LÆREBOG i POLITISK ØKONOMI.
I perioden 1941-1952 havde Stalin en række samtaler med sovjetiske økonomer i
forbindelse med bestræbelserne på at udarbejde en grundbog i politisk økonomi.
Stalins diskussioner med sovjetiske økonomer var sammen med artiklerne i "Socialismens
økonomiske problemer i Sovjetunionen", afgørende løftestænger for etableringen af det
teoretiske grundlag for ’socialismens politiske økonomi’ og om ’den socialistiske
produktionsmåde’.
Denne lærebogs tilblivelsesperiode strakte sig over en periode på mere end 20 år, hvor også
"Sovjetøkonomiens grundlag" skulle defineres, og udkastet til ’Lærebog i politisk økonomi’
fra november 1951 blev grundlag for en økonomiske diskussion. ’Socialismens økonomiske
problemer’ blev offentliggjort lige op til SUKPs 19. kongres i begyndelsen af oktober 1952.
"Politisk økonomi. Lærebog" udkom i august 1954. Den ny vending i retning af
"markedssocialisme", som var åbenlys umiddelbart efter Stalins død, afspejledes i den første
udgave fra august 1954, såvel som i andenudgaven fra 1955. Men disse ændringer var ikke
altomfattende; grundtrækkene i opfattelsen af ’socialismens politiske økonomi’ blev ikke
berørt.
Den centraliserede enhedsplanlægning afskaffedes i alt væsentligt i 1955 og blev erstattet
med "koordinerende planlægning” gennem Gosplan og ministerierne for hele Sovjetunionen
og de enkelte unionsrepublikker. I 1957 blev systemet med den planmæssige fordeling af
produktionsmidlernes produkter elimineret og et antal centraliserede salgsorganisationer
under Gosplan oprettet for at sælge de sovjetiske industriprodukter.
Stalin: Hvor der er vareomsætning, må der være penge. I de kapitalistiske lande fører
pengeøkonomien, bankerne inklusive, til arbejdernes ruin, befolkningens forarmelse og til
forøgelse af udbytternes rigdom. Pengene og bankerne tjener som redskaber til udbytning
under kapitalismen. Vores pengeøkonomi er ikke den samme og er forskellig fra den
kapitalistiske pengeøkonomi. Hos os tjener penge og pengeøkonomien til at styrke den
socialistiske økonomi. Hos os er pengeøkonomien et redskab, vi anvender i socialismens
interesse…….ordene "værdi" og "værdiformer" bruger jeg uden gåseøjne. Penge er også
indbefattet her. En mængde faktorer bestemmer værdiloven hos os, og den berører
produktionen indirekte, og omsætningen direkte. Men dens virkefelt er begrænset hos os.
Værdiloven fører ikke til ruinering. Kapitalisternes største vanskelighed består i realiseringen
af det samfundsmæssige produkt, forvandlingen af vare til penge. Hos os forløber
realiseringen med lethed, den bevæger sig glat.

Forord
Denne lærebog i politisk økonomi er skrevet af et kollektiv,
bestående af følgende økonomer: akademimedlem К. V. Ostrovitjanov, korresponderende medlem af Videnskabernes Akademi
i USSR D. T. Sjepilov, korresponderende medlem af Videnskaber
nes Akademi i USSR L. A. Leontjev, medlem af Sovjetunionens
Lenin-Akademi for landbrugsvidenskaber I. D. Laptjev, professor
I. I. Kuzminov, doktor i økonomi L. M. Gatovskij, akademimed
lem P. F. Judin, korresponderende medlem af Videnskabernes
Akademi i USSR A. I. Pasjkov og kandidat i økonomi V. I. Pereslegin. Ved udvælgelsen og bearbejdelsen af det statistiske mate
riale til lærebogen deltog doktor i økonomi V. N. Starovskij.
Under udarbejdelsen af udkastet til lærebogen gjorde mange
sovjetiske økonomer værdifulde kritiske bemærkninger og frem
satte en række nyttige forslag til teksten. Disse bemærkninger og
forslag har forfatterne taget hensyn til ved det påfølgende arbejde
med lærebogen.
Af stor betydning for arbejdet med lærebogen var den økono
miske diskussion i november 1951, som centralkomiteen for
Sovjetunionens kommunistiske parti organiserede. Under denne
diskussion, hvori hundreder af sovjetiske økonomer deltog aktivt,
blev forfatternes udkast til lærebog i politisk økonomi underkastet
en alsidig kritisk undersøgelse. De forslag til forbedring af lære
bogsudkastet, der formuleredes som resultat af diskussionen, var
en vigtig kilde til forbedring af lærebogens struktur og til berigelse
af dens indhold.
Den endelige redaktion af lærebogen er foretaget af kammera
terne: К. V. Ostrovitjanov, D. T. Sjepilov, L. A. Leontjev, I. D.
Laptjev, I. I. Kuzminov og L. M. Gatovskij.
I fuld bevidsthed om betydningen af en marxistisk lærebog i
politisk økonomi agter forfatterne at fortsætte arbejdet med yder
ligere forbedring af lærebogens tekst på grundlag af de kritiske

bemærkninger og ønsker, som fremsættes af læserne, når de har
gjort sig bekendt med første udgave af lærebogen. I denne forbin
delse beder forfatterne læserne om at sende deres meninger og
ønsker vedrørende lærebogen til adressen: Moskva, Volhonka,
14, Institut ekonomiki Akademii nauk SSSR.
August 1954
Moskva
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Indledning
Den politiske økonomi hører til samfundsvidenskaberne 1). Den
udforsker lovene for den samfundsmæssige produktion og forde
ling af de materielle goder på det menneskelige samfunds forskel
lige udviklingstrin.
Grundlaget for samfundets liv er den materielle produktion.
Mennesket må for at leve have føde, klæder og andre materielle
goder. For at få disse goder må menneskene producere dem, de
må arbejde.
Menneskene producerer de materielle goder, d. v. s. kæmper
med naturen, ikke hver for sig, men i fællesskab, i grupper, i
samfund. Produktionen er derfor altid og under alle forhold
en samfundsmæssig produktion, og arbejdet er det samfunds
mæssige menneskes virksomhed.
Produktionen af materielle goder sker ved en proces, der forud
sætter følgende momenter: 1) Menneskets arbejde, 2) arbejds
materiale, 3) arbejdsmidler.
Arbejdet er menneskets formålsbestemte virksomhed, hvorved
det forandrer og tilpasser de i naturen forekommende ting for at
tilfredsstille sine behov. Arbejdet er en naturnødvendighed, en
ufravigelig betingelse for menneskers eksistens. Uden arbejde ville
selve menneskelivet være umuligt.
Arbejdsmaterialet omfatter alt det, der gøres til genstand for
menneskets arbejde. Arbejdsmateriale kan være umiddelbart givet
af selve naturen, f. eks. træ, man fælder i skoven, eller malm,
som drages frem af jorden. Arbejdsmaterialer, som forud har
været genstand for arbejdsindvirkning, f. eks. malm på en inetal!) Betegnelsen for videnskaben «Politisk Økonomi« hidrører fra de græske
ord: »politeia« og »oikonomia«. Ordet «politeia« betyder »samfundsorden«.
Ordet »oikonomia« består igen af to ord: »oikos« — hus, husholdning og
»nomos« — lov. Betegnelsen for videnskaben »Politisk Økonomi« opstod
først i begyndelsen af det 17. århundrede.

lurgisk fabrik og bomuld på et spinderi, betegnes som råstoffer
eller råmaterialer.
Arbejdsmidler er alle de ting, ved hjælp af hvilke mennesket
indvirker på sit arbejdsmateriale og forandrer det. Til arbejdsmidlerne hører frem for alt produktionsredskaberne, men også
jorden, produktionsbygningerne, vejene, kanalerne, lagrene o. s. v.
Blandt arbejdsmidlerne spiller produktionsredskaberne den af
gørende rolle. Til dem hører de mangfoldige redskaber, menne
sket anvender til sit arbejde, lige fra urmenneskenes grove sten
redskaber til moderne maskiner. Produktionsredskabernes ud
viklingsniveau er en målestok for samfundets beherskelse af
naturen, en målestok for produktionens udvikling. De økonomiske
epoker adskiller sig fra hinanden, ikke ved, hvad der produceres,
men ved, hvorledes der produceres, med hvilke produktionsred
skaber det sker.
Arbejdsmaterialer og arbejdsmidler udgør produktionsmidler.
Produktionsmidlerne udgør i sig selv, uden forbindelse med ar
bejdskraft, kun en mængde livløse ting. For at arbejdsprocessen
kan begynde, må arbejdskraften forbindes med produktionsred
skaberne.
Arbejdskraft er menneskets arbejdsformåen, indbegrebet af alle
menneskets fysiske og åndelige kræfter, som sætter det i stand
til at producere materielle goder. Arbejdskraften er det aktive
element i produktionen, den sætter produktionsmidlerne i gang.
Samtidig med produktionsredskabernes udvikling udvikles også
menneskets arbejdsformåen, dets dygtighed, færdigheder og pro
duktionserfaring.
Produktionsredskaberne, hvormed de materielle goder produ
ceres, og menneskene, der sætter disse redskaber i gang og gen
nemfører produktionen af materielle goder takket være en vis
produktionserfaring og visse færdigheder, udgør samfundets pro
duktivkræfter. De arbejdende masser er det menneskelige sam
funds grundlæggende produktivkraft på alle dets udviklingsetaper.
Produktivkræfterne er udtryk for menneskenes forhold til na
turgenstandene og naturkræfterne, der anvendes til produktion
af materielle goder. Under produktionen indvirker menneskene
imidlertid ikke blot på naturen, men også på hverandre. »De
producerer kun ved, at de arbejder sammen på en bestemt måde
og indbyrdes udveksler deres virksomhed. For at producere ind
går de i bestemte forbindelser og forhold med hinanden, og kun
indenfor disse samfundsmæssige forbindelser og forhold finder

deres indvirken på naturen, finder produktionen sted.«1) De be
stemte forbindelser og relationer, hvori menneskene står til
hverandre i de materielle goders produktionsproces, udgør pro
duktionsforholdene.
Produktionsforholdenes karakter afhænger af, hvem der ejer
produktionsmidlerne (jorden, skovene, vandene, jordens under
grund, råmaterialerne, produktionsredskaberne, produktionsbyg
ningerne, samfærdsels- og kommunikationsmidlerne o. s. v.) —
om de ejes af enkeltpersoner, sociale grupper eller klasser, der an
vender disse produktionsmidler til udbytning af den arbejdende
befolkning, eller om de ejes af samfundet, hvis mål er at tilfreds
stille folkemassernes, hele samfundets materielle og kulturelle be
hov. Produktionsforholdenes tilstand viser, hvordan produktions
midlerne er fordelt mellem samfundets medlemmer, og dermed
også hvorledes de materielle goder, der produceres af menneskene,
fordeles. Grundlaget for produktionsforholdene er således en be
stemt form for ejendom af produktionsmidlerne.
Produktionsforholdene bestemmer også de tilsvarende forde
lingsforhold. Fordelingen er forbindelsesleddet mellem produk
tion og forbrug.
De produkter, som fremstilles i samfundet, anvendes til pro
duktivt eller til personligt forbrug. Anvendelse af produktions
midler til fremstilling af materielle goder kaldes produktivt for
brug. Tilfredsstillelse af menneskets behov for føde, klæder, bolig
o. s. v. kaldes personligt forbrug.
Fordelingen af de fremstillede genstande, der indgår i det per
sonlige forbrug, afhænger af produktionsmidlernes fordeling. I det
kapitalistiske samfund tilhører produktionsmidlerne kapitalister
ne, hvorfor arbejdsprodukterne også tilhører kapitalisterne. Arbej
derne har ingen produktionsmidler, og for ikke at dø af sult er de
tvunget til at arbejde for kapitalisterne, der tilegner sig deres
arbejdsprodukter. I det socialistiske samfund er produktionsmid
lerne fælleseje. Derfor tilhører arbejdsprodukterne den arbej
dende befolkning selv.
I samfundsformationer, hvor der findes vareproduktion, sker
fordelingen af materielle goder ved vareudveksling.
Produktion, fordeling, udveksling og forbrug udgør en enhed,
hvor produktionen spiller den bestemmende rolle.
*) Karl Marx, Lønarbejde og kapital, se Karl Marx og Friedrich Engelt, Ud
valgte Skrifter, bd. I, s. 84, Forlaget Tiden, 1952.

»Indbegrebet af disse produktionsforhold danner samfundets
økonomiske struktur, den reelle basis, på hvilken der hæver sig
en juridisk og politisk overbygning, og hvortil der svarer bestemte
samfundsmæssige bevidsthedsformer.«1) Når overbygningen er
opstået, virker den for sit vedkommende aktivt tilbage på basis
og fremmer eller hæmmer dennes udvikling.
Produktionen har en teknisk og en samfundsmæssig side. Den
tekniske side af produktionen studeres af naturvidenskaberne og
de tekniske videnskaber: fysik, kemi, metallurgi, maskinisere og
landbrugsvidenskab o. a. Den politiske økonomi behandler den
samfundsmæssige side af produktionen, menneskenes samfunds
mæssige produktionsforhold, det vil sige deres økonomiske for
hold. »Den politiske økonomi — skrev Lenin — beskæftiger sig
ingenlunde med ’produktion’, men med menneskenes samfunds
mæssige forhold i produktionen, med produktionens samfunds
mæssige struktur.«*2)
Den politiske økonomi behandler produktionsforholdene i deres
vekselvirkning med produktivkræfterne. Produktivkræfterne og
produktionsforholdene danner i deres enhed produktionsmåden.
Produktivkræfterne er produktionens mest bevægelige og revo
lutionære element. Produktionens udvikling begynder med for
andringer i produktivkræfterne, først og fremmest med forandring
og udvikling af produktionsredskaberne, og dernæst foregår der
tilsvarende forandringer på produktionsforholdenes område. Men
neskenes produktionsforhold, der udvikler sig afhængigt af pro
duktivkræfternes udvikling, virker selv aktivt ind på produktiv
kræfterne.
Samfundets produktivkræfter kan kun udvikle sig uhindret,
hvis produktionsforholdene svarer til produktivkræfternes tilstand.
På et vist trin af deres udvikling vokser produktivkræfterne ud
over de givne produktionsforholds rammer og kommer i strid
med dem.
Som følge heraf erstattes de gamle produktionsforhold før eller
senere af nye produktionsforhold, der svarer til det udviklings
niveau og den karakter, som samfundets produktivkræfter har
nået. Når samfundets økonomiske basis forandres, forandres også
dets overbygning. De materielle forudsætninger for, at de gamle
1) Karl Marx, Forord til »Til kritikken af den politiske økonomi«, se Karl
Marx og Friedrich Engels, Udvalgte Skrifter, bd. I, s. 352, Forlaget Tiden,
1952.
2) V. I. Lenin, Kapitalismens udvikling i Rusland, se Værker, bd. 3, s. 40—41,
russisk.

produktionsforhold erstattes af nye, opstår og udvikles i den
gamle formations skod. De nye produktionsforhold giver fri bane
for produktivkræfternes udvikling.
Den lov, at produktionsforholdene skal svare til produktivkræf
ternes karakter, er således samfundets økonomiske udviklingslov.
1 et samfund, der er baseret på privatejendom og menneskers
udbytning af mennesker, kommer konflikter mellem produktiv
kræfterne og produktionsforholdene til udtryk i klassekamp. Un
der disse forhold afskaffes den gamle produktionsmåde til fordel
for den nye ved en social revolution.
Den politiske økonomi er en historisk videnskab. Den beskæf
tiger sig med den materielle produktion i dens historisk bestemte,
samfundsmæssige form, med de økonomiske love, der gælder for
de tilsvarende produktionsmåder. De økonomiske love udtrykker
de økonomiske fænomeners og processers væsen, den indre årsags
sammenhæng og den afhængighed, der består mellem dem. Hver
enkelt produktionsmåde har sin iboende økonomiske grundlov.
Den økonomiske grundlov bestemmer de vigtigste sider ved den
givne produktionsmåde, dens væsen.
Den politiske økonomi »undersøger først og fremmest de særlige
love, der gælder for hvert enkelt udviklingstrin i produktionen og
udvekslingen, og kan først ved slutningen af denne undersøgelse
opstille nogle få helt generelle love, der gælder for produktion og
udveksling i almindelighed« *). Følgelig bestemmes de forskellige
samfundsformationer i deres udvikling ikke blot af deres specifike økonomiske love, men også af de økonomiske love, som er
fælles for alle formationer, som f. eks. loven om, at produktions
forholdene skal svare til produktivkræfternes karakter. Følgelig
er de forskellige samfundsformationer ikke blot adskilt fra hver
andre ved specifike økonomiske love, der hører til den givne
produktionsmåde, men er også forbundet med hverandre ved nogle
økonomiske love, der er fælles for alle formationer.
De økonomiske udviklingslove er objektive love. De afspejler
de økonomiske udviklingsprocesser, der fuldbyrdes uafhængigt af
menneskers vilje. De økonomiske love opstår og virker på grund
lag af bestemte økonomiske betingelser. Menneskene kan erkende
disse love og anvende dem i samfundets interesse, men de kan
ikke omstøde økonomiske love eller skabe nye.
Anvendelsen af de økonomiske love i et klassesamfund er altid
klassebestemt: den fremskredne klasse i enhver ny epoke anven
1) Friedrich Engels, Anti-Diihring, s. 179. Berlin 1954.

der de økonomiske love til fremme af samfundsudviklingen, me
dens de udlevede klasser modsætter sig dette.
Den politiske økonomi studerer følgende fra historien kendte
grundtyper af produktionsforhold: Ursamfundet, slavesamfundet,
feudalismen, kapitalismen, socialismen. Ursamfundet er en sam
fundsorden før klassernes opståen. Slavesamfundet, feudalismen
og kapitalismen udgør forskellige former for samfund, der beror
på trælbinding og udbytning af de arbejdende masser. Socialismen
er en samfundsorden, der er fri for menneskets udbytning af
mennesket.
Den politiske økonomi undersøger, hvordan udviklingen fra
den samfundsmæssige produktions lavere trin til dens højere
foregår, hvordan samfundsordener, der beror på menneskets ud
bytning af mennesket, opstår, udvikler sig og afskaffes. Den
viser, hvorledes hele den historiske udviklings forløb er en forbe
redelse af den socialistiske produktionsmådes sejr. Den studerer
endvidere socialismens økonomiske love, lovene for det socialisti
ske samfunds opståen og videre udvikling henimod kommunis
mens højere fase.
Den politiske økonomi er altså videnskaben om udviklingen
af menneskenes samfundsmæssige produktionsforhold, d. v. s. de
res økonomiske forhold. Den redegør for de love, der er bestem
mende for de materielle goders produktion og fordeling i det
menneskelige samfund på dets forskellige udviklingstrin.
Den marxistiske politiske økonomi betjener sig af den dialek
tiske materialismes metode. Den marxistisk-leninistiske politiske
økonomi udvikles ved anvendelse af den dialektiske og historiske
materialismes grundprincipper på studiet af samfundets økono
miske struktur.
I modsætning til naturvidenskaberne — fysik, kemi o. s. v. —
kan den politiske økonomi ved studiet af et samfunds økonomiske
struktur ikke benytte sig af eksperimenter og forsøg, der foretages
under kunstigt skabte laboratoriebetingelser, hvorved man fjerner
de fænomener, der vanskeliggør undersøgelsen af processen i dens
reneste form. »Ved analyse af de økonomiske former,« påpegede
Marx, »kan man hverken anvende mikroskop eller kemiske
reagenser. Abstraktionsevnen må erstatte dem begge« ').
Ethvert økonomisk system frembyder et modsigelsesfyldt og
kompliceret billede: det indeholder levn fra fortiden og kim til
fremtiden, det har islæt af forskellige økonomiske former. Det er
*) Karl Marx, Kapitalen, bd. 1, s. 6. Berlin 1953.

den videnskabelige undersøgelses opgave at trænge bag om de
økonomiske fænomeners ydre fremtræden og ved en teoretisk
analyse klarlægge de dybereliggende processer og grundlæggende
træk i det økonomiske liv, som er udtryk for de givne produk
tionsforholds natur.
Af en sådan videnskabelig analyse fremgår de økonomiske kate
gorier, d. v. s. begreber, der er det teoretiske udtryk for produk
tionsforholdene i den givne samfundsformation, f. eks. vare, penge,
kapital og andre.
Ved analysen af de kapitalistiske produktionsforhold beskæf
tiger Marx sig først med det simpleste, hyppigst gentagne, masse
vist optrædende forhold — udvekslingen af en vare med en an
den. Han viser, at varen, denne grundcelle i kapitalistisk økonomi,
indeholder kapitalismens modsigelser i kimform. Ud fra en
analyse af varen redegør Marx for pengenes opståen og klarlæg
ger den proces, hvorved penge forvandles til kapital, og den
kapitalistiske udbytnings natur. Marx viser, hvordan samfunds
udviklingen uundgåeligt fører til kapitalismens undergang, til
kommunismens sejr.
Marx’ metode består i en gradvis opstigning fra de simpleste
økonomiske kategorier til de mere komplicerede, hvilket svarer
til samfundets fremadskridende udvikling ad en opstigende linie,
fra de lavere til de højere trin. Når man på den måde undersøger
den politiske økonomis kategorier, kombineres den logiske under
søgelse med en historisk analyse af samfundsudviklingen.
Den politiske økonomi stiller sig ikke den opgave at studere
samfundets historiske udviklingsproces i hele dens konkrete mang
foldighed. Den giver grundbegreberne om de enkelte samfunds
økonomiske systemers fundamentale træk.
Lenin fremhævede, at man må fremstille den politiske økonomi
i en form, som karakteriserer den økonomiske udviklings succes
sive perioder. I overensstemmelse hermed behandles den politiske
økonomis grundlæggende kategorier — vare, penge, kapital o. s. v.
— i denne lærebog i politisk økonomi i den historiske rækkefølge,
hvori de er opstået på det menneskelige samfunds forskellige ud
viklingstrin. Således indføres de elementære begreber om vare og
penge allerede ved karakteristikken af de før-kapitalistiske forma
tioner. I fuldt udfoldet form fremstilles disse kategorier imidlertid
ved studiet af den udviklede kapitalistiske økonomi.
Som det ses, behandler den politiske økonomi ikke overjordiske,
livsfjerne problemer, men højst reale og aktuelle spørgsmål, der
berører menneskenes, samfundets og klassernes dybeste interesser.

Er kapitalismens undergang og det socialistiske økonomiske sy
stems sejr uundgåelig, strider kapitalismens interesser mod sam
fundets interesser og mod menneskehedens progressive udvikling,
er arbejderklassen kapitalismens banemand og bærer af de ideer,
som tilskynder til samfundets befrielse fra kapitalismen — alle
disse og lignende spørgsmål løses forskelligt af de forskellige
økonomer, alt afhængigt af, hvilke klassers interesser de afspejler.
Dette forklarer derfor også, hvorfor der i øjeblikket ikke eksisterer
en for alle samfundsklasser fælles politisk økonomi, men flere
politiske økonomier: en borgerlig politisk økonomi, en proletarisk
politisk økonomi, og endelig mellemklassernes politiske økonomi,
en småborgerlig politisk økonomi.
Men heraf følger, at de økonomer har fuldstændig uret, der
påstår, at den politiske økonomi er en neutral videnskab, som ikke
tager parti, at den politiske økonomi ikke er afhængig af klasse
kampen i samfundet og ikke direkte eller indirekte er forbundet
med noget politisk parti.
Er en objektiv, uvildig politisk økonomi, som ikke frygter
sandheden, da overhovedet mulig? Det er den ubetinget. En sådan
objektiv politisk økonomi kan kun være knyttet til en klasse, som
ikke er interesseret i at udglatte kapitalismens modsigelser og
grundskader og ikke er interesseret i at bevare de kapitalistiske
tilstande, en klasse, hvis interesser består i at fremme samfundets
befrielse fra det kapitalistiske slaveri, en klasse, hvis interesser
ligger på linie med menneskehedens progressive udvikling. En
sådan klasse er arbejderklassen. En objektiv politisk økonomi,
der ikke skeler efter egennytte, kan derfor kun skabes, når den
bygges på arbejderklassens interesser. En sådan politisk økonomi
er marxismen-leninismens politiske økonomi.
Den marxistiske politiske økonomi er en særlig vigtig bestand
del af den marxistisk-leninistiske teori.
Arbejderklassens store førere og teoretikere, Karl Marx og
Friedrich Engels, var grundlæggerne af den proletariske politiske
økonomi. I sit geniale arbejde »Kapitalen« afdækkede Marx lovene
for kapitalismens opståen, udvikling og undergang og gav den
økonomiske begrundelse for, at den socialistiske revolution og
oprettelsen af proletariatets diktatur er uundgåelig. Marx og Engels
udarbejdede i store træk læren om overgangsperioden fra kapi
talisme til socialisme og om det kommunistiske samfunds to faser.
En videre frugtbar udvikling fik marxismens økonomiske lære
i værker af V. I. Lenin, det kommunistiske partis og sovjetstatens
stifter, den geniale fortsætter af Marx’ og Engels’ værk. Lenin

berigede den marxistiske økonomiske videnskab med en sammen
fatning af den historiske udviklings nye erfaringer, idet han skabte
den marxistiske lære om imperialismen, klarlagde imperialismens
økonomiske og politiske væsen, leverede de første bidrag til for
muleringen af den nuværende kapitalismes økonomiske grundlov,
udarbejdede grundlaget for læren om kapitalismens almene krise,
skabte en ny, afrundet teori for den socialistiske revolution og på
videnskabelig måde behandlede de grundlæggende problemer, der
er forbundet med opbygningen af socialismen og kommunismen.
Lenins store kampfælle og elev, J. V. Stalin, fremsatte og ud
viklede en række nye teser i den politiske økonomi, idet han støt
tede sig til de grundlæggende værker af Marx, Engels og Lenin,
der havde skabt en virkelig videnskabelig politisk økonomi.
Den marxistisk-leninistiske økonomiske teori udvikles på frugt
bar måde i Sovjetunionens kommunistiske partis beslutninger, i
værker af Lenins elever og kampfæller — lederne af Sovjetunio
nens kommunistiske parti og lederne af de kommunistiske partier
og arbejderpartierne i andre lande.
Den marxistisk-leninistiske politiske økonomi er et kraftigt
idémæssigt våben, som arbejderklassen og hele den arbejdende
menneskehed betjener sig af i kampen for at gøre sig fri af det
kapitalistiske åg. Marxismen-leninismens økonomiske teori ejer
livets styrke, fordi den ruster arbejderklassen, de arbejdende
masser, med viden om samfundets økonomiske udviklingslove
og giver dem klarhed i perspektivet og forvisning om kommunis
mens endelige sejr.

1. KAPITEL

Ursam fundets produktionsmåde
Det menneskelige samfunds opståen. Menneskets oprindelse
henføres til begyndelsen af den nuværende, kvartære periode i
jordens historie, en periode, der efter videnskabens antagelse
omfatter lidt mindre end en million år. I forskellige områder med
varmt og fugtigt klima i Europa, Asien og Afrika havde en højt
udviklet slægt af menneskeaber hjemme. Som resultat af en meget
lang udvikling, der spænder over en række overgangstrin, opstod
der ud fra disse fjerne forfædre mennesker.
Menneskets opståen var et af de største vendepunkter i naturens
udvikling. Dette vendepunkt indtraf, da menneskets forfædre
begyndte at fremstille arbejdsredskaber. Den afgørende forskel
mellem menneske og dyr begyndte først med fremstillingen af
redskaber, hvor simple de end var. Visse dyr, f. eks. aber, benytter
sig ofte af stokke eller sten for at slå frugter ned af træerne eller
forsvare sig mod angreb. Men intet dyr har nogensinde lavet blot
det groveste redskab. Den daglige tilværelses vilkår tilskyndede
menneskets forfædre til at fremstille redskaber. Erfaringen lærte
dem, at tilspidsede sten kan bruges til forsvar mod angreb eller
til jagt på dyr. Menneskets forfædre begyndte at lave stenredska
ber ved at slå en sten mod en anden. Hermed var grunden til
fremstilling af redskaber lagt. Med fremstillingen af redskaber
begyndte arbejdet.
Takket være arbejdet omformedes den menneskelignende abes
forlemmer og fik menneskets hænder. Herom vidner arkæologiske
fund af rester af abemennesket — en overgangsform mellem abe
og menneske. Abemenneskets hjerne var langt mindre end men
neskets, men dets hånd adskilte sig forholdsvis lidt fra menne
skets. Hånden er således ikke blot arbejdets organ, men også dets
produkt.
Efterhånden som hænderne blev frigjort til arbejdsbevægelser,
lærte menneskets forfædre mere og mere at gå oprejst. Da hæn

derne var optaget af arbejde, fuldendtes den endelige overgang
til oprejst gang, hvad der spillede en meget væsentlig rolle for
dannelsen af mennesket.
Menneskets forfædre levede i horder, i flokke; også de første
mennesker levede i flokke. Men mellem menneskene opstod en
forbindelse, som ikke eksisterede og ikke kunne eksistere i dyre
verdenen: forbindelsen gennem arbejdet. Menneskene lavede red
skaber sammen og brugte dem sammen. Menneskets opståen be
tød derfor samtidig det menneskelige samfunds opståen, en over
gang fra en zoologisk til en samfundsmæssig tilstand.
Menneskenes arbejde i forening førte til den artikulerede tales
opståen og udvikling. Sproget er et middel, et redskab, ved hjælp
af hvilket menneskene omgås hverandre, udveksler meninger og
gør sig forståelige for hverandre.
Udveksling af tanker er en stadig livsnødvendighed, fordi men
neskenes fælles handlinger i kamp med naturkræfterne ville være
umulige, ja selve samfundsproduktionens eksistens ville være
umulig uden denne udveksling.
Arbejdet og den artikulerede tale øvede en afgørende indflydelse
på forbedringen af menneskets organisme, på udviklingen af dets
hjerne. Sprogets udvikling er snævert forbundet med tænkningens
udvikling. Under arbejdsprocessen får mennesket en videre kreds
af sanseindtryk og forestillinger, og sanseorganerne forbedres.
Menneskets arbejdshandlinger er til forskel fra dyrenes instinkt
handlinger begyndt at få en bevidst karakter.
Arbejdet er således »den første grundbetingelse for alt menne
skeligt liv, og det i en sådan grad, at vi i en vis forstand må sige:
det har skabt mennesket selv« '). Takket være arbejdet opstod
og begyndte udviklingen af det menneskelige samfund.
Betingelserne for ursamfundets materielle liv. Arbejdsredska
bernes udvikling. I ursamfundets epoke var mennesket yderst
afhængigt af den omgivende natur, det holdtes nede af de svære
livsvilkår, af den svære kamp med naturen. Beherskelsen af na
turens spontane kræfter kom kun gennem en yderst langsom
proces, eftersom arbejdsredskaberne var ganske primitive. Men
neskets første redskaber var en groft tilhugget sten og en kæp. De
var en slags kunstig forlængelse af dets legemsorganer: stenen af
den knyttede hånd, kæppen af den udstrakte arm.
Menneskene levede i grupper, hvis tal ikke oversteg nogle få
*) Friedrich Engels, Arbejdets rolle ved abens forvandling til menneske, se
Karl Marx og Friedrich Engels, Udvalgte Skrifter, bd. II, s. 75. Forlaget
Tiden 1952.

dusin: flere kunne ikke ernæres sammen. Når grupperne mødtes,
kom det undertiden til sammenstød. Mange grupper døde af sult
eller blev bytte for vilde dyr. Under disse vilkår var tilværelsen i
fællesskab den eneste mulighed og en absolut nødvendighed for
menneskene.
I lang tid levede urmennesket hovedsagelig af at samle føde
og at gå på jagt, hvilket skete kollektivt og med meget enkle red
skaber. Hvad man var fælles om at skaffe, var man også fælles
om at forbruge. Som følge af fødens utilstrækkelighed forekom
der menneskeæderi hos urmenneskene. 1 lobet af mange årtusin
der lærte menneskene gennem famlende forsøg og meget langsomt
indvundne erfaringer at lave de simpleste redskaber, som man
kunne slå, skære, grave og udfore de øvrige meget simple hand
linger med, som dengang udgjorde næsten hele produktions
området.
Opdagelsen af ilden var en vældig erobring for det primitive
menneske i dets kamp mod naturen. Først lærte mennesket at
anvende ild, der var opstået spontant. Det så, at lynet antændte
træer, det iagttog skovbrande og vulkanudbrud. Ilden kom til
fældigt til veje, men bevaredes længe og omhyggeligt. Først mange
årtusinder senere lærte mennesket hemmeligheden ved at frem
bringe ild. Da fremstillingen af arbejdsredskaber blev mere ud
viklet, lagde menneskene mærke til, at ild opstår ved gnidning, og
de lærte at frembringe den.
Opdagelsen af ilden og dens anvendelse gav menneskene herre
dømmet over bestemte naturkræfter. Urmennesket skilte sig defi
nitivt ud fra dyreverdenen, menneskets langvarige tilblivelses
epoke var til ende. Takket være opdagelsen af ilden ændredes
menneskenes materielle levevilkår væsentligt. For det første tjente
ilden til tilberedelse af føden, hvorved mennesket fik adgang til
et større antal næringsmidler: man kunne nu tilberede fisk, kød,
stivelsesholdige rødder, knolde o. s. v. over ilden. For det andet
begyndte ilden at spille en vigtig rolle ved forarbejdning af pro
duktionsredskaber. og den ydede også beskyttelse mod kulden,
hvilket gjorde det muligt for menneskene at bosætte sig over en
større del af jordkloden. For det tredje ydede ilden beskyttelse
mod vilde dyr.
Jagten var i en lang periode den vigtigste kilde til eksistens
midler. Den skaffede menneskene skind til beklædning, knogler
til forarbejdning af redskaber, og animalsk føde, der øvede indflvdelse på den menneskelige organismes videre udvikling og navn
lig på hjernens udvikling.

Efterhånden sotn mennesket udviklede sig fysisk og åndeligt,
formåede det at lave mere fuldkomne redskaber. Til jagt anvendtes
en tilspidset stok. Derpå begyndte man at fæstne et stenhoved
til stokken. Økser dukkede op, spyd med stenspidser, stenskrabere
og knive. Disse redskaber gjorde det muligt at jage større dyr og
at udvikle fiskeri.
Det vigtigste materiale til fremstilling af redskaber var i meget
lang tid sten. Den epoke, hvor stenredskaber var fremherskende,
spænder over hundredtusinder af år og bærer betegnelsen sten
alderen. Først senere lærte mennesket at lave redskaber af metal,
i begyndelsen af naturmetal, i første omgang af kobber (som blødt
metal fik kobber dog ikke udbredt anvendelse til redskaber), der
næst af bronze (en legering af kobber og tin) og endelig af jern.
Svarende hertil følger efter stenalderen bronzealderen, og efter
denne jernalderen.
De tidligste spor af kobberudsmeltninger i Forasien kan fores tilbage til
5.—4. årtusinde før vor tidsregning. I Syd. og Mellemeuropa begyndte kobber
udsmeltninger formentlig i 3.—2. årtusinde før vor tidsregning. De ældste
spor af bronze i Mesopotamien kan føres tilbage til 4. årtusinde før vor
tidsregning.
De tidligste spor af jernudsmeltninger er fundet i Ægypten. De kan føres
tilbage til en periode, der ligger 1500 år før vor tidsregning. I Vesteuropa
begyndte jernalderen omtrent 1000 år før vor tidsregning.

En vigtig milepæl på vejen til bedre redskaber var opfindelsen
af bue og pil, hvilket bevirkede, at jagten begyndte at give flere
nødvendige eksistensmidler. Jagtens udvikling affødte primitive
former for kvægavl. Jægerne begyndte at tæmme dyrene. Det før
ste dyr, der blev tæmmet, var hunden, senere kom stort hornkvæg,
geder og svin.
Det næste store fremskridt i udviklingen af samfundets produk
tivkræfter var fremkomsten af primitive former for agerbrug.
Når ursamfundets mennesker samlede frugter og planterødder
lagde de mærke til, at frø, der tabes på jorden, spirer. Tusinder
af gange kunne dette ske uden at blive forstået, men før eller
senere fattede urmenneskene forbindelsen mellem disse foreteelser
og begyndte at dyrke planter. Således opstod agerbruget.
I lang tid blev agerbruget stående på et vderst primitivt stade.
Jorden løsnedes med håndkraft, først med en simpel stok, derefter
med en stok med en vinkelbøjet spids, hakken. I floddalene
såede man frø i dyndet efter oversvømmelserne. Tæmningen af dyr
åbnede mulighed for at anvende kvæget som trækkraft. Da men
neskene senere lærte at udsmelte metal og lave metalredskaber,

gjorde disses anvendelse landbrugsarbejdet mere produktivt. Ager
bruget fik et sikrere grundlag. Ursamfundets stammer begyndte
at gå over til en bofast tilværelse.

Ursamfundets produktionsforhold. Den naturlige arbejdsde
ling. Produktionsforholdene bestemmes af produktivkræfternes
karakter og stade.
I ursamfundet er det fællesejet af produktionsmidlerne, der er
grundlaget for produktionsforholdene. Fælleseje svarer til pro
duktivkræfternes karakter i denne periode. Arbejdsredskaberne
i ursamfundet var så primitive, at de gjorde det umuligt for urmen
neskene at kæmpe som enkeltindivider mod naturens kræfter og
de vilde dyr. »Denne primitive type på kollektiv eller kooperativ
produktion var naturligvis,« skrev Marx, »et resultat af det iso
lerede individs svaghed og ikke af nogen indførelse af fælleseje af
produktionsmidlerne.« 1)
Heraf opstår nødvendigheden af kollektivt arbejde, af fælleseje
af jorden og andre produktionsmidler og af arbejdsprodukterne.
Urmenneskene kendte ikke begrebet privateje af produktions
midlerne. 1 deres personlige besiddelse havde de kun nogle pro
duktionsredskaber, der samtidigt tjente som forsvarsmidler mod
vilde dyr.
Urmenneskets arbejde skabte ikke noget overskud ud over det
til livets opretholdelse nødvendige, d. v. s. intet merprodukt. Under
sådanne forhold kunne der ikke i ursamfundet eksistere klasser,
og ingen mennesker kunne udbytte andre. Samfundsejendommen
udstrakte sig kun til små fællesskaber, der eksisterede mere eller
mindre isoleret fra hverandre. Som Lenin udtrykte det, gjaldt
produktionens samfundsmæssige karakter her kun medlemmerne
af et enkelt fællesskab.
I ursamfundet beroede menneskenes arbejdsindsats på simpelt
samvirke (simpel kooperation). Simpelt samvirke betyder en
samtidig anvendelse af et mere eller mindre betydeligt antal ar
bejdskrafter til udførelsen af ensartede arbejder. Allerede det
simple samvirke gjorde det muligt for urmenneskene at løse
opgaver, som det ville være utænkeligt for eet menneske at løse
(f. eks. jagt på store dyr).
På produktivkræfternes daværende meget lave udviklingsniveau
måtte man uundgåeligt have en ligelig fordeling af det fælles
arbejdes produkter. Den sparsomme føde blev ligeligt fordelt. No-i)
i) Marx’ kladde til brev til Zasulitj, se Karl Marx og Friedrich Engels, Værker,
bd. 27, s. 681, russisk.

gen anden deling var ikke mulig, eftersom arbejdsprodukterne
knap nok kunne dække de mest påtrængende behov; hvis et med
lem af ursamfundet fik mere end den part, der gav alle lige meget,
ville en anden være dømt til sult og undergang.
Den vane at dele lige var dybt rodfæstet i ursamfundets folk. Den er kon
stateret af opdagelsesrejsende, som har opholdt sig hos stammer, der står
på et lavt trin i samfundsudviklingen. Den store naturforsker Darwin foretog
for over hundrede år siden en rejse jorden rundt. Under beskrivelsen af
stammernes liv i Ildlandet fortæller han følgende: Ildlænderne fik et stykke
lærred foræret, de rev lærredet i lige store stykker, for at alle kunne få lige
meget.

Ud fra det foregående vil man på følgende måde kunne formu
lere ursamfundets økonomiske grundlov: menneskenes yderst
magre eksistensbetingelser sikredes med primitive produktions
redskaber ved fælles arbejde inden for rammerne af et enkelt
fællesskab og ved ligelig fordeling af produkterne.
Med udviklingen af produktionsredskaberne opstår der arbejds
deling. Dens simpleste form er den naturlige arbejdsdeling, d. v. s.
en arbejdsdeling, afhængig af køn og alder: mellem mænd og
kvinder, mellem voksne, børn og gamle.
Den berømte russiske opdagelsesrejsende Mikluho-Maklai, der i anden
halvdel af det 19. århundrede studerede papua’ernes liv på Ny-Guinea. giver
følgende beskrivelse af den kollektive arbejdsproces i agerbruget. Nogle mænd
stiller sig op i en række, stikker spidse stokke dybt ned i jorden og vender
så med et tag jordklumpen. Efter dem følger kvinderne, krybende på knæene.
I hænderne har de stokke, hvormed de hakker den jord, mændene har vendt.
Efter kvinderne kommer der børn af forskellig alder, de smuldrer jorden
med hænderne. I den løse jord laver kvinderne så fordybninger med pinde
og lægger deri frø eller planteknolde. Arbejdet har her fælleskarakter, og
samtidig findes der arbejdsdeling efter køn og alder.

Efterhånden som produktivkræfterne udvikledes, blev den na
turlige arbejdsdeling gradvis almindelig og fæstnede sig. Mændenes
specialisering i jagt og kvindernes i indsamling af planteføde og
i husholdning førte til en vis højnelse af arbejdets produktivitet.
Gens-samfundet. Den matriarkalske gens. Den patriarkalske
gens. Under den proces, hvorved mennesket udskilte sig fra
dyreverdenen, levede menneskene i horder eller flokke ligesom
deres direkte forfædre. Men senere, i forbindelse med tilblivelsen
af ursamfundets økonomiske liv og befolkningens vækst, dannedes
samfundets gens-organisation.
Muligheden for at forenes til fælles arbejde var i de tider ind
skrænket til folk, der stod i slægtskabsforhold til hverandre. De

primitive produktionsredskaber begrænsede muligheden for kol
lektivt arbejde til snævre rammer, til en gruppe mennesker, der
var forbundet ved slægtskab og fælles tilværelse. Mennesket i ur
samfundet forholdt sig i reglen fjendtligt overfor enhver, som
ikke var knyttet til det ved slægtskab og fælles tilværelse. Gensen
udgjorde en gruppe, der i den første tid kun bestod af nogle få
dusin mennesker, og som var sammenholdt af blodslægtskabets
bånd. Hver sådan gruppe eksisterede isoleret fra de andre lignende
grupper. I tidens løb voksede antallet af gensens medlemmer og
kunne nå op på flere hundrede mennesker: det blev til vane at
leve i fællesskab; fordelene ved fælles arbejde bød mere og mere
menneskene at holde sammen.
Morgan, der udforskede livet hos mennesker på ursamfundets trin, har
beskrevet det gens-samfund, der stadig var bevaret hos Irokeser-indianerne
så sent som i midten af det forrige århundrede. Irokesernes vigtigste sysler
var jagt, fiskeri, indsamling af frugter og agerbrug. Arbejdet var delt mellem
mænd og kvinder. Jagt og fiskeri, fremstilling af våben og arbejdsredskaber,
rydning af jord, bygning af hytter og befæstninger var mændenes pligt. Kvin
derne udførte de vigtigste arbejder på marken, de høstede og bragte høsten
i hus, kogte mad, fremstillede klædedragt og lertøj, samlede vilde frugter,
bær, nødder og rødder. Jorden var gensens fælleseje. De større arbejder —
skovhugst, rydning af jorden til dyrkning, og større jagttogter — udførtes
i fællesskab. Irokeserne levede i såkaldte »store huse«, der kunne rumme
20 familier eller flere. En sådan gruppe havde fælles oplagsrum. hvor lev
nedsmiddelforråd blev opbevaret. Den kvinde, der stod i spidsen for gruppen,
fordelte føden mellem de enkelte familier. Under krigsforhold valgte gensen
en hærfører, der ikke nød materielle forrettigheder; hans myndighed ophørte
med afslutningen af krigshandlingerne.

