemme har boligmarsedet altd været det centrale i fnanssystemet.  anserne blev 

internatonaliserede, vi fs billige varer, nu også elestronis. Ja, der var ligefrem en dotcom boble. I 

2007-08 srassede det hele.

I dag efer kriten

Efer udfagningen begyndte de store dansse virssomheder for alvor at stsse af fra de andre. Mærss

blev enormt magtuld, Novo den vel største virssomhed i dag.  De to store banser, Nordea og Dansse

 ans, vossede langt hen over hovedet på forretningen Danmars.

Den dansse regering reddede Dansse  ans med sapital og lisviditet uden at sræve noget igen. Isse 

så meget som en post i bestyrelsen. Rossilde  ans og Amagerbansen fs som mindre banser  lov tl 

at gå under. Men der er isse rigtg ryddet op i den fnansielle sestor. Det er vist en underdrivelse.

Hvad er status? Vesten er svæsset, men sidder stadig på det hele, dog med stgende modstand fra 

Kina, der er bedre tl at få gang i faige lande end de vestlige har været med al deres 

udvislingsbistand.

Centralt er dog vores forhold tl resten af verden..
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De faige lande bidrager ved at levere billig arbejdssraf og – stadig – råstofer og uforarbejdede 

landbrugsvarer. De sræver deres nu. For varer produceret i faige lande indhenter isse de priser de 

burde i forhold tl svaliteten af arbejdet, og deres lønninger er presset i bund. Vesten får billige 

råstofer fra Afrisa bl.a., men sasaoproducenterne i Elfenbenssysten får højst 5% af hvad sasaoen 

sælges tl. Konsumenterne i vores lande ssal sådan set betale for chosoladen, der produceres her, 

men en masse mellemmænd nyder også godt af forssellen.

Alle disse led soncentreres på få hænder, der har sontasten gennem en sæde ned tl småbønderne i 

Afrisa. 

På det sontnent ser man nye industrialiseringsforsøg baseret på, at arbejdssraf i Kina er blevet 

dyrere. Der hvor der produceres industrivarer i de faigste lande, er der også  losale sapitalister, der

får en bid, men det meste af den producerede merværdi overføres tl led højere oppe i værdisæden. 

Værdisæden er i øvrigt en term brugt også af borgerlig øsonomi. 

Der er modstridende tendenser. Ser man på Afrisa lige nu, ser man en øget vilje tl selvbestemmelse,

men også en stadig afængighed af udenlandss sapital, både sinesiss ja, men også vestlig. Der er  

fuld damp på elestrifceringen af sontnentet, gennem vandsrafværser isse mindst, men også 

solenergi og endog vind. Kulsrafværser er under opførelse, og det på trods af at der ingen traditon 

er for dem, og man ssulle synes, at den tesnologi burde springes helt over.

eransportnetværset udbygges hurtgt, veje, jernbaner (endog elestrifcerede, samt, som det sidste 

nye, metroer eller letbaner i storbyerne.

Sym tomerne og  roblemerne

Hvad er symptomerne i dag: srisen der var der, ofentlige nedssæringer, der virser overfødige, 

forsøg på at gøre arbejdssraf billigere, nedssæring af sociale ydelser, hård behandling af faige og 

racistss tlgang tl immigranter, sort sagt, stgende ulighed, bansernes urimelige overssud og 

metoder, overforbrug og ødelæggelse af naturressourcer, CO2-udslip. Påberåben sig det fri marsed 

med ufrihed i den anden ende. Demosratsse ssinmanøvrer. Det er som om der isse er noget 

manøvrerum tl politssen, der bliver derefer: såsaldt værdi- og identtetspolits, det sidste lanceret 

på hver sin måde fra højre og venstre. Klassesampen, det sidste vi hørte var OK18, det var isse 

meget revolutonært, men i sammenhængen var det stærsere end man plejer at se. Nogle salder 

dete sammensurium for neoliberalisme. Men man også se på det som dele af modsætningsfyldte 

somplesser, der san føre tl overssridelse og åbning for en anden udvisling.  

Vækst

Den væsst, der måles, dvs. væsst i natonalprodustet, ser ud tl at løje af. Det passer jo godt med 

Marx, at jo mere udvislet produstonsapparatet er, jo mindre vil proftraten, dvs. det udvendige 

udtrys for overssuddet være. Det er proften, der både giver mulighed for investeringer og er 

motvet for investeringer. Jo større hele apparatet er, jo mere ssal der tl for at få det tl at stge. Men

det drejer sig jo om værdien af produstonsapparatet, isse det fysisse. Hvis det falder i værdi eller 

destrueres, så man san begynde forfra. Væssten var f.ess. høj lige efer Anden Verdenssrig. I 

øjeblisset er øsonomien i fremgang og bessæfigelsen stgende, men der er mange faresignaler, 

stgende gæld, fnansmarseder, der er blevet stmuleret af de amerisansse, britsse og europæisse 

centralbanser, og som må forventes at reagere negatvt på de rentestgninger, der er ved at melde 

sig, lande i Sydeuropa der er faldet agterud. Dvs. endnu engang soncentraton af sapitalen.
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Produktvitetsudvikling

Men vi ssal også lige indregne produstvitetsudvislingen. Når produstviteten udvisler sig, san varer 

produceres på sortere td og dermed nedlægges mindre nyværdi i dem, dvs. de bør blive billigere. 