På gens-samfundets første trin var det kvinden, der besad den
ledende stilling, hvilket fulgte af menneskenes daværende mate
rielle levevilkår. Jagten, som den blev drevet af mændene, med
yderst primitive redskaber, kunne ikke fuldtud sikre menneskenes
eksistens; dens resultater var mere eller mindre tilfældige. Under
disse forhold havde selv de første spæde former for agerbrug og
kvægavl (tæmning af dyr) stor økonomisk betydning. Disse sysler
var en mere pålidelig og fast kilde til livsfornodenheder end jagten.
Sålænge agerbrug og kvægavl blev drevet på en primitiv måde,
var de hovedsagelig en beskæftigelse for kvinderne, der blev ved
den hjemlige arne, medens mændene gik på jagt. I en lang periode
spillede kvinden en dominerende rolle i gens-fællesskabet. Slægt
skab blev bestemt af den mødrene side. Rammerne for gens-fælles
skabet var snævre, de omfattede efterkommerne efter een kvinde.
Dette var modergensen eller den matriarkalske gens (matriar-

Under den videre udvikling af produktivkræfterne, da nomade
kvægavl (hjorddrift) og et mere udviklet agerbrug, der var mændenes arbejde, begyndte at spille en afgørende rolle i ursamfun
dets liv, blev modergensen afløst af fadergensen eller den patriar
kalske gens (patriarkatet). Den dominerende stilling overgik til
manden. Han trådte i spidsen for gens-fællesskabet. Slægtskab
begyndte at blive bestemt af den fædrene side. Rammerne for gens
fællesskabet blev betydeligt bredere, sammenlignet med moder
gensen. Den patriarkalske gens eksisterede i den sidste periode af
ursamfundet.
Da der ikke fandtes privatejendom, klassedeling af samfun
det og menneskers udbytning af mennesker, kunne der ikke eksi
stere nogen stat.
»I ursamfundet ... ses endnu ikke tegn på statens eksistens. Vi
finder sædvanens herredømme, autoritet, respekt, myndighed, som
tillægges gensens ældste, — vi ser, at denne myndighed undertiden
indrømmes kvinderne — kvindernes stilling dengang lignede ikke
deres nuværende retsløse, undertrykte stilling, — men vi ser ingen
steder en særlig kategori af mennesker, som hæver sig op for at
regere andre og systematisk og bestandigt bruger et vist tvangs- og
volds-apparat til fremme af øvrighedens formål.« J)

Begyndelsen til samfundsmæssig arbejdsdeling og udveksling.
Med overgangen til kvægavl og agerbrug opstod en samfundsmæs
sig arbejdsdeling, d. v. s. en arbejdsdeling, hvorunder først de for
skellige fællesskaber og dernæst de enkelte medlemmer af fælles
skaberne begynder at beskæftige sig med hver sin slags produktiv
virksomhed. Udskillelsen af hyrdestammer var den første store
samfundsmæssige arbejdsdeling.
Under arbejdet med kvægavlen nåede hyrdestammerne betyde
lige restultater. De lærte at passe kvæget sådan, at de begyndte
at få mere kød, uld og mælk. Allerede denne første store sam
fundsmæssige arbejdsdeling førte til en for den tid mærkbar stig
ning i arbejdets produktivitet.
I ursamfundet var der i lange tider ikke grundlag for nogen
udveksling mellem de enkelte medlemmer: hele produktet blev
skaffet til veje og forbrugt i fællesskab. Udveksling opstod og
udvikledes i begyndelsen mellem gens-fællesskaberne og havde
i lang tid et tilfældigt præg.
Ved den første store samfundsmæssige arbejdsdelings komme
forandredes situationen. Hyrdestammerne fik et vist overskud af
1) Lenin, Om staten, se Værker, bd. 29, s. 437, russisk.

kvæg, mælkeprodukter, kod, huder og uld. Samtidig havde de
behov for agerbrugsprodukter. De stammer, der beskæftigede sig
med agerbrug, nåede for deres vedkommende i tidens lob visse
resultater i fremstillingen af agerbrugsprodukter. Agerbrugerne
og kvægavlerne behøvede genstande, som de ikke kunne skaffe på
deres boplads. Alt dette bidrog til at fremme udvekslingen.
Ved siden af agerbrug og kvægavl udvikledes også andre slags
produktiv virksomhed. Allerede i stenredskabernes epoke lærte
menneskene at lave lerkar. Senere kom håndvæven frem. Da
jernudsmeltningen blev opdaget, blev det endelig muligt at frem
stille arbejdsredskaber af metal (ploven med jernskær, jernoksen)
og våben (jernsværd). Det blev sværere og sværere at forene disse
slags arbejder med agerbrugerens eller hyrdens arbejde. 1 fælles
skaberne udskilte der sig efterhånden folk, der beskæftigede sig
med håndværk. Ting, fremstillet af håndværkere — smede, våben
magere, pottemagere o. s. v. — kom mere og mere ind i udvekslin
gen. Udvekslingens område udvidedes betydeligt.
Begyndelsen til privatejendom og klasser. Opløsningen af ur
samfundet. Ursamfundet nåede sin blomstring under matriar
katet. Den patriarkalske gens rummede allerede kim til ursam
fundets opløsning.
Produktionsforholdene i ursamfundet var indtil en vis periode
i overensstemmelse med produktivkræfternes udviklingsniveau.
På det sidste trin af patriarkatet, ved fremkomsten af nye, mere
fuldkomne produktionsredskaber (jernalderen), ophørte ursam
fundets produktionsforhold at svare til de nye produktivkræfter.
De snævre rammer, som fællesskabets ejendom satte, og den lige
lige fordeling af arbejdsprodukterne begyndte at hæmme udvik
lingen af de nye produktivkræfter.
At opdyrke en ager lod sig for den tid kun gøre ved mange men
neskers fælles arbejde. Under sådanne forhold var fælles arbejde
en nødvendighed. Efterhånden som produktionsredskaberne ud
vikledes og arbejdets produktivitet steg, blev en enkelt familie i
stand til at dyrke en jordlod og skaffe sig udkommet. Produktionsredskabernes forbedring skabte således mulighed for over
gang til individuel drift, hvilket var mere produktivt under de da
værende historiske betingelser. Nødvendigheden af fælles arbejde,
af fællesskabets økonomi, forsvandt mere og mere. Medens fælles
arbejde krævede fælleseje af produktionsmidlerne, så krævede
individuelt arbejde privatejendom.
Privatejendommens opståen er uløseligt forbundet med den
samfundsmæssige arbejdsdeling og med udvekslingens udvikling.

I den første tid blev udvekslingen foretaget af gensfællesskabernes
overhoveder — de ældste, patriarkerne. De optrådte i byttehand
lerne som repræsentanter for fællesskabet. Det, de byttede, til
hørte fællesskabet. Men efterhånden som den samfundsmæssige
arbejdsdeling videreudvikledes og udvekslingen bredte sig, be
gyndte gens-overhovederne at behandle fællesskabets ejendele som
deres egen ejendom.
I begyndelsen var det vigtigste bytteobjekt kvæg. Hyrde-fælles
skaberne havde store hjorde af får, geder og stort hornkvæg. De
ældste og patriarkerne, der allerede havde stor myndighed i sam
fundet, vænnede sig til at disponere over disse hjorde som deres
egne. Deres faktiske ret til at disponere over hjordene anerkendtes
også af fællesskabets øvrige medlemmer. Kvæg blev således den
første privatejendom, alle produktionsredskaber fulgte gradvis
efter. Længst bevaredes fællesejet af jorden.
Privatejendommens opståen bragte opløsning i gensen. Gensen
skiltes i store patriarkalske familier. Derpå begyndte der inden
for den store patriarkalske familie at udskille sig familie-enheder,
der gjorde produktionsredskaberne, husgeråd og kvæg til deres
privatejendom. Med privatejendommens vækst svækkedes efter
hånden gens-forbindelserne. I stedet for gens-fællesskabet be
gyndte der at danne sig landsbyfællesskab'. Landsby- eller nabo
fællesskabet bestod til forskel fra gensen af personer, der ikke
nødvendigvis var forbundet ved slægtsbånd. Hus, husgeråd og
kvæg var altsammen de enkelte familiers privatejendom. Derimod
var skove, enge, søer og andre tilliggender, og en vis tid også den
dyrkede jord, fælleseje. Oprindelig omfordeltes den dyrkede jord
periodisk mellem landsbyfællerne, senere overgik den til privateje.
Privatejendommens og udvekslingens opståen var begyndelsen
til en dybtgående omvæltning af hele ursamfundets struktur. Ud
viklingen af privatejendom og formueforskelle førte til, at for
skellige grupper af fællesskabets medlemmer fik afvigende interes
ser. Under disse forhold benyttede de personer, der i fællesskabet
indtog stillinger som ældste, hærførere eller offerpræster, deres
stillinger i berigelsesøjemed. De bemægtigede sig en betydelig del af
fællesejendommen. Bærerne af disse offentlige hverv skilte sig
mere og mere ud fra de almindelige medlemmer af fælleskabet,
dannede en slægtsadel og gav stadig oftere deres myndighed i arv.
Adelsfamilierne blev samtidig de rigeste familier. De almindelige
medlemmer af fællesskabet kom på den ene eller anden måde efter
hånden i økonomisk afhængighed af den rige adel.
Med produktivkræfternes vækst begyndte menneskets arbejde

med kvægavlen og agerbruget at give flere eksistensmidler end
nødvendigt til opretholdelse af menneskenes liv. Der opstod mulig
hed for at tilegne sig et merarbejde og et merprodukt, d. v. s. et
overskud af arbejde og produkt ud over, hvad der kræves til under
hold af selve arbejdskraften. Under disse forhold viste det sig
fordelagtigt ikke at dræbe tilfangetagne mennesker, som det var
gjort tidligere, men at tvinge dem til at arbejde, at gøre dem til
slaver. Det var de rigeste adelsfamilier, der bemægtigede sig sla
verne. Slavearbejdet førte igen til, at uligheden voksede yder
ligere, eftersom de bedrifter, der anvendte slaver, hurtigt blev ri
gere. Under den stigende formue-ulighed begyndte rigmændene at
gøre ikke blot fanger til slaver, men også deres forarmede og for
gældede stammefæller. Således opstod den første klassedeling af
samfundet — delingen i slaveejere og slaver. Således opstod ud
bytningen af mennesket ved mennesket, d. v. s. at nogle mennesker
vederlagsfrit tilegner sig andres arbejdsprodukter.
Produktionsforholdene i ursamfundet opløstes, gik til grunde
og veg pladsen for nye produktionsforhold, der svarede til de nye
produktivkræfters karakter.
Fælles arbejde trådte tilbage for individuelt arbejde, fælles
ejendom afløstes af privatejendom, gens-samfundet af klasse
samfundet. Siden denne periode lige til opbygningen af det socia
listiske samfund har hele menneskehedens historie været klasse
kampenes historie.
De borgerlige ideologer fremstiller sagen, som om privatejen
dom altid har eksisteret. Historien gendriver dette hjernespind og
afgiver et talende vidnesbyrd om, at alle folk har passeret ursam
fundets stadium, der var baseret på fællesejendom, og som ikke
kendte privatejendom.

Samfundsforestillinger i ursamfundets epoke
Mennesket i ursamfundet holdtes nede af nød og hårdhed i kampen for
eksistensen og udskilte sig i begyndelsen endnu ikke fra den omgivende natur.
1 lang tid havde mennesket ingen sammenhængende forestillinger hverken
om sig selv eller om de naturlige betingelser for sin eksistens.
Først lidt efter lidt begyndte ursamfundets menneske at få meget begræn
sede og primitive forestillinger om sig selv og de omgivende forhold. Om
religiøse anskuelser, som, efter hvad religionens forsvarere påstår, skulle
være knyttet til den menneskelige bevidsthed fra begyndelsen, kunne der
ikke være tale. Først senere begyndte ursamfundets menneske at forestille
sig den omgivende verden befolket med overnaturlige væsner, ånder
og trolddomsmagter. Det besjælede naturkræfterne. Dette var den såkaldte

animisme (af det latinske ord anima — sjæl). Af disse uklare forestillinger
hos menneskene om deres egen og den ydre natur skabte de urtidens myter
og urtidens religion. De genspejlede samfundsordenens primitive lighed. Da
ursamfundets menneske ikke kendte klassedeling og formue-ulighed i det
virkelige liv. overforte det ingen underordningsforhold til den indbildte
åndeverden, men delte ånderne i hjemlige og fremmede, venlige og fjendtlige.
Delingen af ånderne i højere og lavere opstod først i ursamfundets oplos
ningsperiode.
Ursamfundets menneske følte sig som en uadskillelig del af gens-fælles
skabet. det kunne ikke forestille sig selv uden for gensen. Dette fandt sin
ideologiske afspejling i dyrkelsen af stamfædrene. Det er karakteristisk, at
ordene »jeg« og »mit« opstår langt senere end andre ord under sprogets
udvikling. Gens-fællesskabets magt over det enkelte menneske var over
ordentlig stærk. Opløsningen af ursamfundet ledsagedes af dannelsen og
udbredelsen af forestillinger, der hang sammen med privatejendommen. Dette
blev klart afspejlet i myter og religiose forestillinger. Da de private ejendoms
forhold dannedes, og der opstod ulighed i formue, dannedes der hos mange
stammer den sædvane at belægge den ejendom, som høvdinge eller rige
familier havde tilegnet sig, med et religiøst forbud, »tabu« (ordet »tabu«
betegnede hos indbyggerne på stillehavsøerne alt, hvad der var forbudt,
undtaget fra det fælles forbrug). Med ursamfundets oplosning og privat
ejendommens opståen blev det religiøse forbuds magt anvendt til fæstnelse
af de opståede økonomiske forhold og uligheden i formue.

SAMMENFATNING
Z. Takket være arbejdet udskilte menneskene sig af dyre
verdenen og opstod det menneskelige samfund. Et særkende
ved menneskets arbejde er frembringelsen af produktions
redskaber.
2. Produktivkræfterne i ursamfundet stod på et yderst lavt
niveau, produktionsredskaberne var meget primitive. Dette
betingede nødvendigheden af kollektivt arbejde; fælleseje af
produktionsmidlerne og ligelig fordeling. 1 ursamfundet var
der ingen formue-ulighed, intet privateje af produktionsmid
ler, ingen klasser og ingen udbytning. Fællesejet af produk
tionsmidlerne lå i snævre rammer; det omfattede ejendommen
inden for små fællesskaber, som var mere eller mindre iso
leret fra hverandre.

3. De væsentlige træk i ursamfundets økonomiske grund
lov er: menneskenes yderst magre eksistensbetingelser sikre
des med primitive produktionsredskaber ved fælles arbejde
inden for rammerne af et enkelt fællesskab og ved ligelig
fordeling af produkterne.

■i. Menneskene arbejdede sammen og udførte i lang tid
samme slags arbejder. Den gradvise forbedring af produk
tionsredskaberne bidrog til, at der opstod en naturlig arbejds
deling efter kon og alder. Den videre forbedring af produk
tionsredskaberne og af metoden til udkommets tilvejebrin
gelse, udviklingen af kvægavl og agerbrug forte til fremkom
sten af en samfundsmæssig arbejdsdeling og udveksling, til
privatejendom og formue-ulighed, til opdeling af samfundet i
klasser og til menneskets udbytning af mennesket. Derved
kom de opståede produktivkræfter i strid med produktions
forholdene, hvorfor ursamfundet veg pladsen for en anden
type produktionsforhold — slavesamfundet.

2. KAPITEL

Slavesamfundets produktionsmåde
Slavesamfundets opståen. Slaveri er historiens første og gro
veste form for udbytning. Den har i fortiden eksisteret hos næsten
alle folk.
Overgangen fra ursamfundet til slavesamfundet skete første gang i men
neskehedens historie i det gamle Østens lande. Allerede i 4.—2. årtusind
før vor tidsregning rådede slavesamfundets produktionsmåde i Mesopotamien
(den sumeriske stat, Babylonien. Assyrien og andre stater), i Ægypten,
Indien og Kina. I det første årtusinde f. v. t. rådede den i Transkaukasien
(staten Urartu), og fra 8.—7. århundrede f. v. t. til 5.—6. århundrede efter v. t.
fandtes en stærk slaveejerstat i Horezm. Den kultur, som nåedes i det gamle
Østens slaveejerlande, øvede stor indflydelse på udviklingen af de euro
pæiske landes folk.
1 Grækenland nåede slavesamfundets produktionsform sin blomstring i
5.—1. århundrede f. v. t. Derpå kom slaveriet til udvikling i staterne i Lille
asien, Ægypten og Makedonien (i 4.—1. århundrede f. v. t.). Den højeste
udvikling nåede slavesamfundet i Rom i tiden fra 2. århundrede f. v. t. til
2. århundrede efter v. t.

I den første tid havde slaveriet en patriarkalsk, huslig karakter.
Der var forholdsvis få slaver. Slavearbejde var endnu ikke pro
duktionens grundlag, men spillede en birolle i ejendommens drift.
Formålet med driften var at tilfredsstille behovet hos den store
patriarkalske familie, som næsten ikke tyede til udveksling af

produkter med andre. Herrens magt over sine slaver var allerede
dengang ubegrænset; begrænset var imidlertid det område, hvor
slavearbejde kunne anvendes.
Grundlaget for samfundets overgang til slavesystemet var den
fortsatte vækst af produktivkræfterne og udviklingen af den sam
fundsmæssige arbejdsdeling og udvekslingen.
Overgangen fra arbejdsredskaber af sten til metalredskaber ud
videde det menneskelige arbejdes rammer betydeligt. Opfindelsen
af blæsebælgen gjorde det muligt at fremstille arbejdsredskaber
af jern af en hidtil ukendt holdbarhed. Med jernøksen blev det
muligt at rydde jorden for træer og buske, således at den kunne
dyrkes. Ploven med jernskær gjorde det muligt at dyrke forholds
vis store jordlodder. Den primitive jægerhusholdning veg pladsen
for agerbrug og kvægavl. Der opstod håndværk.
1 landbruget, der stadig var den vigtigste produktionsgren, for
bedredes dyrkningsmetoderne og kvægavlen. Der opstod nye
landbrugsgrene: vin, hør, olieholdige planter o. s. v. De rige fami
liers kvæghjorde forøgedes. Til pasning af kvæget krævedes mere
og mere arbejdskraft. Vævning, metalforarbejdning, pottemageri
og andre håndværk blev gradvis forbedret. Tidligere var håndværk
en bibeskæftigelse for agerdyrkeren og kvægavleren. Nu blev det
for mange mennesker et selvstændigt arbejde. Der skete en ud
skillelse af håndværket fra agerbruget.
Det var den anden store samfundsmæssige arbejdsdeling.
Da produktionen deltes i to store hovedområder — agerbrug
og håndværk — opstod der en produktion, der var direkte bestemt
til udveksling, ganske vist endnu i lidet udviklet form. Stigningen
i arbejdets produktivitet førte til et større merprodukt, og da
der var privateje af produktionsmidlerne, skabte dette mulighed
for, at der ophobedes rigdomme hos et mindretal i samfundet,
og at det arbejdende flertal på dette grundlag indordnedes under
det udbyttende mindretal, at de arbejdende forvandledes til slaver.
Det økonomiske liv under slaveriet var i sit grundlag natural
økonomi, idet arbejdsprodukterne blev forbrugt inden for ram
merne af den husholdning, hvor de var produceret. Men samtidig
foregik der en udvikling af udvekslingen. Håndværkerne produ
cerede først deres ting på bestilling, sidenhen til salg på et marked.
Mange af dem havde fortsat i lang tid små jordlodder og vedblev
at dyrke dem for at tilfredsstille deres eget behov. Bønderne havde
hovedsagelig naturaløkonomi, men var tvunget til at sælge en vis
del af deres produkter på markedet for at kunne købe håndvær
kernes produkter og betale skatter i penge. En del af håndværker

nes og bondernes arbejdsprodukter blev således efterhånden til
varer.
En vare er et produkt, der er fremstillet til udveksling, til salg
på et marked, ikke til umiddelbart forbrug. Fremstilling af pro
dukter til udveksling er et karakteristisk træk ved vareøkonomien.
Håndværkets udskillelse fra agerbruget, dets opståen som selv
stændigt erhverv betod således vareproduktionens fødsel.
Sålænge udvekslingen havde en tilfældig karakter, byttede man
direkte det ene arbejdsprodukt med det andet. I)a udvekslingen
lidt efter lidt udvidedes og blev en gængs foreteelse, udskiltes der
en bestemt vare, som man gav en hvilken som helst anden vare
for. Sådan opstod pengene. Penge er en almen vare, som tjener til
at udtrykke alle andre varers pris og virker som formidler i ud
vekslingen.
Udvikling af håndværk og udveksling førte til dannelsen af
byer. Byerne opstod i den fjerne oldtid, da slavesamfundets pro
duktionsmåde var i sin vorden. I begyndelsen adskilte byerne sig
kun lidt fra landsbyerne. Men efterhånden koncentreredes hånd
værk og handel i byerne. Efter beboernes beskæftigelse og til
værelsesform skilte byerne sig mere og mere ud fra landsbyerne.
Således blev grunden lagt til adskillelsen mellem by og land
og til dannelsen af modsætningen mellem by og land.
Efterhånden som mængden af udvekslede varer forøgedes, ud
videdes udvekslingens territoriale rammer også. Der opstod køb
mænd, som med vinding for øje købte varer hos producenterne,
bragte varer til afsætningsmarkederne, undertiden ret langt fra
produktionsstedet, og solgte dem til forbrugerne.
Udvidelsen af produktionen og udvekslingen forøgede formue
uligheden betydeligt. Hos de rige ophobedes penge, trækdyr, ar
bejdsredskaber og udsæd. Fattigfolk var oftere og oftere nødt til
at bede dem om lån, mest i naturalieform, men undertiden også
i form af penge. De rige udlånte produktionsredskaber, udsæd og
penge og bandt deres skyldnere på hænder og fødder, og i tilfælde
af, at gælden ikke blev betalt, blev de gjort til slaver og blev
berøvet jorden. Sådan opstod ågeren. Den betød yderligere vækst
i nogles rigdom, medens den gjorde andre til gældsslaver.
Også jorden begyndte at overgå til privateje. Man begyndte at
sælge og pantsætte den. Hvis skyldneren ikke kunne betale åger
karlen, måtte han opgive jorden og sælge sig selv og sine børn
som slaver. Undertiden benyttede de store jordbesiddere et eller
andet påskud til at beslaglægge en del enge og græsgange, der til
hørte bøndernes landsbyfællesskab.

Således skete der en koncentration af jordbesiddelse, pengerig
domme og slavemasser hos de rige slaveejere. Det lille bondebrug
forarinedes niere og niere, hvorimod slavedriften styrkedes og
udvidedes til at omfatte alle produktionsgrene:
»På grund af vedvarende stigning i produktionen og dermed i
arbejdsproduktiviteten steg den menneskelige arbejdskraft i værdi;
slaveriet, som på det foregående trin endnu først var i færd med
at opstå og kun optrådte spredt, blev nu en væsentlig bestanddel
af samfundssystemet; slaverne hørte op med blot at være hjælpere
og blev i dusinvis drevet til arbejdet på marken og på værkste
det.«1) Slavearbejdet blev grundlaget for samfundets eksistens.
Samfundet spaltedes i to modstående hovedklasser — slaver og
slaveejere.
Således dannedes slavesamfundets produktionsmåde.

1 slavesamfundet deltes befolkningen i frie mænd og slaver. De
frie nød alle borgerlige, formuemæssige og politiske rettigheder
(dette gjaldt ikke kvinderne, der faktisk levede under slave
vilkår). Slaverne var berøvet alle disse rettigheder og havde ikke
adgang til de fries rækker. Frie mænd blev igen delt i en klasse
store jordbesiddere, der samtidig var store slaveejere, og en klasse
små producenter (bønder og håndværkere), hvis velstillede lag
også benyttede sig af slavearbejde og var slaveejere. Præsterne,
der spillede en stor rolle under slaveriet, sluttede sig ifølge deres
stilling til den klasse, der bestod af store jord- og slaveejere.
Ved siden af klassemodsætningen mellem slaver og slaveejere
eksisterede der også en klassemodsætning mellem de store jord
ejere og bønderne. Men da udviklingen af slavesamfundet bevir
kede, at slavearbejdet, den billigste form for arbejde, greb om
sig i de fleste produktionsgrene og blev produktionens hoved
grundlag, så blev modsætningen mellem slaver og slaveejere
hovedmodsætningen i samfundet.
Samfundets spaltning i klasser affødte nødvendigheden af en
stat. Da den samfundsmæssige arbejdsdeling udvidedes, og ud
vekslingen udvikledes, nærmede de enkelte genser og stammer sig
mere og mere til hinanden, — de indgik forbund. Karakteren af
gens-institutionerne forandrede sig. Gens-samfundets organer
mistede mere og mere deres folkelige karakter. De forvand
ledes til magtorganer over folket, til udplyndrings- og undertryk*) Friedrich Engels, Familiens, privatejendommens og statens oprindelse, se
Karl Marx og Friedrich Engels, Udv. Skrifter, bd. II, s. 310, Forlaget Tiden
1952.

kelsesorganer over for deres egne og nabostammerne. Gensernes
og stammernes ældste og hærførerne blev fyrster og konger. Tid
ligere nød de autoritet som gensens eller gensforbundets valgte
repræsentanter. Nu begyndte de at benytte deres magt til forsvar
for den besiddende overklasses interesser, for at holde deres for
armede gensfæller i ave og undertrykke slaverne. Den væbnede
hird, domstolene og straffeorganerne tjente også dette formål.
Saledes fødtes statsmagten.
»Først da den første form for samfundets deling i klasser op
stod; da slaveriet fremkom: da det blev muligt for en vis klasse
mennesker, som havde koncentreret sig om de groveste former
for landbrugsarbejde, at producere et vist overskud; da dette
overskud ikke længere var absolut nødvendigt for at opretholde
den usleste slaveeksistens, men stod til slaveejerens rådighed; da
denne slaveejerklasses eksistens således fæstnedes og trængte til at
fæstnes, først da var det nødvendigt, at staten fremkom.« ')
Staten opstod for at holde det udbyttede flertal i tømme i det
udbyttende mindretals interesse.
Slaveejerstaten var af stor betydning for udviklingen og konso
lideringen af produktionsforholdene i slavesamfundet. Slaveejer
staten holdt slavemasserne i ave. Den voksede op til et vidtforgrenet magt- og tvangsapparat over folkemasserne. Demokratiet
i oldtidens Grækenland og Rom, som de borgerlige historiebøger
priser, var i det væsentlige slaveejernes demokrati.
Slavesamfundets produktionsforhold. Slavernes stilling. Pro
duktionsforholdene i slavesamfundet var baseret på, at ikke blot
produktionsmidlerne, men også produktionens arbejdskraft, sla
verne, var slaveholdernes ejendom. Slaven regnedes for en ting,
ejeren havde fuld og udelt rådighed over ham. Slaverne blev
ikke blot udbyttet, de blev solgt og købt som kvæg, de kunne
endda ustraffet slås ihjel. Medens slaven under det patriarkalske
slaveri betragtedes som et medlem af familien, anså man ham
under slavesamfundets forhold ikke engang for et menneske.
»Slaven solgte ikke sin arbejdskraft til ejeren, lige så lidt som
oksen sælger sin ydelse til bonden. Slaven med sin arbejdskraft
er en gang for alle solgt til sin ejer.«*2)
Slavernes arbejde havde en direkte tvangsmæssig karakter. Sla
verne blev tvunget til at arbejde under den groveste form for
1) V. I. Lenin, Om staten, se Værker, bd. 29, s. 441, russisk.
2) Karl Marx, Lønarbejde og kapital, se Kar! Marx og Friedrich Engels, Ud
valgte Skrifter, bd. I, s. 78, Forlaget Tiden 1952.

fysisk vold. Man drev dem til arbejde med pisk, og for den mind
ste forsømmelse blev de underkastet strenge straffe. Slaverne blev
brændemærket, for at de lettere kunne fanges efter en flugt.
Mange af dem bar jernhalsbånd, der ikke kunne tages af, og som
var forsynet med ejerens navn.
Slaveejeren tilegnede sig slavens hele arbejdsprodukt. Han gav
kun slaverne den mest nødtørftige mængde eksistensmidler, så
meget, at de ikke døde af sult, men fortsat kunne arbejde for ham.
Slaveejeren tog ikke alene merproduktet, men også en betydelig
del af det for slaverne nødvendige arbejdsprodukt.
Udviklingen af slavesamfundets produktionsmåde ledsagedes af
en forøget efterspørgsel efter slaver. I en række lande havde sla
verne som regel ikke familie. Den gridske udbytning af slaverne
medførte hurtigt deres fysiske opslidning. Man måtte hele tiden
supplere slavebestanden. En vigtig kilde til erhvervelse af nye
ufrie var krige. Slavestaterne i det gamle Østen førte bestandig
krige med det formål at underlægge sig andre folk. Den græske
oldtids historie er fuld af krige mellem de enkelte bystater, mellem
moderbyerne og kolonierne, mellem græske og orientalske stater.
Rom førte uafbrudt krige; det havde i sin blomstringsperiode un
dertvunget en stor del af de dengang kendte lande. Det var ikke
blot tilfangetagne krigere, der blev gjort til slaver, men også en
betydelig del af befolkningen i de erobrede lande.
En anden kilde til supplering af slavebestanden havde man i
provinserne og kolonierne. De leverede slaveejerne den »levende
vare« ved siden af andre slags varer. Slavehandelen var en af de
mest fordelagtige og blomstrende grene af den økonomiske virk
somhed. Der dannedes særlige centrer for slavehandel; der op
rettedes markeder, hvor handelsfolk og opkøbere fra fjerne lande
mødtes.
Slavesamfundets produktionsmåde åbnede større muligheder
for produktivkræfternes vækst end ursamfundet. Samlingen af
store mængder slaver hos slaveejerstaten eller de enkelte slave
ejere gjorde det muligt at anvende simpelt arbejdssanivirke i
stor målestok. Herom vidner de bevarede gigantiske bygningsvær
ker, som i oldtiden opførtes af asiatiske folk og af ægyptere og
etruskere: overrislingssystemer, veje, broer, militære anlæg og
kulturmindesmærker.
Den samfundsmæssige arbejdsdeling udvikledes, hvilket fandt
udtryk i en specialisering af landbrugs- og håndværksproduktion,
og skabte betingelserne for en højnelse af arbejdsproduktiviteten.
I Grækenland anvendtes slavearbejdet i stor udstrækning i

håndværksproduktionen. Der opstod store værksteder — ergasterier — hvori der arbejdede slaver i snesevis. Slavearbejde blev
også brugt i byggeri, ved udvinding af jern, sølv og guld. I Rom
var slavearbejdet meget udbredt i landbruget. Den romerske adel
ejede store godser, latifundier, hvor hundreder, ja, tusinder af
slaver arbejdede. Disse latifundier skabtes ved beslaglæggelse af
bøndernes jord og også af frie statsjorder.
Slaveejernes latifundier kunne som følge af den billige slave
arbejdskraft og ved til en vis grad at udnytte det simple arbejdssamvirkes fordele producere korn og andre landbrugsprodukter
med mindre omkostninger end de frie bonders små brug. Småbønderne blev trængt bort, de blev slaver, eller de fyldte tiggernes
rækker i byerne — pjalteproletariatet.
På grundlag af slavearbejdet nåede oldtidens verden en betyde
lig økonomisk og kulturel udvikling. Men slavesamfundet kunne
ikke skabe betingelser for et fortsat nogenlunde betydeligt teknisk
fremskridt, fordi produktionen skete på grundlag af slavearbejde,
som kendetegnedes ved sin yderst lave produktivitet. En slave
var på ingen måde interesseret i sine arbejdsresultater. Slaverne
hadede deres åg og deres arbejde. De udtrykte ofte deres protest
og forbitrelse ved at ødelægge arbejdsredskaberne. Derfor gav man
kun slaverne de groveste redskaber, som vanskeligt kunne øde
lægges.
Da produktionen var baseret på slaver, vedblev produktions
teknikken at stå på et meget lavt niveau. Til trods for en vis
udvikling af naturvidenskaberne og de eksakte videnskaber blev
disse næsten ikke anvendt i produktionen. Flere tekniske opfin
delser udnyttedes kun i krigskunsten og byggeriet. Slavesamfun
dets produktionsmåde nåede i den række århundreder, det her
skede, ikke længere end til at anvende håndværktøj, der var over
taget fra den lille agerdyrker og håndværker, ikke længere end
til simpelt arbejdssamvirke. Den vigtigste drivkraft var og blev
menneskers og kvægs fysiske kraft.
Den udbredte anvendelse af slavearbejde gjorde det muligt
for slavejerne at undgå alt fysisk arbejde og helt lægge det
over på slaverne. Slaveejerne så ned på arbejdet, de regnede det
for en beskæftigelse, der var uværdig for en fri mand, og levede
en snyltertilværelse. Efterhånden som slaveriet udviklede sig, kom
større og større masser af den fri befolkning bort fra enhver form
for produktiv virksomhed. Kun en vis del af den slaveejende over
klasse og af den øvrige frie befolkning beskæftigede sig med
statssager, videnskab og kunst.

Således affødte slavesamfundet modsætningen mellem fysisk
og åndeligt arbejde, kløften mellem dem.
Slaveejernes udbytning af slaverne er hovedtrækket i slave
samfundets produktionsforhold. Desuden havde slavesamfundets
produktionsmåde i hvert enkelt land sine særlige træk.
1 det gamle Østens lande var naturaløkonomi endnu mere
fremtrædende end i den antike verden. Her blev slavearbejde i
vid udstrækning anvendt i statsvirksomheder, på de store slave
ejeres og templernes godser. Meget udbredt var anvendelsen af
husslaver. I Kinas, Indiens, Babylons og Ægyptens landbrug ud
byttedes foruden slaverne også uhyre masser af bønder fra lands
byfællesskabet. Af stor betydning blev her et system med tyngende
gældsslaveri. Hvis en bonde fra landsbyfællesskabet ikke havde
betalt sin gæld til långiveren, ågerkarlen, eller forpagtningsafgif
ten til jordbesidderen, var han tvunget til at arbejde på deres brug
en bestemt tid som gældsslave.
I slaveejerlandene i del gamle Østen var fælleseje og statseje
af jorden meget udbredte former. At disse ejendomsformer fand
tes, hang sammen med, at agerdyrkningssystemet var baseret på
overrisling. Overrislingslandbruget i Østens floddale krævede en
vældig indsats af arbejdskraft til bygning af dæmninger, kanaler
og vandreservoirer og til udtørring af sumpe. Alt dette nødvendig
gjorde, at bygningsvæsenet centraliseredes, og at vandingssyste
merne udnyttedes på store territorier. »Den kunstige vanding er
her den første betingelse for agerbruget, og den påhviler enten
kommunerne, provinserne eller centralregeringen.« *) Under sla
veriets udvikling koncentreredes de fællesejede jorder i statens
hænder. Den øverste jordbesidder var kejseren, der havde ube
grænset magt.
Når slaveejerstaten havde samlet jordejendommen i sin hånd,
pålagde den bønderne store skatter og tvang dem til at udføre
forskelligt pligtarbejde, hvorved bønderne blev hensat i slave
agtig afhængighed. Bønderne vedblev at være medlemmer af
landsbyfællesskabet. Men når jorden var samlet i slaveejerstatens
hånd, var landsbyfællesskab et solidt grundlag for den orientalske
despotisme, d. v. s. for den monarkiske despots ubegrænsede selv
herskerdømme. Af megen betydning i Østens slaveejerlande var
præste-aristokratiet. De store landbrug, der tilhørte templerne,
blev drevet med slavearbejde.
i) Friedrich Engels, Brev til Karl Marx af 6. juni 1853, se Karl Marx og
Friedrich Engels, Ausgewahlte Briefe, s. 99, Berlin 1953.

I slavesamfundet anvendte slaveejerne i alle lande den over
vejende del af slavearbejdet og dettes produkt uproduktivt: til
tilfredsstillelse af personlige luner, til dannelse af skatkamre, til
oprettelse af militære anlæg og hære, til bygning og vedligehol
delse af kostbare slotte og templer. Et særligt vidnesbyrd om det
uproduktive forbrug af uhyre mængder arbejdskraft har man i
de ægyptiske pyramider, der er bevaret til vore dage. Kun en
ubetydelig del af slavearbejdet og dets produkt blev anvendt til en
yderligere udvidelse af produktionen, som derfor udviklede sig
overmåde langsomt. Hærgende krige førte til ødelæggelse af pro
duktivkræfter, udryddelse af uhyre masser af den fredelige be
folkning og undergang for hele staters kultur.
De væsentlige træk ved slavesamfundets økonomiske grundlov
kan formuleres saledes: slaveejerne tilegner sig til deres parasitfor
brug merproduktet, ved gridsk udbytning af slavemasserne, på
grundlag af fuldstændig besiddelse af produktionsmidlerne og
slaverne, ved forarmelse og trælbinding af bønder og håndvær
kere og også ved erobring og trælbinding af andre landes folk.
Udvekslingens fortsatte udvikling. Handels- og ågerkapital.
Slavesamfundets økonomi bevarede i det væsentlige naturalkarakter. Dets produkter blev hovedsagelig frembragt til slaveejerens og
hans talrige snylteres og håndlangeres umiddelbare forbrug, ikke
til udveksling. Alligevel begyndte udvekslingen lidt efter lidt
at spille en mere mærkbar rolle, særlig under slavesamfundets
højeste udviklingsperiode. I en række produktionsgrene blev en vis
del af arbejdsprodukterne regelmæssigt solgt på markedet, d. v. s.
de blev til varer.
Samtidig med at udvekslingen udvidedes, voksede pengenes
rolle. Som penge udskiltes som regel den vare, der var det mest
udbredte bytteobjekt. Hos mange folk, særlig kvægavlere, funge
rede kvæg i begyndelsen som penge. Hos andre var det salt, korn
og skind. Lidt efter lidt fortrængte metalpenge alle andre slags
penge.
Metalpenge dukkede første gang op i det gamle Østens lande. Penge i
form af bronze-, sølv- og guldbarrer var i omløb allerede i 3.—2. årtusinde
før vor tidsregning, og som mønter fra det 7. århundrede f. v. t. Jernpenge
var i omløb i Grækenland 800 år f. v. t. I Rom anvendtes i 5,—4. århundrede
f. v. t. udelukkende kobberpenge. Senere blev jern og kobber som montmetal erstattet af sølv og guld.
I sølv og guld kommer særlig stærkt alle metallernes fortrin og særlige
velegnethed som penge til udtryk: stoffets ensartethed, delelighed, holdbar
hed, ringe rumfang og vægt og store værdi. Derfor hævdede de ædle metaller,
i sidste instans guldet, sig varigt som pengemetal.

De græske bystater drev en ret omfattende handel, bl. a. med
de græske kolonier, der lå spredt langs med Middelhavets og
Sortehavets kyster. Kolonierne skaffede regelmæssigt den vigtigste
arbejdskraft, slaverne, og forskellige råstoffer og livsfornodenheder: læder, uld, kvæg, korn og fisk.
I Rom og i Grækenland spillede ikke alene handelen med slaver
og andre varer, men også handelen med luksusgenstande en stor
rolle. Disse ting skaffedes fra Østen, hovedsagelig gennem al slags
krigsskat, der opkrævedes hos de besejrede folk. Handelen var for
bundet med plyndring, sørøveri og slavebinding af kolonier.
Under slavesamfundets forhold var pengene allerede mere end
et middel til køb og salg af varer. De begyndte også at blive
et middel til tilegnelse af fremmed arbejde ved handel og åger.
Når penge bliver brugt med det formål at tilegne sig merarbejde
og dettes produkt, bliver de til kapital, d. v. s. et udbytningsmiddel.
Historisk var handels- og ågerkapital de første former for kapi
tal. Handelskapital er kapital, der virker i varernes omsæt
ningssfære. Når købmænd opkøbte og videresolgte varer, til
egnede de sig en betydelig del af merproduktet, der var skabt af
slaver, småbønder og håndværkere. Ågerkapital er kapital, der
anvendes til udlån af penge, produktionsmidler eller forbrugsgen
stande for at tilegne sig bøndernes og håndværkernes merarbejde
ved at opkræve høje renter. Ågerkarlene ydede også pengelån til
den slaveejende adel og fik herved andel i det merprodukt, som
denne havde erhvervet.
Skærpelsen af modsigelserne i slavesamfiindets produktions
måde. Slaveriet var en nødvendig etape på menneskehedens ud
viklingsvej. »Først slaveriet gjorde arbejdsdelingen mellem ager
brug og industri mulig i større målestok og dermed også den gamle
verdens blomstring, — den græske kultur. Uden slaveri ingen
græsk stat, ingen græsk kunst og videnskab. Uden slaveri intet ro
merrige. Men uden grækerne og romerne som grundlag heller
ikke noget moderne Europa.« ’)
På slavegenerationers lidelser voksede der en kultur frem, som
blev basis for menneskehedens videre udvikling. Mange af viden
skabens grene — matematik, astronomi, mekanik og arkitektur —
nåede i oldtiden en betydelig udvikling. Kunstgenstande, der er
bevaret fra oldtiden, skønlitterære værker, skulptur og arkitektur,
er for bestandig indgået i den menneskelige kulturs skatkammer.
Men slavesamfundet rummede uovervindelige modsigelser, som
1) Friedrich Engels, Anti-Diihring, s. 221, Berlin 1954.

forte til dets undergang. Slavesamfundets udbytningsform ode
lagde dette samfunds grundlæggende produktivkraft — slaverne.
Slavernes kamp mod de hårde udbytningsformer fandt oftere og
oftere udtryk i væbnede opstande. Betingelsen for, at slavesam
fundets økonomiske liv kunne eksistere, var tilførsel af slaver til
billig pris. Slaverne blev hovedsagelig fremskaffet ved krig. Slave
samfundets militære magt beroede på massen af frie småproducenter, bønderne og håndværkerne. De tjente i hærene og bar
hovedbyrden af de skatter, der var nødvendige for krigenes førelse.
Men bønderne og håndværkerne ruineredes af konkurrencen fra
de store virksomheder, der var baseret på billigt slavearbejde, og
af den utålelige skattebyrdes vægt. Den uforsonlige modsætning
mellem de store latifundier og bondebrugene uddybedes mere og
mere.
Fortrængningen af de frie bønder undergravede ikke blot slave
ejerstaternes økonomiske kraft, men også deres militære og politi
ske kraft, og dette gælder særlig Rom. Sejre afløstes af nederlag.
Erobringskrige afløstes af forsvarskrige. Den kilde, hvorfra den
stadige strøm af billige slaver var kommet, tørrede ud. De negative
sider ved slavearbejdet trådte stærkere og stærkere frem. 1 de
sidste to århundreder af romerrigets eksistens indtrådte der en
generel nedgang i produktionen. Handelen kom i ulave, tidligere
rige landområder blev fattige, befolkningen begyndte at formind
skes, håndværket gik til grunde, og byerne lagdes øde.
Storproduktion med slavearbejde blev økonomisk ufordelagtig.
Slaveejerne begyndte at frigive betydelige grupper af slaver, hvis
arbejde ikke længere gav indtægt. De store godser blev splittet
i små lodder. Disse lodder blev på bestemte vilkår enten overgivet
til tidligere slaver, der var givet fri, eller til tidligere frie borgere,
der nu måtte yde arbejde og afgifter til jordbesidderen. De nye
agerdyrkere blev knyttet til jordlodderne og kunne sælges sammen
med dem. Men de var ikke længere slaver.
Det var et nyt lag af småproducenter, som indtog en mellem
stilling mellem frie og slaver og havde en vis interesse i arbejdet.
De kaldtes koloner og var forløbere for middelalderens livegne.
Således fødtes af slavesamfundets skød elementerne til den nye
feudale produktionsmåde.
I)e udbyttedes klassekamp mod udbytterne. Slaveopstande.
Slavesamfundets undergang. Produktionsforholdene, der var ba
seret på slaveri, blev til lænker for produktivkræfter, som var op
stået i samfundet. Arbejde udført af slaver, som var aldeles uinter
esserede i produktionsresultaterne, duede ikke længere. Det blev

historisk nødvendigt at erstatte slavesamfundets produktionsfor
hold med andre produktionsforhold, der kunne forandre stillingen
i samfundet for den vigtigste produktivkraft — de arbejdende
masser. Den lov, at produktionsforholdene skal svare til produk
tivkræfternes karakter, krævede, at slaverne blev afløst af arbejdsfolk, der i nogen grad var interesseret i resultaterne af deres ar
bejde.
Slavesamfundenes historie i det gamle Østens lande, Græken
land og Rom vidner om, at de slavebundne massers klassekamp
mod deres undertrykkere skærpedes, efterhånden som slavesam
fundets økonomiske liv udviklede sig. Slaveoprørene blev forbun
det med de udbyttede småbønders kamp mod den slaveejende over
klasse, de store jordbesiddere.
Modsætningen mellem småproducenterne og slægtsadelens store
jordbesiddere affødte en demokratisk bevægelse blandt de frie
mænd, der stillede sig som mål at afskaffe gældsslaveriet, at om
fordele jorden, at likvidere jordaristokratiets fortrinsrettigheder
og overdrage magten til demos (d. v. s. folket).
Blandt de talrige slaveopstande i romerriget var opstanden under Spartacus’ ledelse særlig betydningsfuld (år 74—71 for vor tidsregning). De mest
strålende kapitler i historien om slavernes kamp mod slaveejerne er knyttet
til hans navn.
Gennem mange århundreder flammede der gang på gang slaveopstande op.
Slaverne fik tilslutning fra forarmede bonder. Særlig styrke nåede disse op
stande i 2.—1. århundrede før vor tidsregning og i 3.—5. århundrede efter
vor tidsregning. Slaveejerne undertrykte opstandene med de grusomste midler.

De udbyttede massers og først og fremmest slavernes opstande
gravede grunden bort under Roms tidligere magt. Slagene indefra
forenedes mere og mere med slagene udefra. På Italiens marker
rejstes oprørene af slavebundne folk, som havde boet i nabolan
dene, samtidig med at deres stammefæller, der var forblevet frie,
stormede imperiets grænser, trængte ind over det og nedbrød Roms
herredømme. Disse omstændigheder fremskyndede slavesamfun
dets undergang i Rom.
I romerriget nåede slavesamfundets produktionsmåde sin høje
ste udvikling. Romerrigets undergang betød også undergang for
slavesamfundet som helhed.
Slavesamfundet veg pladsen for feudalsamfundet.

Økonomiske anskuelser i slavesamfundets epoke
De økonomiske synspunkter i slavesamfundets periode har fundet udtryk
i mange litterære værker, der er efterladt os af digtere, filosoffer, historikere,

statsmænd og politikere. Efter disse forfatteres anskuelser regnedes slaven
ikke for et menneske, men for en ting i sin herres hånd. Slavearbejdet var
foragtet. Og da arbejdet fortrinsvis var overladt til slaver, fulgte heraf, at
arbejdet overhovedet blev foragtet og betragtet som en virksomhed, der var
et frit menneske uværdigt.
En samling love fra den babyloniske kejser Hammurabi (18. århundrede
f. v. t.) vidner om de økonomiske anskuelser i slavestaten Babylon. Denne
lovsamling forsvarer de riges og adeliges, slaveejernes og jordbesiddernes
personlige rettigheder. Ifølge lovsamlingen er der dødsstraf for den, der
skjuler en bortløben slave. En bonde, der ikke har betalt sin gæld til lån
giveren eller sin forpagtningsafgift til jordbesidderen, skal aflevere sin kone,
søn eller datter som gældsslave. I den oldindiske samling *
Manu's lovet er
fremstillet de sociale, religiøse og moralske forskrifter, der sanktionerer sla
veriet. Ifølge disse love har en slave ingen ejendom. Selv den slave, der er
frigivet af sin herre, fritages ikke for slavearbejde, som han angivelig er
forudbestemt til af gud og naturen.
De herskende klassers anskuelser fandt udtryk i religionen. I Indien fik
buddhismen således stor udbredelse fra det 6. århundrede f. v. t. Buddhismen
forkyndte udsoning med virkeligheden, ingen modstand mod vold, og ydmyg
hed over for de herskende klasser, den var som religion fordelagtig for den
slaveejende adel, som benyttede den til konsolidering af sit herredomme.

Selv de største hjerner i oldtiden kunne ikke forestille sig samfundets
eksistens uden slaveri. Således skrev f. eks. den fremragende græske filosof
Platon (5.—l. århundrede f. v. t.) den første utopi, menneskehedens historie
kender, om den ideelle samfundsform. Men også i sin idealstat bevarede han
slaverne. Slavernes, jordbrugernes og håndværkernes arbejde skulle skaffe
eksistensmidler til de styrendes og krigernes højeste klasse.
Også Aristoteles, en af de største tænkere i oldtiden (4. århundrede f. v. t.),
mente, at slaveriet var en evig og uundgåelig nødvendighed for samfundet.
Aristoteles øvede stor indflydelse på den åndelige kulturs udvikling i oldtiden
og middelalderen. Aristoteles hævede sig højt over sin samtids niveau i sine
videnskabelige hypoteser og forudsigelser, men i spørgsmålet om slaveri var
han hildet i sin epokes forestillinger. Hans syn på slaveri kan sammenfattes
i følgende: for styrmanden er roret et livløst instrument, men slaven et besjæ
let instrument. Hvis redskaberne arbejdede efter egen tilskyndelse, hvis f. eks.
skytlerne selv vævede, så ville det ikke være nødvendigt at have slaver. Men
da der i husholdningen eksisterer mange sysler, der kræver simpelt, groft
arbejde, så har naturen båret sig viseligt ad ved at skabe slaver. Efter Aristo
teles’ mening er nogle mennesker af selve naturen forudbestemt til at være
slaver og andre til at beherske dem. Slavearbejdet skaffer frie mænd tid til
egen fuldkommengørelse. Heraf drog han den slutning, at en husbonds hele
kunst bestod i evnen til at bruge sine slaver.
Aristoteles gav videnskaben om økonomien dens navn »oikonomia« (af
»oikos« — hus eller husholdning, og »nomos« — lov). På hans tid var ud
veksling, handel og åger ret stærkt udviklet, men økonomien havde i hoved
sagen bevaret sin naturalkarakter, sit forbrugspræg. Aristoteles mente, at
erhvervelse af goder ved agerbrug og håndværk var det eneste naturlige, han
var tilhænger af naturaløkonomi. Men han forstod også udvekslingens natur.
Han fandt udveksling fuldstændig naturlig, når den havde forbrugsformål.
»fordi mennesker sædvanligvis har nogle ting i større og andre i mindre

mængder end nødvendigt til behovenes tilfredsstillelse. Han forstod pengenes
nødvendighed for udvekslingen.
Samtidig anså Aristoteles handel med berigelsesformål og åger for dadel
værdige sysler. Disse beskæftigelser er, påpegede han, i modsætning til ager
brug og håndværk aldeles tøjlesløse i erhvervelsen af rigdomme.
Oldtidens grækere havde allerede en vis forestilling om arbejdsdeling og
den rolle, som den spiller i samfundets liv. Således fremstiller Platon arbejds
delingen som grundprincip i opbygningen af sin ideale republik.
Homernes økonomiske forestillinger afspejlede også forholdene under slave
samfundets herskende produktionsmåde.
De romerske forfattere og politikere, der var talerør for ejernes ideologi,
anså slaverne for simple produktionsredskaber. Den berømte inddeling af
redskaberne: 1) stumme (vogne), 2) redskaber, der frembringer uartikulerede
lyde (kvæg), 3) redskaber med stemme (slaver), stammer fra den romerske
forfatter og encyklopædist Varro (1. århundrede f. v. t.), der blandt en række
andre bøger har skrevet en slags håndbog i landbrug for slaveejere. Med
denne definition har han formuleret anskuelser, der var gængse blandt slave
ejerne.
Kunsten at regere slaver optog tankerne i Rom såvel som i Grækenland.
En historiker fra den romerske epoke, Plutarch (1.—2. århundrede efter vor
tidsregning), fortæller om den »forbilledlige« slaveholder, Cato, at han købte
slaverne som mindreårige, »d. v. s. i den alder, hvor de ligesom hundehvalpe
og føl let kan opdrages og dresseres«. Videre siges det, at »han altid har
opfundet metoder til at vedligeholde strid og splid blandt slaverne, thi han
anså enighed mellem dem for farlig og frygtede den«.
I oldtidens Rom — særlig i den senere periode — manglede det ikke på
truende tegn på sammenbrud og oplosning i det økonomiske liv, der var
baseret på slavernes tvangsarbejde. Den romerske forfatter Columella (1. år
hundrede f. v. t.) klagede: »Slaverne volder markerne meget stor skade. De
låner okserne ud til uvedkommende. De fodrer dem og det øvrige kvæg dår
ligt. De pløjer jorden dårligt.« Heri fik han støtte af den ældre Plinius, en
samtidig forfatter, som hævdede, at »latifundierne har ødelagt Italien og dets
provinser«.
Ligesom grækerne anså romerne naturaløkonomien for naturlig, hvorved
husbonden kun bytter sit overskud bort. I litteraturen fra den tid fordømmes
undertiden de høje handeisprofitter og ågerrenter. Og faktisk samlede køb
mænd og ågerkarle uhyre formuer.
I den sidste periode af Roms eksistens lød der allerede stemmer, der for
dømte slaveriet og forkyndte menneskenes naturlige lighed. Disse anskuelser
modte naturligvis ikke sympati hos den herskende klasse af slaveejere. Hvad
angår slaverne var de så tyngede af deres ufri stilling, så forkuede og uvi
dende, at de ikke kunne forme nogen selvstændig ideologi, der i modsætning
til slaveejerklassens forældede ideer kunne vise vej fremad. Heri lå en af
grundene til slaveopstandenes spontane og uorganiserede karakter.
En af de dybe modsigelser, der rummedes i slavesamfundet, bestod i
kampen mellem de store og små jordbesiddere. De forarmede bønder gik ind
for et program, hvorefter de store slaveholderes jordbesiddelse blev begræn
set, og jorden blev omfordelt. Det var kærnen i den jordreform, som brødrene
Gracchus (2. århundrede f. v. t.) kæmpede for.
1 det romerske riges opløsningsperiode, hvor et absolut flertal af byernes

og landsbyernes befolkning — både slaver og frie mænd — ikke så nogen
udvej ud af den opståede situation, indtrådte en dyb krise i det slaveejende
Horns ideologi.
Klassemodsætningerne i det døende imperium gav grobund for en ny reli
giøs ideologi — kristendommen. Denne epokes kristendom udtrykte slavernes
og andre underklassers og deklasserede elementers protest mod slaveri og
undertrykkelse. På den anden side afspejlede sig i kristendommen stemninger,
der fandtes i brede lag af de herskende klasser, som følte håbløsheden i
deres stilling. I kristendommen fra romerrigets nedgangstid lyder derfor jævn
sides med strenge ord mod de rige og magthaverne opfordringer til ydmyghed
og til at søge frelse i livet hinsides døden.
I de følgende århundreder forandredes kristendommen definitivt til de her
skende klassers religion, et åndeligt våben til forsvar for og retfærdiggorelse
af de arbejdende massers udbytning og undertrykkelse.

SAMMENFATNING

1. Slavesamfundets produktionsmåde opstod i kraft af stig
ningen i samfundets produktivkræfter, fremkomsten af et
merprodukt, tilblivelsen af privateje af produktionsmidlerne,
deriblandt jorden, og produktionsmiddel-ejernes tilegnelse af
merproduktet.
Slaveriet er den første og groveste form for menneskets
udbytning af mennesket. Slaven var helt og fuldt sin herres
ejendom. Slaveejeren disponerede efter forgodtbefindende
ikke blot over slavernes arbejde, men også over deres liv.

2. Ved slavesamfundets dannelse opstod staten for første
gang. Den opstod på grund af samfundets spaltning i ufor
sonligt fjendtlige klasser som en maskine, hvormed samfun
dets udbyttede flertal blev holdt nede af det udbyttende min
dretal.
3. Slavesamfundets økonomi havde hovedsagelig naturalkarakter. Oldtidens verden var skilt i en mængde enkelt
stående økonomiske enheder, der tilfredsstillede deres behov
ved egen produktion. Hvad man handlede med, var hoved
sagelig slaver og luksusgenstande. Udvekslingens udvikling
skabte metalpenge.
■i. Hovedtrækkene i den økonomiske grundlov for slave
samfundets produktionsmåde kan formuleres således: sla
veejerne tilegnede sig til deres parasitforbrug merproduktet
ved gridsk udbytning af slavemasserne på grundlag af fuld
stændig besiddelse af produktionsmidlerne og slaverne, ved

forarmelse og trælbinding af bønder og håndværkere og også
ved erobring og trælbinding af andre landes folk.

5. På grundlag af slaveriet opstod en forholdsvis høj kul
tur (kunst, filosofi, videnskab), der nåede sin højeste udvik
ling i den græsk-romerske verden. IJens frugter kom den
fåtallige overklasse i slavesamfundet til gode. Den samfunds
mæssige bevidsthed i oldtidens verden svarede til produktions
måden, der var baseret på slaveri. De herskende klasser og
deres ideologer anså ikke slaven for et menneske. Det fysiske
arbejde var et anliggende for slaver og regnedes for en ned
værdigende beskæftigelse, der ikke sømmede sig for et frit
menneske.
6. Slavesamfundets produktionsmåde fremkaldte en vækst
i samfundets produktivkræfter i sammenligning med ursam
fundet. Men arbejde, udført af slaver, der var aldeles uinter
esserede i produktionsresultaterne, blev i tidens løb til en hem
sko. Slavearbejdets udbredelse og slavernes retsløse stilling
forårsagede en ødelæggelse af samfundets vigtigste produktiv
kraft — arbejdskraften — og en forarmelse af de frie småproducenter — bønderne og håndværkerne. Dette gjorde slave
samfundets undergang uundgåelig.

7. Slaveopstande rystede slavesamfundet og fremskyndede
dets afskaffelse. Slavesamfundets produktionsmåde afløstes
af den feudale produktionsmåde, i stedet for slavesamfundets
udbytningsform opstod den feudale udbytningsform, der gav
et vist spillerum for yderligere udvikling af samfundets pro
duktivkræfter.

3. KAPITEL

Feudalismens produktionsmåde
Feudalismens opståen. Feudalsamfundet har med forskellige
særegenheder eksisteret i næsten alle lande.
Feudalismens epoke strækker sig over en meget lang periode. I Kina
eksisterede feudalsamfundet i over 2000 år. I Vesteuropas lande dækker
feudalismen flere århundreder — fra romerrigets fald (5. århundrede) til
de borgerlige revolutioner i England (17. århundrede) og i Frankrig (18. år

hundrede), i Rusland fra 9. århundrede til bondereformen i 1861, i Transkaukasien fra 4. århundrede til 1870erne, hos folkene i Centralasien fra 7.—8.
århundrede lige til den proletariske revolutions sejr i Rusland.
1 Vesteuropa opstod feudalismen på det grundlag, som dels det romerske
slavesamfunds sønderdeling, dels gens-samfundenes opløsning hos de
erobrende stammer frembød; den dannedes som resultat af disse to processers
vekselvirkning.

Feudalismens elementer opstod, som det tidligere er sagt, alle
rede i slavesamfundets skod som kolonatet. Kolonerne var for
pligtet til at dyrke deres herres, den store jordbesidders jord,
betale ham en bestemt pengesum eller aflevere en væsentlig del
af høsten og udføre forskellige slags pligtarbejde. Alligevel var
kolonerne mere interesseret i arbejdet end slaverne, eftersom de
havde deres eget brug.
Således blev de nye produktionsforhold til, der fik deres fulde
udvikling i den feudale epoke.
Romerriget blev knust af germanske, galliske, slaviske og andre
folkestammer, der boede i forskellige dele af Europa. Slaveejernes
magt blev brudt, slaveriet faldt bort. De store latifundier og hånd
værks-værksteder, der var baseret på slavearbejde, blev splittet i
små enheder. Befolkningen i det sønderlemmede romerrige bestod
af store jordbesiddere (tidligere slaveejere, der var gået over til
kolonat systemet), frigivne slaver, koloner, småbonder og hånd
værkere.
De erobrende stammer havde i de tider, da Rom blev besejret, en
gens-forfatning, der befandt sig på opløsningsstadiet. Landsby
fællesskabet, der hos germanerne kaldtes »Mark«, spillede en
stor rolle i disse stammers samfundsliv. Jorden tilhørte fælles
skabet med undtagelse af slægtsadelens store jordbesiddelser.
Skove, ødemark, græsgange og damme blev udnyttet i fællesskab.
Marker og enge blev med nogle års mellemrum omfordelt mellem
fællesskabets medlemmer. Men efterhånden begyndte jordlodden
ved huset og derpå også agerjorden at gå i arv inden for de enkelte
familier. Fordelingen af jorden, behandlingen af sager, der angik
fællesskabet, bilæggelsen af stridigheder mellem medlemmerne
blev ordnet af fællesforsamlingen og de af den udvalgte ældste
og dommere. 1 spidsen for de erobrende stammer stod hærførere,
der sammen med deres hirdinænd ejede store landstrækninger.
De stammer, der undertvang romerriget, beslaglagde største
delen af statens jorder og en vis del af de store private jordejeres
jorder. Skove, enge og græsgange bevaredes til fælles benyttelse,
men agerjorden blev delt mellem de enkelte brug. De opdelte

jorder blev senere til bøndernes private ejendom. Således dannedes
et bredt lag af selvstændige småbønder.
Men bønderne kunne ikke i længden bevare deres uafhængig
hed. På grundlag af privatejet af jorden og andre produktions
midler blev uligheden uundgåeligt større. Blandt bønderne opstod
der velstående familier og fattige familier. De rigere medlemmer
af fællesskabet begyndte med den tiltagende ulighed i formue at
vinde magt over fællesskabet. Jorden koncentreredes i de rige
familiers hænder og blev genstand for tilranelse fra slægtsadelens
og hærførernes side. Bønderne blev personligt afhængige af de
store jordbesiddere.
For at fastholde og befæste deres magt over de afhængige bøn
der, måtte de store jordbesiddere styrke statsmagtens organer.
Hærførerne begyndte med støtte i slægtsadelen og hirdmændene
at koncentrere magten i deres egne hænder, de blev til konger,
monarker.
På romerrigets ruiner dannedes en række nye stater med kon
ger i spidsen. Kongerne uddelte rundhåndet den erobrede jord til
deres nærmeste, først på livstid, senere som arvelig besiddelse, og
tii gengæld skulle disse yde militærtjeneste. Mange jorder overgik
til kirken, der tjente som et vigtigt støttepunkt for kongemagten.
Jorden dyrkedes af bønder, som skulle præstere en række pligt
ydelser til deres nye herrer. Det var uhyre jordbesiddelser, der
overgik til kongens hirdmænd og tjenere, til de kirkelige myndig
heder og klostrene.
De jordtilliggender, der blev fordelt på sådanne vilkår, blev
kaldt feoder. Heraf benævnelsen for den nye samfundsform —
feudalismen.
Bondejordens gradvise overgang i feudalherrernes besiddelse
og livegenskabets tiltagende udbredelse blandt bondemasserne
(feudaliseringsprocessen) skete i Europa i løbet af nogle århundre
der (fra det 5.—6. til 9.—10. århundrede). De frie bønder forar
medes af stadig militærtjeneste, plyndringer og rekvisitioner. Når
bønderne henvendte sig til en stor jordbesidder om hjælp, blev
de derved afhængige af ham. Bønderne var ikke sjældent nød
saget til at give sig ind under feudalherrens »beskyttelse«: ellers
kunne et forsvarsløst menneske under stadige krige og røveriske
overfald ikke eksistere. I sådanne tilfælde overgik ejendomsretten
over jordlodden til feudalherren, og bonden kunne kun dyrke
denne lod på betingelse af, at han præsterede forskellige pligtydel
ser til feudalherren. 1 andre tilfælde ranede kongelige statholdere

og embedsmænd ved bedrag og vold de frie bønders jord og tvang
dem til at anerkende deres magt.
1 de forskellige lande forløb feudaliseringsproccen forskelligt,
men det væsentlige var overalt det samme: de tidligere frie bønder
blev personligt afhængige af feudalherrerne, som havde ranet deres
jord. Denne afhængighed var undertiden svagere, undertiden stær
kere. I tidens løb udviskedes forskellene i de tidligere slavers, kolo
nernes og de frie bønders stilling, og de blev alle til een masse af
livegne bønder. Lidt efter lidt opstod den situation, der kendeteg
nedes ved middelalderens mundheld: Ingen jord uden en seigneur
(d. v. s. en feudalherre). De øverste jordbesiddere var kongerne.
Feudalismen var et nødvendigt trin i samfundets historiske ud
vikling. Slaveriet var blevet ubrugeligt. Under disse forhold var en
fortsat udvikling af produktivkræfterne kun mulig på det grund
lag, at arbejdet blev udført af bondemassen, af afhængige bønder,
der rådede over egne brug, havde egne produktionsredskaber og
tog på arbejdet med en vis interesse, som var nødvendig for at
dyrke jorden og betale feudalherren en naturalafgift af deres
høst.
I Rusland opstod der under opløsningen af gens-forfatningen
patriarkalsk slaveri. Men samfundsudviklingen førte i hovedsagen
ikke til slavehold, men til feudalisering. Allerede mens gens-forfat
ningen rådede hos de slaviske stammer, fra det 3. århundrede efter
vor tidsregning, gik disse stammer til angreb på det romerske
slaveimperium, kæmpede for at befri byerne ved det nordlige
Sortehav, der var under Roms magt, og spillede en stor rolle ved
nedkæmpelsen af slavesamfundet. Overgangen fra ursamfun
det til feudalismen i Rusland skete på en tid, da slavesamfun
det forlængst var faldet, og feudale forhold befæstede i de euro
pæiske lande.
Som menneskehedens historie viser, er det ikke uomgængeligt,
at hvert folk skal gennemgå alle etaper i samfundsudviklingen.
For mange folk former vilkårene sig sådan, at de får mulighed
for at overspringe det ene eller det andet stadium og straks gå
over til et højere trin.
Landsbyfællesskabet hos de østlige slaver bar betegnelsen
»verv«, »mir<. Fællesskabet havde til fælles brug enge, skove og
vanddamme, hvorimod agerjorden begyndte at overgå i de enkelte
familiers besiddelse. I spidsen for landsbyfællesskabet stod en
ældste. Udviklingen af privat jordbesiddelse førte efterhånden til
opløsning af fællesskabet. De ældste og stammehøvdingene be-

mægtigede sig jorden. Bønderne — smerderne — var i begyn
delsen frie medlemmer af fællesskabet, senere blev de afhængige
af de store jordbesiddere — bojarerne.
Kirken blev en vældig, feudal besidder. Donationer fra fyrster
ne, gaver og testamentariske overdragelser gjorde den til ejer af
vidtstrakte jordarealer og godser, som for den tid var overmåde
rige.
Under dannelsen af den centraliserede russiske stat (15.—16.
århundrede) begyndte storfyrsterne og tsarerne at »anbringe«,
som man dengang sagde, nærstående og håndgangne mænd på jor
den, d. v. s. give dem jord og bønder på betingelse af, at de ydede
militærtjeneste. Af ordet anbringe (pomestjatj) kommer de rus
siske betegnelser for gods og godsejere (pomestje, pomestjiki).
På den tid var bønderne endnu ikke bundet definitivt til besid
derne og jorden: de havde ret til at gå fra en godsejer til en
anden. I slutningen af det 16. århundrede forstærkede godsejerne
udbytningen af bønderne for at forøge kornproduktionen med
salg for øje. I forbindelse hermed berøvede staten i 1581 bønderne
retten til at gå fra en godsejer til en anden. Bønderne var fuld
stændig bundet til jorden, der tilhørte godsejerne, og herved blev
de til livegne.
I feudalismens epoke spillede landbruget den fremherskende
rolle, og af dets forskellige grene var agerbruget den vigtigste.
Gradvis, i løbet af nogle århundreder, forbedredes kornavlens
metoder, og gartneri, havebrug, vin- og olieproduktion blev ud
viklet.
I feudalismens tidlige periode var braklandssystemet fremherskende, i skov
distrikter rydningssystemet. En jordlod blev flere år i træk tilsået med den
samme kultur, indtil jorden var udpint. Derefter gik man over til anden
jordlod. Senere gik man over til trevangssystemet, under hvilket agerjorden
deles i tre vange, skiftevis anvendes den ene vang til vintersæd, den anden
til vårsæd, og den tredje blev liggende brak. Trevangssystemet begyndte
at blive udbredt i Vesteuropa og Rusland fra 11.—12. århundrede. Det var
det rådende system i mange århundreder, idet det bevaredes indtil 19. år
hundrede, ja, i mange lande indtil vore dage.

Landbrugsinventaret i feudalismens tidlige periode var spar
somt. En primitiv plov med jernskær, segl, le og spade var arbejds
redskaberne. Senere begyndte man at anvende jernplov og harve.
Formalingen af korn skete i lang tid ved håndkraft, indtil vindog vandmøller blev udbredt.
Feudalsamfundets produktionsforhold. Feudalherrernes ud
bytning af bønderne. Feudalsamfundets produktionsforhold hvi
lede på, at feudalherren ejede jorden og delvis ejede den livegne

bonde. Den livegne bonde var ikke slave. Han havde sit eget brug.
Feudalherren kunne ikke længere slå ham ihjel, men han kunne
sælge ham. Side om side med feudalherrernes ejendom eksisterede
bøndernes og håndværkernes personlige ejendom: deres produk
tionsredskaber og private bedrift, haseret på eget arbejde.
Den store feudale jordbesiddelse var grundlaget for godsejernes
udbytning af bønderne. Feudalherrens egen godsdrift omfattede
en del af hans jord. Resten af jorden overlod feudalherren til bøn
dernes benyttelse på tyngende betingelser. Bonden var tvunget til
at arbejde for feudalherren, fordi det vigtigste produktionsmiddel,
jorden, var feudalherrens ejendom. Feudalherren tildelte bøn
derne hver en jordlod. At bonden fik en lod var en forudsætning
for, at godsejeren havde nok af arbejdskraft. Bonden, hvis lod
gik i arv, måtte arbejde for godsejeren, dyrke godsejerens jord
med sine egne redskaber og trækdyr eller aflevere sit merprodukt
til godsejerne i naturalier eller pengeform.
Et sådant økonomisk system forudsatte nødvendigvis, at bon
den var afhængig af godsejeren —en ikke-økonomisk tvang. »Hvis
godsejeren ikke havde haft direkte magt over bondens person,
ville han ikke have kunnet tvinge et menneske til at arbejde for
sig, som havde en jordlod og drev sit eget brug«. *)
Den livegne bondes arbejdstid delte sig i nødvendig arbejdsti
og merarbejdstid. I den nødvendige arbejdstid skabte bonden det
produkt, der var nødvendigt til hans egen og hans families eksi
stens. I merarbejdstiden skabte han merproduktet, som feudal
herren tilegnede sig. Bøndernes merarbejde på feudalherrens gods,
eller det merprodukt, som bonden skabte i sit eget brug, og som
feudalherren tilegnede sig, udgør den feudale jordrente.
Feudalrenten slugte ofte ikke blot bondens merarbejde, men
også en del af hans nødvendige arbejde. Grundlaget for denne
rente var den feudale jordejendom, der var forbundet med den
feudale godsejers direkte herredømme over de af ham afhængige
bønder.
Under feudalismen eksisterede der tre former for jordrente:
arbejdsrente, produktrente og pengerente. Ved alle disse rente
former trådte godsejernes udbytning af bønderne frem på util
sløret måde.
Arbejdsrenten var fremherskende på feudalismens tidlige ud
viklingstrin. Den havde form af hoveri. Under hoveriet arbejdede
i) V. /. Lenin, Kapitalismens udvikling i Rusland, se Værker, bd. 3, s. 159,
russisk.

bonden en bestemt del af ugen — tre dage eller mere — på sin
herres gods med egne redskaber (plov, trækdyr o. s. v.), og de
øvrige dage af ugen arbejdede han på sit eget brug. Bondens nød
vendige arbejde og hans merarbejde var således under hoveriet
nøje afgrænset med hensyn til tid og sted. De arbejder, der indgik
under hoveri, var yderst mangfoldige. Bonden pløjede, såede og
høstede, drev kvæget på græs, var tømrer og skovhugger for gods
ejeren, han transporterede med sin hest landbrugsprodukter og
byggematerialer.
Under hoveriet var den livegne bonde kun interesseret i at hæve
arbejdsproduktiviteten, når han arbejdede på sit eget brug. Under
arbejdet på herregårdsjorden havde bonden ikke den interesse.
Feudalherrerne holdt opsynsmænd, der tvang bønderne til at
arbejde.
Under den videre udvikling afløstes arbejdsrenten af produkt
renten. Produktrenten havde form af en naturalafgift. Bonden
måtte regelmæssigt aflevere en bestemt mængde korn, kvæg, fjer
kræ og andre landbrugsprodukter til godsejeren. Afgiften var
hyppigst kombineret med rester af forskellige slags hoveriarbejde,
d. v. s. med arbejde på herremandens gods.
Hvor produktrenten var gældende, tilrettelagde bonden selv
hele sit arbejde, både det nødvendige arbejde og merarbejdet. Det
nødvendige arbejde og merarbejdet kunne ikke længere adskilles
så iøjnefaldende som under arbejdsrenten. Bonden blev nu relativt
mere selvstændig. Dette gav en vis spore til yderligere at hæve
arbejdets produktivitet.
Pengerenten opstod på et senere trin af feudalismen, da ud
vekslingen havde fået forholdsvis stor udbredelse. Den havde form
af en pengeafgift. Pengerenten er karakteristisk for den periode,
da feudalismen gik i opløsning og kapitalistiske forhold opstod.
De forskellige former for feudalrente eksisterede ofte samtidigt.
»1 alle disse former for jordrente: arbejdsrente, produktrente og
pengerente (simpelthen en forvandlet form for produktrente) for
udsættes rentebetaleren bestandig at være jordens virkelige dyr
ker og besidder, hvis ubetalte merarbejde går direkte til jord
ejeren.« *)
For at få større indtægter pålagde feudalherrerne bønderne alle
mulige afgifter. I mange tilfælde havde de monopol på møller,
smedjer og andre virksomheder. Bønderne var nødt til at benytte
dem for en uforholdsmæssig høj betaling i naturalier eller penge.
*) Karl Marx, Kapitalen, bd. III, s. 854, Berlin 1953.

Foruden naturalafgift eller pengeafgift til feudalherren måtte
bonden betale alle mulige skatter til staten og i nogle lande tiende,
d. v. s. en tiendedel af høsten, til kirken.
De livegne bønders arbejde var således grundlaget for feudal
samfundets eksistens. Bønderne producerede ikke blot landbrugs
produkter. De arbejdede også på feudalherrernes godser som hånd
værkere, de opførte slotte og klostre, og de anlagde veje. Byerne
byggedes med livegne bønders hænder.
Feudalherrens økonomi var, især på sit tidlige udviklingstrin,
væsentlig naturaløkonomi. Enhver feudalbesiddelse, bestående af
selve herregården og herremandens landsbyer, levede et isoleret
økonomisk liv, betjente sig kun sjældent af udveksling med den
omgivende verden. Feudalherrens og hans families behov og det
talrige tvendes behov blev i den første tid tilfredsstillet ved de
produkter, som produceredes på godset eller leveredes af de af
giftspligtige bønder. De større eller mindre godser disponerede
over et tilstrækkeligt antal håndværkere, for størstedelens ved
kommende livegent tyende. Disse håndværkere beskæftigede sig
med fremstillingen af klæder og sko, produktion og reparation af
våben, jagtudstyr og landbrugsredskaber og opførelsen af byg
ninger.
Bøndernes økonomi var også naturaløkonomi. Bønderne be
skæftigede sig ikke blot med landbrugsarbejde, men også med
håndværksmæssigt hjemmearbejde, hovedsageligt forarbejdning
af råstoffer, der var produceret i deres brug: spinding, vævning,
fremstilling af fodtøj og husgeråd.
I lang tid var feudalismen kendetegnet ved en kombination af
agerbruget som den vigtigste gren af økonomien med hjemmehdndværket som bierhverv. De få tilførte produkter, som man
ikke kunne undvære, f. eks. salt og jerngenstande, leveredes i be
gyndelsen af omvandrende købmænd. Senere, i forbindelse med
byernes og håndværksproduktionens vækst, tog arbejdsdelingen
og udviklingen af udvekslingen mellem by og land et stort skridt
fremad.
Feudalherrernes udbytning af de afhængige bønder var hoved
trækket i feudalismen hos alle folk. I de enkelte lande havde
feudalsamfundet imidlertid sine særegenheder. I Østens lande var
de feudale forhold i lange tider kombineret med slaveriets for
hold. Således var det i Kina, Indien, Japan og en række andre
lande. Af stor betydning i Østen var det feudale statseje af jorden.
Under Bagdad-kalifatet, da araberne herskede (særlig i det 8. og
9. århundrede efter vor tidsregning) levede en stor del af lands

byfællesskabernes bønder på kaliffens jord og betalte feudalrente
direkte til staten. Feudalismen i Østen kendetegnedes også ved,
at patriarkalske gens-forhold holdt sig yderst sejglivede, hvilket
udnyttedes af feudalherrerne til at øge udbytningen af bønderne.
I agerbrugslandene i Østen, hvor landbrug med overrisling har
afgørende betydning, kom bønderne i tyngende afhængighed af
feudalherrerne, fordi ikke blot jorden, men også vandressourcerne
og overrislingsanlæggene var feudalstatens eller de enkelte feudal
herrers ejendom. Hos nomadefolkene blev jorden benyttet som
græsgange. En feudalbesiddelses størrelse blev bestemt efter an
tallet af dyr i kvæghjordene. De store feudale kvægbesiddere var
faktisk storbesiddere af græsgangene. De holdt bønderne nede i
afhængighed og udbyttede dem.
Med udgangspunkt i den foregående fremstilling kan man for
mulere hovedtrækkene i feudalismens økonomiske grundlov på
følgende måde: feudalherrerne tilegnede sig til deres parasitfor
brug merproduktet ved udbytning af de afhængige bønder på det
grundlag, at feudalherren ejede jorden og delvis ejede de beskæf
tigede i produktionen, de livegne.
Middelalderbyen. Håndværkerlav. Købmandsgilder. Byerne
opstod allerede under slavesamfundet. Byer som Rom, Firenze,
Venezia, Genova i Italien; Paris, Lyon og Marseille i Frankrig;
London i England; Samarkand i Centralasien og mange andre
havde middelalderen arvet fra slaveriets tid. Slavesamfundet faldt,
men byerne bestod. De store slaveværksteder opløstes, men hånd
værket eksisterede fortsat.
I den tidlige middelalder udviklede byerne og de forskellige
håndværk sig kun i ringe grad. Byhåndværkerne fremstillede ting
til salg, men størstedelen af de nødvendige forbrugsgenstande fik
de fra deres egen bedrift. Mange af dem havde små marker, haver
og nogle kreaturer. Kvinderne spandt hør og uld til klæder. Dette
vidnede om markedernes og udvekslingens begrænsning.
I landbruget var forarbejdning af landbrugets råstoffer i den
første tid en bibeskæftigelse for agerdyrkerne. Derefter begyndte
der af bøndernes midte at udskille sig håndværkere, der forsynede
landsbyen. Håndværkernes arbejdsproduktivitet steg. Det blev
muligt at fremstille flere ting, end feudalherren eller bønderne
i en enkelt landsby behøvede. Håndværkerne begyndte at bosætte
sig omkring feudalslottene, ved klostrenes mure, i store flækker
og andre handelscentrer. Sådan voksede der efterhånden nye byer
frem, i regelen ved vandvejene (i Rusland f. eks. Kijev, Pskov,

Novgorod, Vladimir). Byernes udskillelse fra landsbyerne, der var
begyndt allerede under slaveriet, tog til.
I tidens lob blev håndværk mere og mere indbringende. Hånd
værkernes dygtighed blev større. Den feudale godsejer gik over
til at købe håndværksgenstande hos byboerne, hans livegnes frem
bringelser tilfredsstillede ham ikke længere. Det mere udviklede
håndværk blev definitivt udskilt fra agerbruget.
Byerne, der var opstået på de verdslige og gejstlige feudalherrers
jorder, blev underkastet deres myndighed. Byboerne bar en række
pligtydelser til feudalherren, de betalte ham naturalafgift eller
pengeafgift, de blev undergivet hans forordninger og domsmyn
dighed. Bybefolkningen begyndte tidligt kampen for at befri sig
for den feudale afhængighed. Dels ved magt, dels ved frikøb skaf
fede byerne sig ret til selvstyre, domsmyndighed, møntprægning,
skatteopkrævning.
Bybefolkningen bestod hovedsagelig af håndværkere og hand
lende. I mange byer fandt livegne, der var flygtet fra herremændene. et fristed. Byen var bærer af vareproduktionen til forskel fra
landsbyen, hvor der herskede naturaløkonomi. Den stigende kon
kurrence fra de flygtede livegne, der strømmede til byerne, og kam
pen mod udbytning og forfølgelse fra feudalherrernes side tvang
håndværkerne til at slutte sig sammen i lav. Lavsordningen eksi
sterede i næsten alle lande i feudalismens epoke.
Lavene opstod i Byzans i det 9. århundrede, i Italien i det 10., og
senere i hele Vesteuropa og Rusland. I Østens lande (Ægypten og Kina), i det
arabiske kalifats byer opstod lavene endog tidligere end i de europæiske
lande. Lavene forenede byhåndværkerne fra et bestemt fag eller flere beslæg
tede. Kun håndværksmestre var fuldt berettigede medlemmer af lavene. En
håndværksmester havde et lille antal svende og lærlinge. Lavene beskyttede
omhyggeligt deres medlemmers eneret til beskæftigelse i det pågældende hånd
værk og gav regler for produktionsprocessen: de fastsatte arbejdsdagens
længde, antal af svende og lærlinge hos hver mester, bestemte råstoffernes
og færdigvarernes kvalitet og også priserne, ikke sjældent opkøbte de råstof
fer i fællesskab. Arbejdsmetoderne, der var knæsat efter en mangeårig tra
dition, var obligatoriske for alle. De strenge regler tilsigtede, at ingen mester
hævede sig op over de øvrige. Desuden var lavene gensidige hjælpekasser.

Lavene var den feudale form for håndværkets organisation. I
den første tid, de eksisterede, spillede de en vis positiv rolle ved
at styrke og udvikle byhåndværket. Efterhånden som varepro
duktionen voksede og markedet udvidedes, blev lavene dog mere
og mere til en hemsko for produktivkræfternes udvikling.
Den overdrevne reglementering af håndværksproduktionen fra

lavenes side lænkede håndværkernes initiativ og hindrede teknik
kens udvikling. For at begrænse konkurrencen begyndte lavene
at lægge alle mulige hindringer i vejen for dem, der ønskede at
opnå mesterrettigheder. For lærlingene og svendene, hvis antal
voksede stærkt, ophørte muligheden for at blive selvstændig me
ster praktisk taget. De blev nødt til hele livet at arbejde som
lønnede medhjælpere. Under disse betingelser mistede forholdet
mellem mesteren og hans undergivne sit tidligere, mere eller min
dre patriarkalske præg. Mestrene forstærkede udbytningen af
deres undergivne og tvang dem til at arbejde 14—16 timer for en
ussel betaling. Svendene begyndte at slutte sig sammen i hemme
lige forbund — svendelav — for at forsvare deres interesser. Lave
nes og byens myndigheder forfulgte på enhver måde svendenes
lav.
Købmændene var den rigeste del af bybefolkningen. Handels
virksomheden udfoldede sig både i de byer, som stammede fra
slaveriets tid, og i de byer, der var opstået under feudalismen.
Lavsorganisationen i håndværket modsvaredes af gildeorganisa
tionen i handelen. Købmandsgilderne eksisterede næsten overalt
i feudalismens epoke. I Østen er de kendt fra det 9. århundrede, i
Vesteuropa fra det 9.—10. århundrede, i Rusland fra det 12. år
hundrede. Gildernes opgave var at bekæmpe konkurrencen fra
udenforstående købmænd, at fastsætte mål og vægt og beskytte
købmandsrettighederne mod feudalherrernes overgreb.
Allerede i det 9.—10. århundrede blev der drevet en betydelig handel mel
lem Østens lande og Vesteuropa. Kijev-Rus (Kijevriget) deltog aktivt i denne
handel. Korstogene (11.—13. århundrede), der åbnede det nære Østens mar
keder for vesteuropæiske købmænd, spillede en stor rolle ved udvidelsen af
handelen. En strøm af guld og sølv skyllede ind i Europa fra Østen. Penge
begyndte at dukke op på steder, hvor man ikke før havde brugt dem. De
italienske byer tog direkte del i erobringen af Østens markeder, særligt
Genova og Venezia, som på deres handelsskibe sejlede korsfarerne til Østen
og forsynede dem med proviant.
I lang tid var middelhavshavnene de vigtigste handelscentrer, der for
bandt Vesteuropa med Østen. Men samtidig udvikledes handelen kraftigt i de
nordtyske og nederlandske byer, der lå ved Nordsøens og Østersøens handels
seje. I det 14. århundrede dannedes et handelsforbund af byer.de tyske Hansestæder, der omfattede ca. 80 byer i forskellige europæiske lande i de følgende
to århundreder. Hanseforbundet drev handel med England, Skandinavien,
Polen og Rusland. Til udveksling med produkter fra det vesteuropæiske
håndværk — flandersk og engelsk klæde, lærred, tyske metalvarer og
franske vine — udførtes der fra Europas nordøstlige egne skind, læder, fedt,
honning, korn, træ, tjære, hørstoffer og nogle håndværksgenstande. Fra
Østens lande indførte købmændene krydderier, peber, kryddernellike, muskat
nød, parfume, farvestoffer, bomulds- og silkestoffer, tæpper og andre varer.

I det 13.—14. århundrede drev de russiske byer Novgorod, Pskov og Moskva
en omfattende handel med Asien og Vesteuropa. Novgorod-kobmændene
handlede dels med folkene i det nordlige Rusland (langs Ishavets kyst og i de
østlige Uralegne), dels drev de regelmæssig handel med Skandinavien og
Tyskland.

Byernes vækst og handelens udvikling øvede stærk indflydelse
på feudaltidens landsby. Feudalherrernes økonomi blev draget
ind i omsætningen på markederne. For at kunne købe luksus
genstande og håndværksvarer fra byerne behøvede feudalherrer
ne penge. I denne sammenhæng var det en fordel for feudalher
rerne at lade bønderne gå over fra hoveri og naturalafgifter til
pengeafgifter. Ved overgangen til pengeafgifter forstærkedes ud
bytningen endnu mere.

Feudalsamfundets klasser og stænder. Det feudale hierarki.
Feudalsamfundet var delt i to hovedklasser — feudalherrerne og
bønderne. »Det feudale samfund frembød en klassedeling, hvor
det overvældende flertal, de livegne bønder, var fuldstændig af
hængigt af et ganske lille mindretal, godsejerne, der sad inde
med jorden.« x)
Feudalherrernes klasse udgjorde ikke noget ensartet hele. De
små feudalherrer betalte tribut til de store feudalherrer, hjalp
dem i krigen, men nød til gengæld deres beskyttelse. Beskytteren
kaldtes seigneur, den beskyttede vasal. Seigneurerne var så igen
vasaller for andre, mægtigere feudalherrer.
Som herskende klasse stod de feudale godsejere i spidsen for
staten. De udgjorde en stand — adelen. Adelen indtog den høje
stilling som første stand og nød omfattende politiske og økono
miske privilegier.
Gejstligheden (kirker og klostre) var også en stor jordbesid
der. Den ejede vidtstrakte jorder med en talrig afhængig og liv
egen befolkning og var ved siden af adelen en herskende stand.
Bondestanden var det brede fundament for den »feudale rang
stige«. Bønderne var underkastet godsejeren og stod under den
største feudalherres, kongens øvrighed. Bønderne var en politisk
retsløs stand. Godsejerne kunne sælge deres livegne og benyttede
sig i vid udstrækning af denne ret. Feudalherrerne underkastede
de livegne bønder korporlig straf. Lenin kaldte livegenskabets
afhængighed for »livegent slaveri«. Udbytningen af de livegne
bønder var næsten lige så hård som udbytningen af slaver i old1) V. I. Lenin, Om staten, se Værker, bd. 29, s. 445, russisk.

tidens verden. Dog kunne den livegne arbejde en del af tiden på
sin egen lod, han kunne til en vis grad tilhore sig selv.
Den vigtigste klassemodsætning i feudalsamfundet var mod
sætningen mellem feudalherrer og livegne bønder. De udbyttede
bønders kamp mod de feudale godsejere stod på under hele
feudalismens epoke og antog særlig skarphed på de sidste ud
viklingstrin, da udbytningen af de livegne blev øget til sin yderste
grænse.
I de byer, der havde befriet sig for den feudale afhængighed, lå
magten i hænderne på de rige borgere — købmænd, ågerkarle,
besiddere af jorder i byen og store husejere. Lavshåndværkerne,
der udgjorde hovedmassen af bybefolkningen, optrådte ofte mod
byens patriciere (storborgere) for at få del i bystyret ved siden
af byens aristokrati. De små håndværkere og svende kæmpede
mod lavsmestre og købmænd, der udbyttede dem.
Henimod feudalepokens slutning var bybefolkningen allerede
stærkt lagdelt. På den ene side stod de rige købmænd og lavs
mestrene, på den anden side de brede lag af håndværkssvende og
lærlinge og byens fattigfolk. Byens nedre lag trådte ind i kam
pen mod by-patriciernes og feudalherrernes forenede kræfter.
Denne kamp forenedes i en fælles strøm med de livegne bønders
kamp mod den feudale udbytning.
Kongerne gjaldt for indehavere af den højeste magt (i Rus
land storfyrsterne, senere tsarerne). Men uden for kongernes
egne besiddelser var kongemagtens betydning i feudalismens tid
lige periode ringe. Ofte var den kun en magt af navn. Hele
Europa var delt i en mængde store og små stater. De store feudal
herrer var uindskrænkede herrer inden for deres besiddelser. De
udstedte love, overvågede deres overholdelse, udøvede domsmyn
dighed og lod straffe fuldbyrde, opretholdt egen hær, foretog
overfald på naboerne og undså sig ikke for at plyndre på lande
vejene. Mange af dem udmøntede selv penge. De mindre feudal
herrer nød også meget vide rettigheder i forhold til deres under
givne: de gav nodig de store seigneurer noget efter.
I tidens løb kom de feudale forhold til at danne en yderst ind
filtret knude af rettigheder og pligter. Mellem feudalherrerne op
stod endeløs strid og splid. Løsningen nåedes ofte ved våbenmagt,
ved indbyrdes krige.
Udviklingen af feudalsamfundets produktivkræfter. I feudal
ismens epoke nåede produktivkræfterne op på et højere niveau
end i slaveriets epoke.