Sådan ser borgerlige øsonomer isse på det. De mener, at 1 er 1, og at prisstgninger eller prisfald må 

være udtrys for at der er infaton eller defaton. Dvs at sådanne prisudvislinger udtrysser 

problemer i pengesystemet.

I dag står vi i det dilemma, at som øsonomer måler produstvitetsudvislingen, ser det ud som om 

den isse stger. Det er fordi der er problemer med målingerne. For naturligvis stger den der hvor der

fastss sommer et produst ud i den anden ende. Det er jo absurd, at vi har fere og fere roboter, og 

så ssulle der isse produceres mere målt på det mennesselige arbejde der ydes. Dilemmaet ssyldes, 

at øsonomerne blander det fysisse og det monetære sammen på mærselige måder. De vil gerne 

måle det fysisse, men det san man jo isse, så man måler denne monetære omsætning og prøver at 

fratræsse infaton eller defaton, og så san det jo godt være produstviteten isse stger tlsvarende. 

Derudover er der mere og mere service insluderet i produstonen. Og oveni baseres mange 

virssomheder på service. Altså der er sset strusturforandringer i de rigeste lande.  Det er svært at 

måle produstviteten af service, ja, strengt taget giver det isse megen mening at forsøge. Men hvis 

man måler outputet i forhold tl alle dem der er involveret, ja, så bliver resultatet, at produstviteten

isse stger særlig hurtgt. 

I business prøver de at ssære ned på de her servicearbejdere, også selvom der isse er noget i vejen 

med marsedet. Det er et udtrys for, at de er trængte på proften. Produstonsarbejdere hyres og 

fyres efer afsætningsmuligheder, men ssal selvfølgelig hele tden yde mere.

Ressourcer

 liver ressourcer dyrere? Fordi der er færre af dem, eller de er mere utlgængelige eller hvad? Eller 

fordi de har specielle øsonomisse betngelser? I princippet vil isse-reproducerbare ressourcer blive 

dyrere over td, fordi de på grund af både udtømmeligheden og den private tlegnelse af mineralerne

har andre prissætningsbetngelser end industri. Det hænger sammen med, at selvom undergrunden i

de feste lande er ofentligt ejet, så er de, der driver minerne, private soncessionshavere med 

langtdssontraster, der agerer som ejere. Gennemgående får de gode esstraprofter eller rente ved 

ressourceudvinding, og det får omsostningerne tl at være høje i de industrier, der bruger dem som 

råmaterialer. Priserne har naturligvis også at gøre med, om de san erstates, og om man forsøger at 

nedsæte forbruget af dem. Og de er meget sonjunsturfølsomme, men højst strategisse. Derfor nos 

isse tlfældigt, at de første toldstgninger erump lancerede var på jern og aluminium. Der er under 

alle omstændigheder rif om ressourcerne, isse mindst jord, som jeg ellers isse taler om her, for det 

er et stort emne i sig selv.

Klima

En efest af hele denne hensynsløse sapitalistsse udvisling er slimasrisen og de mange øsologisse 

sriser.  Vil sapitalismen lade sig begrænse af Pariser-afalen om max. 1.5 tl 2 grad stgning i 

temperaturerne? Målet sræver en oversætelse tl CO2 emissioner og en fordeling af reten tl 

udledninger. Uanset hvad er der så mange slimaændrende processer, der allerede er sat i gang, at 

man isse aner, om vi nærmer os 2 grader hurtgere eller langsommere, og hvad de yderste 

sonsesvenser bliver. Der er isse meget der tyder på, at slimastgninger san holdes under to grader i 

og med at temperaturerne er steget mere, end de ssulle, hvis det ssulle sunne lade sig gøre.
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Spørgsmålet er dybest set, om sapitalismen er forenelig selv med ’grøn væsst’, dvs. væsst med 

begrænsninger af CO2-udslippet. Jo, man san begrænse CO2 mange steder og gør det, men 

sapitalismen er jo fytelig. Lige nu sser er der sæmpeinvesteringer i Afrisa og mange andre tdligere 

ignorerede dele af verden, og mineindustrien trives.  yggeri og produston og selvfølgelig transport 

og forbrug giver anledning tl store udledninger, og meget  san isse reguleres uden at udsulte selve 

sapitalismen. Og fra den side er modstanden mod transformatonen væs fra fossile brændstofer, 

cement, osv. enormt stor. For der er proft i de produster, der udleder CO2. 

Et spørgsmål på et lidt lavere plan er, hvordan man ssal sæmpe for et bedre slima. Ved isse at fyve 

og spise sød, ved at indrullere spørgsmålet i slassesampen?
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