På landbrugets område højnedes produktionsteknikken, jern
ploven og andre arbejdsredskaber af jern dukkede op og fandt
udbredelse. Der opstod nye grene af agerbrug; vindyrkning, vinpersning og havebrug undergik en betydelig udvikling. Kvæg
avlen tog til, især hesteavlen, som havde forbindelse med feudal
herrernes militærtjeneste; smørkærning udvikledes. I nogle egne
blev fåreavlen meget udbredt. Der skete en udvidelse og forbed
ring af enge og græsgange.
Lidt efter lidt forbedredes håndværkernes arbejdsredskaber og
metoder til forarbejdning af råstofferne. De hidtidige håndværk
begyndte at specialisere sig. Således fremstillede f. eks. smeden
tidligere alle ting af metal. 1 tidens løb udskiltes der af smede
håndværket våbensmede, sømsmede, knivmagere og låsesmede,
garveriet afgav skomagere og saddelmagere. I det 16,—17. århun
drede blev spindehjulet udbredt i Europa. I år 1600 blev bånd
vævestolen opfundet.
En forbedret udsmeltning og forarbejdning af jernet fik afgø
rende betydning for forbedringen af arbejdsredskaberne. I be
gyndelsen fremstilledes jernet på en meget primitiv måde. I det 14.
århundrede begyndte man at bruge vandhjulet til at trække blæse
bælge og løfte tunge hamre til knusning af malmen. Da ovntræk
ket blev større, fik man en flydende masse, råjernet, i stedet for
en smedelig masse. Krudtets anvendelse til krigsformål og artille
riets opståen (14. århundrede) bevirkede, at der skulle bruges me
get metal til kugler. Fra det 15. århundredes begyndelse begyndte
man at støbe dem af jern. Der krævedes mere og mere metal til
fremstilling af landbrugs- og andre redskaber. I første halvdel af
det 15. århundrede fremkom de første højovne. Opfindelsen af
kompasset bidrog til en yderligere udvikling af skibsfart og navi
gation. Af stor betydning blev bogtrykkunstens opfindelse og ud
bredelse.
I Kina nåede produktivkræfterne og kulturen allerede i 6.—11. århundrede
en betydelig udvikling og overgik i mange henseender Europa på den tid.
Kineserne var de første, der opfandt krudtet, kompasset, skrivepapiret og
bogtrykket i den simpleste form.

Udviklingen af feudalsamfundets produktivkræfter stødte mere
og mere imod de snævre rammer, som de feudale produktions
forhold satte. Bønderne knugedes af den feudale udbytning og
var ikke i stand til at forøge produktionen af landbrugsprodukter
yderligere. Det ufrie bondearbejdes produktivitet var overordent
lig ringe. I byerne hindredes en stigning i håndværkets produkti

vitet af de barrierer, der var skabt af lavsstatutter og regler. Feu
dalsamfundet kendetegnedes ved langsomhed i produktionens
vækst, ved træghed og traditionsbundethed.
De produktivkræfter, der voksede frem inden for feudalsam
fundet, krævede nye produktionsforhold.
Den kapitalistiske produktions fodsel i feudalsanifundets skod.
Handelskapitalens rolle. I feudalismens epoke foregik en grad
vis udvikling af vareproduktionen, byhåndværket blev udvidet,
og landhusholdningen blev mere og mere draget ind i udveks
lingen.
De små håndværkeres og bønders produktion, der var baseret
på privat ejendom og personligt arbejde og skabte produkter til
hidvekslingen, kaldes simpel vareproduktion' >
Som allerede sagt er det produkt, der fremstilles til udveksling,
en vare. De enkelte vareproducenter anvender ikke samme mæng
de arbejde til produktionen af de samme varer. Dette hænger
sammen med de forskellige betingelser, hvorunder de må arbejde:
de vareproducenter, der råder over mere fuldkomne redskaber,
anvender til produktion af samme vare mindre arbejde end andre
vareproducenter. Foruden forskelle i arbejdsredskaber gør der
sig visse forskelle gældende i styrke, håndelag, dygtighed etc. hos
den arbejdende. Men det er markedet uvedkommende, under
hvilke forhold og med hvilke redskaber den ene eller anden vare
er fremstillet. Man betaler ens pris for ens varer på markedet,
uanset de individuelle arbejdsbetingelser, hvorunder de er pro
duceret.
De vareproducenter, hvis individuelle arbejdsomkostninger som
følge af dårligere produktionsbetingelser er højere end de gen
nemsnitlige, får derfor ved salg af deres varer kun dækket en del
af deres omkostninger og forarmes. Omvendt kommer de vare
producenter, hvis individuelle arbejdsomkostninger takket være
bedre produktionsbetingelser er lavere end de gennemsnitlige, ved
salget af deres varer i en gunstig situation og bliver rigere. Dette
forstærker konkurrencen. Der sker en lagdeling af de små vare
producenter: de fleste af dem bliver stadig fattigere, medens en
fåtallig del af dem bliver rigere.
En stor hindring for udviklingen af vareproduktionen var sta
ternes opsplittethed under feudalismen. Feudalherrerne fastsatte
efter forgodtbefindende told på indførte varer, opkrævede afgift
for passage gennem deres besiddelser og skabte således alvorlige
hindringer for handelens udvikling. Handelens og overhovedet
den økonomiske samfundsudviklings krav gjorde det nødvendigt

at afskaffe den feudale opsplittethed. Væksten af håndværks- og
landbrugsproduktionen og udviklingen af den samfundsmæssige
arbejdsdeling mellem by og land medførte en styrkelse af de øko
nomiske forbindelser mellem landets forskellige egne og førte til
dannelsen af et nationalt marked. Dannelsen af et nationalt mar
ked skabte økonomiske forudsætninger for statsmagtens centrali
sation. Det fremvoksende borgerskab i byerne var interesseret i
at fjerne de feudale skranker og støttede oprettelsen af en centra
liseret stat.
Kongerne tilføjede feudaladelens top alvorlige slag og styrkede
deres egen stilling ved at støtte sig på det bredere lag af mindre
fornemme adelsmænd og godsejere, på sine »vasallers vasaller«,
også på de fremvoksende byer. Kongerne blev ikke blot nominelle,
men også faktiske magthavere i staten. Der dannedes store natio
nalstater i form af enevældige monarkier. Overvindelsen af den
feudale splittethed og skabelsen af en centraliseret statsmagt
fremmede dannelsen og udviklingen af kapitalistiske forhold.
Af stor betydning for dannelsen af den kapitalistiske formation
var verdensmarkedets opståen.
I anden halvdel af det 15. århundrede erobrede tyrkerne Konstantinopel
og hele den ostlige del af middelhavsområdet. De vigtigste handelsveje mellem
Vesteuropa og Østen blev skåret over. På togt for at finde søvejen til Indien
opdagede Columbus i 1492 Amerika, og i 1498 opdagede Vasco da Gama
søvejen til Indien ved at sejle rundt om Afrika.
Efter disse opdagelser flyttedes den europæiske handels tyngdepunkt fra
Middelhavet til Atlanterhavet, handelen overgik først og fremmest til Neder
landene, England og Frankrig. Megen betydning for den europæiske handel
havde Rusland.

Da verdenshandelen og verdensmarkedet opstod, viste håndvær
ket sig ude af stand til at tilfredsstille den voksende efterspørgsel
efter varer. Dette fremskyndede overgangen fra den lille hånd
værksproduktion til den store kapitalistiske produktion, baseret
på udbytning af lønarbejdere.
Overgangen fra den feudale produktionsmåde til den kapitali
stiske var af dobbelt karakter: dels bevirkede lagdelingen af de
små vareproducenter, at der opstod kapitalistiske driftsherrer,
dels lagde handelskapitalen, altså købmændene, direkte produk
tionen ind under sig.
Lavene kunne begrænse konkurrencen og lagdelingen af hånd
værkerne, så længe vareproduktionen var svagt udviklet. Da ud
vekslingen udvikledes, blev konkurrencen stærkere og stærkere.
Mestrene, der arbejdede for et større marked, søgte dels at få lavs-

begrænsningerne ophævet, dels omgik de dem simpelthen. De for
længede svendenes og lærlingenes arbejdsdag, forøgede deres an
tal og anvendte mere produktive arbejdsmetoder. De rigeste
mestre blev efterhånden til kapitalister, og de fattige mestre, lær
linge og svende blev til lønarbejdere.
Ilandelskapitalen, der bragte opløsning i naturaløkonomien, bi
drog til den kapitalistiske produktions opståen. Handelskapitalen
optrådte oprindelig som formidler ved omsætningen af småproducenternes — håndværkernes og bøndernes — varer og ved feudal
herrernes afsætning af en del af det merprodukt. de havde tilegnet
sig. Senere begyndte købmanden regelmæssigt at opkøbe de varer,
småproducenterne havde tilvirket, for derefter at videresælge dem
på et større marked. Købmanden blev herved opkøber. Med kon
kurrencens vækst og opkøberens fremkomst ændrede situationen
sig væsentligt for håndværkerne i almindelighed. De forarmede
mestre var nødt til at bede om hjælp hos handelsmanden, opkøbe
ren, som lånte dem penge, råstoffer og materialer på den betin
gelse, at de færdige produkter skulle sælges til ham til en på for
hånd fastsat, lav pris. Således blev småproducenterne økonomisk
afhængige af handelskapitalen.
Efterhånden kom mange forarmede mestre i et sådant afhæn
gighedsforhold til en rig opkøber. Opkøberen fordelte råstoffer til
dem, f. eks. garn, som skulle væves til stof for en bestemt be
taling, og forvandledes således til forlægger.
Håndværkerens forarmelse medførte, at opkøberen ikke blot
forsynede ham med råstoffer, men også med arbejdsredskaber.
Saledes berøvedes håndværkeren det sidste skin af selvstændig
eksistens og blev definitivt til lønarbejder, mens opkøberen blev
industrikapitalist.
De hidtidige håndværkere, der samledes i kapitalistens værksted,
udførte samme arbejde. Det viste sig dog hurtigt, at nogle var
bedre til een slags operationer, andre til en anden slags operatio
ner. Derfor var det mere fordelagtigt at overdrage hver enkelt
netop det arbejde, som han var dygtigst til. Således blev der efter
hånden i værksteder med et nogenlunde stort antal arbejdere ind
ført arbejdsdeling.
De kapitalistiske virksomheder, der anvendte lønarbejdere og
arbejdede med håndkraft på grundlag af arbejdsdeling, kaldtes
manufakturer ').
*) Ordet manufaktur betyder håndarbejde.

De forsle manufakturer opstod allerede i det 14.—15. århundrede i Firenze
og andre middelalderlige italienske byrepublikker. 1 det 16.—-18. århundrede
bredte manufakturerne sig til alle europæiske lande; manufakturerne omfat
tede forskellige produktionsgrene: klæde, hor, silke, ure, våben og glas.
I Rusland begyndte manufakturerne at komme frem i det 17. århundrede.
1 begyndelsen af det 18. århundrede under Peter I begyndte de at udvikle
sig hurtigere. Blandt disse var der våben-, klæde- og silkemanufakturer. I Ural
blev der grundlagt jernværker, miner og saltkogerier.
Til forskel fra de vesteuropæiske manufakturer, der baseredes på løn
arbejde, var det livegne bønders og arbejderes arbejde, der var fremherskende
i de russiske virksomheder i det 17.—18. århundrede, selv om der også
anvendtes frit lønarbejde. Fra det 18. århundredes slutning begyndte de
manufakturer, der var baseret på frit lønarbejde, at få stor udbredelse. Denne
proces blev særlig stærk i de sidste årtier før livegenskabets ophævelse.

Den proces, hvorved de feudale forhold opløstes, fuldbyrdedes
også på landet. Med vareproduktionens udvikling voksede også
pengenes magt. De feudale lierremænd ændrede afgifter og andre
forpligtelser fra natural- til pengeform. Bønderne blev nødt til
at sælge deres arbejdsprodukter og betale de indvundne penge
til feudalherrerne. Bønderne var i stadig pengetrang. Opkøbere
og ågerkarle benyttede sig heraf og fik krammet på bønderne.
Den feudale undertrykkelse blev forstærket, og de livegnes stilling
blev forringet.
Pengeforholdenes udvikling var en stærk spore til differentie
ring af bondestanden, d. v. s. en lagdeling af denne i forskellige
sociale grupper. Det overvejende flertal af bønderne blev fattigere,
knugedes af umenneskeligt arbejde og ruineredes. Ved siden
heraf begyndte der pa landet at vise sig .storbønder, blodsugere,
der udbyttede andre landsbybønder ved tyngende lån og ved at
opkøbe deres landbrugsprodukter, kvæg og inventar for en slik.
Således fødtes den kapitalistiske produktion i feudalsamfundets
skød.

Kapitalens oprindelige akkumulation. Rovet af bøndernes
jord. Akkumulationen af rigdom. Den kapitalistiske produktion
har to hovedforudsætninger: 1) tilstedeværelsen af en mængde
besiddelsesløse mennesker, der er personligt fri og samtidig uden
produktionsmidler og eksistensmidler og derfor nødt til at søge
arbejde hos kapitalisterne, og 2) en akkumulation af penge
rigdom, der er nødvendig til skabelsen af store kapitalistiske fore
tagender.
Vi så, at kapitalismens grobund var den på privatejendom be
roende lille vareproduktion med dens konkurrence, der berigede

nogle få og forarmede flertallet af småproducenter. Men denne
proces var langsommelig og svarede ikke til, hvad der var brug
for på det nye verdensmarked, der var skabt ved de store op
dagelser i slutningen af det 15. århundrede. Den kapitalistiske
produktionsmådes opståen blev fremskyndet med de groveste
voldsmetoder, anvendt af de store jordbesiddere, bourgeoisiet og
statsmagten, der var i hænderne på de udbyttende klasser. Som
Marx udtrykker det, spillede magt rollen som fødselshjælper ved
at fremskynde den nye kapitalistiske produktionsmådes fødsel.
De borgerlige videnskabsmænd giver en idyllisk skildring af
kapitalistklassens og arbejderklassens opslåen. I de gode gamle
dage eksisterede der — påstår de — en lille gruppe stræbsomme
og sparsommelige mennesker, der ved deres arbejde samlede rig
domme. På den anden side eksisterede der en masse driverter og
lediggængere, der forødte hele deres formue og blev til de besiddel
sesløse proletarer.
Disse eventyr, som laves til forsvar for kapitalismen, har intet til
fælles med virkeligheden. Faktisk skete dannelsen af en besid
delsesløs menneskemasse, proletarerne, og akkumulationen af rig
domme hos nogle få, ved at produktionsmidlerne med vold blev
røvet fra de små producenter. Denne proces, hvorved producen
terne blev skilt fra produktionsmidlerne (jorden, produktions
redskaberne etc.), ledsagedes af en endeløs række af plyndringer
og grusomheder. Denne proces kaldes kapitalens oprindelige
akkumulation, eftersom den gik forud for skabelsen af den kapi
talistiske storproduktion.
Den kapitalistiske produktion nåede tidligst en betydelig ud
vikling i England. Her foregik fra slutningen af det 15. århun
drede den kvalfulde proces, hvorved bønderne med magt blev
drevet bort fra jorden. Hvad der direkte gav stødet til dette, var
den stigende efterspørgsel efter uld fra de store klædemanufaktu
rers side, der var opstået først i Flandern og senere i selve Eng
land. Godsejerne begyndte at opdrætte store fåreflokke. Til fåre
avlen behøvedes græsgange. Feudalherrerne fordrev bønderne fra
deres hjemstavn, røvede de jordarealer, bønderne ned gennem
tiderne havde dyrket, og lagde agerjorden ud til græsning.
Bøndernes fordrivelse fra jorden skete på forskellige måder,
først og fremmest ved åbenlyst rov af landsbyfællesskabets jorder.
Godsejerne indhegnede disse jorder, rev bøndernes huse ned og
satte bønderne ud med vold. Hvis bønderne forsøgte at få den
jord tilbage, som ulovligt var røvet fra dem, kom statens væbnede
magt feudalherren til hjælp. Statsmagten begyndte i det 18. århun

drede at udstede love om »indhegning af jorder« og sanktionerede
således udplyndringen af bønderne.
De ruinerede og udplyndrede bønder udgjorde de talløse skarer
af besiddelsesløse fattigfolk, som fyldte byerne og landsbyerne
og vandrede på vejene i England. Da de ingen eksistensmidler
havde, måtte de tigge. Statsmagten udstedte blodtørstige love mod
de eksproprierede. Disse love udmærkede sig ved overordentlig
grusomhed. 72.000 mennesker blev således henrettet for »vaga
bondering« i den engelske konge Henrik VIII’s regeringstid (16.
århundrede). I det 18. århundrede fik »vagabonder
*
og hjemløse
ikke mere dødsstraf, men blev indespærret i arbejdshuse, der er
hvervede sig ry som »rædselshuse
*.
På denne måde forsøgte bour
geoisiet at vænne landbefolkningen, der havde mistet jorden og
var blevet vagabonder, til lønarbejdets disciplin.
I tsarens Rusland, der betrådte den kapitalistiske udviklings vej
senere end andre europæiske lande, skete producentens adskillelse
fra produktionsmidlerne med de samme metoder som i andre
lande. I 1861 var tsar-regeringen under indflydelse af bondeop
standene tvunget til at ophæve livegenskabet.
Denne reform var en storstilet udplyndring af bønderne. Godsejerne beslag
lagde to tredjedele af jorden og overlod kun en trediedel til bønderne. De mest
bekvemme jorder og i mange tilfælde også græsgange, vandingssteder, veje
til marker o s. v., der blev brugt af bønderne, blev skåret fra og taget af
godsejerne. I godsejernes hænder blev disse »afskårne stykker« et middel,
som gav godsejerne krammet på bønderne, der var nødt til at forpagte disse
arealer hos godsejerne på de mest tyngende vilkår. Loven, der erklærede
bønderne personligt fri, bevarede midlertidigt hoveri og naturalafgifter. Til
gengæld for den formindskede jordlod, som bonden havde fået, måtte han
præstere visse ydelser til godsejeren, indtil han havde betalt jorden. Købesum
men fastsattes efter opskruede jordpriser og udgjorde ca. 2 milliarder rubler.

Lenin skrev som karakteristik af bondereformen 1861: »Det var
det første tilfælde, hvor der til fremme af den opstående kapital
isme i landbruget blev øvet vold i massemålestok mod bønderne.
Det var godsejerlig »rydning af jorden« til kapitalismen.« ')
Ved rovet af bøndernes jord opnåedes et dobbelt resultat. På
den ene side blev jorden privatejendom for en relativt lille klike
jordbesiddere. Stænderordningens feudale jordejendom blev for
vandlet til borgerlig ejendom. På den anden side sikredes der en
rigelig tilstrømning til industrien af frie arbejdere, der var rede
til at tage arbejde hos kapitalisterne.
For at den kapitalistiske produktion kunne opstå, måtte der
1) V. /. l.enin, Socialdemokratiets agrarprogram i den første russiske revolu
tion 1905—07, se Værker, bd. 13, s. 250, russisk.

ikke alene være billig arbejdskraft forhånden, men også være
akkumuleret store rigdomme på få hænder i form af pengebeløb,
der kunne omsættes i hvilke som helst produktionsmidler og an
vendes til arbejdsløn.
I middelalderen var der akkumuleret store pengerigdomme
af handelsmænd og ågerkarle. Disse rigdomme tjente senere som
grundlag for organiseringen af mange kapitalistiske virksomheder.
Amerikas undertvingelse, der blev ledsaget af masseudplyn
dring og udryddelse af den indfødte befolkning, bragte erobrerne
uoverskuelige rigdomme, som begyndte at vokse endnu hurtigere
ved udnyttelsen af de overordentlig rige forekomster af alle metal
ler. Til minerne behøvedes der arbejdskraft. Den indfødte befolk
ning — indianerne — omkom i massevis, idet de ikke kunne ud
holde de tugthusagtige arbejdsforhold. Europæiske købmænd
foranstaltede i Afrika jagt på negre, og den blev drevet efter alle
kunstens regler, som gjaldt den vilde dyr. Handelen med negre,
der udførtes fra Afrika og blev gjort til slaver, var yderst fordel
agtig. Slavehandlernes profitter nåede eventyrlige højder. På bom
uldsplantagerne i Amerika begyndte man i vid udstrækning at
anvende negerslaver som arbejdskraft.
En af de vigtigste kilder til dannelse af store formuer var end
videre kolonihandelen. Til handelen med Indien oprettede hol
landske, engelske og franske købmænd ostindiske kompagnier.
Disse kompagnier nød deres regeringers støtte. De fik monopol
på handelen med koloniale varer og ret til ubegrænset udbytning
af kolonierne ved alle mulige voldsmetoder. De ostindiske kom
pagniers profitter beløb sig til mange hundrede procent om året.
I Rusland fik købmændene store profitter ved deres rovgridske
handel med den sibiriske befolkning og ved brændevinsforpagt
ningen, som også forarmede befolkningen og bestod i, at staten
for en bestemt betaling gav de private købmænd ret til produktion
og salg af spiritus.
Resultatet var, at vældige pengerigdomme koncentreredes hos
handels- og ågerkapitalen.
Således blev de pengeformuer, der var nødvendige for at op
rette store kapitalistiske virksomheder, akkumuleret ved udplyn
dring og ruinering af småproducenternes masser.
Marx skrev som karakteristik af denne proces: »Kapitalen kom
mer til verden drivende af blod og smuds fra top til tå og fra
alle porer.« *)
t) Karl Marx, Kapitalen. Ixi. 1. s. 801. Berlin 1953.

De livegne benders opstande. De borgerlige revolutioner. Feu
dalsamfundets undergang. Bøndernes kamp mod de feudale herremænd foregik gennem hele feudalismens periode, men særlig
skarphed antog den i slutningen af denne epoke.
Frankrig var i det 14. århundrede omspændt af bondekrige, der gik over i
historien under navnet »jacquerier«. Det opstående borgerskab i byerne støt
tede i begyndelsen denne bevægelse, men trak sig bort fra den i det afgørende
øjeblik.
I England blussede en bondeopstand op i det 14. århundredes slutning,
den omfattede størstedelen af landet. Væbnede bønder med Wat Tyler i spid
sen drog gennem landet, stormede herregårde og klostre og erobrede London.
Feudalherrerne greb til vold og bedrag for at undertrykke opstanden. Tyler
blev dræbt ved forræderi. I tiltro til kongens og feudalherrernes løfter gik
oprørerne hver til sit. Derpå drog straffeekspeditioner gennem landsbyerne
og øvede grusomme repressalier mod bønderne.
Tyskland var i det 16. århundredes begyndelse grebet af en bondekrig, som
blev understøttet af de nedre lag i byerne. Thomas Miinzer stod i spidsen
for oprørerne. Bønderne forlangte, at adelens vilkårlighed og vold skulle
ophøre.
1 Rusland var der overordentlig store bondekrige anført af Stepan Razin
i det 17. og af Jemeljan Pugatjov i det 18. århundrede. De oprørske bønder
ville have livegenskabet ophævet, godsejernes og statens jorder overdraget
og godsejernes herredømme likvideret. Den skærpede krise i det feudale
livegenskabssystem i 1850-erne kom til udtryk i den brede bølge af bonde
opstande lige før reformen 1861.
1 Kina foregik der gennem århundreder bondekrige og opstande i uhyre
målestok. Taiping-opstanden under Tsing-dynastiet (midten af 19. århundrede)
omfattede mange millioner bønder. Oprørerne indtog Nanking, Kinas gamle
hovedstad. Taipingernes agrarlov forkyndte lighed i fordelingen af jord og
andet gods. Taipingernes statsorganisation var en ejendommelig kombination
af monarki og bondedemokrati, hvilket også kendetegnede bondebevægelserne
i andre lande.

Bondeopstandenes revolutionære betydning bestod i, at de ry
stede feudalismens grundlag og sluttelig førte til livegenskabets
ophævelse.
Overgangen fra feudalisme til kapitalisme i de vesteuropæiske
lande skete gennem borgerlige revolutioner. Det opadstræbende
bourgeoisi udnyttede bøndernes kamp mod godsejerne til at
fremskynde feudalsamfundets undergang, til at udskifte den på
livegenskabet beroende udbytning med kapitalistisk udbytning
og til at tage magten i sine hænder. I de borgerlige revolutioner
udgjorde bønderne hovedmassen af dem, der kæmpede mod feu
dalismen. Således var det i den første borgerlige revolution i Ne
derlandene (Holland og Belgien) i det 16. århundrede. Således
var det i den engelske revolution i det 17. århundrede. Således var

det i den borgerlige revolution i Frankrig i slutningen af det 18. år
hundrede.
Bøndernes revolutionære kamp bar frugter, som bourgeoisiet
tilegnede sig ved på bøndernes skuldre at trænge sig frem til
magten. Bønderne var stærke i deres had til undertrykkerne.
Men bondeopstandene havde kun en spontan karakter. Bønderne
var som klasse af private småbesiddere opsplittede og formåede
ikke at skabe et klart program og en stærk, sluttet organisation
til kampen. Bondeopstande kan kun da krones med held, hvis de
kombineres med arbejderbevægelsen, og hvis arbejderne leder
bondeopstandene. Men under de borgerlige revolutioner i 17. og
18. århundrede var arbejderklassen endnu svag, fåtallig og uorga
niseret.
I feudalsamfundets skød modnedes mere eller mindre færdige
former af den kapitalistiske formation, en ny udbytterklasse, kapi
talisterne, voksede frem, og side om side hermed fremkom der
menneskemasser, som havde mistet produktionsmidlerne — pro
letarerne.
1 de borgerlige revolutioners epoke udnyttede bourgeoisiet den
økonomiske lov, at produktionsforholdene skal svare til produktiv
kræfternes karakter, og vendte den mod feudalismen, omstyrtede
de feudale produktionsforhold, skabte nye, borgerlige produk
tionsforhold og fik produktionsforholdene til at svare til karak
teren af de produktivkræfter, der var modnet i feudalismens skød.
De borgerlige revolutioner gjorde ende på feudalsamfundet og
indførte kapitalismens herredømme.

De økonomiske anskuelser i feudalismens epoke
Feudaltidens økonomiske synspunkter afspejlede de dengang herskende
samfundsforhold. I feudalsamfundet var hele det åndelige liv under gejstlig
hedens kontrol og iklædtes en religiøs skolastisk form. Derfor udgjorde den
tids betragtninger over det økonomiske liv særlige afsnit af de teologiske
afhandlinger.
I feudalismens epoke i Kina var økonomiske og andre anskuelser i mange
århundreder påvirket af Konfucius' liere. Konfucianismen opstod som religiøs
ideologi allerede i det 5. århundrede før vor tidsregning. Konfucianismens
samfundsøkonomiske anskuelser sanktionerer den feudale enhedsstat under
monarkens myndighed, forlanger en nøje bevarelse af det feudale stænder
hierarki, såvel i statens organisation som i familielivet. Som Konfucius ud
trykker det, skal »uoplyste mennesker adlyde aristokrater og vismænd. Den
jævne mands ulydighed over for sine foresatte er begyndelsen til uorden«.

Konfucius og hans tilhængere, som forsvarede feudaludbytternes interesser,
idealiserede de mest efterblevne, konservative økonomiske former. De priste
den patriarkalske fortid som en "guldalder«. Konfucianismens lære blev i sin
udvikling til feudaladelens officielle ideologi.
En af feudalismens ideologer i middelalderens Europa. Thomas Aquinas
(13. århundrede), søgte at begrunde feudalsamfundets nødvendighed ved at
henvise til guddommelige love. Han proklamerede, at den feudale ejendom var
nødvendig og fornuftig, og erklærede, at de livegne bønder var slaver, men
påstod i modsætning til oldtidens slaveejere, at »slaven i sin ånd er fri«, og at
slavens herre derfor ikke har ret til at dræbe ham. Arbejdet regnedes ikke
længere for at være et frit menneske uværdigt. Thomas Aquinas betragtede
fysisk arbejde som lavtstående, det åndelige arbejde som ædelt. I denne son
dring fandt han begrundelsen for samfundets deling i stænder. I hans syn på
velstand viste sig den samme feudale, standsbestemte betragtningsmåde. Hver
enkelt skal råde over den velstand, som svarer til hans stilling på den feudale
hierarkiske rangstige. Ud fra dette synspunkt er de middelalderlige teologers
lære om den såkaldte »retfærdige« pris betegnende. En »retfærdig« pris skal
afspejle den mængde arbejde, der er brugt til fremstilling af varen, og pro
ducentens stand.
Den »retfærdige« pris’ forsvarere i middelalderen rettede ingenlunde ind
vendinger mod købmændenes profit. De prøvede blot at holde profitten inden
for sådanne rammer, at den ikke truede andre stænders økonomiske eksi
stens. De fordømte åger som en lav og umoralsk virksomhed. Dog begyndte
gejstligheden selv at deltage i ågerforretninger, efterhånden som vareproduk
tion og udveksling udvikledes; samtidig blev kirkens holdning til åger mere
og mere tolerant.
De undertrykte og udbyttede massers klassekamp mod de herskende klas
ser i feudalsamfundet antog i flere århundreder religiøs form. De udbyttede
bønders og svendes krav begrundedes ofte med citater fra bibelen. Mangfol
dige sekter havde stor udbredelse. Den katolske kirke, inkvisitionen, forfulgte
»kættere« strengt og brændte dem på bål.
Som klassekampen udviklede sig, trådte den religiøse iklædning, som de
undertrykte massers bevægelse havde haft, i baggrunden, og bevægelsens
revolutionære karakter trådte klarere og klarere frem. Bønderne krævede
ophævelse af livegenskabets slaveri, af de feudale privilegier, indførelse af
ligeret, ophævelse af stænderne o. s. v.
Under bondekrigene i England. Tjekkiet og Tyskland antog oprørernes
paroler en mere og mere radikal karakter. De udbyttede massers higen mod
lighed i by og på land fandt udtryk i kravet om ejendomsfællesskab. Denne
stræben efter lighed gjaldt også forbruget. Skønt kravet om ejendomsfælles
skab var uigennemførligt, havde det dog i denne historiske epoke revolutionær
betydning, eftersom det rejste masserne til kamp mod det feudale åg.
Ved slutningen af feudaltiden virkede to tidlige utopiske socialister og
fremragende mænd — englænderen Thomas More, der skrev bogen »Utopia«
(16. århundrede), og italieneren Tomaso Campanella, hvis bog hedder »Sol
staten« (17. århundrede). Disse tænkere, der så den stigende ulighed og de
voksende modsætninger i den tids samfund, fremstillede i en original form
deres syn på grundene til samfundsonderne; de gav en beskrivelse af sam
fundsforhold, som efter deres mening var ideale, og hvor disse onder var
fjernet.

I tlisse utopisters boger beskrives en samfundsorden, der ikke kender til
privatejendom og de heraf følgende brist. I dette samfund beskæftiger enhver
sig både med håndværksarbejde og landbrugsarbejde. Alle indbyggerne arbej
der seks eller endog kun fire timer om dagen, og frugterne af deres arbejde
er fuldt tilstrækkeligt til at dække alle behov. Produkterne fordeles efter
behov. Opdragelse af hornene er et samfundsanliggende.
Mores og Campanellas arbejder spillede en progressiv rolle i den sociale
tænknings udvikling. I)e indeholdt ideer, der var betydeligt forud for sam
fundets udvikling på den tid. Men More og Campanella kendte ikke lovene
for samfundsudviklingen, deres ideer var uigennemførlige, utopiske. På den
tid var det umuligt at afskaffe den samfundsmæssige ulighed: produktiv
kræfternes niveau krævede en overgang fra den feudale udbytning til den
kapitalistiske.
Kapitalismens opståen falder i det 16. århundrede. I samme århundrede
falder også en række af de forste forsog på at forstå og forklare en række
af kapitalismens fænomener. Således fodtes og udvikledes i det 16.—18. år
hundrede den retning i økonomisk tænkning og politik, der er kendt under
benævnelsen merkantilismen.
Merkantilismen opstod i England, derpå optrådte den i Frankrig, Italien
og andre lande. Merkantilisterne rejste spørgsmålet om el lands velstand,
om velstandens former og vejene til at forøge den.
Det var en tid, hvor kapitalen i form af handels- og ågerkapital herskede
i handelens og kredittens sfærer. På produktionens område var kapitalen
derimod kun ved at tage de første skridt, at grundlægge manufakturer. Efter
opdagelsen og erobringen af Amerika flød der en strøm af ædle metaller
til Europa. I den følgende lid omfordeltes guldet og sølvet uafbrudt mellem
de enkelte europæiske stater, både ved krige og gennem udenrigshandel.
Merkantilisterne dannede sig deres opfattelse af rigdommens natur ved
at gå ud fra omsætningens overfladefænomener. De koncentrerede ikke op
mærksomheden om produktionen, men om handelen og pengeomsætningen,
særlig guldets og sølvets bevægelser.
I merkantilisternes øjne var det ikke samfundsproduktionen og dens pro
dukter, der var den virkelige rigdom, men penge — guld og sølv. Merkan
tilisterne krævede, at staten aktivt skulle gribe ind i det økonomiske liv, for
at så mange penge som muligt kunne strømme til landet og så få som muligt
forsvinde ud af landet. De tidlige merkantilister stræbte efter at opnå dette
ved rent administrativt at forbyde udførsel af penge fra landet. De senere
merkantilister mente, at for at nå målet måtte man forøge udenrigshandelen.
Således skrev en engelsk repræsentant for merkantilismen, Thomas Af un
(1571—1641), en storkøbmand og direktør for det Ostindiske Kompagni:
»Det gængse middel til at forøge vor velstand og vore skatkamre er uden
rigshandelen, i hvilken vi altid skal sørge for hvert år at sælge udlændingene
vore varer for en større sum, end vi bruger til deres varer.«
Merkantilisterne var talsmænd for borgerskabet, som opstod af feudalis
mens skød og stræbte efter at samle rigdom i form af guld og sølv — ved at
udvikle udenrigshandelen, udplyndre kolonierne, føre handelskrige og træl
binde efterblevne folk. 1 forbindelse med kapitalismens udvikling begyndte de
at kræve, at statsmagten skulle beskytte udviklingen af industrivirksomheder
— manufakturer. Der blev fastsat udførselspræmier, der betaltes til købmænd,
der solgte varer på et udenlandsk marked. Indførselstold fik dog hurtigt

endnu større betydning. Efterhånden som manufakturerne og senere fabrik
kerne udviklede sig. blev told af indforte varer den mest udbredte forholds
regel til beskyttelse af den hjemlige industri mod udenlandsk konkurrence.
En sådan beskyttelsespolitik kaldes protektionisme. I mange lande bibe
holdtes denne politik lang tid efter, at merkantilismens forestillinger var over
vundet.
I England havde beskyttelsestold stor betydning i det 16. og 17. århundrede,
da landet var truet af konkurrencen fra de mere udviklede nederlandske
manufakturer. I det 18. århundrede erobrede England varigt den industrielle
førsteplads. Andre, mindre udviklede lande kunne ikke konkurrere med det.
I kraft af dette begyndte frihandelsidéerne at bane sig vej i England.
En anden situation opstod i de lande, der kom ind på den kapitalistiske
vej senere end England. I Frankrig i det 17. århundrede skabte således Ludvig
XIV’s minister Colbert, som var den, der faktisk styrede landet, et vidt forgre
net system, hvorved staten beskyttede manufakturerne. Hans system omfattede
høj indførselstold, forbud mod udførsel af råstoffer, anlæg af nye produk
tionsgrene, dannelse af udenrigshandelsselskaber o. s. v.
Merkantilismen var for sin tid progressiv. Den protektionistiske politik, der
blev inspireret af merkantilismens idéer, bidrog meget til udbredelse af manu
fakturerne. Men i merkantilisternes syn på rigdom afspejledes det lave udvik
lingstrin, den kapitalistiske produktion dengang stod på. Kapitalismens videre
udvikling viste klarere og klarere, hvor uholdbare det merkantilistiske sy
stems forestillinger var.
I Rusland i det 17.—18. århundrede rådede feudaltidens økonomiske system,
der beroede på livegenskab. Økonomien var i sit væsen naturaløkonomi. Sam
tidig undergik handel og håndværk en betydelig udvikling, der dannedes et
nationalt marked, og manufakturernes arbejde begyndte at opstå. Disse øko
nomiske forandringer i landet bidrog til enevældens konsolidering i Rusland.
Ud fra landets historiske og økonomiske særegenheder udviklede repræsen
tanterne for den russiske økonomiske tænkning visse af merkantilismens idéer.
I modsætning til mange vesteuropæiske merkantilister tillagde de dog ikke
blot handelen, men også industriens og landbrugets udvikling stor betydning.
Den tids økonomiske anskuelser fandt udtryk i arbejder og forholdsregler,
som skyldtes A. L. Ordyn-Nastjokin (en russisk statsmand fra det 17. århun
drede), endvidere i Peter I's økonomiske politik og i værker af J. T. Pososjkov, en fremragende russisk økonom fra begyndelsen af det 18. århun
drede.
I sit arbejde »Bogen om armod og rigdom« (1724) har J. T. Pososjkov
fremlagt et omfattende program for Ruslands økonomiske udvikling og givet
en detaljeret begrundelse for dette program. Posojkov beviste nødvendig
heden af, at man i Rusland gennemførte en række økonomiske forholdsregler
for at beskytte udviklingen af fædrelandets industri, handel og landbrug og
forbedre landets finanssystem.
I det 18. århundredes sidste tredjedel sporedes i Rusland en tendens til op
løsning i de feudale livegenskabsforhold. Denne tendens blev betydeligt stær
kere i første fjerdedel af det 19. århundrede og gik senere over i en direkte
krise for livegenskabet.
Ophavsmanden til den revolutionære, demokratiske retning i Ruslands so
ciale tænkning, A. N. Radistjev (1749—1802), var en fremragende økonom for
sin tid. Radistjev, der trådte beslutsomt op mod livegenskabet, til forsvar for

de undertrykte bonder, leverede en tilintetgørende kritik af livegenskabssyste
met, afslørede, at de feudale godsejere, manufakturejernes og købmændenes
rigdomme skyldtes udbytning, og argumenterede for, at de, som med deres slid
dyrker jorden, har ejendomsret til den. Radistjev var fast overbevist om, at
selvherskerdømmet og livegenskabet kun kunne likvideres ad revolutionær
vej. Han udarbejdede et for sin tid progressivt system af økonomiske for
holdsregler, hvis virkeliggørelse ville bevirke, al Rusland gik over til en bor
gerlig-demokratisk samfundsform.
Dekabristerne, der trådte frem i det 19. århundredes første halvdel, var re
volutionære personligheder i den historiske epoke i Rusland, hvor nødvendig
heden af. af feudalismen blev afløst af kapitalismen, blev mere og mere åben
bar. De rettede deres skarpe kritik mod livegenskabet. Som varme forkæm
pere for produktivkræfternes udvikling i Rusland mente de, at den vigtigste
betingelse herfor var at få livegenskabet ophævet og bønderne befriet. Deka
bristerne fremsatte ikke blot det løsen, at livegenskabet og selvherskerdommet
skulle bekæmpes, men organiserede også en væbnet opstand mod det ene
vældige monarki. P. J. Pestel (1793—1826) udarbejdede et originalt projekt til
løsning af agrarspørgsmålet i Rusland. Pestel udarbejdede en slags udkast til
en grundlov, som han kaldte »Den russiske ret«, hvori forudses en ufor
tøvet og fuldstændig bondefrigørelse for livegenskabets afhængighed og også
økonomiske forholdsregler, der tog sigte på at forsvare bøndernes interesser
i fremtiden. For at opnå dette mente Pestel. at der skulle oprettes en sær
lig. offentlig jordfond, hvorfra enhver bonde kunne få den jord gratis til
brug, som var nødvendig til hans eksistens. Denne fond skulle dannes af en
del af de jorder, som tilhørte godsejerne og staten, og en del af de største
godsejeres jord skulle tilmed overdrages vederslagsfrit til fonden. Dekabri
sterne var revolutionære udgået af adelens midte, og de stod fjernt fra folket,
men deres idéer om kamp mod livegenskabet bidrog til at fremme den revo
lutionære bevægelse i Rusland.
Da feudalismen gik i opløsning og den kapitalistiske formation spirede
frem, dannede borgerskabet, som stræbte opad for at få herredømmet, sin
ideologi. Denne ideologi var rettet imod feudalsamfundet og mod religionen,
feudalherrernes ideologiske våben. Dette var grunden til. at borgerskabet, der
i en række lande kæmpede for at få magten, havde en progressiv verdens
anskuelse. Dets kendteste repræsentanter — økonomer og filosoffer — under
kastede alle feudalsamfundets grundpiller en energisk kritik på det økonomi
ske, politiske, religiøse, filosofiske og moralske område. De spillede en meget
stor rolle i den ideologiske forberedelse af den borgerlige revolution og øvede
en progressiv indflydelse på videnskabens og kunstens udvikling.

SAMMENFATNING

/. Feudalismen opstod pd den jordbund, som dannedes ved
slavesamfundets forfald og ved landsby fællesskabets opløs
ning hos de stammer, der havde erobret slaveejerstaterne. I
de lande, hvor der ikke havde været noget slavesystem, op

stod feudalismen på den jordbund, som dannedes ued opløs
ningen af ursamfundet. Stammernes gens-adel og hærførere
bemægtigede sig et stort jordareal og fordelte dette til deres
nærmeste. Bønderne blev efterhånden livegne.
2. Grundlaget for produktionsforholdene i feudalsamfun
det var, at feudalherrerne ejede jorden og delvis ejede de
beskæftigede i produktionen — de livegne bønder. Ved siden
af den feudale ejendom eksisterede bondens og håndværke
rens personlige ejendom, baseret på personligt arbejde. De
livegne bønders arbejde var grundlaget for feudalsamfundets
eksistens. Udbytningen under livegenskabet ytrede sig i, at
bønderne var tvunget til at gøre hoveriarbejde for feudal
herren eller betale denne natural- eller pengeafgift. Afhæn
gigheden, livegenskabet, var for bonden ofte næsten lige så
hård som slaveriet. Alligevel åbnede livegenskabets sam
fundsform visse muligheder for produktivkræfternes udvik
ling, eftersom bonden kunne arbejde en bestemt tid på sit
eget brug og havde en vis interesse i arbejdet.
3. Hovedtrækkene i feudalismens økonomiske grundlov
kan formuleres således: feudalherrerne tilegnede sig til de
res eget parasitforbrug merproduktet ved udbytning af de
afhængige bønder på det grundlag, at feudalherren ejede
jorden og delvis ejede de beskæftigede i produktionen — de
livegne.
i. Feudalsamfundet var, særlig i den tidlige middelalder,
splittet i små fyrstendømmer og stater. Adelen og gejstlighe
den var de herskende stænder i feudalsamfundet. Bonde
standen havde ikke politiske rettigheder. I hele feudalsam
fundets historie foregik der en klassekamp mellem bønder
og feudalherrer. Feudalstaten, der var udtryk for adelens og
gejstlighedens interesser, var en aktiv kraft, der hjalp dem
med at befæste den feudale ejendomsret til jorden og for
stærke udbytningen af de retsløse og undertrykte bønder.
5. I feudalismens epoke spillede agerbruget den overvejende
rolle, og økonomien var i hovedsagen naturaløkonomi. Efter
hånden som den samfundsmæssige arbejdsdeling og udveks
lingen udvikledes, blev de gamle byer vakt til live, der var
bevaret efter slavesamfundets fald, og der opstod nye byer.
Byerne var centrer for håndværk og handel. Håndværket
var organiseret i lav, som tilsigtede at forhindre konkurrence.
Købmændene samledes i købmandsgilder.
6. Udviklingen af vareproduktionen, som bragte opløsning

i naturaløkonomien, medførte en differentiering af bønderne
og håndværkerne. Handelskapitalen fremskyndede opløsnin
gen i håndværket og fremmede dannelsen af kapitalistiske
foretagender — manufakturerne. De feudale begrænsninger
og den feudale opsplittethed hemmede vareproduktionens
vækst. Under den videre udvikling opstod der et nationalt
marked. Der dannedes en centraliseret feudal stat i form af
det enevældige monarki.
7. Kapitalens oprindelige akkumulation forberedte betin
gelserne for kapitalismens opståen. Store masser af småproducenter — bønder og håndværkere — mistede deres pro
duktionsmidler. De store pengerigdomme, som samledes hos
de store jordbesiddere, købmænd og ågerkarle, blev skabt ved
voldelig fordrivelse af bønderne fra jorden, ved kolonial han
del, skatter og slavehandel. Derved fremskyndedes dannelsen
af hovedklasserne i det kapitalistiske samfund: lønarbej
derne og kapitalisterne. I det feudale samfunds skød voksede
og modnedes mere eller mindre færdige former for den ka
pitalistiske formation.
8. Feudalismens produktionsforhold, den lave produktivi
tet, som kendetegnede de livegne bønders ufrie arbejde, og
lavsbegrænsningerne hæmmede produktivkræfternes videre
udvikling. De livegne bønders opstande rystede feudalsam
fundet og førte til livegenskabets ophævelse. I spidsen for
kampen for feudalismens fjernelse stod bourgeoisiet. Det
udnyttede bøndernes revolutionære kamp mod feudalher
rerne til selv at tage magten. De borgerlige revolutioner
gjorde ende på feudalsamfundet og indførte kapitalismens
herredømme, hvorved der blev skabt plads for produktiv
kræfternes udvikling.

Anden del
DEN KAPITALISTISKE
PRODUKTIONSMÅDE

Л. Den før-monopolistiske kapitalisme

4. KAPITEL

Vareproduktion. Vare og penge
Vareproduktionen — udgangspunktet for kapitalismens op
ståen og det almene træk i kapitalismen. Den kapitalistiske pro
duktionsmåde, der opstod til afløsning af den feudale produktions
måde, hviler på kapitalistklassens udbytning af lønarbejderklas
sen. For at forstå den kapitalistiske produktionsmådes væsen må
man først og fremmest holde sig for øje, at det kapitalistiske sy
stem hviler på vareproduktionen: her antager alt karakter af vare,
overalt hersker princippet køb og salg.
Vareproduktionen er ældre end den kapitalistiske produktion.
Den eksisterede under slavesamfundet og under feudalismen. I
feudalismens opløsningsperiode udgjorde den simple vareproduk
tion grundlaget for den kapitalistiske produktions opståen.
Den simple vareproduktion forudsætter for det første en sam
fundsmæssig arbejdsdeling, hvor de enkelte producenter frem
bringer forskelligartede produkter, og for det andet eksistensen
af privateje af produktionsmidlerne og af arbejdsprodukterne.
Håndværkernes og bøndernes simple vareproduktion adskiller
sig fra den kapitalistiske ved, at den er baseret på vareproducen
tens personlige arbejde. Samtidig er den fundamentalt af samme
type som den kapitalistiske produktion, eftersom den hviler på
privateje af produktionsmidlerne. Privatejendom medfører uund
gåeligt konkurrence mellem vareproducenterne, hvilket fører til
berigelse af et mindretal og forarmelse af et flertal. I kraft heraf
bliver den lille vareproduktion udgangspunkt for, at der opstår
og udvikles kapitalistiske forhold.
Under kapitalismen bliver vareproduktionen den herskende,
almindelige produktion. Omsætning af varer, skrev Lenin, udgør
»det simpleste, sædvanligste, mest grundlæggende, masseprægede.

dagligdags, milliarder af gange gentagne forhold indenfor det bor
gerlige samfund (vare-samfundet).< *)
Varen og dens egenskaber. Dobbeltkarakteren af arbejdet, som
er legemliggjort i varen. Varen er en ting, som for det første
tilfredsstiller et meneskeligt behov, og som for det andet produ
ceres til udveksling, ikke til eget forbrug.
Tingens nytte, dens egenskaber, som bevirker, at den kan til
fredsstille det eller det menneskelige behov, gør tingen til en
brugsværdi. Brugsværdien kan enten umiddelbart tilfredsstille
menneskers personlige behov eller tjene som middel til produk
tion af materielle goder. F. eks. tilfredsstiller brød behovet for
føde, og tøj behovet for klæder; vævestolens brugsværdi består i,
at man med den kan producere tøj. Under den historiske udvikling
opdager mennesket stadig nye nyttige egenskaber ved tingene og
metoder til at udnytte dem.
Mange ting, der overhovedet ikke er skabt ved menneskeligt
arbejde, har brugsværdi, f. eks. vandet i kilden og frugterne på
vilde træer. Men ikke enhver ting, som har brugsværdi, er en vare.
For at en ting skal blive vare, må den være produkt af et arbejde
og være fremstillet til salg.
Brugsværdien udgør rigdommens stoflige indhold, hvilken sam
fundsmæssig form den end har. 1 vareøkonomien er brugsværdien
bærer af varens bytteværdi. Hytteværdien fremtræder først og
fremmest som det kvantitative forhold, hvori brugsværdi af en
slags byttes med brugsværdi af en anden slags. F. eks. byttes en
økse med 20 kg korn. I dette kvantitative forhold mellem varer,
som udveksles, udtrykkes da deres bytteværdi. Bestemte mængder
varer jævnføres med hinanden, og følgelig må de indeholde et
fælles grundelement. Dette grundelement kan ikke være nogen af
varernes fysiske egenskaber, deres vægt, omftmg, form el. lign.
Varernes fysiske egenskaber bestemmer deres hytte, deres brugs
værdi, men forskellige varers brugsværdi er usammenlign^lige og
kvantitativt inkommensurable.
De forskellige varer har kun én fæilts egenskab, som gør dem
indbyrdes sammenlignelige i udvekslingen, og det er, at de er
produkter af arbejde. Når to udvekslelige varer er lige meget
værd, må grunden hertil soges i det samfundsmæssige arbejde,
der er medgået til deres fremstilling. Nar vareproducenten bringer
en økse på markedet for at få den omsat, opdager han, at han
kan få 20 kg korn for sin økse. Det vil sige, at øksen koster lige
') V. i. Lenin, Om dialektik, se Værker, bd. 13, 3. udgave, s. 302, russisk.

så meget samfundsmæssigt arbejde som 20 kg korn. Altså er
varens bytteværdi en form, bvori dens værdi ytrer sig. Værdien
er det samfundsmæssige arbejde, som vareproducenterne har ned
lagt i varen.
At varernes værdi bestemmes af det arbejde, der er medgået til
deres produktion, bekræftes af velkendte kendsgerninger. Mate
rielle goder, der vel er nyttige, men som ikke kræver anvendelse
af arbejde, har heller ikke værdi, f. eks. luften. Materielle goder,
der kræver store mængder arbejde, har stor værdi, f. eks. guld
og diamanter. Mange varer, der tidligere var dyre, er blevet be
tydeligt billigere, efter teknikkens udvikling har formindsket den
mængde arbejde, der er nødvendigt til deres produktion.
Bag udvekslingen af varer skjuler sig den samfundsmæssige
arbejdsdeling mellem de mennesker, der ejer disse varer. Når
vareproducenterne jævnfører forskellige varer med hverandre,
så jævnfører de derved deres forskellige slags arbejde med hver
andre. I værdien har man altså et udtryk for produktionsforhol
dene mellem vareproducenterne. Disse forhold kommer til ud
tryk i udvekslingen af varerne.
Varen har dobbelt karakter: på den ene side er den en brugs
værdi, på den anden side er den en værdi. Varens dobbeltkarakter
er betinget af dobbeltkarakteren af det arbejde, som er legemliggjort i varen. De forskellige slags arbejde er lige så uens som de
fremstillede brugsværdier. Snedkerens arbejde er kvalitativt for
skelligt fra skrædderens, skomagerens o. s. v. De forskellige slags
arbejde adskiller sig fra hinanden ved deres formål, metoder og
værktøj og sluttelig ved deres resultater. Snedkeren arbejder med
økse, sav og høvl og fremstiller ting af træ: borde, stole, skabe;
skrædderen fremstiller klæder ved hjælp af symaskine, saks og
nål. Således er der i hver brugsværdi legemliggjort en bestemt
slags arbejde: snedkerens i bordet, skrædderens i tøjet, skoma
gerens i skoene o. s. v. Arbejde, der præsteres i en bestemt form,
er konkret arbejde. Konkret arbejde skaber varens brugsværdi.
Under udvekslingen sammenlignes og jævnføres forskellig
artede varer, skabt af forskellige slags konkret arbejde. Bag de
forskellige slags konkret arbejde skjuler der sig følgelig noget
fælles, noget, som er alt arbejde iboende. Både snedkerens og
skrædderens arbejde er, trods den kvalitative forskel mellem disse
slags arbejde, en produktiv indsats af menneskets hjerne, nerver,
muskler o. s. v., og i denne forstand udgør de ensartet menneske
ligt arbejde, arbejde overhovedet. Når vareproducenternes arbejde
optræder som indsats af menneskelig arbejdskraft overhovedet,

uanset dens konkrete form, er det abstrakt arbejde. Abstrakt ar
bejde skaber varens værdi.
Abstrakt og konkret arbejde, det er de to sider af arbejdet, der
er legeinliggjort i varen. »Alt arbejde er på den ene side indsats
af menneskelig arbejdskraft i fysiologisk forstand, og i denne
egenskab, som ensartet menneskeligt eller abstrakt menneskeligt
arbejde, danner det vareværdien. Alt arbejde er på den anden
side indsats af menneskelig arbejdskraft i sj^cfflk, formålsbestemt
form, og i denne egenskab, som konkret nyttigt arbejde, produ
cerer det brugsværdier.« *)
I et samfund, hvor der hersker privateje af produktionsmid
lerne, afspejler dobbeltkarakteren af det arbejde, der er legemliggjort i varen, modsigelsen mellem vareproducenternes private
og samfundsmæssige arbejde. Privateje af produktionsmidlerne
sætter skel mellem menneskene og gør den enkelte vareprodu
cents arbejde til hans private sag. Hver enkelt vareproducent
driver sin virksomhed adskilt fra andre. De enkeltes arbejde er
ikke afpasset efter hverandre og ikke koordineret i samfunds
målestok. På den anden side betyder den samfundsmæssige ar
bejdsdeling, at der eksisterer alsidig forbindelse mellem producen
terne, der arbejder for hverandre. I jo højere grad arbejdet inden
for samfundet er opdelt, desto større er mangfoldigheden af pro
dukter, der fremstilles af de adskilte producenter, og desto mere
er disse indbyrdes afhængige af hverandre. Følgelig er den en
kelte vareproducents arbejde egentlig et samfundsmæssigt arbejde,
det udgør en lille del af samfundets arbejde som helhed.
Modsigelsen indenfor vareproduktionen består således i, at vare
producenternes arbejde, der umiddelbart er deres private sag, til
lige har samfundsmæssig karakter. Men denne samfundsmæssige
karakter, som arbejdet i produktionsprocessen har, forbliver
skjult, indtil varen bringes på markedet og udveksles med en an
den vare. Først i udvekslingsprocessen åbenbares det, om den
eller den vareproducents arbejde er nødvendigt for samfundet, og
om det bliver samfundsmæssigt anerkendt.
Det abstrakte arbejde, som danner varens værdi, udgør en historisk kate
gori, som alene hører hjemme i vareøkonomien. Under naturaløkonomien
fremstiller menneskene produkter til eget forbrug, ikke til udveksling, hvorfor
deres arbejdes samfundsmæssige karakter også fremtræder umiddelbart i sin
konkrete form. F. eks. interesserer den livegne bondes arbejde feudalherren
hovedsagelig som konkret arbejde til fremstilling af bestemte produkter, som
>) Karl .Marx, Kapitalen, bd. I, s. 51, Berlin 1953.

han tilegner sig i form af hoveri og afgifter. Omvendt fremstilles produkterne
under vareproduktionen ikke til eget forbrug, men til salg. Arbejdets sam
fundsmæssige karakter åbenbarer sig først på markedet, hvor den ene vare
jævnføres med den anden, og hvor denne jævnførelse fremkommer ved, at de
konkrete slags arbejde reduceres til abstrakt arbejde, som skaber varens værdi.
Denne proces fuldbyrdes spontant, så at sige bag vareproducenternes ryg. ,

Enkelt og kompliceret arbejde. Samfundsmæssigt nødvendig
arbejdstid. I produktionen af varerne deltager arbejdende med
forskellige kvalifikationer. Det arbejde, der ydes af et menneske
uden nogen specialuddannelse, er enkelt arbejde. Arbejde, der
kræver specialuddannelse, er kompliceret eller kvalificeret ar
bejde.
Kompliceret arbejde skaber større værdi pr. tidsenhed end en
kelt arbejde. I værdien af den vare, der er blevet til ved komplice
ret arbejde, indgår også en del af det arbejde, der er anvendt til
arbejderens oplæring. Reduktionen af alle slags kompliceret ar
bejde til enkelt arbejde foregår spontant. Kompliceret arbejde
kommer til at gælde for multipliceret enkelt arbejde; een times
kompliceret arbejde bliver lig med flere timers enkelt arbejde.
Størrelsen af en vares værdi bestemmes af arbejdstiden. Jo
mere arbejdstid der er nødvendig til produktion af en given vare,
desto større er dens værdi. Imidlertid arbejder de forskellige vare
producenter under forskellige betingelser og anvender forskellige
mængder arbejdstid til fremstilling af de samme varer. Betyder
dette da, at jo langsommere arbejderen er, jo ugunstigere arbejds
forhold han har, desto større bliver varens værdi? Nej, det gør det
ikke. Størrelsen af en vares værdi bestemmes ikke af den indi
viduelle arbejdstid, de enkelte vareproducenter anvender til dens
fremstilling, men af den samfundsmæssigt nødvendige arbejdstid.
Den samfundsmæssigt nødvendige arbejdstid er den tid, der
kræves til fremstilling af en vis vare ved samfundsmæssigt gen
nemsnitlige produktionsforhold, d. v. s. ved gennemsnitlig produk
tionsteknik, gennemsnitlig dygtighed og gennemsnitlig arbejdsintensitet. Den samfundsmæssigt nødvendige arbejdstid ændrer sig,
fordi arbejdsproduktiviteten vokser.
' Arbejdsproduktiviteten bestemmes ved den mængde produkter, der frem
stilles pr. arbejdstidsenhed. Arbejdsproduktiviteten vokser som følge af ar
bejdsredskabernes forbedring eller bedre udnyttelse, videnskabens udvikling,
arbejderens større kyndighed, arbejdets rationalisering og andre forbedringer
i produktionsprocessen. Jo højere arbejdsproduktiviteten er, desto mindre tid
er nødvendig til produktion af en enhed af vedkommende vare, og desto
mindre er denne vares værdi.
Arbejrjsintensiteten bestemmes ved den mængde arbejde, der er anvendt

pr. tidsenhed. Jo mere arbejde der ydes pr. tidsenhed, desto storre er også
den skabte værdi, som legemliggøres i en storre mængde fremstillede varer, у

Udviklingen af værdiens former. Pengenes væsen. Varens
værdi skabes af arbejdet i produktionsprocessen, men den kom
mer kun til udtryk ved, at den ene vare jævnføres med den anden
i omsætningsprocessen, d. v. s. gennem bytteværdien.
Den enkle værdiform har man, når en vares værdi udtrykkes
ved en anden vare, f. eks. 1 økse = 20 kg korn. Lad os undersøge
denne form.
Her er øksens værdi udtrykt i korn. Kornet tjener som middel
til at udtrykke øksens værdi. Når det er muligt at udtrykke øksens
værdi ved kornets brugsværdi, skyldes det alene, at der til fremstil
ling af kornet ligesom til fremstilling af øksen er anvendt arbejde.
Den vare (i vort eksempel øksen), hvis værdi udtrykkes ved en
anden vare, befinder sig i den relative værdiform. Den vare (i
vort eksempel kornet), hvis brugsværdi tjener til at udtrykke den
anden vares værdi, befinder sig i ækvivalentformen. Kornet er
ækvivalent for (har samme værdi som) den anden vare, øksen. Den
ene vares, kornets, brugsværdi bliver således den form, hvori den
anden vares, øksens, værdi udtrykkes.
Oprindelig havde udvekslingen, som opstod allerede i ursam
fundet, tilfældig karakter og foregik ved umiddelbar udveksling af
det ene produkt mod det andet. Til dette stadium i omsætningens
udvikling svarer den enkle eller tilfældige værdiform:
1 økse = 20 kg korn.

Ved den enkle værdiform kan øksens værdi kun udtrykkes ved
een vares brugsværdi, i dette tilfælde korn.
Med den samfundsmæssige arbejdsdelings tiltagen blev udveks
lingen et mere regelmæssigt fænomen. De kvægavlende stammer
f. eks. begyndte at fremstille et overskud af kvægavlsprodukter,
som de byttede bort for de agerbrugs- og håndværksprodukter,
de manglede. Til dette trin i omsætningens udvikling svarer den
totale eller udfoldede værdiform. I udvekslingen deltager ikke to,
men en hel række varer:

1 får

40 kg korn
etter
20 ni lærred
eller
2 økser
eller
3 gr guld
o. s. v.

Her udtrykkes varens værdi ikke ved brugsværdien af en enkelt
vare, men ved brugsværdien af mange varer, der hver for sig op
træder som ækvivalent. Samtidig antager de kvantitative forhold,
i hvilke varerne udveksles, en mere permanent karakter. Den
umiddelbare udveksling af en vare mod en anden bevares imid
lertid endnu på dette trin.
Efterhånden som den samfundsmæssige arbejdsdeling og vare
produktionen yderligere udvikles, bliver den form, at en vare
direkte udveksles med en anden vare, utilstrækkelig. I udveks
lingsprocessen opstår der vanskeligheder, der skyldes, at modsi
gelserne i vareproduktionen tager til. Stadig oftere opstår f. eks.
den situation, at den, der har støvler, vil have en okse, medens den,
der har øksen, ikke har brug for støvler, men for korn: der
kan ikke komme nogen handel i stand mellem disse to varebe
siddere. Så bytter støvlernes besidder dem bort for den vare, som
hyppigst indgår i udvekslingen, og som alle er villige til at tage
imod, lad os sige et får, og derefter tiltusker han sig for dette
får den økse, han har brug for. Og øksens besidder, som nu har
fået øksen ombyttet med et får, bytter det bort for korn. Lidt
efter lidt forsvinder den umiddelbare omsætning af en vare mod
en anden. Af varernes mængde udskiller der sig én, f. eks. kvæg,
som alle varer begynder at blive udvekslet med. Til dette udvik
lingstrin i udvekslingen svarer den almene værdiform:
40 kg korn
eller
20 m lærred
eller
2 økser
eller
3 gr guld
O. S. V.

= 1 får

Den almene værdi form kendetegnes ved, at alle varer begynder
at blive udvekslet med en vare, der optræder som alment ækvi
valent. På dette trin er der imidlertid endnu ikke nogen enkelt
vare, der er fastslået som alment ækvivalent. I forskellige egne
optræder forskellige varer i rollen som alment ækvivalent. Et
sted er det kvæg, et andet pelsværk, et tredie salt o. s. v.
Produktivkræfternes yderligere vækst førte til udvikling af vare
produktionen og udvidelse af markedet. Den mangfoldighed af
varer, der optrådte som alment ækvivalent, kom i modsætning til
det voksende markeds behov, der krævede overgang til et enkelt

ækvivalent. Denne rolle tilfaldt efterhånden de ædle metaller,
sølv og guld.
Så snart rollen som alment ækvivalent var tilfaldet en enkelt
vare, f. eks. guld, opstod værdiens pengeform:
40 kg korn
eller
20 m lærred

eller
2 økser
o. s. v.

Nu udtrykkes alle varers værdi i brugsværdien af guld, som er
blevet alment ækvivalent.
Penge er en vare, som er blevet alment ækvivalent for alle
andre varer; de er legemliggørelsen af det samfundsmæssige ar
bejde og udtrykker produktionsforholdene mellem vareproducen
terne. Med fremkomsten af penge opstår der en spaltning af vare
verdenen i to poler; på den ene pol har vi alle de almindelige varer
tilbage, på den anden pol den vare, der fungerer som penge.

У

Pengenes funktioner. Efterhånden som vareproduktionen vok
ser, udvikles de funktioner, pengene varetager. I den udviklede
vareproduktion optræder pengene som: 1) værdimålestok, 2) om
sætningsmiddel, 3) akkumulationsmiddel, 4) betalingsmiddel og
5) verdenspenge.
Pengenes hovedfunktion består i at tjene som værdimålestok
for varerne. Ved hjælp af penge foregår den spontane beregning
og måling af alle varers værdi. Varens værdi kan ikke udtrykkes
umiddelbart i arbejdstid, da de private vareproducenter er ind
byrdes isolerede og arbejder hver for sig, således at det ikke er
muligt at beregne den mængde arbejde, som ikke den enkelte vare
producent, men samfundet som helhed anvender på fremstillingen
af den eller den vare. Som følge heraf kan varens værdi kun
udtrykkes indirekte ved, at varen i omsætningen sættes lig med
penge.
For at kunne fungere som værdimålestok må pengene selv være
en vare, have værdi. Ligesom et legemes vægt kun kan måles ved
hjælp af lodder, der har vægt, kan varens værdi kun måles ved
hjælp af en vare, som har værdi.
Varernes værdi måles ved guld allerede før vedkommende vare
er blevet udvekslet med penge. For at udtrykke varernes værdi

i penge er det ikke nødvendigt at have kontante penge i hænde.
Når varens ejer fastsætter en bestemt pris på den, udtrykker han
i tanken, eller som Marx siger, ideelt, varens værdi i guld. Det
er muligt, fordi der rent faktisk eksisterer et bestemt forhold
mellem guldets værdi og vedkommende vares værdi; dette forhold
beror på det samfundsmæssigt nødvendige arbejde, der er an
vendt ved deres fremstilling.
Varens værdi udtrykt i penge kaldes dens pris. Prisen er penge
udtrykket for varens værdi.
Varerne udtrykker deres værdi i bestemte mængder sølv eller
guld. Disse mængder af pengevaren må på deres side også måles.
Heraf opstår nødvendigheden af en måleenhed for penge. En
sådan enhed er en bestemt vægtmængde af pengemetallet.
I England er f. eks. navnet på pengeenheden et pund sterling,
som engang har svaret til et pund sølv. Senere blev pengeenhe
derne skilt fra vægtenhederne. Dette skete på grund af indførsel
og anvendelse af udenlandske mønter og overgang fra sølv til
guld, men navnlig som følge af regeringernes forringelse af møn
ten, idet de efterhånden formindskede dens vægt. For lettere at
kunne anvende pengeenhederne, deles de i mindre dele: 1 rubel i
100 kopek, 1 dollar i 100 cents, 1 francs i 100 centimer etc.
Pengeenheden og dens underenheder tjener som prisenhed.
Som prisenhed spiller pengene en helt anden rolle end som
værdimålestok. Som værdimålestok måler pengene andre varers
værdi, som prisenhed måler de mængden af selve pengemetal
let. Pengevarens værdi forandrer sig sammen med forandringerne
i den mængde arbejde, der er samfundsmæssigt nødvendigt til at
producere den. Forandringer i guldets værdi afspejles ikke i dets
funktion som prisenhed. Hvilke forandringer guldværdien end
undergår, er 1 dollar altid 100 gange så meget som 1 cent.
Staten kan forandre pengeenhedens guldindhold, men er ikke
i stand til at forandre værdi forholdet mellem guld og andre
varer. Hvis staten formindsker den guldmængde, pengeenheden
indeholder, d. v. s. nedsætter dens guldindhold, så vil markedet
reagere herpå med en prisstigning, og en vares værdi vil som før
blive udtrvkt i den mængde guld, der svarer til det arbejde, der
er anvendt til denne vares fremstilling. Nu kræves der blot mere
af pengeenheden end tidligere til at udtrykke denne mængde
guld.
Varepriserne kan stige eller falde under indflydelse af forandringer i såvel
varernes som guldets værdi. Guldets værdi, såvelsom alle andre varers, af
hænger af arbejdsproduktiviteten. Således forte opdagelsen af Amerika og dets

rige guldfelter og i særdeleshed opdagelsen af de brasilianske gruber i det
17. århundrede til en prisrevolution. I Amerika kostede det mindre arbejde at
udvinde guldet end i Europa. Da det billigere amerikanske guld strømmede til
Europa forte det til en almindelig prisstigning.

Penge fungerer som omsætningsmiddel. Den udveksling af va
rer, der foregår ved hjælp af penge, kaldes vareomsætningen.
Vareomsætningen er uløseligt forbundet med pengenes egen om
sætning: når varen skifter ejer fra sælger til køber, skifter pengene
ejer fra køber til sælger. Pengenes funktion som omsætningsmid
del består i, at de optræder som formidler i vareomsætningen. For
at opfylde denne funktion må pengene være til stede.
Oprindelig var de penge, man brugte i udvekslingen, ligefrem
sølv- eller guldbarrer. Dette skabte vanskeligheder for omsætnin
gen: det var nødvendigt at veje pengemetallet, at dele det i mindre
stykker og prøve dets lødighed. Efterhånden blev barrer af penge
metallet erstattet af mønter. En mønt er et stykke metal af bestemt
form, vægt og lødighed, som tjener som lovligt omsætningsmiddel.
Møntprægningen lå i statens hånd.
Under omsætningsprocessen slides mønterne og mister en del
af deres værdi. Pengeomsætningens praksis viser, at slidte mønter
kan fungere på lige fod med fuldvægtige mønter. Dette forklares
ved, at pengene som omsætningsmiddel spiller en forbigående
rolle. Som regel får sælgeren penge for sin vare for så at købe en
anden vare for disse penge. Følgelig behøver penge som omsæt
ningsmiddel ikke nødvendigvis at have selvstændig værdi.
Ud fra den erfaring, at slidte mønter indgår i omsætningen,
har regeringerne med overlæg forringet mønten, formindsket dens
vægt og forringet lødigheden uden at forandre møntens nominelle
værdi, d. v. s. mængden af de på den angivne pengeenheder. Møn
ter er i stadig højere grad blevet et værditegn, et pengetegn. Deres
virkelige værdi er langt mindre end den nominelle værdi.
Varens spaltning i vare og penge betegner en udvikling af vareproduktio
nens modsigelser. Ved direkte udveksling af en vare for en anden er hver
transaktion af isoleret karakter, og salget er uadskilleligt forbundet med køb.
Udveksling ved hjælp af penge, d. v. s. vareomsætning, er noget andet. Her
forudsætter udvekslingen alsidige forbindelser mellem vareproducenterne og
en ustandselig sammenfletning af deres transaktioner. Den åbner mulighed for
at skille salg fra køb. Vareproducenten kan sælge sin vare og en vis tid be
holde de penge, han har fået. Når mange vareproducenter sælger uden at
købe, kan der opstå en standsning i vareafsætningen. Således er muligheden
for kriser indeholdt allerede i den simple vareomsætning. Men for at for
vandle denne mulighed for kriser til uundgåelighed er en række forudsætnin
ger nødvendige, som først opstår med overgangen til den kapitalistiske pro
duktionsmåde.

Penge fungerer som akkumulationsmiddel eller som middel til
sÅofdannelse. Da penge er rigdommens almene udtryk, kan man
altid forvandle dem til hvilke varer, det skal være. Penge forvand
les til en skat i de tilfælde, hvor de holdes tilbage fra omsætningen.
De kan opbevares i hvilken som helst mængde. Vareproducenter
akkumulerer f. eks. penge for at købe produktionsmidler eller som
opsparing. Kun fuldlødige penge kan fungere som en skat: sølv- og
guldmønter, sølv- og guldbarrer og genstande af guld og sølv.
Penge fungerer som betalingsmiddel. Penge optræder som be
talingsmiddel i de tilfælde, da køb og salg af varen foregår på
kredit, d. v. s. ved udskydelse af betalingen. Ved køb på kredit
overgår varen fra sælgeren til køberen uden øjeblikkelig betaling
af den købte vare. Når fristen for betaling af den købte vare ud
løber, betales pengene af køber til sælger uden overdragelse af
varen, som har fundet sted tidligere. Penge fungerer også som
betalingsmiddel ved betaling af skatter, jordrente etc.
Pengenes funktion som betalingsmiddel afspejler den videre udvikling af
vareproduktionens modsigelser. Forbindelserne mellem de enkelte vareprodu
center bliver mere omfattende, og deres gensidige afhængighed vokser. Nu
bliver køberen skyldner, og sælgeren bliver kreditor. Når mange varebesid
dere køber på kredit, kan manglende betaling til forfaldsdag for en eller
flere af skyldnernes vedkommende få følger for hele rækken af betalingsfor
pligtelser og fremkalde bankerot af en hel række varebesiddere, der er ind
byrdes forbundet gennem kreditforholdet. Således forstærkes den mulighed
for kriser, som forelå allerede i pengenes funktion som omsætningsmiddel.

Undersøgelsen af pengenes funktion som omsætningsmiddel og
betalingsmiddel gør det muligt at opstille den lov, der bestemmer
den pengemængde, som er nødvendig til varernes omsætning.
Varer sælges og købes mange steder på samme tid. Den penge
mængde, der er nødvendig til omsætningen på et givet tidspunkt,
afhænger først og fremmest af den samlede pris på de i omsæt
ningen foreliggende varer, og den samlede pris afhænger igen
af varemængden og priserne på de enkelte varer. Desuden må
man tage hensyn til den hastighed, hvormed pengene cirkulerer.
Jo hurtigere pengene cirkulerer, des færre af dem behøves der
i omsætningen, og omvendt. Hvis der f. eks. i løbet af en vis
periode. lad os sige et år, sælges varer for 1 milliard dollars, og
hver dollar i gennemsnit udfører 5 omløb, så behøves der til om
sætningen af den samlede varemængde 200 millioner dollars.
På grund af den kredit, vareproducenterne indrømmer hin
anden, formindskes behovet for penge med den samlede pris for
de varer, der leveres på kredit, og med de betalinger, der gensidigt

ophæver hverandre. Rede penge behøves kun til betaling af for
faldne gældsforpligtelser.
Loven for pengecirkulationen lyder altså, at den pengemængde,
der behøves til vareomsætningen, er lig med varernes samlede
pris delt med det gennemsnitlige antal omløb, som vedkommende
pengeenhed foretager. Herved må den samlede prissum redu
ceres med prisen på de varer, der er leveret på kredit, og med sum
men af betalinger, der ophæver hinanden, og forøges med sum
men af forfaldne betalinger.
Denne lov har almen gyldighed for alle samfundsformationer
med vareproduktion og vareomsætning.
Endelig optræder penge som verdenspenge i den internationale
omsætning. Ikke-fuldlødige mønter eller papirpenge kan ikke op
træde som verdenspenge. På verdensmarkedet affører pengene
sig møntformen og fremtræder i deres oprindelige form, som bar
rer af ædle metaller. På verdensmarkedet, i omsætningen mellem
landene, er guldet alment købemiddel, alment betalingsmiddel og
alment udtryk for den samfundsmæssige rigdom.
Udviklingen af pengenes funktioner afspejler væksten i vare
produktionen og dens modsigelser. Under vareproduktionen, der
hviler på privateje af produktionsmidlerne, bliver penge et middel
til menneskets udbytning af mennesket.
Guld og papirpenge. Så længe det er guldmønter, der optræder
som penge, tilpasser deres antal sig spontant efter vareomsætnin
gens behov. Ved formindskelse af vareproduktionen og indskrumpning af vareomsætningen går en del af guldmønterne ud
af omsætningen og forvandles til skat. Når produktionen udvides,
og vareomsætningen vokser, går disse mønter på ny ind i om
sætningen.
Under den udviklede vareproduktion benyttes der ved køb og
salg ofte papirpenge i stedet for guldmønter. Udstedelsen af papir
penge opstod, fordi der cirkulerede slidte og værdiløse mønter,
som blev til guldtegn, pengetegn.
Papirpenge er pengetegn, der udstedes af staten og skal mod
tages som betaling, og som erstatter guldet i dets funktion som
omsætningsmiddel. Papirpenge har ingen selvstændig værdi. Der
for kan de ikke fungere som værdimålestok for varerne. Hvor
mange papirpenge der end bliver udstedt, så repræsenterer de kun
værdien af den guldmængde, som er nødvendig til formidling af
vareomsætningen. Papirpenge indløses ikke med guld.
Hvis papirpengene udstedes i overensstemmelse med den mæng
de guld, der kræves til omsætningen, så er papirpengenes købe-

kraft, d. v. s. den mængde varer, man kan købe for dem, identisk
med guldpengenes købekraft. Men staten udsteder ofte, og i
særdeleshed i krigstid, under kriser og i andre urolige tider
papirpenge til dækning af sine udgifter uden at tage hensyn til
vareomsætningens behov. Ved indskrænkning af produktion og
vareomsætning eller ved udstedelse af ekstraordinære mængder
papirpenge overstiger de den mængde guld, der er nødvendig til
omsætningen. Lad os antage, at der udstedes dobbelt så mange
papirpenge som nødvendigt. I dette tilfælde vil hver papirpenge
enhed (dollar, mark, franc etc.) kun repræsentere den halve guld
mængde, d. v. s. at papirpengenes værdi er blevet forringet til det
halve.
De forste forsøg på at udstede papirpenge fandt sted allerede i slutningen
af det 17. og i begyndelsen af det 18. århundrede: i USA i 1692 (i forbindelse
med krigen mod Kanada), i Frankrig i 1716; England begyndte at udstede
papirpenge under Napoleons-krigene. De første papirpenge i Rusland blev
udstedt under Katarina II.

Overdreven udstedelse af papirpenge, som fører til, at pengene
mister deres værdi, og som benyttes af de herskende klasser til at
vælte statsudgifterne over på de arbejdende massers skuldre og
forstærke udbytningen, kaldes inflation. Inflationen, som frem
kalder en stigning i varepriserne, træffer de arbejdende hårdest,
eftersom arbejdernes og funktionærernes løn ikke holder trit med
priserne. Kapitalister og godsejere tjener på inflationen. Z
Værdiloven — den ekonomiske lov for vareproduktionen. Un
der vareøkonomien, der hviler på privatejendom, er det isolerede
private vareproducenter, der fremstiller varerne. Blandt varepro
ducenterne foregår der en konkurrencekamp. Enhver søger at for
trænge de andre og styrke og udvide sin egen position på marke
det. Produktionen foregår uden nogen fælles plan. Enhver pro
ducerer for sig selv, uafhængig af de andre, ingen ved, hvilket
behov der eksisterer for den vare, han fremstiller, og hvor mange
andre vareproducenter der har optaget produktionen af den sam
me vare, og om han kan sælge varen på markedet og få dækning
for det arbejde, han har lagt i den. Med udviklingen af varepro
duktionen bliver markedets magt over vareproducenterne stadig
større.
Det vil sige, at under vareproduktion på grundlag af privateje
af produktionsmidlerne gælder den økonomiske lov om konkur
rence og anarki indenfor produktionen. Denne lov genspejler pro
duktionens og udvekslingens spontane karakter og de private

vareproducenters kamp om bedre betingelser for produktion og
afsætning.
Under produktionsanarkiet i vareøkonomien, der hviler på pri
vatejendom, optræder værdiloven som spontan regulator af pro
duktionen, idet den slår igennem via markedskonkurrencen.
Værdiloven er den økonomiske lov for vareproduktionen, efter
hvilken varerne udveksles i forhold til den mængde samfunds
mæssigt nødvendigt arbejde, der er medgået til deres produktion.
Værdiloven regulerer spontant fordelingen af samfundets ar
bejde og produktionsmidlerne mellem de forskellige grene af
vareøkonomien ved hjælp af prismekanismen. Under indflydelse
af svingningerne i forholdet mellem tilbud og efterspørgsel er
varepriserne til stadighed højere eller lavere end varernes værdi.
Prisernes afvigelser fra værdien er ikke resultat af en eller anden
mangel ved værdilovens funktion, men tværtimod den eneste
mulige måde, hvorpå den kan sætte sig igennem. I et samfund,
hvor produktionen befinder sig i hænderne på privatbesiddere, der
arbejder i blinde, er det kun gennem de spontane prissvingninger
på markedet, at vareproducenterne kan vide, hvilke produkter der
er blevet fremstillet foi mange eller for få af i forhold til befolk
ningens købedygtige efterspørgsel. Det er alene de spontane pris
svingninger omkring værdien, der foranlediger vareproducenterne
til at udvide eller indskrænke produktionen af de forskellige varer.
Under indflydelse af prissvingningerne kaster vareproducenterne
sig over de brancher, der på det givne tidspunkt forekommer dem
fordelagtigst.
Udviklingen af produktivkræfterne under vareøkonomien fore
går på grundlag af værdiloven. Som bekendt bestemmes varens
værdi af det samfundsmæssigt nødvendige arbejde. De varepro
ducenter, der først anvender en mere udviklet teknik, fremstiller
deres varer med udgifter, der er mindre end de samfundsmæssigt
nødvendige udgifter, men sælger disse varer til priser, der svarer
til det samfundsmæssigt nødvendige arbejde. Ved salget af deres
varer får de et overskud og bliver rigere. Dette tilskynder de øvrige
vareproducenter til at indføre tekniske forbedringer i deres virk
somheder. Således bevirker de enkelte vareproducenters indbyrdes
adskilte handlinger med personlig vinding for øje, at der sker tek
niske fremskridt, og at samfundets produktivkræfter udvikles.
På grund af konkurrencen og produktionsanarkiet foregår for
delingen af arbejde og produktionsmidler mellem de forskellige
brancher og udviklingen af produktivkræfterne inden for vare
økonomien på bekostning af store tab af samfundsmæssigt arbej

de, og modsigelserne indenfor denne økonomi tilspidses i stadig
højere grad.
Under vareproduktionen, som hviler på privateje af produk
tionsmidlerne, fører værdilovens virken til kapitalistiske forholds
opståen og udvikling. Markedsprisernes spontane svingninger om
kring værdien, det anvendte individuelle arbejdes afvigelser fra det
samfundsmæssigt nødvendige arbejde,der bestemmer størrelsen af
varens værdi, skærper den økonomiske ulighed og kampen mellem
vareproducenterne. Konkurrencekampen fører til, at nogle af
vareproducenterne bliver ruineret og bukker under, medens andre
bliver rigere. Således fører værdilovens virken til en differenti
ering af vareproducenterne. »Småproduktionen avler kapitalisme
og bourgeoisi, uafladeligt, hver dag, hver time, elementært og i
masseomfang.« *)
Varefetichismen. Under vareproduktionen, der hviler på pri
vateje af produktionsmidlerne, ytrer den samfundsmæssige for
bindelse mellem menneskene i produktionsprocessen sig alene
gennem udveksling af ting, af varer. Vareproducenternes skæbne
viser sig at hænge nøje sammen med den skæbne, der overgår de
ting, de varer, de har fremstillet. Varepriserne forandrer sig uaf
brudt uafhængigt af menneskenes vilje og bevidsthed, men pris
niveauet er ikke sjældent et spørgsmål om liv eller død for vare
producenterne.
Forholdet mellem tingene maskerer de samfundsmæssige for
hold mellem meneskene. Således er varens værdi en afspejling af
det samfundsmæssige forhold mellem vareproducenterne, men den
fremtræder som en lige så naturbestemt egenskab ved varen som
f. eks. dens farve eller vægt.
Under vareproduktionen, som hviler på privateje af produk
tionsmidlerne, fremtræder forholdene mellem menneskene i pro
duktionen uundgåeligt som forhold mellem ting, mellem varer.
På denne materialisering af produktionsforholdene beror den for
vareproduktionen særegne varefetichisme.*2)
Særlig tydeligt viser varefetichismen sig i pengene. I varesam
fundet er penge en uhyre kraft, som giver magt over menne
sker. For penge kan man købe alt. Det kommer til at se ud,
’) V. I. Lenin, »Radikalismen«, Kommunismens Børnesygdom, se Udvalgte
Værker, bd. 11, s. 122, Forlaget Tiden 1948.
2) Materialiseringen af produktionsforholdene, som er karakteristisk for vare
produktionen, kaldes ’varefetichisme» på grund af dens lighed med den
religiøse fetichisme, som består i, at primitive mennesker betragter ting, de
selv har lavet, som guddomme.

som om denne evne til at købe alt er en naturegenskab ved guldet,
medens den i virkeligheden er et resultat af ganske bestemte sam
fundsforhold.
Varefetichismen har dybe rødder i vareproduktionen, hvor
vareproducentens arbejde umiddelbart optræder som privat ar
bejde og dets samfundsmæssige karakter kun kommer frem i
vareudvekslingen. Først når privatejet af produktionsmidlerne af
skaffes, vil varefetichismen også forsvinde.

SAMMENFATNING

1. Udgangspunktet for kapitalismens opståen oar hånd
værker nes og bøndernes simple vareproduktion. Den simple
vareproduktion adskiller sig fra den kapitalistiske ved, at
den hviler på vareproducentens personlige arbejde. Samtidig
er den i sit grundlag af samme type som den kapitalistiske
produktion, da den hviler på privateje af produktionsmid
lerne. Under kapitalismen, hvor ikke alene arbejdsproduk
terne, men også arbejdskraften bliver en vare, antager vare
produktionen herskende, almindelig karakter.
2. En vare er et produkt, der er fremstillet til udveksling. På
den ene side er den brugsværdi, på den anden side er den
værdi. Arbejdet, der skaber varen, er af dobbelt karakter.
Konkret arbejde er arbejde, der er ydet i bestemt form; det
skaber varens brugsværdi. Abstrakt arbejde er anvendelse
af menneskelig arbejdskraft overhovedet; det skaber varens
værdi.
3. Den simple vareproduktions modsigelse består deri, at
vareproducenternes arbejde umiddelbart er deres private sig,
men samtidig har karakter af samfundsmæssigt arbejde.
Værdien er det i varen materialiserede samfundsmæssige ar
bejde, som vareproducenterne har udfort. Værdien er et hi
storisk begreb, der alene tilhører vareøkonomien. Størrelsen
af varens værdi bestemmes af det arbejde, der samfundsmæs
sigt er nødvendigt til dens fremstilling.
4. Udviklingen af modsigelserne indenfor vareproduktionen
fører til, at der blandt varerne spontant udskiller sig een vare,
som bliver penge. Penge er den vare, der fungerer som al
ment ækvivalent. Penge optræder i følgende funktioner: som
1. værdimålestok, 2. omsætningsmiddel, 3. akkumulations
middel, 4. betalingsmiddel og 5. verdenspenge.

5. Med pengeomsætningens vækst opstår der papirpenge.
Papirpenge, der ikke selv har værdi, er et tegn for metalpenge
og erstatter dem som omsætningsmidler. Overdreven ud
stedelse af papirpenge fremkalder en nedgang i deres vær
di (inflation) og fører til en sænkning af levestandarden for
den arbejdende befolkning.
Under vareøkonomien, som hviler på privateje af produk
tionsmidlerne, optræder værdiloven som spontan regulator.
Værdiloven regulerer fordelingen af det samfundsmæssige
arbejde og vareudvekslingen gennem uafladelige prissving
ninger. Værdilovens virken betinger en lagdeling af de små
vareproducenter og udvikling af kapitalistiske forhold.

5. KAPITEL

Det kapitalistiske simple samvirke og manufakturen
Det kapitalistiske simple samvirke. I begyndelsen underlægger
kapitalismen sig produktionen i den skikkelse, hvori den fore
finder den, d. v. s. med den efterblevne teknik, som kendetegner
håndværket og småbruget, og først senere, på et højere trin af
sin udvikling, omformer den produktionen på et nyt økonomisk
og teknisk grundlag.
Følgende tre hovedstadier er karakteristiske for udviklingen af
den kapitalistiske produktion inden for industrien: 1. det kapi
talistiske simple samvirke, 2. manufakturperioden og 3. maskinperioden.
Den kapitalistiske produktion begynder der, hvor produktions
midlerne ei- koncentreret på private hænder, medens arbejderne
er berøvet produktionsmidlerne og er tvunget til at sælge deres
arbejdskraft som en vare. Inden for håndværksproduktionen og
bøndernes hjemmerhverv opstod forholdsvis store værksteder, der
tilhørte kapitalister. Kapitalisterne udvidede produktionens om
fang uden i første omgang at forandre småproducenternes værk
tøj eller arbejdsmetoder. Dette første stadium i den kapitalistiske
produktions udvikling kaldes kapitalistisk simpelt samvirke.
Det kapitalistiske simple samvirke er den form for sammenfat
ning af arbejdet, hvor kapitalisten udbytter et større eller mindre

antal lønarbejdere, der arbejder på samme tid og udretter det
samme arbejde. Det kapitalistiske simple samvirke opstår på basis
af opløsningen i den lille vareproduktion. De første kapitalistiske
virksomheder blev oprettet af handelsfolk, opkøbere, ågerkarle
og af mestre og håndværkere, der havde samlet penge. De, der
arbejdede i disse virksomheder, var ruinerede håndværkere, sven
de, der ikke havde nogen mulighed for at blive selvstændige
mestre, og fattige bønder.
Det kapitalistiske simple samvirke er den lille vareproduktion
overlegen.
Koncentreringen af mange arbejdende i een virksomhed bety
der besparelser i produktionsmidler. Det er billigere at bygge, op
varme og oplyse eet værksted til 20 mennesker end at bygge og
opretholde 10 værksteder med hver 2 arbejdende. Udgifterne til
værktøj, lagerlokaler og transport af råstoffer og færdige produk
ter er ligeledes mindre.
Resultatet af den enkelte håndværkers arbejde afhænger fuld
stændig af hans individuelle egenskaber, hans kræfter, dygtighed,
evner etc. Hvor teknikken er primitiv, er disse forskelle mellem
de arbejdende meget store. Alene af denne grund er den lille vare
producents stilling yderst usikker. De vareproducenter, der til
fremstilling af en og samme vare anvender mere arbejde, end der
kræves ved gennemsnitlige produktionsforhold, bliver uundgåeligt
ruineret. Når der i samme værksted arbejder mange arbejdere, ud
lignes de individuelle forskelle. De enkelte arbejderes arbejde af
viger i den ene eller anden retning fra det samfundsmæssige gen
nemsnit, men det samlede arbejde af mange arbejdere, der be
skæftiges paa een gang, svarer mere eller mindre til det gennem
snitlige, samfundsmæssigt nødvendige arbejde. 1 kraft heraf får
det kapitalistiske værksteds produktion og afsætning af varer en
større regelmæssighed og bestandighed.
Ved kapitalistisk simpelt samvirke opnås der en besparelse af
arbejde, arbejdets produktivitet vokser.
Lad os som eksempel tage den situation, at arbejderne danner
kæde og lader teglsten gå fra hånd til hånd. Hver enkelt arbejder
foretager her samme bevægelse, men hans bevægelse er en del
af et hele. Derfor går det også betydeligt hurtigere, end hvis hver
enkelt gik med teglstenene. Ti mennesker, der arbejder i fælles
skab, producerer mere i løbet af en arbejdsdag end de samme ti ar
bejdere, hvis de arbejder hver for sig, og mere end en arbejder i
ti arbejdsdage af samme længde.
Samvirket gør det muligt på en gang at udføre arbejder, der

strækker sig vidt omkring, f. eks. at udtørre sumpe, at bygge dæm
ninger, kanaler, jernbaner, og gør det ligeledes muligt at anvende
en betydelig arbejdsindsats på et lille areal, f. eks. ved opførelsen
af bygninger eller ved dyrkningen af arbejdskrævende landbrugs
afgrøder.
Samvirket har den største betydning for de grene af produk
tionen, hvor bestemte slags arbejder skal udføres på kort tid,
f. eks. indhøstning, fareklipning etc. Anvendelsen af et stort antal
arbejdere pa een gang gør det muligt at udføre sådanne arbejder
på kort tid og derved undgå store tab.
Således gav samvirket arbejdet ny samfundsmæssig produktiv
kraft. Alene den simple forening af de enkelte arbejderes anstren
gelser førte til forøgelse af arbejdsproduktiviteten. Dette gav ejerne
af de første kapitalistiske værksteder mulighed for at producere
varerne billigere og med held at konkurrere med de små vare
producenter. Resultaterne af arbejdets nye samfundsmæssige pro
duktivkraft tilfaldt gratis kapitalisten og tjente til hans berigelse.
Kapitalismens manufakturperiode. Udviklingen af det kapita
listiske simple samvirke førte til manufakturens opståen. Manu
faktur er kapitalistisk samvirke baseret på arbejdsdeling og hånd
værksmæssig teknik. Manufakturen var den herskende form for
den kapitalistiske produktionsproces i Vesteuropa fra omkring
midten af det 17. århundrede til sidste trediedel af det 18. århun
drede. Den er det andet og højere trin i den kapitalistiske produk
tions udvikling.
Manufakturen opstod på to måder.
Den ene måde er, at kapitalisten i eet værksted samler hånd
værkere fra forskellige fag. Således opstod f. eks. karet-manufak
turen, der inden for sine vægge samlede tidligere uafhængige
håndværkere: karetmagere, sadelmagere, skræddere, klejnsmede,
gørtlere, drejere, possementmagere, giarmestre, malere, lakerere
o. s. v. I manufakturen er fremstillingen af kareter opdelt i et
stort antal forskellige, hverandre supplerende operationer, som
hver især udføres af en enkelt arbejder. Som resultat heraf for
andrer det tidligere håndværksarbejde karakter. F. eks. er den,
der arbejder som klejnsmed, gennem lang tid kun beskæftiget
med en ganske bestemt detaille i karetens fabrikation, og efter
hånden er han ikke længere den klejnsmed, som før i tiden selv
fremstillede den færdige vare.
Den anden måde er, at kapitalisten i eet værksted samler
håndværkere af samme fag. Tidligere udførte hver af håndvær
kerne selv alle led i fabrikationen af vedkommende vare. Kapi-

lalisten opdeler fabrikationsprocessen i værkstedet i en række
enkeltoperationer, som hver overlades til en specialarbejder. På
denne måde opstod f. eks. nåle-manufakturen. I nåle-manufak
turen gik metaltråden gennem 72 eller flere arbejderes hænder:
een trak tråden, en anden rettede den ud, en tredie skar den over,
en fjerde spidsede den o. s. v.
Arbejdsdelingen inden for manufakturen er arbejdsdeling inden
for virksomheden ved fremstilling af en og summe vare til for
skel fra arbejdsdelingen i samfundet mellem forskellige virksom
heder, der producerer forskellige varer.
Arbejdsdelingen inden for manufakturen forudsætter, at pro
duktionsmidlerne er koncentreret i hænderne på kapitalisten, der
samtidig er de fremstillede varers ejer. I modsætning til den lille
vareproducent fremstiller lønarbejderen ikke selvstændigt varen;
det er kun det fælles produkt af mange arbejderes arbejde, der
bliver vare. Arbejdsdelingen inden for samfundet forudsætter, at
produktionsmidlerne er splittet mellem de enkelte uafhængige
vareproducenter. Resultatet af deres arbejde, f. eks. af snedkerens,
garverens, skomagerens eller landmandens arbejde, fremtræder
som varer, og forbindelserne mellem de selvstændige vareprodu
center opretholdes ved hjælp af markedet.
Den arbejder, der i manufakturen udfører en enkelt operation
ved varens fremstilling, er deZarbejder. Han udfører til stadighed
en og samme enkle operation og anvender dertil mindre tid og
færre kræfter end håndværkeren, der udfører en hel række for
skellige operationer efter hinanden. Samtidig bliver arbejdet på
grund af specialiseringen mere intenst. Tidligere behøvede ar
bejderen en vis tid til overgang fra den ene operation til den
anden og til at skifte værktøj. 1 manufakturen indskrænkes dette
tab af arbejdstid. Efterhånden kom specialiseringen ikke alene til
at omfatte arbejderen, men også arbejdsinstrumenterne; de blev
forbedret og i stadig højere grad tilpasset den enkelte operation,
som de var bestemt til.
Alt dette førte til yderligere stigning i arbejdsproduktiviteten.
Nåleproduktionen kan tjene som illustrerende eksempel. I det 18. århun
drede fremstillede en lille manufaktur med 10 arbejdere ved hjælp af
arbejdsdeling 48.000 nåle om dagen, d. v. s. 4.800 nåle for hver arbejder.
Uden arbejdsdeling kunne en arbejder imidlertid næppe have fremstillet 20
nåle om dagen.

Specialiseringen i manufakturen, der er forbundet med den
stadige gentagelse af de samme ukomplicerede bevægelser, for

krøblede arbejderen både legemligt og åndeligt. Man så arbejdere
med skæv rygsøjle, sammentrykket brystkasse etc. Således opnås
stigningen i arbejdsproduktiviteten inden for manufakturen ved
metoder, der forkrøbler arbejderne. »Manufakturen forvandler
arbejderen til en vanskabning, idet den kunstigt udvikler en enkelt,
ensidig færdighed hos ham og undertrykker en hel verden af
produktive anlæg og talenter .. .<x)
Manufakturens arbejdere var genstand for hård udbytning.
Arbejdsdagen androg 18 timer og mere; arbejdslønnen var yderst
ringe, og det overvejende flertal af manufakturarbejderne førte
en suitetilværelse; den nye kapitalistiske arbejdsdisciplin blev
gennemført ved hjælp af de mest skånselsløse tvangs- og volds
metoder.
Arbejdsdelingen i manufakturen, skrev Karl Marx, »skaber
nye betingelser for kapitalens herredømme over arbejdet. Hvis den
derfor på den ene side er et historisk fremskridt og et nødvendigt
led i samfundet økonomiske udvikling, så er den på den anden side
et civiliseret og raffineret udbytningsmiddel.«2)
1 slavesamfundet og feudalsamfundet fandtes der to slags kapi
tal, handelskapitalen og ågerkapitalen. Den kapitalistiske produk
tions opståen betød den industrielle kapitals fremkomst. Indu
striel kapital er kapital, der er beskæftiget med produktion af
varer. Et af de karakteristiske kendetegn ved kapitalismens ma
nufakturperiode er den nære og uløselige forbindelse mellem han
delskapitalen og den industrielle kapital. Ejeren af en manufaktur
var næsten altid også opkøber. Han videresolgte råstoffer til de
små vareproducenter, han fordelte materiale til forarbejdning
hjemme, eller afkøbte de små vareproducenter halvfabrikata og
købte varer hos dem til videresalg. Salget af råstoffer og opkøbet
af produkter var sammenflettet med ågeragtig udpresning. Dette
forværrede de små vareproducenters stilling stærkt og førte til
forlængelse af deres arbejdsdag og sænkning af deres fortjeneste. \

Det kapitalistiske hjemmearbejde. I kapitalismens inanufakperiode foregik der en meget betydelig udvikling af hjemme
arbejdet.
Kapitalistisk hjemmearbejde er forarbejdning i hjemmet, til
stykbetaling, af materiale, der modtages fra arbejdsgiveren. Denne
form for udbytning kunne man finde af og til allerede under det
simple samvirke. Det findes også under den maskinelle stor
*) Karl Marx, Kapitalen, bd. I, s. 378, Berlin 1953.
Samme sted. s. 383.

industris periode, men det er karakteristisk netop for manufak
turen. Det kapitalistiske hjemmearbejde fremtræder her som et
vedhæng til manufakturen.
Arbejdsdelingen inden for manufakturen opdelte fremstillingen
af hver vare i en række enkeltoperationer. Ofte viste det sig fordel
agtigt for opkøberen og manufakturejeren at oprette et forholdsvis
lille værksted, hvor varen blot blev samlet, eller hvor blot den af
sluttende forarbejdning fandt sted. Alle de foregående arbejds
operationer var udført af håndværkere, der arbejdede i deres
hjem, men var fuldstændig afhængige af kapitalisten. Ofte havde
håndværkerne, der var spredt i forskellige landsbyer, ikke forbin
delse med ejeren af det værksted, hvor varen blev samlet, men
med mellemmænd, som yderligere udbyttede hjemmearbejderne.
Håndværkere, der arbejdede hjemme, fik af kapitalisten en
betaling, som var betydeligt lavere end den løn, der blev betalt
arbejderen i kapitalistens værksted. Mængder af bønder, hvem
pengemangel tvang til at søge ekstraindtægter, blev trukket ind i
dette erhverv. For at tjene et beskedent beløb måtte bønderne an
strenge sig til det yderste og måtte sætte alle familiens medlem
mer til at arbejde. Umenneskelig lang arbejdsdag, usunde arbejds
forhold og ubarmhjertig udbytning var de træk, der udmærkede
det kapitalistiske hjemmearbejde.
Disse træk var karakteristiske for megen hjemmeindustri i Tsar-Rusland.
Opkøbere, der havde skaffet sig et faktisk herredomme over hjemmeindustrien i en landsby eller egn, benyttede sig i vid udstrækning af at fordele
arbejdet mellem de hjemmearbejdende håndværkere. 1 Zavjalov’ernes virk
somhed i Pavlov (i hvis samleværksted der i 60’erne i forrige århundrede
var over 100 arbejdere beskæftigede) gik f. eks. en almindelig kniv gennem
8—9 arbejderes hænder. Smed, klingemager, skæftemager, hærder, polerer,
afpudser, sliber og mærkestempler deltog i produktionen. Et betydeligt antal
delarbejdere var ikke beskæftiget i kapitalistens værksted, men i deres eget
hjem. Vognfabrikation, valkning, en række træforarbejdende erhverv, sko
mageri og knapfabrikation var opbygget på tilsvarende måde.
V. I. Lenin har i sin bog «Kapitalismens udvikling i Rusland« anfort mange
eksempler på grov udbytning af de hjemmearbejdende håndværkere. Således
var der i slutningen af 80-erne i forrige århundrede beskæftiget 37.500 kvin
der i Moskva-guvernementet med afhaspning af bomuldsgarn, med strikning
og med andet kvindeligt hjemmearbejde. Børnene begyndte at arbejde i en
alder af 5—6 år. Den gennemsnitlige dagløn beløb sig til 13 kopek, og arbejds
dagen androg op til 18 timer.

Manufakturens historiske rolle. Manufakturen var en overgangsl'orm mellem håndværkernes lille produktion og den kapita
listiske maskinelle storindustri. Manufakturen havde det tilfælles
med håndværket, at dens grundlag var den manuelle teknik, og

med den kapitalistiske fabrik, al den betød storproduktion på
grundlag af udbytning af lønarbejdere.
Arbejdsdelingen i manufakturen var et betydeligt skridt fremad
i udviklingen af samfundets produktivkræfter. Men manufak
turen, der byggede på det manuelle arbejde, var ikke i stand til
at fortrænge småproduktionen. Typisk for den kapitalistiske ma
nufaktur er det lille antal forholdsvis store virksomheder ved siden
af et betydeligt antal små. En vis del af varerne blev fremstillet i
manufakturerne, men den overvejende del blev ligesom før leveret
af håndværkere, som var mere eller mindre afhængige af de
kapitalistiske opkøbere, forlæggere og manufakturejere. Således
kunne manufakturen ikke omfatte samfundets produktion i hele
dens udstrækning. Den var en slags overbygning; grundlaget var
stadig småproduktionen med dens primitive teknik.
Manufakturens historiske rolle består i, at den beredte de nød
vendige betingelser for overgangen til den maskinelle produktion.
1 denne forbindelse er tre omstændigheder særlig vigtige. For del
første har manufakturen, der medførte en højt udviklet arbejds
deling, forenklet mange arbejdsprocesser. De blev reduceret til så
enkle bevægelser, at det blev muligt at erstatte den arbejdendes
hånd med maskinen. For det andet førte manufakturen til en spe
cialisering af arbejdsredskaberne og til en betydelig forbedring af
dem, hvilket gjorde det muligt at gå over fra håndværktøj til
maskiner. For det tredie har manufakturen ved sin langvarige
specialisering af arbejderne til at udføre enkeltoperationer ud
dannet kadrer af dygtige arbejdere til den maskinelle storindustri.
Den lille vareproduktion, det kapitalistiske simple samvirke og manufak
turen med dens vedhæng, den kapitalistiske hjemmeindustri, er i vore dage
vidt udbredt i økonomisk efterblevne, svagt udviklede lande som Indien,
Tyrkiet, Iran og andre.

Opløsningen af bondestanden. Overgangen fra feudal til kapi
talistisk drift. Under manufakturperioden af kapitalismens ud
vikling skilte industrien sig mere og mere ud fra landbruget.
Den voksende samfundsmæssige arbejdsdeling førte til, at ikke
alene industriens, men også landbrugets produkter blev til varer.
I landbruget foregik der en specialisering af de forskellige egne
efter afgrøder og produktionsgrene. Der opstod landbrugsegne,
der producerede for markedet, og som koncentrerede sig om pro
duktion af hør, sukkeroer, bomuld, tobak, mælk, ost o. s. v. På
dette grundlag udvikledes udvekslingen ikke alene mellem industri
og landbrug, men også mellem landbrugets forskellige grene.

1 jo højere grad vareproduktionen vandt fodfæste inden for
landbruget, desto stærkere blev også konkurrencen mellem land
brugerne. Bønderne blev mere og mere afhængige af markedet. De
spontane prissvingninger på markedet forstærkede og tilspidsede
formue-uligheden blandt bønderne. Der samlede sig frie penge hos
de mest velhavende på landet. Disse penge blev brugt til at binde
og udbytte de besiddelsesløse bønder og blev til kapital. En af
metoderne til denne udpresning var opkøb af bøndernes arbejds
produkter til underpriser. Efterhånden antog forarmelsen af bøn
derne et sådant omfang, at mange af dem blev nødt til at opgive
bedriften og sælge deres arbejdskraft.
Samtidig med udviklingen af den samfundsmæssige arbejds
deling og med den voksende vareproduktion foregik der altså en
opløsning af bondestanden; kapitalistiske forhold holdt deres ind
tog på landet, og der opstod nye sociale typer inden for landbefolk
ningen, nemlig det kapitalistiske samfunds klasser, landbourgeoi
siet og landbrugsproletariatet.
Landbourgeoisiet eller storbønderne driver vareproduktion ved
anvendelse af lønarbejde, udbytning af faste landarbejdere og i
endnu højere grad af daglejere og andre løse folk til markarbejde
af sæsonkarakter. Storbønderne råder over en betydelig del af
jorden (indbefattet forpagtet jord), trækdyrene og landbrugspro
dukterne. De besidder også virksomheder til råstoffernes for
arbejdning, møller, tærskeværker, avlsdyr etc. Som oftest er det
også storbønder, der optræder som egnens ågerkarle og ejer bu
tikkerne. Alt dette er et middel til at udbytte fattigbønderne og en
betydelig del af middelbønderne.
Landbrugsproletariatet består af landbrugsmedhjælpere, der er
uden produktionsmidler og udnyttes af godsejerne og landbour
geoisiet. For landbrugsproletariatet er den vigtigste kilde til livets
opretholdelse salget af deres egen arbejdskraft. En typisk repræ
sentant for landbrugsproletariatet er lønarbejderen med en lille
jordlod. Brugets ringe omfang på den lille lod og mangelen på
trækdyr og redskaber tvinger en sådan bonde til at sælge sin ar
bejdskraft.
Fattigbønderne står landbrugsproletariatet nær. Fattigbonden
har en lille jordlod og nogle få husdyr. En sådan bonde avler ikke
nok til eget underhold. De penge, han har brug for til føde, klæder,
driften og skatterne, er han i væsentlig grad tvunget til at tjene
ved lønarbejde. E11 sådan bonde er allerede halvvejs uselvstændig
og hører til landbrugets halvproletarer. Både fattigbondens og
landbrugsproletarens levestandard er yderst ringe og ligger endda

under industriarbejdernes. Kapitalismens udvikling i landbruget
forer til, at landbrugsproletariatet og fattigbøndernes antal stadig
tager til.
Mellemleddet mellem landbourgeoisiet og fattigbønderne er
middelbønderne.
Middelbønderne driver deres brug med egne produktionsmidler
og ved personligt arbejde. Det er kun under gunstige omstændig
heder, at middelbondens arbejde i egen bedrift kan sikre familiens
underhold. Derfor er hans stilling ustabil. »Efter sine forhold i
samfundet svinger denne gruppe mellem gruppen ovenover, som
den søger op i, hvad der kun lykkes et lille mindretal af heldige,
og gruppen nedenunder, som hele samfundsudviklingen styrter
den ned i.«1) Der foregår en forarmelse af middelbønderne, de
»skylles bort«.
De kapitalistiske forhold i landbruget i de borgerlige lande er
blandet med feudale levn. Da bourgeoisiet kom til magten, af
skaffede det i de fleste lande ikke den store feudale jordbesiddelse.
Driften af godserne har efterhånden tilpasset sig kapitalismen.
Bønderne, der var blevet befriet for livegenskabet, men havde
mistet en væsentlig del af jorden, led under mangel på jord. De
blev nødt til at forpagte jord af godsejerne på tyngende vilkår.
1 Rusland f. eks., efter reformen i 1861, var den mest udbredte form,
hvorunder godsejerne udbyttede bønderne, at disse ^arbejdede /or gælden«.
idet bonderne for at betale en forpagtning eller afdrage tyngende lån måtte
arbejde på godsejerens brug med deres egne produktionsmidler, trækdyr og
primitive redskaber.

Opløsningen af bondestanden rokkede fundamentet for god
sernes drift, som udnyttede »arbejde for gælden«, udbytningen af
de økonomisk afhængige bønder og baseredes på efterbleven tek
nik. Den velhavende bonde havde mulighed for at forpagte jord
mod betaling i penge og behøvede derfor ikke at gå ind på det
trælleagtige »arbejde for gælden« for at få en forpagtning. Fattig
bonden passede heller ikke ind i systemet med »arbejde for gæl
den«, men af en anden grund: han havde ingen produktionsmid
ler og blev derfor lønarbejder. Det var middelbønderne, som gods
ejerne først og fremmest kunne benytte til »arbejde for gælden«.
Udviklingen af vareøkonomien og det vareproducerende land
brug ruinerede imidlertid middelbønderne og undergravede der
ved det driftssystem, der benyttede »arbejde for gælden«. Gods*) V. I. Lenin, Kapitalismens udvikling i Rusland, se Værker, bd. 3, s. 148,
russisk.

ejerne anvendte i stigende grad lønarbejde, som er mere produk
tivt end afhængige bønders arbejde. Det kapitalistiske drifts
systems betydning voksede, og »arbejde for gæld «-systemets be
tydning tog af. »Arbejde for gæld«, et direkte levn af hoveriet,
vedbliver imidlertid længe at bestå side om side med det kapita
listiske driftssystem.
Dannelsen af det indre marked for den kapitalistiske industri.
Kapitalismens udvikling inden for industri og landbrug var led
saget af dannelsen af det indre marked.
Allerede i manufakturperioden var der opstået en række nye
industribrancher. De forskellige former for industriel forarbejd
ning af landbrugets råstoffer udskilte sig en efter en fra land
bruget. Med industriens udvikling steg efterspørgslen efter land
brugsprodukter støt. I forbindelse hermed foregik der en ud
videlse af markedet. De egne, der havde specialiseret sig i produk
tion af f. eks. bomuld, hør, sukkerroer og i husdyrbrug, havde be
hov for korn. Landbruget efterspurgte i stigende grad industrivarer
af mange slags.
Det indre marked for den kapitalistiske industri skabes af selve
kapitalismens udvikling, gennem oplosningen af de små varepro
ducenters økonomi. »Den umiddelbare producents adskillelse fra
produktionsmidlerne, d. v. s. ekspropriationen af ham, som beteg
ner overgangen fra simpel vareproduktion til kapitalistisk pro
duktion (og er en nødvendig forudsætning for denne overgang),
skaber det indre marked.«1) Det indre markeds dannelsesproces
havde to sider. På den ene side efterspurgte by- og landbourgoisiet
produktionsmidler: bedre arbejdsredskaber, maskiner, råstoffer
o. s. v., som var nødvendige til udvidelse af bestående og anlæg af
nye kapitalistiske virksomheder. Bourgeoisiets efterspørgsel efter
forbrugsgenstande voksede. På den anden side var den forøgelse
af industri- og landbrugsproletariatet, som var uløseligt forbundet
med opløsningen blandt bondestanden, ledsaget af en stigende
efterspørgsel efter de varer, der udgør arbejdernes eksistensmidler.
Manufakturerne, der byggede på primitiv teknik og manuelt
arbejde, var ikke i stand til at tilfredsstille den stigende efter
spørgsel efter industrivarer. Overgangen til den maskinelle stor
produktion var blevet en økonomisk nødvendighed.

1) V. I. Lenin, Kapitalismens udvikling i Rusland, se Værker, bd. 3, s. 45—46,
russisk.

SAMMENFATNING
1. Det første stadium i den kapitalistiske produktions ud
vikling i industrien er det kapitalistiske simple samvirke, som
opstår af den lille vareproduktion. Det kapitalistiske simple
samvirke er en form for produktion, hvis grundlag er, at den
enkelte kapitalist udbytter et større eller mindre antal sam
tidigt beskæftigede lønarbejdere, der udfører samme arbejde.
Det kapitalistiske simple samvirke gav besparelser af produk
tionsmidlerne, forlenede arbejdet med ny samfundsmæssig
produktivkraft og formindskede det arbejde, der blev anvendt
pr. enhed af de fremstillede produkter. Resultaterne af stig
ningen i det samfundsmæssige arbejdes produktivkraft til
faldt gratis kapitalisterne.

2. Det andet stadium i den kapitalistiske produktions ud
vikling i industrien er manufakturen. Manufaktur er kapi
talistisk storproduktion, baseret på manuel teknik og arbejds
deling mellem lønarbejderne. Arbejdsdelingen i manufaktu
ren forøgede i væsentlig grad arbejdsproduktiviteten og for
krøblede samtidig lønarbejderen, idet den udsatte ham for
en yderst ensidig udvikling. Manufakturen skabte de nødven
dige forudsætninger for overgangen til maskinel storindustri.
3. Vareproduktionens udvikling fører til opløsning af
bondestanden. Nogle få større bønder går over i bourgeoisiets
rækker; et betydeligt antal bønder bliver proletarer i byerne
eller på landet; antallet af fattigbønder vokser; det brede
mellemlag af middelbønder forarmes. Opløsningen af bonde
standen undergraver systemet med »arbejde for gælden
*.
Godsejerne går mere og mere over fra hoveridrift til kapi
talistisk drift.
4. Det indre marked skabes gennem kapitalismens egen
udvikling. Udvidelsen af det indre marked betød øget efter
spørgsel efter produktionsmidler og eksistensmidler. Manu
fakturen, der var baseret på efterbleven teknik og manuelt
arbejde, var ikke i stand til at tilfredsstille den stigende efter
spørgsel efter industrivarer. Overgangen til den maskinelle
industri blev en nødvendighed.

6. KAPITEL

Kapitalismens maskinperiode
Overgangen fra manufaktur til maskinel industri. Så længe
produktionen var baseret på håndkraft, således som det var til
fældet i manufakturperioden, kunne kapitalismen ikke gennem
føre nogen tilbundsgående omformning af hele samfundets øko
nomiske liv. En sådan omformning skete med overgangen fra
manufaktur til maskinel industri, som begyndte at dukke op i
sidste trediedel af det 18. århundrede og vandt udbredelse i de
vigtigste kapitalistiske lande i Europa og i USA i løbet af det 19.
århundrede. Den maskinelle storindustri er det tredie og højeste
stadium i den kapitalistiske produktions udvikling.
Overgangen fra manufaktur til maskinel industri betød en fuld
stændig teknisk omvæltning inden for produktionen. Det mate
rielle tekniske grundlag for denne omvæltning var maskinen.
Ethvert udviklet maskinanlæg består af tre dele: 1. kraftma
skine. 2. transmissionsmekanik og 3. arbejdsmaskine.
Krajtmaskinen virker som drivkraft for hele maskineriet. Den fremstiller
enten selv drivkraften (f. eks. dampmaskinen) eller modtager den udefra i
form af en allerede forhåndenværende naturkraft (f. eks. vandhjulet, der
sættes i bevægelse af kraften i det faldende vand).
Transmissionsmekanismen består af diverse forskelligartede anordninger
(transmissioner, tandhjul, drivremme, elektrisk kraftoverforsel etc.), som
regulerer bevægelsen, om fornødent forandrer dens form (f. eks. fra retlinet
til cirkulær), fordeler den og overforer den til det arbejdende maskineri.
Både kraftmaskine og transmissionsmekanik tjener til at sætte det arbejdende
maskineri i gang.
Arbejdsmaskinen virker umiddelbart på arbejdsmaterialet og foretager de
nødvendige forandringer af det efter det fastsatte formål. Hvis man ser
nøjere på arbejdsmaskinen, finder man der — ganske vist ofte i meget for
andret form — i det store og hele de samme redskaber, som benyttes ved
manuelt arbejde. Men det er i alle tilfælde ikke længere håndværktøj, men
værktøjsmekanismer, mekanisk værktøj. Arbejdsmaskinen var udgangspunktet
for den omvæltning, der førte til, at manufakturen blev erstattet af den
maskinelle produktion. Da det mekaniske værktøj først var blevet opfundet,
foregik der en radikal forandring af kraft- og transmissionsmekanikken.

I sit umættelige profitbegær fandt kapitalen i maskinen et mæg
tigt middel til forøgelse af arbejdsproduktiviteten. For det første
bevirkede maskinerne, der anvender mange redskaber på een
gang, at produktionsprocessen blev frigjort fra de snævre rammer,
der var betinget af de menneskelige organers begrænsning. For det

andet gjorde anvendelsen af maskiner det for første gang muligt al
udnytte de kolossale nye energikilder, dampens, gassens og elektri
citetens drivkraft, i produktionsprocessen. For det tredie gjorde
maskinanvendelsen det muligt for kapitalen at tage videnskaben
i produktionens tjeneste, hvilket udvidede mennesket herredom
me over naturen og åbnede stadig nye muligheder for forøgelse
af arbejdets produktivitet. Den kapitalistiske produktionsmåde
befæstedes på grundlag af den maskinelle storindustri.
Den industrielle revolution. Begyndelsen til den maskinelle
storindustri blev gjort i England. I dette land fandtes gunstige hi
storiske betingelser for en hurtig udvikling af den kapitalistiske
produktionsmåde: den tidlige ophævelse af livegenskabet og af
skaffelsen af den feudale opsplittethed, den borgerlige revolutions
sejr i det 17. århundrede, den voldelige fordrivelse af bønderne fra
jorden og desuden akkumuleringen af kapital ved stærkt udbredt
handel og udplyndring af kolonierne.
I midten af det 18. århundrede var England et land med mange
manufakturer. Tekstilindustrien var den vigtigste industrigren.
Det var inden for denne branche, at den industrielle revolution
begyndte, som fandt sted i England i sidste trediedel af det 18. og
første fjerdedel af det 19. århundrede.
Markedets udvidelse og kapitalisternes profitbegær gjorde det
nødvendigt at forbedre produktionsteknikken. Inden for bomulds
industrien, der udviklede sig hurtigere end de andre industrigrene,
var det manuelle arbejde fremherskende. De vigtigste operationer
inden for bomuldsindustrien var spinding og vævning. Spindernes
arbejdsprodukt var vævernes arbejdsmateriale. Den stigende efter
spørgsel efter bomuldsstoffer øvede først og fremmest indflydelse
på væveteknikken: i 1733 blev flyveskyttelen opfundet, som for
doblede væverens arbejdsproduktivitet. Dette bevirkede, at spin
dingen ikke kunne følge med vævningen. I manufakturerne stod
vævestolene ofte stille, fordi der manglede garn. Det blev bydende
nødvendigt at forbedre spindeteknikken.
Denne opgave blev løst (i årene 1765—67) ved opfindelsen af
spindemaskiner, som hver var udstyret med 15—20 spindler.
Drivkraften til de første maskiner var mennesket selv eller træk
dyr, senere fremkom der maskiner, som blev drevet ved vand
kraft. Yderligere tekniske forbedringer gjorde det muligt ikke blot
at producere mere garn, men også at forbedre dets kvalitet. Ved
slutningen af det 18. århundrede fandtes der allerede spindemaski
ner med op til 400 spindler. Som følge af disse opfindelser voksede
arbejdsproduktiviteten inden for spinderiet betydeligt.

Nu opstod der en ny skævhed inden for bomuldsindustrien:
spinderiet distancerede væveriet. Denne skævhed blev overvundet
ved opfindelsen af den mekaniske vævestol i 1785. Efter en række
forbedringer vandt den mekaniske vævestol vid udbredelse i Eng
land og havde i 1840-erne fuldstændigt fortrængt håndvævningen.
Der fandt også afgørende forandringer sted i behandlingen af
de færdige stoffer — blegning, farvning og trykning. Anvendelse
af kemiske metoder afkortede disse processers varighed og for
bedrede produkternes kvalitet.
De første tekstilfabrikker blev bygget ved floderne, og maski
nerne blev drevet af vandhjul. Dette begrænsede stærkt mulig
hederne for at anvende maskinteknik. En ny kraftmaskine, der
ikke var afhængig af beliggenhed og årstider, blev en nødven
dighed. En sådan var dampmaskinen (opfundet i Rusland i 1763,
uden dengang at finde nogen udbredelse; opfundet i England i
1784).
Dampmaskinens anvendelse fik uhyre betydning. Dampmaski
nen er en kraftmaskine af universel betydning, fri for de talrige
mangler, der hefter ved anvendelsen af vandkraft. Drevet af kul
og vand repræsenterer dampmaskinen en kraftkilde, som fuld
stændig står under menneskets kontrol. Den kan flyttes, den be
frier industrien fra at være stedbundet til naturens energikilder og
gør det muligt at koncentrere produktionen hvor som helst.
Dampmaskinen fandt hurtig udbredelse ikke alene i England,
men også uden for dets grænser, og skabte forudsætningerne for
fremkomsten af store fabrikker med talrige maskiner og mange
arbejdere.
Maskinerne revolutionerede produktionen inden for alle bran
cher af industrien. De indførtes ikke alene i bomuldsindustrien,
men fandt også anvendelse i uld-, hør- og silkeindustrien. Snart
blev der også opfundet metoder til at anvende dampmaskinen i
transporten: i 1807 blev det første dampskib bygget i USA, og i
1825 blev den første jernbane anlagt i England.
I begyndelsen blev maskinerne fremstillet i manufakturer ved
håndkraft. De var dyre, lidet ydedygtige og ufuldkomne. Manu
fakturerne formåede ikke at fremstille maskiner i de mængder,
der krævedes til den hurtigt voksende industri. Problemet blev
løst ved overgangen til maskinel fremstilling af maskiner. Der op
stod en ny, hurtigt voksende industrigren, maskinbygningsindustrien. De første maskiner blev fortrinsvis fremstillet af træ.
Senere blev maskinernes trædele erstattet af metaldele. Træets

udskiftning med metal, som forøgede maskinernes levetid og
soliditet, gjorde det muligt at arbejde med en hastighed og et pres,
som før havde været utænkeligt. Ved slutningen af det 19. århun
drede blev der opfundet mekaniske hamre og presser samt værk
tøjsmaskiner — drejebænke, siden fræsemaskiner og borema
skiner.
Til fremstilling af maskiner, lokomotiver, skinner og damp
skibe krævedes der uhyre mængder jern og stål. Metallurgien
kom ind i en rivende udvikling. Ved udviklingen af metallurgien
spillede opdagelsen af metoder til udsmeltning af jernmalm med
mineralsk brændsel i stedet for trækul en stor rolle. Højovenene
blev stadig forbedret. I 1830-erne begyndte man at anvende
varmluftsblæsning i stedet for koldluft, hvilket fremskyndede
processen i højovnen og medførte betydelige besparelser i brænd
sel. Der blev opfundet nye, mere effektive metoder til stålsmelt
ning. Dampmaskinens udbredelse og metallurgiens vækst skabte
behov for uhyre mængder stenkul, hvilket medførte en hastig
udvikling af kulindustrien.
Den industrielle revolution bevirkede, at England blev hele
verdens industriværksted. Efter England fandt den maskinelle
produktion udbredelse i andre lande i Europa og Amerika.
Den industrielle revolution i Frankrig fandt sted i årtierne efter den bor
gerlige revolution 1789—179-1. Først i anden halvdel af det 19. århundrede
blev den kapitalistiske fabrik dominerende inden for fransk industri.
I Tyskland bevirkede landets feudale splittethed og de feudale forholds
vedvarende eksistens, at den industrielle revolution kom senere end i Eng
land og Frankrig. I Tyskland begyndte storindustriens udvikling først i
1840-erne og tog særlig fart efter Tysklands samling til en enhedsstat i 1871.
I Amerikas Forenede Stater opstod storindustrien i begyndelsen af det 19.
århundrede. Efter borgerkrigen 1861—1865 kom den amerikanske maskinelle
industri ind i en rask udvikling, idet den benyttede sig af den engelske indu
stris tekniske landvindinger og af tilstrømningen fra Europa af ledig kapital
og faglærte arbejdere.
I Husland begyndte overgangen fra manufakturen til det maskinelle stadium
i produktionen før afskaffelsen af livegenskabet, men udviklede sig i fuldt
omfang i de første årtier efter bondereformen af 1861. Også efter afskaffel
sen af livegenskabet virkede de mangfoldige levn fra feudalordningen hæm
mende på overgangen fra håndkraft til maskiner i industrien. Dette kom
særlig tydeligt til udtryk i grubeindustrien i Ural.

Den kapitalistiske industrialisering. Den industrielle revolu
tion lagde grunden til den kapitalistiske industrialisering. Funda
mentet for industrialiseringen er sværindustrien, fremstillingen af
produktionsmidler.

Den kapitalistiske industrialisering gennemføres spontant, un
der kapitalisternes stræben efter profit. Den begynder som oftest
med udviklingen af /etindustrien, d. v. s. de brancher, der fremstil
ler personlige forbrugsgenstande. 1 disse brancher kan man nøjes
med mindre investering, kapitalens omslag er hurtigere, og det er
lettere at hente profitten hjem end i sværindustrien, d. v. s. de
brancher, der fremstiller arbejdsredskaber og andre produktions
midler, maskiner, metal og brændsel. Sværindustrien begynder
først sin udvikling efter et længere tidsrum, i hvilket der er blevet
akkumuleret profit i letindustrien. Denne profit pumpes efter
hånden over i sværindustrien. Den kapitalistiske industrialisering
er altså en proces, der varer mange årtier.
I England f. eks. udviklede tekstilindustrien sig i lang tid hurtigere end
den øvrige industri. Gennem hele første halvdel af det 19. århundrede var den
den vigtigste og mest udviklede gren af den engelske industri. I anden halvdel
af det 19. århundrede begyndte sværindustrien at spille den ledende rolle.
Denne rækkefølge i udviklingen af industrigrenene kan man også konstatere
i andre kapitalistiske lande.
1 anden halvdel af det 19. århundrede fortsatte udviklingen inden for metallurgien. smelteteknikken forbedredes, og højovnene blev større. Produktionen
af råjern steg hurtigt. I England androg råjernsproduktionen i 1800 193.000
tons, i 1850 2.285.000 t, i 1870 6.059.000 t og i 1880 7.873.000 t; og i USA
i 1800 41.000 t, i 1850 573.000, i 1870 1.692.000 t og i 1880 3.897.000 t.

Indtil sidste trediedel af det 19. århundrede var dampmaskinen
den eneste slags kraftmaskine i industri og transportvæsen. Dam
pen spillede en uhyre rolle ved udviklingen af den maskinelle
industri. Gennem hele det 19. århundrede blev dampmaskinen for
bedret, dampmaskinernes kapacitet voksede og ligeledes nytte
virkningen af varmeenergien. I 1880-erne blev dampturbinen op
fundet. På grund af sine fortrin fortrængte den dampmaskinen
fra en række industrigrene.
Men jo mere storindustrien voksede, desto mere blev dampens
mangler som drivkraft åbenbare. Der blev opfundet en helt ny
type kraftmaskine, forbrændingsmotoren, først gasmotoren (1877)
og dernæst dieselmotoren til flydende brændstof (1893). I sidste
trediedel af det 19. århundrede dukkede der en ny stor kraftkilde
op på det økonomiske livs arena, med endnu storre revolutione
rende virkning på produktionen, nemlig elektriciteten.
I det 19. århundrede erobrede den maskinelle teknik den ene
industrigren efter den anden. Minedriften, brydningen af malm
og kul. udvikledes. Olieudvindingen blev forøget efter opfindelsen
af forbrændingsmotoren. Den kemiske industri undergik en om

fattende udvikling. Den hastige udvikling af den maskinelle stor
industri var ledsaget af forstærket anlæg af jernbaner.
Den kapitalistiske industrialisering gennemføres med midler,
der stammer dels fra udbytning af lønarbejderne og ruinering af
bønderne i hjemlandet, dels fra udplyndring af de arbejdende
masser i andre lande, i særdeleshed kolonierne. Den fører uund
gåeligt til en skærpelse af kapitalismens modsigelser, til forarmel
se af arbejdernes, bøndernes og håndværkernes millionmasser.
Historien kender forskellige veje til kapitalistisk industriali
sering. Den første vej til kapitalistisk industrialisering er erobring
og udplyndring af kolonier. Således udvikledes Englands industri.
England bemægtigede sig kolonier i alle egne af verden og pum
pede gennem to århundreder uhyre profitter derfra over i den
hjemlige industri.
Den anden vej er krige og kontributioner, der af de sejrende
lande pålægges de besejrede. Således tvang Tyskland efter at have
besejret Frankrig i den fransk-preussiske krig dette land til at
betale 5 milliarder franc i kontributioner og anbragte dem i sin
egen industri.
Den tredie vej er koncessioner og lån på sådanne betingelser,
at de efterblevne lande økonomisk og politisk kommer i kloerne
på de kapitalistisk udviklede lande. Tsar-Rusland ydede f. eks.
koncessioner til og modtog lån fra vestmagterne på trællebetingelser for på den måde efterhånden at komme i gang med industriali
seringen. Dette førte til, at Tsar-Rusland blev forvandlet til en
halvkoloni.
I de enkelte landes historie har disse forskellige veje til kapita
listisk industrialisering ofte krydset og suppleret hverandre. Et
eksempel herpå har man i Amerikas Forenede Staters økonomiske
historie. USAs sværindustri opstod ved midler dels fra udenland
ske lan og langfristede kreditter, dels også fra hemningsløs ud
plyndring af Amerikas oprindelige befolkning.
Trods den maskinelle industris udvikling i de borgerlige lande
lever og arbejder den overvejende del af befolkningen i den kapi
talistiske verden stadig under forhold, hvor den primitive, manuel
le teknik råder.
Byernes og industricentrernes vækst. Dannelsen af proletarer
nes klasse. Den kapitalistiske industrialisering medførte en hur
tig vækst af byer og industricentrer. Antallet af europæiske stor
byer (med over 100.000 indbyggere) 7-dobledes i løbet af det 19.
århundrede. Bybefolkningens relative størrelse voksede uafbrudt
på bekostning af landbefolkningen. I England var allerede ved

midten af det 19. og i Tyskland ved begyndelsen af det 20. år
hundrede over halvdelen af den samlede befolkning bosat i byerne.
I kapitalismens manufakturperiode dannede lønarbejdernes
masser endnu ikke nogen fast klasse af proletarer. Manufakturer
nes arbejdere var forholdsvis fåtallige og i betydelig grad knyttet
til landbruget, de var fordelt på mangfoldige små værksteder og
opsplittet af snævre lavsinteresser.
Som resultat af den industrielle revolution og den videre ud
vikling af den maskinelle industri i de kapitalistiske lande opstod
industriproletariatet. Arbejderklassen voksede hurtigt, og dens
rækker fyldtes uafladeligt af ruinerede bønder og håndværkere.
Med den maskinelle storindustris vækst blev de første arbejder
generationers lokal-, lavs- og standsinteresser og fordomme og de
res utopiske længsler efter at genvinde den middelalderlige hånd
værkers stilling efterhånden overvundet. Arbejdermasserne for
enedes til een klasse, proletariatet. Til karakteristik af proletaria
tets tilblivelse som klasse skrev Engels: »Således blev den forevi
get, voksede talmæssigt og dannedes som en særlig klasse med
særlige interesser og en særlig historisk mission ved udviklingen
af den kapitalistiske produktion, den moderne industri og land
brugets stordrift.«1)
I England udgjorde antallet af arbejdere i industri og transportvæsen
i 1820-erne ca. 2 millioner, i de næste hundrede år blev det mere end tre
doblet.
I Frankrig fandtes der i 1860-erne ca. 2 millioner arbejdere i industri og
transportvæsen, ved begyndelsen af det 20. århundrede ca. 3,8 millioner.
I Amerikas Forenede Stater androg antallet af arbejdere i industri og
transportvæsen i 1859 1,8 millioner mennesker, i 1899 — 6,8 millioner.
I Tyskland forøgedes antallet af arbejdere i industri og transportvæsen fra
700.000 mennesker i 1848 til 5 millioner mennesker i 1895.
1 Rusland skred dannelsen af arbejderklassen hurtigt frem efter afskaffel
sen af livegenskabet. 1 1865 var der i store fabrikker og værker, i minerne
og ved jernbanerne beskæftiget 706.000 mennesker, men i 1890 1.433.000.
Således var antallet af arbejdere i store kapitalistiske virksomheder blevet
mere end fordoblet på 25 år. I slutningen af 1890-erne var antallet af arbej
dere i store fabrikker og værker, i minerne og ved jernbanerne i 50 guvernementer i det europæiske Rusland vokset til 2.207.000 og i hele Rusland til
2.792.000.

I)cn kapitalistiske fabrik. Maskinen som kapitalens middel til
udbytning af lenarbejdet. Den kapitalistiske fabrik er en stor
’) Friedrich Engels, Arbejderbevægelsen i Amerika, se Die Lage der arbeitende Klasse in England, s. 381. Berlin 1952.

industrivirksomhed, baseret på udbytning af lønarbejdere og an
vendelse af et maskinsystem til fremstilling af varerne.
Et maskinsystem er en samling arbejdsmaskiner, der samtidig
udfører ensartede operationer i produktionen (f. eks. ensartede
vævestole), eller en samling uensartede arbejdsmaskiner, der gen
sidigt supplerer hverandre. Et system af uensartede maskiner
udgør en kombination af delarbejdsmaskiner, som er baseret på
en opdeling af produktionsoperationerne imellem dem. Hver del
maskine leverer arbejde til den næste. Eftersom alle disse maski
ner arbejder samtidigt, befinder produktet sig hele liden på for
skellige stadier af produktionsprocessen og går fra den ene fase
i produktionen til den anden.
Ved hjælp af maskinerne mekaniseres arbejdet. Anvendelsen af
maskinerne giver en vældig vækst af arbejdsproduktiviteten og en
sænkning af varernes værdi. Maskinerne gør det muligt at frem
stille den samme mængde varer med anvendelse af meget mindre
arbejde eller med samme mængde arbejde at fremstille betydeligt
flere varer.
I det 19. århundrede krævedes der, når en vis bomuldsmængde skulle
forarbejdes til garn ved maskinkraft, 180 gange mindre arbejdstid end ved
anvendelse af en hånddreven rok. Ved hjælp af maskinerne kunne en voksen
arbejder eller et ungt menneske i een time trykke lige så meget firefarvet
kattun som tidligere 200 voksne arbejdere med håndkraft. I det 18. århun
drede fremstillede en arbejder med den arbejdsdeling, der fandtes indenfor
manufakturen, 4.800 nåle om dagen — i det 19. århundrede fremstillede een
arbejder, der betjente fire maskiner, op til 600.000 nåle om dagen.

Under den kapitalistiske produktionsmåde tilegner maskinernes
ejere, kapitalisterne, sig alle de fordele, der er forbundet med deres
anvendelse, og profitten vokser.
Fabrikken er den højeste form for kapitalistisk samvirke. Det
kapitalistiske samvirke, i form af fælles arbejde, der udføres i
forholdsvis stor målestok, gør det nødvendigt at indrette en særlig
funktion: ledelse, overvågning og koordination af de enkelte
arbejder. 1 den kapitalistiske virksomhed varetages ledelsesfunk
tionen af kapitalisten, og den har sine særlige træk, idet den
samtidig optræder som udbytningsfunktion, som kapitalens ud
bytning af lønarbejderne. Kapitalisten er ikke kapitalist, fordi han
leder en industrivirksomhed; det forholder sig omvendt, han
bliver virksomhedens leder, fordi han er kapitalist.
Allerede ved det kapitalistiske simple samvirke frigør kapitali
sten sig for det fysiske arbejde. Efterhånden som arbejdssamvirkets målestok bliver større, frigør han sig også for den funktion,

der består i umiddelbart og stadigt opsyn med arbejderne. Denne
funktion går over til en særlig kategori af lønnede medarbejdere
arbejdsledere og mestre —, som på kapitalistens vegne fører
kommandoen i virksomheden. Efter sit væsen er den kapitalistiske
ledelse despotisk.
Med overgangen til fabrikken skaber kapitalen en særlig, kapi
talistisk arbejdsdisciplin. Den kapitalistiske arbejdsdisciplin har
sulten som baggrund. Arbejderen lever under en stadig trusel om
at blive afskediget fra fabrikken og i frygt for at havne i de
arbejdsløses rækker. I den kapitalistiske fabrik hersker kaserne
disciplin. Arbejderne straffes med pengebøder og fradrag i
lønnen.
Maskinen som sådan er et kraftigt middel til lettelse af arbejdet
og forøgelse af dets produktivitet. Men under kapitalismen er ma
skinen et middel til øget udbytning af lønarbejdet.
Fra den første dag den blev anvendt, har maskinen været ar
bejderens konkurrent. Den kapitalistiske anvendelse af maskiner
tager først og fremmest eksistensmidlerne fra titusinder og hun
dredtusinder af arbejdende mennesker, der anvender håndkraft, og
gør dem overflødige. På grund af storstilet indførelse af damp
drevne vævestole blev således 800.000 engelske vævere smidt på
gaden. Millioner af indiske vævere blev udleveret til hunger og
død, fordi de indiske håndvævede stoffer ikke kunne konkurrere
med de engelske maskinfremstillede. Som følge af den voksende
inaskinanvendelse og maskinernes forbedring bliver et stadigt
stigende antal lønarbejdere fortrængt af maskinerne, afskediget
fra den kapitalistiske fabrik og sat på gaden, hvor de øger den
voksende hær af arbejdsløse.
Maskinen forenkler produktionsprocessen og gør anvendelse af
stor muskelstyrke fra arbejderens side overflødig. Derfor drager
kapitalen ved overgangen til maskinel teknik i vid målestok kvin
der og born ind i produktionen. Kapitalisten tvinger dem til at
arbejde under hårde vilkår til en ussel løn. Dette medfører høj
børnedødelighed i arbejderfamilierne og fysisk og moralsk for
krøbling af kvinder og børn.
Maskinen åbner vide muligheder for at nedsætte den arbejds
tid, der er nødvendig til varens produktion, og derved skaber den
forudsætninger for at afkorte arbejdsdagen. Den kapitalistiske an
vendelse af maskinerne medfører imidlertid en forlængelse af
arbejdsdagen. 1 sit profitbegær stræber kapitalisten efter at ud
nytte maskinen mest muligt. For det første, jo længere maskinen
er nyttigt beskæftiget i løbet af arbejdsdagen, desto hurtigere

betaler den sig. For det andet, jo længere arbejdsdagen er, og jo
bedre maskinen udnyttes, desto mindre er faren for, at den bliver
forældet, og at det lykkes andre kapitalister at installere bedre
eller billigere maskiner og derved opnå gunstigere produktions
betingelser. Derfor stræber kapitalisten efter at udstrække ar
bejdsdagen længst muligt.
I kapitalistens hænder bruges maskinen til at presse mere arbej
de ud af arbejderen i et givet tidsrum. Overdreven arbejdsintensitet, snæver plads i fabrikkerne, utilstrækkeligt med luft og lys og
mangel på beskyttelsesforanstaltninger under arbejdet fører til,
at arbejderne i massemålestok angribes af erhvervssygdomme,
at deres helbred undergraves og deres liv forkortes.
Maskinteknikken åbner vide muligheder for at anvende viden
skaben i produktionsprocessen, at give arbejdet mere mening og
indhold og gøre det mere skabende. Den kapitalistiske anvendelse
af maskinerne fører imidlertid til, at arbejderen bliver et vedhæng
til maskinen. Ensformigt og udmattende fysisk arbejde er arbej
derens lod. Åndeligt arbejde bliver et privilegium for specialister,
ingeniører, teknikere og videnskabsmænd. Videnskaben adskilles
fra arbejdet og tjener kapitalen. Under kapitalismen uddybes sta
dig stærkere modsætningen mellem legemligt og åndeligt arbejde.
Maskinen betyder, at menneskets magt over naturkræfterne er
blevet større. Ved at forøge arbejdsproduktiviteten forøger maski
nen samfundets rigdom. Denne rigdom tilfalder imidlertid kapi
talisterne, medens arbejderklassen, samfundets vigtigste produk
tivkraft, kommer i en stadig dårligere stilling.
Marx påviste i »Kapitalen«, at det ikke er maskinerne i sig selv,
der er arbejderklassens fjende, men det kapitalistiske system, af
hvilket de benyttes. Han skrev, at »maskinerne i sig selv forkorter
arbejdstiden, men anvendt på kapitalistisk vis forlænger de ar
bejdsdagen; i sig selv gør de arbejdet lettere, men anvendt på
kapitalistisk vis øger de dets intensitet; i sig selv er de en sejr for
mennesket over naturkræfterne, men anvendt på kapitalistisk vis
tvinger de mennesket ind under naturkræfternes åg; i sig selv
forøger de producentens rigdom, men anvendt på kapitalistisk vis
gør de ham fattig.«1)
Med de kapitalistiske forholds opståen begynder straks klasse
kampen mellem lønarbejderne og kapitalisterne. Den føres gen
nem hele manufakturperioden, men med overgangen til maskinel
produktion får den bredt omfang og overordentlig skarphed.
*) Karl Marx, Kapitalen, bd. I, s. 464, Berlin 1953.

Det første udtryk for protest fra den umodne arbejderbevægelses side mod
de fordærvelige følger af den kapitalistiske anvendelse af maskinteknikken
bestod i forsøg på at ødelægge maskinerne. Den første klippemaskine, op
fundet i 1758, blev brændt af arbejderne, som efter maskinens indførelse
stod uden arbejde. I begyndelsen af det 19. århundrede bredte der sig i Eng
lands industridistrikter en kraftig bevægelse, >maskinstormerne«, der først
og fremmest var rettet mod den dampdrevne vævestol. Der krævedes tid og
erfaring, før arbejderklassen erkendte, at dens undertrykkelse og nød ikke
skyldtes selve maskinerne, men den kapitalistiske anvendelse af dem.

Kapitalisterne har i vid udstrækning benyttet sig af maskinen
som et stærkt våben til undertrykkelse af arbejdernes periodiske
revolter, strejker o. s. v. mod kapitalismens selvherskerdømme.
Efter 1830 blev et betydeligt antal opfindelser i England frem
kaldt direkte for at tjene kapitalisternes klassekamp mod arbej
derne, idet kapitalisterne ved at formindske antallet af beskæf
tigede arbejdere og anvende mindre kvalificeret arbejdskraft ville
bryde arbejdernes modstand mod kapitalens åg.
Således medførte den kapitalistiske anvendelse af maskiner en
forværring af arbejdernes stilling og en tilspidsning af klassemod
sætningerne mellem arbejde og kapital.
Storindustrien og landbruget. Storindustriens udvikling førte
til, at man også anvendte maskiner inden for landbruget. Mulig
heden for at anvende maskiner er en af de vigtigste fordele ved
stordriften. Maskinerne forøger i uhyre målestok arbejdsproduktiviteten i landbruget. Men de ligger uden for småbrugets række
vidde, da der kræves betydelige midler for at kunne købe dem.
Maskinerne kan anvendes effektivt i storbruget, hvor der er tale
om store landbrugsarealer, og hvor der optages en produktion af
industriplanter etc. Når storbruget baseres på maskinteknik, an
vendes der betydeligt mindre arbejde pr. produktionsenhed end
i småbruget, der er baseret på efterbleven teknik og manuelt
arbejde. Som følge heraf kan småbruget ikke klare sig i konkur
rencen med det kapitalistiske storbrug.
Under kapitalistiske forhold fremskynder udbredelsen af land
brugsmaskiner lagdelingen blandt bønderne. »Den systematiske
anvendelse af maskiner i landbruget fortrænger den patriarkalske
’almindelige’ bonde med samme ubønhørlighed, som den damp
drevne vævestol fortrænger den hjemmearbejdende håndvæver.«’)
Kapitalismen højner landbrugets teknik og driver den fremad,
men den kan ikke gøre det på anden måde end ved at ruinere en
’) V. I. Lenin, Kapitalismens udvikling i Rusland, se Værker, bd. 3, s. 193—
194, russisk.

mængde småproducenter. Samtidig er den lønnede arbejdskraft i
landbruget så billig, at mange storbrug ikke anvender maskiner,
men foretrækker at anvende manuelt arbejde. Dette bremser ud
viklingen af maskinteknikken i landbrugsproduktionen.
Den kapitalistiske anvendelse af maskiner inden for landbruget
medfører uundgåeligt en skærpelse af udbytningen af landbrugs
proletariatet gennem forøgelse af arbejdsintensiteten. F. eks. blev
en i sin tid vidt udbredt slåmaskine i Rusland kaldt »pandevar
mer«, fordi arbejdet med den krævede stor legemlig anstrengelse.
Under kapitalismens maskinperiode fuldbyrdes industriens ad
skillelse fra landbruget, og modsætningen mellem land og by ud
dybes og tilspidses. Under kapitalismen ligger udviklingen inden
for landbruget uforholdsmæssigt langt tilbage for industrien.
Lenin har påvist, at landbruget i de kapitalistiske lande i begyn
delsen af det 20. århundrede målt efter dets tekniske og økonomi
ske niveau stod manufakturstadiet nærmere.
Under kapitalismen foregår indførelsen af maskinteknik i landbrugspro
duktionen betydeligt langsommere end i industrien. Medens dampmaskinen
gjorde det muligt at gennemføre radikale tekniske forandringer i industrien,
fandt den i landbruget kun anvendelse i form af damptærskeværket. Siden
blev tærskning, rensning og sortering af kornet forenet i det kombinerede
mekaniske tærskeværk. Først i sidste fjerdedel af det 19. århundrede be
gyndte man at anvende hestetrukne høstmaskiner, selvbindere. Larvefods
traktoren blev opfundet allerede i 1880-erne og hjultraktoren i begyndelsen
af det 20. århundrede, men man begyndte først at anvende traktorer i større
eller mindre omfang i det kapitalistiske storbrug i 1920-erne, navnlig i USA.
Den vigtigste drivkraft i landbruget i de fleste af den kapitalistiske ver
dens lande er imidlertid stadigvæk trækdyrene, og den hestetrukne plov,
harve og kultivator er de vigtigste jordbehandlingsredskaber.

Kapitalismen gør arbejdet og produktionen samfundsmæssig.
Grænserne for anvendelse af maskiner under kapitalismen. På
grundlag af maskinteknikken blev der under kapitalismen opnået
et stort fremskridt i udviklingen af samfundets produktivkræfter,
sammenlignet med den feudale produktionsmåde. Den maskinelle
storindustri medførte en dybtgående omvæltning i hele det økono
miske liv. Maskinen blev den revolutionerende kraft, som om
skabte samfundet.
»Overgangen fra manufaktur til fabrik betegner en fuldstændig
teknisk omvæltning, der fortrængte håndværksmesterens gennem
århundreder erhvervede manuelle færdighed: og denne tekniske
omvæltning efterfølges uundgåeligt af den krassest tænkelige om
kalfatring af de samfundsmæssige produktionsforhold, en defini
tiv spaltning mellem de grupper, der deltager i produktionen, et

fuldstændigt brud med traditionerne, en tilspidsning og udbredelse
af alle kapitalismens dystre sider, men kapitalismen forvandler
samtidig arbejdet til samfundsmæssigt arbejde i massemålestok.
Den maskinelle storindustri er altså kapitalismens sidste ord, det
sidste ord både for dens negative og dens positive momenter’s
vedkommende.«x)
På grundlag af den maskinelle storindustri foregår den spon
tane proces, ved hvilken kapitalen gennemfører en omfattende
forvandling af arbejdet til samfundsmæssigt arbejde.
For det første bevirker anvendelsen af maskiner, at industri
produktionen mere og mere koncentreres i storvirksomheder.
Maskinen i sig selv kræver, at mange arbejdere arbejder sammen.
For det andet foregår der under kapitalismen en yderligere
samfundsmæssig arbejdsdeling. Antallet af brancher i industri og
landbrug vokser. Samtidig bliver de enkelte brancher og virksom
heder mere og mere afhængige af hverandre. Ved den vidtgående
specialisering af brancherne bliver den fabrikant, der f. eks.
fremstiller stoffer, direkte afhængig af den fabrikant, der frem
stiller garn, og denne igen af den kapitalist, der producerer bom
uld, af den, der ejer maskinfabrikken, kulgruben o. s. v.
For det tredie forsvinder den opsplittethed i små økonomiske
enheder, der var karakteristisk for naturaløkonomien, og de små
lokale markeder smelter sammen til et stort nationalt marked og
verdensmarked.
For det fjerde fortrænger kapitalismen med sin maskinteknik
de forskellige former for personlig afhængighed, som den arbej
dende tidligere var bundet af. Det frie lønarbejde bliver grund
laget for produktionen. Befolkningen flytter i stor stil fra hjem
egnen, hvilket sikrer en uafladelig tilstrømning af arbejdskraft til
de voksende industrigrene.
For det femte medfører udbredelsen af den maskinelle produk
tion, at der opstår en mængde industricentrer og storbyer. Samfun
det spaltes mere og mere i to antagonistiske hovedklasser — kapi
talisternes klasse og lønarbejdernes klasse.
At arbejdet og produktionen på grundlag af den maskinelle tek
nik blev samfundsmæssige, var et betydeligt skridt fremad i
samfundets progressive udvikling. Men kapitalisternes egennytte
og profitbegær sætter bestemte grænser for udviklingen af produk
tivkræfterne.
i) V. I. Lenin, Kapitalismens udvikling i Rusland, se Værker, bd. 3, s. 397,
russisk.

Fra el samfundsmæssigt synspunkt er anvendelsen af maskiner
fordelagtig, når det arbejde, der anvendes til maskinens produk
tion, er mindre end det arbejde, der spares ved dens anvendelse, og
også når maskinen gør arbejdet lettere. Det, der har betydning
for kapitalisten, er imidlertid hverken besparelser i samfundets
arbejde eller lettelser i den beskæftigedes arbejde, men besparel
serne i arbejdsløn. For kapitalisten er grænserne for maskinanvendelse derfor betydeligt snævrere. De bestemmes af forskellen mel
lem maskinens pris og arbejdslønnen til de arbejdere, som den
fortrænger. Jo lavere arbejdslønnen er, desto mindre er kapitali
sten tilbøjelig til at indføre maskiner. Derfor anvendes der stadig
væk i vid udstrækning manuelt arbejde i industrien selv i de
mest udviklede kapitalistiske lande.
Den maskinelle storindustri har skærpet konkurrencekampen
mellem kapitalisterne og har forstærket spontaniteten og anarkiet
i hele den samfundsmæssige produktion. Den kapitalistiske anven
delse af maskiner har ikke alene ført til en hurtig udvikling af
samfundets produktivkræfter, men også til en overordentlig for
øgelse af kapitalens undertrykkelse af arbejdet og en tilspidsning
af alle modsigelser inden for den kapitalistiske produktionsmåde.

SAMMENFATNING

1. Overgangen fra manufaktur til maskinel storindustri
betød en industriel revolution. For overgangen til den maski
nelle industri var følgende af uhyre betydning: opfindelsen
af dampmaskinen, forbedringen af metoderne til udsmeltning
af metal og fremstillingen af maskiner, der producerer ma
skiner. Maskinen erobrede det ene område efter det andet
inden for vareproduktionen.

2. Sammen med kapitalismens vækst foregår der en kapi
talistisk industrialiseringsproces i de vigtigste lande i Europa
og Amerika. Den kapitalistiske industrialisering begynder
som regel med udvikling af letindustrien. Udplyndring af ko
lonier og overvundne lande og desuden lån på trællebetingel
ser spiller en stor rolle for de kapitalistiske landes industriali
sering. Den er baseret på udbytning af lønarbejdet og forstær
ker ruineringen af de brede bonde- og håndværkermasser.
Den fører til yderligere vækst af den samfundsmæssige ar

bejdsdeling, fuldbyrder industriens adskillelse fra landbruget
og skærper modsætningen mellem by og land.
3. Den kapitalistiske fabrik er en storvirksomhed, der hvi
ler på udbytning af lønarbejdere og anvender maskinsystemet til varefremstillingen. I den kapitalistiske fabrik har
ledelsen despotisk karakter. I det kapitalistiske samfund led
sages anvendelsen af maskiner af en større arbejdsbyrde for
lønarbejderen, udbytningen forstærkes, kvinder og børn dra
ges ind i produktionen for en ussel løn. Kapitalistisk maskinel
produktion fuldbyrder adskillelsen mellem åndeligt og legem
ligt arbejde og skærper modsætningen mellem dem.

i. Udviklingen af den maskinelle storindustri medfører, at
byerne vokser, at bybefolkningen øges på bekostning af land
befolkningen, at der dannes en klasse af lønarbejdere, prole
tariatet, og at dens antal vokser. Under kapitalismen ligger
landbruget uforholdsmæssigt tilbage for industrien. Den til
tagende anvendelse af maskiner i landbruget fremskynder
opløsningen blandt bønderne.
5. Den maskinelle storindustri spiller en historisk progres
siv rolle, den medfører, at arbejdsproduktiviteten vokser, og
at kapitalen forvandler arbejdet til samfundsmæssigt arbejde.
Grænserne for anvendelsen af maskiner under kapitalismen
bestemmes af, at kapitalisterne kun indfører maskiner i de
tilfælde, hvor de koster mindre end lønnen til de arbejdere,
maskinen fortrænger.

7. KAPITEL

Kapital og merværdi. Kapitalismens
økonomiske grundlov
Grundlaget for det kapitalistiske systems produktionsforhold.
Med overgangen fra manufaktur til maskinel storindustri blev den
kapitalistiske produktionsmåde herskende. I stedet for håndværk
stederne og manufakturerne, der beroede på manuelt arbejde, op
stod der inden for industrien fabrikker og værker, hvor arbejdet
udførtes med komplicerede maskiner. Inden for landbruget opstod
der store kapitalistiske brug, der benyttede sig af videnskabelige

dyrkningsmetoder og landbrugsmaskiner. Der opstod en ny tek
nik. nye produktivkræfter udfoldede sig, nye kapitalistiske pro
duktionsforhold blev herskende. Undersøgelsen af produktions
forholdene i det kapitalistiske samfund i deres opståen, ud
vikling og nedgang udgør hovedindholdet af Marx’ »Kapitalen«.
Grundlaget for produktionsforholdene i det borgerlige samfund
er den kapitalistiske ejendom af produktionsmidler. Den kapi
talistiske ejendom af produktionsmidler er kapitalisternes pri
vatejendom, som ikke er erhvervet ved arbejde, og som anvendes
til udbytning af lønarbejderne. Efter Marx’ klassiske formulering
»hviler den kapitalistiske produktionsmåde på, at de materielle
produktionsbetingelser er tildelt ikke-arbejdere i form af kapital
ejendom og grundejendom, medens massen kun er ejer af den
personlige produktionsbetingelse: arbejdskraften.«1)
Lønarbejdet er grundlaget for den kapitalistiske produktion.
Lønarbejderne er fri for feudale bånd. De er imidlertid berøvet
produktionsmidlerne, og hvis de ikke vil dø af sult, er de nødt
til at sælge deres arbejdskraft til kapitalisterne. Bourgeoisiets ud
bytning af proletariatet er kapitalismens vigtigste kendetegn, og
forholdet mellem bourgeoisi og proletariat er det grundlæggende
klasseforhold i det kapitalistiske samfund.
I de lande, hvor den kapitalistiske produktionsmåde hersker, er
der ved siden af de kapitalistiske forhold bevaret mere eller
mindre betydelige rester af før-kapitalistiske økonomiske former.
»Ren kapitalisme« findes ikke i noget land. I de borgerlige lande
findes foruden den kapitalistiske ejendom godsejernes store jord
ejendom, men også lille privatejendom, der tilhører simple vare
producenter, bønder og håndværkere, der ernærer sig ved eget
arbejde. Under kapitalismen spiller den lille produktion en under
ordnet rolle. De små vareproducenters masser i by og på land ud
byttes af kapitalisterne og godsejerne, af dem, der ejer fabrik
kerne og værkerne, bankerne, handelsvirksomhederne og jorden
Den kapitalistiske produktionsmåde gennemgår under sin ud
vikling to stadier, det før-monopolistiske og det monopolistiske.
Kapitalismens almindelige økonomiske love gælder for begge ud
viklingsstadier. Desuden udmærker den monopolistiske kapitalis
me sig ved en hel række betydningsfulde ejendommeligheder, som
skal omtales senere.
Lad os gå over til undersøgelsen af den kapitalistiske udbyt
nings væsen.
l) Karl Marx, Kritik af Gotha-programmet, se Karl Marx og Friedrich Engels,
Udvalgte Skrifter, bd. II, s. 18, Forlaget Tiden 1952.

Pengenes forvandling til kapital. Arbejdskraften som vare.
Enhver kapital begynder sin tilværelse i form af en bestemt sum
penge. Penge i sig selv er ikke kapital. Når f. eks. små selvstændige
vareproducenter udveksler deres varer, optræder pengene som om
sætningsmiddel, men ikke som kapital. Formlen for vareomsæt
ningen er: V (vare) — P (penge) — V (vare); d. v. s. den ene vare
sælges for at købe den anden. Penge bliver kapital, når de an
vendes med det formål at udbytte fremmed arbejde. Kapitalens
almene formel er P — V — P, d. v. s. køb for salg med vinding
for øje.
Formlen V—P—V betyder, at den ene brugsværdi udveksles med den
anden: vareproducenten afgiver en vare, som han ikke har brug for, og mod
tager ved udvekslingen en anden vare, som han behøver til sit forbrug.
Omvendt er udgangspunktet og slutpunktet ved formlen P—V—P sammenfal
dende: ved processens begyndelse befinder pengene sig hos kapitalisten, og
ved dens slutning står han atter med pengene. Kapitalens bevægelse ville være
formålsløs, hvis kapitalisten ved processens afslutning havde den samme
pengesum som ved begyndelsen. Hele formålet med kapitalistens virksomhed
er, at han ved processen opnår flere penge, end han begyndte med. Følgelig
ser kapitalens almene formel i sin fuldstændige skikkelse sådan ud: P—V—P’,
hvor P’ betyder en forøget sum penge.

Den kapital, kapitalisten indskyder, d. v. s. sætter i omløb, ven
der tilbage til sin ejer med en vis tilvækst. Denne forøgelse af
kapitalen er formålet fra dens besidders side.
Hvorfra kommer denne tilvækst til kapitalen? De borgerlige
økonomer, som gerne vil tilsløre den virkelige kilde til kapitalister
nes berigelse, hævder ofte, at tilvæksten udspringer af vare
omsætningen. Delte standpunkt er uholdbart. Hvis nemlig det,
der udveksles, er varer og pengebeløb af samme værdi, d. v. s. at
de er ækvivalente, kan ingen varebesidder hente større værdi ud
af omsætningen, end der indeholdes i hans egen vare. Hvis det
alligevel skulle lykkes sælgerne at sælge deres varer over disses
værdi, lad os sige 10 pct. over, så ville de, når de optræder som
købere, også være nødt til at betale sælgerne de 10 pct. mere.
Altså vil varebesidderne som købere tabe det, de tjener som
sælgere. Men faktisk kommer der en tilvækst til kapitalen for
hele kapitalistklassen. Øjensynlig må pengebesidderen, der er
blevet kapitalist, på markedet finde en vare, som ved at blive brugt
skaber værdi, tilmed større værdi end den selv rummer. Penge
besidderen må med andre ord på markedet finde en vare, hvis
brugsværdi har den egenskab selv at være kilde til værdi. En
sådan vare er arbejdskraften.
Arbejdskraften er indbegrebet af de legemlige og åndelige evner,

mennesket råder over, og som det tager i anvendelse, når det
producerer materielle goder. Under hvilken som helst samfunds
form er arbejdskraften et nødvendigt element i produktionen. Men
først under kapitalismen bliver arbejdskraften en vare.
Kapitalisme er vareproduktion på dennes højeste udviklings
trin, hvor også arbejdskraften bliver en vare. Med arbejdskraftens
forvandling til vare antager vareproduktionen almen karakter.
Den kapitalistiske produktion beror på lønarbejdet, og kapitali
stens antagelse af arbejderen er intet andet end køb og salg af
varen arbejdskraft: arbejderen sælger sin arbejdskraft, kapitali
sten køber den.
Efter at have ansat arbejderen får kapitalisten fuld rådighed
over hans arbejdskraft. Kapitalisten anvender denne arbejdskraft
i den kapitalistiske produktionsproces, hvor kapitalens forøgelse
finder sted.
Varens arbejdskrafts værdi og brugsværdi. Merværdiloven —
kapitalismens økonomiske grundlov. Som enhver anden vare
sælges arbejdskraften til en bestemt pris, som bestemmes af
denne vares værdi. Hvad bestemmer denne værdi?
For at arbejderen kan bevare sin arbejdsevne, må han tilfreds
stille sine behov for føde, tøj, fodtøj og bolig. Dækningen af de
nødvendige livsfornødenheder betyder en gendannelse af den livs
energi, den muskel-, nerve- og hjerneenergi, arbejderen har for
brugt, en gendannelse af hans arbejdsevne. Desuden har kapitalen
brug for en uafbrudt tilstrømning af arbejdskraft; derfor må
arbejderen have mulighed for at ernære ikke alene sig selv, men
også sin familie. Herved sikres reproduktionen, d. v. s. den stadige
fornyelse af arbejdskraften. Endelig har kapitalen ikke alene brug
for ufaglærte, men også for faglærte arbejdere, der kan betjene
komplicerede maskiner, men erhvervelse af faglige kvalifikatio
ner betinges af visse arbejdsindsatser til uddannelse. Derfor om
fatter udgifterne til produktion og reproduktion af arbejdskraften
også et vist minimum af udgifter til uddannelse af den opvoksende
generation indenfor arbejderklassen.
Af alt dette følger, at værdien af varen arbejdskraft er lig med
værdien af de eksistensmidler, der er nødvendige til arbejderens
og hans families underhold. »Arbejdskraftens værdi bestemmes
ligesom værdien af enhver anden vare af den til produktion og
altså også til reproduktion af denne specifike artikel nødvendige
arbejdstid.« x)
*) Karl Marx, Kapitalen, bd. I, s. 178, Berlin 1953.

Under samfundets historiske udvikling forandres både niveauet
for arbejderens almindelige fornødenheder og midlerne til disse
fornødenheders tilfredsstillelse. Niveauet for arbejderens almin
delige fornødenheder er forskelligt fra land til land. Særegenhe
derne ved den historiske udvikling, vedkommende land har gen
nemgået, og ved de forhold, hvorunder lønarbejderklassen er
blevet til, bestemmer på mangfoldige måder karakteren af hans
fornødenheder. Klimatiske og andre naturforhold øver også en
vis indflydelse på arbejderens behov for føde, klæder og bolig.
I arbejdskraftens værdi indgår ikke alene værdien af de forbrugs
genstande, der er nødvendige til gendannelsen af menneskets fysi
ske kræfter, men også udgifterne til tilfredsstillelse af arbejderens
og hans families kulturelle behov (undervisning af børnene, aviser,
bøger, biograf- og teaterbesøg etc.). Kapitalisterne stræber altid
og alle vegne efter at trykke arbejderklassens materielle og kultu
relle leveniveau så langt ned som muligt.
For at producere indkøber kapitalisten alt, hvad der behøves
dertil: bygninger, maskiner, udstyr, råstoffer og brændsel. Så
antager han arbejdere, og produktionsprocessen i virksomheden
tager sin begyndelse. Når varen er færdig, sælger kapitalisten den.
Den færdige vares værdi omfatter: for det første værdien af de
forbrugte produktionsmidler, nemlig de forarbejdede råstoffer og
det anvendte brændsel, og en vis del af bygningernes, maskinernes
og redskabernes værdi; for det andet en ny værdi, der er skabt
af arbejdernes arbejde i vedkommende virksomhed.
Hvori består denne nye værdi?
Lad os antage, at en times simpelt, gennemsnitligt arbejde ska
ber en værdi, der er lig med 1 dollar, medens værdien af arbejds
kraften for en dag er lig med 6 dollars. I dette tilfælde skal arbej
deren arbejde i 6 timer for at erstatte sin arbejdskrafts værdi for
en dag. Kapitalisten har imidlertid købt arbejdskraften for hele
dagen, og han lader proletaren arbejde ikke 6 timer, men hele
arbejdsdagen, lad os sige 12 timer. I disse tolv timer skaber arbej
deren en værdi, der er lig med 12 dollars, mens værdien af hans
arbejdskraft er lig med 6 dollars.
Nu ser vi, hvori den særlige brugsværdi består, som varen
arbejdskraft har for køberen af denne vare, kapitalisten. Varen
arbejdskrafts brugsværdi er dens evne til at frembringe værdi,
større værdi end den selv har.
Værdien af arbejdskraften og værdien, der skabes ved for
bruget af den, er to forskellige størrelser. Forskellen mellem disse
to størrelser udgør den nødvendige forudsætning for den kapita

listiske udbytning. Den kapitalistiske produktionsmåde forud
sætter, at arbejdsproduktiviteten har nået et forholdsvis højt
niveau, hvor arbejderen kun behøver en del af arbejdsdagen til at
skabe en værdi, der er lig med værdien af hans egen arbejdskraft.
I vort tilfælde får kapitalisten, der har givet 6 dollars ud til
arbejderens løn, en af arbejderen skabt værdi på 12 dollars. Kapi
talisten får sin oprindelige indskudte kapital tilbage plus en til
vækst. et overskud, der er lig med 6 dollars. Denne tilvækst er
merværdien.
Merværdien er den værdi, der skabes af lønarbejderens arbejde
udover hans egen arbejdskrafts værdi, og som kapitalisten gratis
tilegner sig. Merværdien er altså resultatet af ubetalt arbejde,
udført af arbejderen.
Arbejdsdagen i den kapitalistiske virksomhed falder i to dele;
nødvendig arbejdstid og merarbejdstid, og lønarbejderens arbejde
falder i nødvendigt arbejde og merarbejde. I den nødvendige ar
bejdstid reproducerer arbejderen sin egen arbejdskrafts værdi, i
merarbejdstiden skaber han merværdien.
Under kapitalismen udgør arbejderens indsats en proces, hvor
under kapitalisten forbruger varen arbejdskraft, en proces, hvor
under kapitalisten presser merværdi ud af arbejderen. Arbejds
processen under kapitalistiske betingelser har to fundamentale
særkender. For det første arbejder arbejderen under kontrol af
kapitalisten, hvem hans arbejde tilhører. For det andet er det ikke
alene arbejderens arbejde, der tilhører kapitalisten, men også
dette arbejdes produkt. Disse særkender ved arbejdsprocessen gør
lønarbejderens arbejde til en tung og ubehagelig byrde.
Det umiddelbare formål med den kapitalistiske produktion er
produktionen af merværdi. Dette medfører, at under kapitalismen
betragtes kun det arbejde som produktivt, der skaber merværdi.
Hvis arbejderen derimod ikke skaber merværdi, betragtes hans
arbejde som uproduktivt, unyttigt for kapitalen.
Til forskel fra tidligere former for udbytning — i slavesam
fundet og under feudalismen — er den kapitalistiske udbytning
maskeret. Når lønarbejderen sælger sin arbejdskraft til kapitali
sten. forekommer denne transaktion ved første øjekast at være
en almindelig transaktion mellem varebesiddere, en almindelig
udveksling af en vare mod penge, i fuld overensstemmelse med
værdiloven. Transaktionen, købet og salget af arbejdskraften, er
imidlertid kun den ydre form, som dækker over kapitalistens
udbytning af arbejderen, driftsherrens tilegnelse af arbejderens
ubetalte arbejde uden nogen modydelse.

Ved undersøgelsen af den kapitalistiske udbytnings væsen for
udsætter vi, at kapitalisten, der antager arbejderen, betaler ham
den fulde værdi af hans arbejdskraft — i streng overensstemmelse
med værdiloven. Senere vil det under behandlingen af arbejdsløn
nen blive påvist, at prisen på arbejdskraften til forskel fra prisen
på andre varer i regelen afviger nedad, under dens værdi. Dette
forstærker yderligere kapitalistklassens udbytning af arbejder
klassen.
Kapitalismen giver kun lønarbejderen mulighed for at arbejde,
og altså leve, hvis han arbejder en vis tid gratis for kapitalisten.
Når arbejderen forlader en kapitalistisk virksomhed, er det for i
gunstigste fald at havne i en anden kapitalistisk virksomhed, hvor
han udsættes for den samme udbytning. I sin afsløring af løn
arbejdssystemet som lønslaveri bemærkede Marx, at den romerske
slave bar lænker, medens lønarbejderen er bundet med usynlige
bånd til sin ejer. Denne ejer er kapitalistklassen som helhed.
Kapitalismens økonomiske grundlov er merværdiloven. Marx
skrev til karakteristik af kapitalismen: »Produktionen af mer
værdi eller gevinstmageriet er den absolute lov for denne produk
tionsmåde.«1) Denne lov bestemmer den kapitalistiske produk
tions væsen.
Merværdien, som er skabt af lønarbejdernes ubetalte arbejde,
er den fælles kilde til hele bourgeoisiklassens arbejdsfrie indtæg
ter. Ud fra fordelingen af merværdien udformes relationerne mel
lem de forskellige grupper inden for bourgeoisiet: fabrikanter,
handlende, bankierer, og også mellem kapitalistklassen og jord
besidderklassen.
Stræben efter merværdi spiller hovedrollen for udviklingen af
produktivkræfterne under kapitalismen. Ingen af de tidligere for
mer for udbyttersamfund, hverken slaveriet eller feudalismen,
besad en sådan kraft til at drive teknikken fremad. Under de førkapitalistiske samfundstilstande udvikledes teknikken yderst lang
somt. Under sin stræben efter merværdi har kapitalen hidført en
radikal omvæltning i de tidligere produktionsmetoder, den indu
strielle revolution, som bragte den maskinelle storindustri til
verden.
Lenin kaldte læren om merværdien for hovedhjørnestenen i
Marx’ økonomiske teori. Ved at klarlægge, hvad der er kilden til
udbytningen af arbejderklassen, nemlig merværdien, skænkede
Marx arbejderklassen det åndelige våben til kapitalismens omx) Karl Marx, Kapitalen, bd. I, s. 650, Berlin 1953.

slyrtelse. Ved i sin lære om merværdien at afdække den kapitali
stiske udbytnings væsen, bibragte Marx den borgerlige politiske
økonomi og dens påstande om harmoni mellem klassernes inter
esser under kapitalismen et dødeligt slag.
Kapitalen som samfundsmæssigt produktionsforhold. Kon
stant og variabel kapital. De borgerlige økonomer erklærer et
hvert arbejdsredskab og ethvert produktionsmiddel lige fra ur
menneskets sten og stok for kapital. En sådan definition af kapi
talen tjener til at udviske det egentlige indhold i kapitalistens
udbytning af arbejderen og til at fremstille kapitalen som en
evig og uforanderlig eksistensbetingelse for ethvert menneskeligt
samfund.
1 virkeligheden var urmenneskets sten og stok arbejdsredskaber
for ham, men ikke kapital. Heller ikke håndværkernes instrumen
ter og råstoffer, eller inventar, udsæd og trækdyr i bondens brug,
der blev drevet ved personligt arbejde, er kapital. Produktionsmid
lerne bliver først kapital på det bestemte trin i den historiske ud
vikling, hvor de bliver kapitalistens privatejendom og bruges til
udbytning af lønarbejdet.
Kapital er værdi, som — gennem udbytning af lønarbejderne
— avler merværdi. Med et udtryk af Marx er kapitalen »dødt
arbejde, der ligesom vampyren kun får liv ved at indsuge levende
arbejde og lever des stærkere, jo mere det indsuger deraf.«1) I
kapitalen legemliggøres produktionsforholdet mellem kapitalist
klassen og arbejderklassen, som består i, at kapitalisterne som
ejere af produktionsmidlerne og -betingelserne udbytter løn
arbejderne, der skaber merværdi til dem. Dette produktions
forhold antager ligesom alle andre produktionsforhold i det kapi
talistiske samfund form af et forhold mellem ting og fremtræder
som en egenskab ved selve tingen, produktionsmidlerne — nemlig
den egenskab at bringe kapitalisten fortjeneste.
Heri består kapitalens fetichisme: ved den kapitalistiske produktionsmåde
opstår det falske indtryk, at produktionsmidlerne (eller et bestemt beløb, for
hvilket man kan købe produktionsmidler) i sig selv besidder den underfulde
egenskab at give sin besidder en regelmæssig, arbejdsfri indkomst.

De forskellige dele af kapitalen spiller ikke samme rolle i
merværdiens produktionsproces.
En bestemt del af kapitalen bliver af kapitalisten anvendt til
opførelse af fabriksbygninger, til anskaffelse af udstyr og maski>) Karl Marx, Kapitalen, bd. I, s. 241, Berlin 1953.

ner og til indkøb af råstoffer, brændsel og hjælpematerialer. Vær
dien af denne del af kapitalen overføres til de nyfremstillede varer
i samme målestok, som produktionsmidlerne forbruges eller slides
under arbejdsprocessen. Den del af kapitalen, der eksisterer i
form af produktionsmidlernes værdi, forandrer ikke sin størrelse
under produktionsprocessen og kaldes derfor konstant kapital.
En anden del af kapitalen anvender kapitalisten til køb af
arbejdskraft, til antagelse af arbejdere. Til gengæld for denne
del af den udlagte kapital får driftsherren ved produktionsproces
sens afslutning ny værdi, der er produceret af arbejderne i hans
virksomhed. Denne nye værdi er, som vi har set, større end vær
dien af den arbejdskraft, kapitalisten købte. Den del af kapitalen,
der gives ud til arbejdsløn, forandrer altså sin størrelse under
produktionsprocessen: den vokser, fordi arbejderne skaber mer
værdi, som kapitalisten tilegner sig. Den del af kapitalen, der gives
ud til køb af arbejdskraft (d. v. s. til arbejdernes løn), og som
vokser under produktionsprocessen, kaldes variabel kapital.
Marx betegnede den konstante kapital med bogstavet c og den
variable med bogstavet v. Marx var den første, der konstaterede
kapitalens deling i en konstant og en variabel del. Ved denne
deling klarlagdes den særlige betydning af den variable kapital,
der anvendes til køb af arbejdskraft. Kapitalisternes udbytning af
lønarbejderne er den virkelige kilde til merværdien.
Opdagelsen af, at det arbejde, der er legemliggjort i varen, har dobbelt
karakter, gav Marx nøglen til forskellen mellem den konstante og den variable
kapital, til klarlæggelsen af den kapitalistiske udbytnings væsen. Marx påviste,
at arbejderen ved sit arbejde på én gang skaber ny værdi og overfører pro
duktionsmidlernes værdi til den færdige vare. Som bestemt, konkret arbejde
overfører arbejderens arbejde de benyttede produktionsmidlers værdi til pro
duktet, men som abstrakt arbejde, som anvendelse af arbejdskraft over
hovedet, skaber den samme arbejders arbejde ny værdi. Disse to sider af
arbejdsprocessen adskiller sig særdeles håndgribeligt. Hvis f. eks. arbejds
produktiviteten indenfor spinderibranchen fordobles, overfører spinderen i
løbet af en arbejdsdag dobbelt så megen værdi fra produktionsmidlerne til
produktet (eftersom han oparbejder dobbelt så megen bomuld), men ny
værdi skaber han i samme omfang som tidligere.

Merværdiraten. Kapitalen har ikke opfundet merarbejdet.
Overalt, hvor samfundet består af udbyttere og udbyttede, presser
den herskende klasse merarbejde ud af de udbyttede masser. Men
til forskel fra slaveejeren og feudalherren, som levede under na
turaløkonomiens herredømme og anvendte den overvejende del
af det produkt, der blev fremstillet ved slavernes og de livegne
bønders merarbejde, til direkte tilfredsstillelse af deres egne behov

og luner, forvandler kapitalisten hele produktet af lønarbejdernes
merarbejde til penge. En del af disse penge bruger kapitalisten til
køb af forbrugsgenstande og luksusartikler, en anden del af dem
indskyder han derimod som yderligere kapital, der indbringer
ham ny merværdi. Derfor nærer kapitalen, som Marx udtrykker
sig, en sand ulvehunger efter merarbejde. Graden af kapitalister
nes udbytning af arbejderne finder sit udtryk i merværdiraten.
Merværdiraten er betegnelsen for forholdet mellem merværdi
og variabel kapital, udtrykt i procent. Merværdiraten viser, i hvil
ket forhold det af arbejderne ydede arbejde fordeler sig på nød
vendigt arbejde og merarbejde, eller med andre ord, hvor stor en
del af arbejdsdagen proletaren bruger for at erstatte værdien af
sin egen arbejdskraft, og hvor stor en del af arbejdsdagen han
arbejder gratis for kapitalisten. Marx betegnede merværdien med
bogstavet m, og merværdiraten med bogstavet m’. I det ovenfor
anførte tilfælde andrager merværdiraten udtrykt i procent:
6 dollars
rri = ----------- X 100 = 100 pct.
6 dollars

Merværdiraten er her lig med 100 pct. Det vil sige, at arbej
derens arbejde i dette tilfælde deler sig ligeligt i nødvendigt ar
bejde og merarbejde. Med kapitalismens udvikling foregår der
en stigning i merværdiraten, hvilket afspejler en forøgelse af
graden af bourgeoisiets udbytning af proletariatet. Merværdiens
masse vokser endnu hurtigere, idet antallet af lønarbejdere, som
kapitalen udbytter, forøges.
I artiklen »Arbejdernes løn og kapitalisternes profit i Rusland« fra 1912
foretog Lenin følgende beregning, der viste graden af proletariatets udbytning
i det før-revolutionære Rusland. Ifølge officielle oplysninger fra fabriks
inspektionen for 1908, som uden tvivl gav for store tal for arbejdernes løn
og for små tal for kapitalisternes profit, androg arbejdernes løn 555,7 millioner
rubler, medens kapitalisternes profit udgjorde 568,7 millioner. Det samlede
antal arbejdere i de fabrikker og værker indenfor storindustrien, som inspek
tionen omfattede, udgjorde 2.254.000 mennesker. Arbejderens gennemsnitlige
arbejdsløn var altså 246 rubler om året, medens hver arbejder i gennemsnit
tilførte kapitalisten 252 rubler profit om året.
I det tsaristiske Rusland arbejdede arbejderen altså mindre end halvdelen
af dagen for sig selv og over halvdelen af dagen for kapitalisten.

To metoder til forhøjelse af udbytningsgraden. Absolut og
relativ merværdi. Hver eneste kapitalist stræber med alle midler
efter at forøge den mængde merarbejde, der presses ud af arbej
deren. Der findes to hovedmetoder til forøgelse af merværdien.

Lad os som eksempel tage en arbejdsdag på 12 timer, hvoraf
de 6 timer repræsenterer nødvendigt arbejde og de 6 timer mer
arbejde. Vi kan afbilde denne arbejdsdag som en linie, hvor hvert
afsnit er lig med én time.
1 arbejdsdag = 12 timer

Nødvendig arbejdstid = 6 timer

Merarbejdstid = 6 timer

Den første metode til forøgelse af udbytningsgraden af arbejde
ren består i, at kapitalisten forøger den merværdi, der tilflyder
ham, ved at forlænge hele arbejdsdagen, lad os sige med 2 timer.
1 så tilfælde kommer arbejdsdagen til at se sådan ud:
1 arbejdsdag = 14 timer

Nødvendig arbejdstid = 6 timer

Merarbejdstid = 8 timer

Merarbejdstiden er steget som resultat af en absolut forlængelse
af hele arbejdsdagen, medens den nødvendige arbejdstid forbliver
uforandret. Den merværdi, der fremkommer ved forlængelse af
arbejdsdagen, kaldes absolut merværdi.
Den anden metode til forøgelse af udbytningsgraden af arbej
deren består i, at selv om arbejdsdagens samlede længde holdes
uforandret, vil den merværdi, der tilflyder kapitalisten, vokse,
når den nødvendige arbejdstid afkortes. Når arbejdsproduktiviteten vokser i de brancher, der fremstiller arbejdernes forbrugs
genstande og leverer redskaber og materialer til fremstilling af
disse forbrugsgenstande, medfører det en afkortning af den tid.
der er nødvendig til deres fremstilling. Derved falder værdien af
arbejdernes eksistensmidler og tilsvarende falder arbejdskraftens
værdi. Hvis der før medgik 6 timer til fremstillingen af arbejde
rens eksistensmidler, så medgår der f. eks. kun 4 timer. I så til
fælde kommer arbejdsdagen til at se sådan ud:
1 arbejdsdag = 12 timer

Nødvendig arbejdstid = 4 timer

Merarbejdstid = 8 timer

Den samlede arbejdsdag er uforandret, men merarbejdstiden er
vokset ved forandringen af forholdet mellem nødvendig arbejds
tid og merarbejdstid. Den merværdi, der opstår ved indskrænk
ning af den nødvendige arbejdstid og en tilsvarende forøgelse af
merarbejdstiden, kaldes relativ merværdi.
De to metoder til forøgelse af merværdien spiller forskellig rolle
på forskellige trin af kapitalismens historiske udvikling. I manu
fakturperioden, da teknikken var lav og udviklede sig forholdsvis
langsomt, havde forøgelsen af den absolute merværdi den stør
ste betydning. Undei- kapitalismens senere udvikling, i maskinperioden, da den højtudviklede teknik muliggør en hurtig stigning
i arbejdsproduktiviteten, stræber kapitalisterne efter at opnå en
uhyre forøgelse af arbejdernes udbytningsgrad først og fremmest
ved en forøgelse af den relative merværdi. Samtidig søger de nu
som før på enhver måde at forlænge arbejdsdagen og specielt at
forøge arbejdsintensiteten. Forøgelse af arbejdets intensitet har
samme betydning for kapitalisten som forlængelse af arbejdsda
gen. idet en forlængelse af arbejdsdagen fra 10 til 11 timer eller en
forøgelse af arbejdsintensiteten med en tiendedel giver ham
samme resultat.
Arbejdsdagen og dens grænser. Kampen for arbejdsdagens for
kortelse. Under deres stræben efter at forhøje merværdiraten
søger kapitalisterne at forlænge arbejdsdagen til det yderste.
Arbejdsdagen er den del af døgnet, arbejderen står til kapitalistens
rådighed i virksomheden. Hvis det var muligt, ville driftsherren
tvinge sine arbejdere til at arbejde 24 timer i døgnet. Mennesket
kræver imidlertid en vis del af døgnet til fornyelse af sine kræfter,
til at hvile, sove og spise. Hermed er de rent fysiske grænser for
arbejdsdagen givet. Desuden har arbejdsdagen også moralske
grænser, da arbejderen behøver tid til at tilfredsstille sine kul
turelle og sociale behov.
Kapitalen ville i sit umættelige begær efter merarbejde helst
ignorere såvel de moralske som de rent fysiske grænser for ar
bejdsdagen. Som Marx siger, er kapitalen skånselsløs over for
arbejderens liv og helbred. Den gridske udbytning af arbejds
kraften afkorter proletarens liv og fører til overordentlig høj
dødelighed i arbejderbefolkningen.
1 den periode, da kapitalismen opstod, udstedte statsmagten
til fordel for bourgeoisiet særlige love for at tvinge lønarbejderne
til at arbejde så mange timer som muligt. Dengang stod teknikken
på et lavt niveau, bonde- og håndværkermassen kunne arbejde
selvstændigt, og derfor havde kapitalen ingen overflod af arbej

dere til rådighed. Situationen forandredes med den maskinelle
produktions udbredelse og den tiltagende proletarisering af be
folkningen. Kapitalen fik tilstrækkeligt med arbejdere til sin
rådighed, som for ikke at dø af sult var nødt til at gå under åget
hos kapitalisterne. Staten behøvede ikke længere at udstede love
til forlængelse af arbejdsdagen. Kapitalen havde fået mulighed
for at forlænge arbejdstiden til det yderste ved økonomisk tvang.
Under disse omstændigheder begyndte arbejderklassen en hård
nakket kamp for arbejdsdagens forkortelse. Denne kamp begyndte
først i England.
Efter langvarig kamp fik de engelske arbejdere gennemført fabriksloven
af 1833, som begrænsede arbejdstiden for børn under 13 år til 8 timer og
arbejdstiden for unge mennesker mellem 13 og 18 år til 12 timer. I 1844 ud
stedtes den første lov om begrænsning af kvinders arbejdstid til 12 timer. I de
fleste tilfælde var børn og kvinder beskæftigede sammen med mænd. På
virksomheder under fabrikslovgivningen kom 12-timers arbejdsdagen derfor
efterhånden til at gælde for alle. 1 1847 blev arbejdstiden for unge mennesker
og kvinder ved lov begrænset til 10 timer. Disse begrænsninger berørte imid
lertid langtfra alle områder af lønarbejdet. 1 1901 blev arbejdstiden for
voksne arbejdere begrænset til 12 timer.

I samme målestok, som arbejdernes modstand voksede, blev
der også i andre kapitalistiske lande udstedt love om arbejds
tidens begrænsning. Hver gang, der var udstedt en sådan lov,
måtte arbejderne føre en uophørlig kamp for at få den gennem
ført i praksis.
Kampen for lovmæssig begrænsning af arbejdstiden blev særlig
hårdnakket, efter at arbejderklassen havde opstillet kravet om
8-timers dagen som sin kampparole. Dette krav blev fremført i
1866 af Arbejderkongressen i Amerika og af I Internationales
kongres, på forslag af Marx. Kampen for 8-timers dagen blev en
uadskillelig del ikke alene af proletariatets økonomiske, men også
af dets politiske kamp.
I Tsar-Rusland blev de første fabrikslove udstedt i slutningen af
det 19. århundrede. Efter Petersborg-proletariatets bekendte strej
ker blev arbejdsdagen i 1897 ved lov begrænset til ПУг time.
Denne lov var, for at bruge Lenins ord, en nødtvungen indrøm
melse, som de russiske arbejdere erobrede fra den tsaristiske
regering.
Før den første verdenskrig var en arbejdsdag på 10—12 timer
almindelig i de fleste kapitalistisk udviklede lande. 11919, da bour
geoisiet frygtede den revolutionære bevægelses vækst, undertegne
de repræsentanter for en række kapitalistiske lande i Washington

en overenskomst om indførelse af 8-timers arbejdsdagen i inter
national målestok, men siden nægtede alle de store kapitalistiske
stater at godkende overenskomsten. I de kapitalistiske lande led
sages den udmarvende arbejdsintensitet af en lang arbejdsdag,
særlig i rustningsindustrien. I Japan var arbejdsdagen før den
anden verdenskrig ved lov fastsat til 12 timer for arbejdere over
16 år, men i virkeligheden androg arbejdsdagen i en række pro
duktionsgrene 15—16 timer. En utålelig lang arbejdsdag er prole
tariatets lod i de koloniale og afhængige lande.
Ekstra-merværdien. Ekstra-merværdien er en variant af den
relative merværdi. Den opstår i de tilfælde, hvor enkelte kapita
lister indfører maskiner og produktionsmetoder i deres virksom
hed, som er mere fuldkomne end dem, der anvendes af de fleste
virksomheder i samme branche. På denne måde opnår den enkelte
kapitalist en større arbejdsproduktivitet i sin virksomhed end det
gennemsnitlige niveau inden for vedkommende produktionsgren.
Derved bliver den individuelle værdi af de varer, der fremstilles
i vedkommende kapitalists virksomhed, mindre end denne vares
samfundsmæssige værdi. Da varens pris bestemmes af dens sam
fundsmæssige værdi, opnår kapitalisten en højere merværdirate
end den almindeligt gældende.
Lad os tage følgende eksempel: Lad os antage, at en arbejder i en tobaks
fabrik fremstiller 1000 cigaretter i timen og arbejder i 12 timer, og at han
i de 6 af disse timer skaber en værdi, der er lig med værdien af hans egen
arbejdskraft. Hvis der på fabrikken lages en maskine i brug, der fordobler
arbejdsproduktiviteten, så vil arbejderen, der nu som før arbejder i 12 timer,
fremstille ikke 12.000 cigaretter, men 24.000 cigaretter. Arbejderens løn svarer
til den del af den nyskabte værdi, som (med fradrag af den overførte værdi
af en del af den konstante kapital) repræsenteres af 6.000 cigaretter, d. v. s.
produktet af 3 timers arbejde. Resten af den nyskabte værdi, der (med fra
drag af den overførte værdi af en del af den konstante kapital) repræsenteres
af 18.000 cigaretter, d. v. s. produktet af 9 timers arbejde, tilfalder fabrikanten.
Således foregår der en afkortning af den nødvendige arbejdstid og en til
svarende forlængelse af merarbejdstiden. Arbejderen bruger ikke længere 6,
men 3 timer til at erstatte værdien af sin arbejdskraft, og det merarbejde,
han yder, vokser fra 6 til 9 timer. Merværdiraten er blevet tredoblet.

Ekstra-merværdien er et overskud af merværdi ud over den
almindelige rate, og den opnås af enkelte kapitalister, der ved
hjælp af mere fuldkomne maskiner eller produktionsmetoder i
deres virksomheder opnår en højere arbejdsproduktivitet end fler
tallet af virksomheder inden for samme branche.
Opnåelse af ekstra-merværdi er kun et forbigående fænomen i
enkelte virksomheder. Før eller senere vil flertallet af virksom

heder inden for vedkommende branche indføre de nye maskiner,
og den, der ikke har den fornødne kapital hertil, bliver ruineret
i konkurrencen. Derved afkortes den tid, der er samfundsmæssigt
nødvendig til fremstillingen af vedkommende vare, varens værdi
falder, og den kapitalist, der før andre anvendte de tekniske for
bedringer, får ikke længere nogen ekstra-merværdi. Forsvinder
ekstra-merværdien imidlertid fra den ene virksomhed, så dukker
den op i en anden, hvor der er blevet indført nye, endnu mere
fuldkomne maskiner.
Enhver kapitalist stræber kun efter personlig berigelse. Men
slutresultatet af de enkelte driftsherrers opsplittede handlinger er.
at teknikken vokser og produktivkræfterne udvikles i det kapi
talistiske samfund. Samtidig gør jagten efter merværdi den enkelte
kapitalist tilbøjelig til at beskytte sine tekniske resultater mod
konkurrenterne og afføder hemmeligholdelse af kommercielle og
og tekniske forhold. Det viser sig således, at kapitalismen sætter
visse grænser for udviklingen af produktivkræfterne.
Udviklingen af produktivkræfterne under kapitalismen er præ
get af modsigelser. Kapitalisterne anvender kun nye maskiner,
når dette fører til forøgelse af merværdien. Indførelsen af nye
maskiner danner grundlaget for, at proletariatet udsættes for en
med alle midler forøget udbytningsgrad, forlængelse af arbejds
dagen og forøget intensivering af arbejdet; teknikkens fremskridt
sker på bekostning af utallige ofre og afsavn fra arbejderklassens
side gennem mange generationer. Således driver kapitalismen
ganske hensynsløst rovdrift med samfundets vigtigste produktiv
kraft — arbejderklassen, de arbejdende masser.
Det kapitalistiske samfunds klassestruktur. Den borgerlige stat.
Det var karakteristisk for de før-kapitalistiske produktionsmåder,
at samfundet opdeltes i klasser og stænder og derved fik en ind
viklet, trindelt struktur. Den borgerlige epoke har forenklet klasse
modsætningerne og har erstattet de mangfoldige former for ned
arvede privilegier og personlige afhængighedsforhold med penge
nes upersonlige magt, med kapitalens uindskrænkede despoti.
Under den kapitalistiske produktionsmåde spaltes samfundet i
stadig højere grad i to store fjendtlige lejre, i to modstående klas
ser, bourgeoisiet og proletariatet.
Bourgeoisiet er den klasse, der ejer produktionsmidlerne og
benytter dem til udbytning af lønarbejdet.
Proletariatet er klassen af lønarbejdere, som ingen produktions
midler har og derfor er tvunget til at sælge deres arbejdskraft
til kapitalisterne. På grundlag af den maskinelle produktion har

kapitalen fuldstændigt underkastet sig lønarbejdet. For lønarbej
derklassen er den proletariske tilværelse livsvarig. I kraft af sin
økonomiske stilling er proletariatet den mest revolutionære klasse.
Bourgeoisiet og proletariatet er det kapitalistiske samfunds
hovedklasser. Så længe den kapitalistiske produktionsmåde be
står. vil disse to klasser være uløseligt forbundet, bourgeoisiet kan
ikke eksistere og berige sig uden at udbytte lønarbejderne; prole
tarerne kan ikke leve uden at tage arbejde hos kapitalisterne.
Samtidig er bourgeoisiet og proletariatet antagonistiske klasser,
hvis interesser er modsatte og uforsonligt fjendtlige. Den hersken
de klasse i det kapitalistiske samfund er bourgeoisiet. Kapitalis
mens udvikling fører til en uddybning af kløften mellem det ud
byttende mindretal og de udbyttede masser. Klassekampen mel
lem proletariatet og bourgeoisiet er den drivende kraft i det kapi
talistiske samfund.
I alle borgerlige lande udgør bønderne en væsentlig del af
befolkningen.
Bønderne er en klasse af småproducenter, der driver deres be
drift på grundlag af privateje af produktionsmidlerne og ved
hjælp af efterbleven teknik og manuelt arbejde. Bøndernes hoved
masse udbyttes ubarmhjertigt af godsejere, storbønder, forret
ningsfolk og ågerkarle og forarmes. Under lagdelingsprocessen
blandt bønderne udskilles der uafbrudt dels en mængde proletarer,
dels storbønder og kapitalister.
Den kapitalistiske stat, der i kraft af den borgerlige revolution
afløste feudaltidens stat, er efter sin klassekarakter et middel i
kapitalisternes hænder til at undertvinge og undertrykke arbejklassen og bønderne. Den borgerlige stat beskytter det kapitali
stiske privateje af produktionsmidlerne, sikrer udbytningen af
arbejderne og undertrykker deres kamp mod det kapitalistiske
system.
Da kapitalistklassens interesser står i skarp modsætning til det
overvældende befolkningsflertals interesser, er bourgeoisiet nødt
til på enhver måde at skjule sin stats klassekarakter. Bourgeoisiet
prøver at fremstille denne stat, som om den stod over klasserne
og var hele folkets, det »rene demokrati«s stat. Nlen i virkelig
heden består den borgerlige »frihed« i kapitalens frihed til at
udbytte fremmed arbejde, og den borgerlige »lighed« er et bedrag,
der dækker over den faktiske ulighed mellem udbytter og udbyt
tet, mellem mæt og sultende, mellem produktionsmidlernes ejere
og proletarernes masse, der kun råder over sin egen arbejdskraft.
Den borgerlige stat undertrykker folkemasserne ved hjælp af

sil administrative apparat, politiet, liæren, domstolene, fængslerne,
koncentrationslejrene og andre tvangsmidler. Et nødvendigt sup
plement til disse tvangsmidler er de ideologiske påvirkningsmid
ler, ved hvis hjælp bourgeoisiet opretholder sit herredømme. Her
til hører den borgerlige presse, radioen, filmen, den borgerlige
videnskab og kunst, og kirken.
Den borgerlige stat er kapitalistklassens udøvende organ. De
borgerlige forfatninger har til formål at befæste de samfunds
tilstande, der er ønskværdige og fordelagtige for de besiddende
klasser. Det kapitalistiske systems grundlag, privatejet af pro
duktionsmidlerne, bliver erklæret for helligt og ukrænkeligt af
den borgerlige stat.
Den borgerlige stats former er mangeartede, men deres væsen
er eet og samme: disse stater er altid bourgeoisiets diktatur, som
med alle midler søger at bevare og befæste kapitalens udbytning
af lønarbejdet.
Efterhånden som den kapitalistiske storproduktion vokser, for
øges også proletariatets tal, og det bliver sig i stadig højere grad
sine klasseinteresser bevidst, udvikler sig politisk og organiserer
sig til kamp mod bourgeoisiet.
Proletariatet er den arbejdende klasse, der er knyttet til den
fremskredne form for økonomisk virksomhed — storproduktio
nen. »Kun proletariatet er i kraft af sin økonomiske rolle i stor
produktionen i stand til at være fører for alle arbejdende og ud
byttede masser.«1) Industriproletariatet er det kapitalistiske sam
funds mest revolutionære og mest fremskredne klasse, som for
mår at samle bøndernes arbejdende masser og alle udbyttede lag
af befolkningen omkring sig og føre dem til storm på kapi
talismen.
SAMMENFATNING

1. Grundlaget for produktionsforholdene i det kapitalisti
ske samfund er den kapitalistiske ejendom af produktions
midlerne, der udnyttes til udbytning af lønarbejderne. Kapi
talisme er vareproduktion på dennes højeste udviklingstrin,
hvor også arbejdskraften bliver en vare. Som vare har ar
bejdskraften under kapitalismen værdi og brugsværdi. Vær
dien af varen arbejdskraft bestemmes ved værdien af de eksi
1) V. I. Lenin, Staten og revolutionen, se Udvalgte Værker, bd. 8, s. 30.
Forlaget Tiden 1948.

stensmidler, der er nødvendige til arbejderens og hans fa
milies underhold. Brugsværdien af varen arbejdskraft består
i dens evne til at skabe værdi og merværdi.
2. Merværdien er den værdi, der skabes ved arbejderens
arbejde ud over værdien af hans arbejdskraft, og som gratis
tilegnes af kapitalisten. Merværdiloven er kapitalismens øko
nomiske grundlov.
3. Kapital er værdi, som gennem udbytning af lønarbejder
ne indbringer merværdi. Kapitalen rummer det samfunds
mæssige forhold mellem kapitalistklassen og arbejderklassen.
De forskellige dele af kapitalen spiller forskellig rolle i den
proces, hvorved merværdien produceres. Den konstante ka
pital er den del af kapitalen, som gives ud til produktions
midler; denne del af kapitalen skaber ikke ny værdi og for
andrer ikke størrelse. Den variable kapital er den del af kapi
talen, som gives ud til køb af arbejdskraft; denne del af ka
pitalen vokser ved, at kapitalisten tilegner sig merværdien,
der er skabt ved arbejderens arbejde.
4. Merværdiraten er forholdet mellem merværdien og den
variable kapital. Den angiver den udbytningsgrad, kapitali
sten udsætter arbejderen for. Kapitalisterne forøger mer
værdiraten ved to metoder — ved produktion af absolut
merværdi og ved produktion af relativ merværdi. Absolut
merværdi skabes ved forlængelse af arbejdsdagen eller ved
forøgelse af arbejdets intensitet. Relativ merværdi skabes ved
afkortning af den nødvendige arbejdstid og tilsvarende for
øgelse af merarbejdstiden.
5. Bourgeoisiets og proletariatets klasseinteresser er ufor
sonlige. Modsætningen mellem bourgeoisi og proletariat er
det kapitalistiske samfunds vigtigste klassemodsætning. Det
organ, der beskytter det kapitalistiske system og undertryk
ker det arbejdende og udbyttende flertal i samfundet, er
den borgerlige stat, som er bourgeoisiets diktatur.

8. KAPITEL

Arbejdslønnen
Arbejdskraftens pris. Arbejdslønnens væsen. Under den kapi
talistiske produktionsmåde har arbejdskraften som enhver anden

vare værdi. Arbejdskraftens værdi, udtrykt i penge, er arbejds
kraftens pris.
Arbejdskraftens pris adskiller sig fra andre varers priser. Nål
en vareproducent f. eks. sælger lærred på markedet, så optræder
det beløb, han får for det, ikke som andet end den solgte vares
pris. Når proletaren sælger kapitalisten sin arbejdskraft og mod
tager et bestemt beløb som arbejdsløn, så optræder dette beløb
ikke som prisen for varen arbejdskraft, men som om det var
prisen for arbejdet.
Dette skyldes følgende omstændigheder. For det første udbeta
ler kapitalisten først arbejdslønnen, efter at arbejderen har
ydet sit arbejde. For det andet fastsættes arbejdslønnen enten i
overensstemmelse med den forløbne arbejdstid (målt i timer, dage
og uger) eller i overensstemmelse med en vis mængde fremstillede
produkter. Lad os benytte det tidligere eksempel. Lad os antage, at
arbejderen arbejder 12 timer om dagen. På 6 timer fremstiller han
en værdi på 6 dollars, som er lig med værdien af hans arbejdskraft.
I de øvrige 6 timer fremstiller han en værdi på 6 dollars, som kapi
talisten tilegner sig som merværdi. Da driftsherren har antaget
arbejderen for hele arbejdsdagen, betaler han ham 6 dollars for
alle 12 timer. Derved opstår det falske indtryk, at arbejdslønnen
er prisen for arbejdet, og at 6 dollars er det fulde vederlag for
alle arbejdsdagens 12 timer. I virkeligheden er disse 6 dollars blot
arbejdskraftens værdi for en dag, medens der ved proletarens
arbejde er skabt en værdi på 12 dollars. Eller hvis aflønningen
på virksomheden bestemmes efter den fremstillede produkt
mængde, kommer det til at se ud, som om arbejderen bliver betalt
for det arbejde, der er anvendt til hver enhed af den vare, han
fremstiller, og det vil igen sige, at det ser ud, som om arbejderen
får fuld betaling for hele sit arbejde.
At menneskene får dette falske indtryk, er ikke nogen tilfældig
vildfarelse. Den skyldes netop den kapitalistiske produktions
vilkår, hvor udbytningen er skjult og tilsløret, og hvor forholdet
mellem driftsherre og lønarbejder fremtræder i forvrænget form,
som et forhold mellem jævnbyrdige varebesiddere.
I virkeligheden er lønarbejderens arbejdsløn hverken hans
arbejdes værdi eller dets pris. Hvis man antager, at arbejdet er en
vare og besidder værdi, så må størrelsen af denne værdi kunne
måles på en eller anden måde. Åbenbart må størrelsen af »arbej
dets værdi« som enhver anden vare måles ved den mængde
arbejde, den indeholder. Denne antagelse fører til den forkerte
cirkelslutning, at arbejde måles ved arbejde.

Hvis kapitalisten endvidere betalte arbejderen »arbejdets vær
di«, d. v. s. betalte arbejdet fuldt og helt, så eksisterede der over
hovedet ingen kilde til kapitalistens berigelse, eller med andre ord,
så ville den kapitalistiske produktionsmåde ikke kunne eksistere.
Arbejdet skaber varernes værdi, men arbejdet selv er ikke
nogen vare og har ingen værdi. Det, man i daglig tale kalder »ar
bejdets værdi», er i virkeligheden arbejdskraftens værdi.
Det, kapitalisten køber på markedet, er ikke arbejdet, men en
særlig vare — arbejdskraften. Arbejdsprocessen er brugen af
arbejdskraften, d. v. s. anvendelsen af arbejderens muskel-, nerveog hjerneenergi. Arbejdslønnen er kun betaling for en del af
arbejdsdagen. Arbejdskraftens værdi er altid mindre end den nye
værdi, som arbejderens arbejde har skabt. Men da arbejdslønnen
i sin form fremtræder som betaling for arbejdet, opstår den fore
stilling, at hele arbejdsdagen betales fuldtud. Derfor kalder Marx
arbejdslønnen i det borgerlige samfund for den forvandlede form
for arbejdskraftens værdi eller pris. »Arbejdslønnen er ikke det,
den synes at være, nemlig arbejdets værdi eller pris, men kun en
maskeret form for arbejdskraftens værdi eller pris.«1)
Arbejdslønnen er det pengemæssige udtryk for arbejdskraftens
værdi, dens pris, der optræder som arbejdets pris.
Under slaveri foregår der ikke noget køb og salg af arbejdskraft mellem
slaveejer og slave. Slaven er slaveejerens ejendom. Derfor ser det ud, som om
slaven yder alt arbejde gratis, som om også den del af arbejdet, der dækker
udgifterne til hans underhold, er ubetalt arbejde, arbejde for slaveejeren.
I feudalsamfundet er bondens nødvendige arbejde på hans eget brug og hans
merarbejde på godsejerens brug tydeligt afgrænset i tid og omfang. Under
det kapitalistiske system optræder også lønarbejderens ubetalte arbejde som
betalt arbejde.

Arbejdslønnen udvisker ethvert spor af arbejdsdagens deling i
nødvendig arbejdstid og merarbejdstid, i betalt og ubetalt arbejde
og maskerer således den kapitalistiske udbytning.
Arbejdslønnens grundformer. Arbejdslønnens grundformer er:
1) tidløn og 2) stykløn (akkordløn).
Tidløn er den form for arbejdsløn, hvor størrelsen af arbejde
rens fortjeneste afhænger af den tid, han har arbejdet, målt i
timer, dage, uger eller måneder. I overensstemmelse hermed skel
ner man mellem timeløn, dagløn, ugeløn og månedsløn.
Selv om tidlønnens størrelse er den samme, kan arbejderens
!) Karl Marx, Kritik af Gotha-programmet. se Karl Marx og Friedrich Engels,
Udvalgte Skrifter, bd. Il, s. 22, Forlaget Tiden 1952.

faktiske aflønnning være forskellig, alt efter arbejdsdagens læng
de. Som målestok for betalingen for arbejderens arbejde pr. tids
enhed benyttes prisen på en arbejdstime. Skønt selve arbejdet
som påvist ikke har nogen værdi, og følgelig heller ingen pris,
anvendes til bestemmelse af arbejdslønnens størrelse det vilkårlige
udtryk »arbejdets pris«. Betalingen for arbejdet i en arbejdstime
eller prisen for en arbejdstime bruges som måleenhed for »arbej
dets pris«. Hvis således den gennemsnitlige arbejdsdag er på 12
timer, og den gennemsnitlige værdi af arbejdskraften for en dag
er 6 dollars, så er den gennemsnitlige pris for en arbejdstime
600 cents : 12, d. v. s. 50 cents.
Tidløn giver kapitalisten mulighed for at forstærke udbyt
ningen af arbejderen ved at forlænge arbejdsdagen og sænke time
lønnen ved uforandret arbejdsløn pr. dag, uge eller måned. Lad os
forudsætte, at daglønnen er den samme som tidligere, nemlig 6
dollars, medens arbejdsdagen forlænges fra 12 til 13 timer: i så
fald går prisen for en arbejdstime (600 cents : 13) ned fra 50 til
46 cents. Under pres fra arbejderne bliver kapitalisten undertiden
nødt til at forhøje daglønnen (og tilsvarende uge- og måneds
lønnen) ; men prisen for en arbejdstime kan også i dette tilfælde
forblive uforandret eller endog falde. Hvis daglønnen f. eks. stiger
fra 6 dollars til 6 dollars 20 cents, medens arbejdsdagen forlænges
fra 12 til 14 timer, falder prisen for en arbejdstime i dette tilfælde
til 44 cents (620 cents : 14).
Forøgelsen af arbejdets intensitet betyder også et faktisk fald
i prisen for en arbejdstime, eftersom lønnen er den samme som
tidligere, medens der ydes en større energiindsats, hvad der er det
samme som en forlængelse af arbejdsdagen. Når prisen på en
arbejdstime falder, må proletaren for at eksistere arbejde mere
intenst eller finde sig i en yderligere forlængelse af arbejdsdagen.
Overdreven forøgelse af arbejdsintensiteten og forlængelse af ar
bejdsdagen fører til større forbrug af arbejdskraft og til under
gravning af den. Jo lavere hver arbejdstime bliver betalt, desto
større er den arbejdsmængde eller desto længere er den arbejds
dag, som skal til, for at arbejderen kan skaffe sig blot den usleste
løn. På den anden side fremkalder en forlængelse af arbejdstiden
påny en sænkning af lønnen pr. arbejdstime.
Kapitalisten udnytter den omstændighed, at lønnen for en ar
bejdstime falder, når arbejdsdagen forlænges eller arbejdsintensi
teten forøges, til sin egen fordel. Under gunstige afsætningsfor
hold forlænger han arbejdsdagen og indfører overarbejde, d. v. s.
arbejde ud over den fastsatte arbejdsdag. Hvis markedsforholdene

derimod er ugunstige og kapitalisten midlertidigt ser sig tvunget
til at indskrænke produktionens omfang, afkorter han arbejds
dagen og går over til timebetaling. Timeløn ved indskrænket
arbejdsdag eller arbejdsuge er ensbetydende med et kraftigt fald
i arbejdslønnen. Hvis arbejdsdagen i vort eksempel bliver sat ned
fra 12 til 6 timer, medens den hidtidige timeløn på 50 cents bi
beholdes, kommer arbejderens dagløn til at andrage ialt 3 dollars,
eller det halve af arbejdskraftens værdi pr. dag. Altså lider arbej
deren et løntab ikke alene ved stærk forlængelse af arbejdsdagen,
men også når han tvinges til at arbejde på nedsat tid.
»Kapitalisten kan nu presse et bestemt kvantum merarbejde ud
af arbejderen uden at indrømme ham den til hans eget underhold
nødvendige arbejdstid. Han kan afskaffe al regelmæssighed i
arbejdet og ganske efter egen fordel, forgodtbefindende og øje
blikkelige interesse lade uhyrligt overarbejde veksle med relativ
eller fuldstændig arbejdsløshed.«1)
Ved tidløn står størrelsen af arbejderens fortjeneste ikke i di
rekte forhold til hans arbejdes intensitetsgrad: tidlønnen for
øges ikke, når arbejdets intensitet forøges; den faktiske pris pr.
arbejdstime falder tværtimod. For at skærpe udbytningen ansætter
kapitalisten særlige funktionærer, der sørger for, at arbejderne
overholder den kapitalistiske arbejdsdisciplin, og at arbejds
intensiteten stiger yderligere.
Tidløn var udbredt på kapitalismens tidlige udviklingstrin, da driftsherren
uden at støde på organiseret modstand fra arbejdernes side kunne opnå en
forøgelse af merværdien ved forlængelse af arbejdsdagen. Tidløn benyttes
imidlertid også på kapitalismens højeste udviklingstrin. I en række tilfælde
kan den betyde store fordele for kapitalisten: ved forøgelse af maskinernes
hastighed tvinger kapitalisten arbejderne til at arbejde mere intenst uden
nogen forøgelse af lønnen.

Stykløn (akkordløn) er den form for arbejdsløn, hvor arbejde
rens samlede fortjeneste er afhængig af det antal produkter eller
detailler, han fremstiller pr. tidsenhed, eller af det antal opera
tioner, han udfører. Ved tidløn måles det arbejde, arbejderen yder,
ved dets varighed, ved stykløn ved mængden af fremstillede pro
dukter (eller ved antallet af udførte operationer), idet hver enkelt
af dem betales med en bestemt stykpris.
Ved fastsættelsen af stykprisen går kapitalisten for det første
ud fra arbejderens tidløn pr. dag og for det andet antallet af de
produkter eller detailler, som arbejderen fremstiller på en dag,
4 Karl Marx, Kapitalen, 1к1. I, s. 571, Berlin 1953.

idet arbejderens toppræstation almindeligvis benyttes som norm.
Hvis den gennemsnitlige dagløn inden for vedkommende produk
tionsgren beregnet som tidløn udgør 6 dollars, og den mængde
produkter af en bestemt slags, som arbejderen fremstiller, 60
stykker, udgør styklønnen for varen eller detaillen 10 cents. Kapi
talisten beregner stykprisen sådan, at arbejderens timefortjeneste
(eller dag- eller ugefortjeneste) ikke bliver større end ved tidløn.
Akkordlønnen er altså egentlig en forandret form for tidløn.
Akkordlønnen giver i endnu højere grad end tidligere det falske
indtryk, at arbejderen ikke sælger kapitalisten sin arbejdskraft,
men sit arbejde, og at han får fuld betaling for arbejdet i over
ensstemmelse med mængden af de fremstillede produkter.
Det kapitalistiske akkordsystem fører til en stadig forøgelse af
arbejdsintensiteten. Samtidig letter den driftsherren kontrollen
med arbejderen. Arbejdstempoet kontrolleres her ved mængden
og kvaliteten af det produkt, som arbejderen skal fremstille for at
erhverve de nødvendige eksistensmidler. Arbejderen er tvunget til
at forøge sin stykproduktion, at arbejde mere og mere intenst.
Men når en nogenlunde betydelig del af arbejderne har opnået
et nyt og højere niveau for arbejdsintensiteten, sætter kapitalisten
stykprisen ned. Hvis stykprisen i vort eksempel sættes ned, lad os
sige til det halve, er arbejderen for at bevare sin tidligere løn tvun
get til at arbejde dobbelt så meget, d. v. s. han er tvunget til enten
at arbejde længere eller at sætte arbejdstempoet op, så han på
en dag kan producere ikke 60, men 120 detailler. »Arbejderen
søger at holde sin arbejdsløn oppe ved at arbejde mere, enten det
nu sker ved at arbejde flere timer eller ved at præstere mere i
samme tid ... Resultatet er: jo mere han arbejder, desto mindre
Ion får Лап.«1) Dette er det vigtigste særkende for akkordlønnen
under kapitalismen.
Tidløn og akkordløn anvendes ofte samtidig i samme virksom
hed. Under kapitalismen er begge lønformer blot forskellige me
toder til skærpelse af arbejderklassens udbytning.
Det kapitalistiske akkordsystem ligger til grund for de mo
rakker-lønsystemer, der anvendes i de borgerlige lande.

Morakker-lønsystemer. Det vigtigste træk ved det kapitalisti
ske akkordsystem er den umådelige intensivering af arbejdet, der
suger al kraft ud af arbejderen. Desuden yder arbejdslønnen
ingen dækning for det forøgede forbrug af arbejdskraft. Når en
') Karl Marx, Lønarbejde og kapital, se Kar! Marx og Friedrich Engels, Ud
valgte Skrifter, bd. I, s. 97, Forlaget Tiden 1952.

vis grænse for arbejdets varighed og intensitet overskrides, kan
ingen ekstra godtgørelse afvende den direkte nedbrydning af ar
bejdskraften.
De udmarvende metoder, der anvendes ved arbejdets tilrette
læggelse på de kapitalistiske virksomheder, bevirker, at arbejderen
ved arbejdsdagens slutning som regel er overanstrengt både fysisk
og psykisk, hvorved arbejdsproduktiviteten falder. I sin stræben
efter at forøge merværdien griber kapitalisten til forskellige morakker-lønsystemer for at opnå en høj arbejdsintensitet gennem
hele arbejdsdagen. Under kapitalismen har den såkaldte »viden
skabelige arbejdsorganisation« det samme formål. De mest ud
bredte former for denne arbejdsorganisation, der anvender løn
systemer, som udmarver arbejderne til det yderste, er Taylor- og
Ford-systemerne, hvis hovedformål er maksimal forøgelse af
arbejdsintensi teten.
Taylor-systemet (som er opkaldt efter sin ophavsmand, den amerikanske
ingeniør F. Taylor) går ud på følgende: I en virksomhed udsøges de stærkeste
og dygtigste arbejdere. De sættes til at arbejde på højeste tempo. Varigheden
af hver enkelt operation konstateres i sekunder og brøkdele af sekunder. På
grundlag af disse tidsstudier fastsættes så produktionens gang og tidsnormerne
for samtlige arbejdere. Ved overopfyldelse af normen —- det såkaldte «pen
sum» — får arbejderen et lille tillæg til daglønnen, en præmie; hvis normen
ikke opfyldes, betales arbejderen efter stærkt reducerede stykpriser. Den kapi
talistiske arbejdsorganisation efter Taylor-systemet presser al kraft ud af
arbejderen og gør ham til en automat, der mekanisk udfører en og samme
bevægelse.
V. I. Lenin anfører et konkret eksempel (pålæsning af støbegods), hvor
kapitalisten ved indførelse af Taylor-systemet blot for en enkelt arbejds
operations vedkommende kunne indskrænke antallet af arbejdere fra 500 til
140 mand, d. v. s. med 72 pct. På grund af den voldsomme forøgelse af arbejdsintensiteten steg dagsnormen for hver arbejder ved læssearbejdet fra 16
til 59 tons eller med 270 pct., og medens arbejderen nu på 1 dag måtte udføre,
hvad han tidligere brugte 3—4 dage til, steg hans nominelle dagløn (og kun
til at begynde med) ialt med 63 pct. Med andre ord formindskedes arbejderens
dagløn i forhold til det ydede arbejde ved indførelsen af dette lønsystem
faktisk med 56,5 pct. »Resultatet er — skrev Lenin —, at der under disse 9—
10 timer presses tre gange så meget arbejde ud af arbejderen, at alle hans
kræfter udnyttes uden barmhjertighed, at hver dråbe nerve- og muskelenergi
trefold hurtigere suges ud af lønslaven. Dør han tidligere? — Der er nok, der
venter udenfor! .. л1)
Lenin kaldte denne arbejdsorganisation og aflønning for »det videnskabe
lige udsvedningssystem«.
Det system for arbejdets organisation og aflønning, der er indført af den
’) V. I. Lenin, Et »videnskabeligt« udsvedningssystem, se Værker, bd. 18, s. 556,
russisk.

amerikanske »bilkonge« Henry Ford og mange andre kapitalister (Fordsystemet) forfølger samme formål: at presse den størst mulige mængde mer
værdi ud af arbejderen ved maksimal forøgelse af arbejdsintensiteten. Dette
opnås ved stadig forøgelse af samlebåndenes tempo og indførelse af morak
ker-lønsystemer. De ensformige arbejdsoperationer ved samlebåndet under
Ford-systemet gør det muligt i vid målestok at anvende ufaglærte arbejdere
og betale dem efter lave satser. Den uhyre intensivering af arbejdet ledsages
ikke af nogen forøgelse af arbejdslønnen eller af nogen forkortelse af ar
bejdsdagen. Resultatet er, at arbejderen hurtigt bliver slidt op, bliver invalid,
afskediges på grund af uegnethed og havner i de arbejdsløses rækker.
Der opnås også en forøgelse af udbytningen af arbejderne ved andre syste
mer for arbejdets organisation og aflønning, som er varianter af Taylor- og
Ford-systemerne. Det drejer sig f. eks. om Gantt-systemet (i USA), som til
forskel fra Taylors akkordsystem er et tidspræmiesystem. Der fastsættes et
vist »pensum« for arbejderen, og der garanteres ham en meget lav betaling
for hver enhed anvendt arbejdstid uanset hans produktionsnorm. Ved op
fyldelse af »pensumet« betales der arbejderen et lille tillæg til det garanterede
minimum, en »præmie«. Grundprincippet i Halsey-systemet (i USA) er en
præmiebetaling af »sparet« tid som tillæg til en »gennemsnitsløn« for hver
times arbejde. Under dette system bliver der f. eks. ved fordobling af ar
bejdsintensiteten for hver »sparet« time betalt en »præmie« på ca. en trediedel af timelønnen. Dette gør, at jo højere intensiteten er, desto mere falder
arbejderens arbejdsløn i sammenligning med det arbejde, han har ydet.
Rowan-systemet (i England) bygger på de samme principper.
En af de metoder, som tilsigter at forøge merværdien ved at føre arbejderne
bag lyset, er den såkaldte ’udbyttedeling
.
*
Under påskud af, at arbejderne
har interesse i, at virksomhedens overskud forøges, sænker kapitalisten arbej
dernes grundlønninger og danner heraf en »udbyttefordelingsfond«. Og så
får arbejderen ved årets slutning i form af »udbytte« i realiteten den del af
arbejdslønnen udbetalt, der forud var blevet trukket fra hans Ion. I sidste
instans får den arbejder, der »får andel i udbyttet« faktisk mindre end den
gængse arbejdsløn. Med samme hensigt praktiseres der uddeling af aktier i
vedkommende virksomhed til arbejderne.

Kapitalisternes hensigt med alle disse lønsystemer er at presse
den størst mulige merværdi ud af arbejderne. Driftsherrerne benyt
ter alle midler til at forgifte arbejdernes bevidsthed og indpode
dem en foregiven interesse i at forøge arbejdsintensiteten, formind
ske udgifterne til arbejdsløn pr. produceret enhed og i at forøge
virksomhedernes overskud. Således stræber kapitalisterne efter at
svække proletariatets modstand mod kapitalens angreb, at afholde
arbejderne fra at tilslutte sig fagforeningerne og deltage i strejker
og endelig at spalte arbejderbevægelsen.
Indholdet af de mangfoldige former for kapitalistisk akkord
system forbliver det samme: når arbejdsintensiteten og produk
tiviteten forøges, sænkes faktisk arbejderens løn, medens kapita
listens indtægter stiger.

Nominalløn og realløn. På kapitalismens første udviklingstrin
var det almindeligt at betale lønarbejderne med naturalier: arbej
deren fik husly, nødtørftig kost og et ringe pengebeløb.
Naturallonnen er i en vis udstrækning blevet bevaret også i kapitalismens
maskinperiode. Den anvendtes f. eks. i udvindingsindustrien og tekstilindu
strien i det førrevolutionære Rusland. Naturalløn er udbredt i det kapitalisti
ske landbrug, hvor der beskæftiges medhjælpere, i visse industrigrene i de
kapitalistiske lande samt i de koloniale og afhængige lande. Formerne for
aflønning i naturalier er forskellig. Kapitalisterne kan stille arbejderne sådan,
at de er nødt til at købe på kredit i fabrikkens butik og at leje boliger ved
minerne eller plantagerne på tyngende vilkår, der fastsættes af driftsherrerne
o. s. v. Ved naturalløn udbytter kapitalisten lønarbejderen ikke alene som
sælger af arbejdskraft, men også som forbruger.

l)et er pengelønnen, der er karakteristisk for den udviklede
kapitalistiske produktionsmåde.
Der må skelnes mellem nominalløn og realløn.
Nominallønnen er arbejdslønnen udtrykt i penge; den er det
beløb, arbejderen får for arbejdskraften, som han har solgt til
kapitalisten.
Nominallønnen giver i sig selv ikke nogen forestilling om ar
bejderens faktiske lønniveau. Hvis f. eks. nominallønnen forbliver
uforandret, medens priserne på forbrugsgenstande og skatterne
samtidig stiger, falder arbejderens faktiske løn. Selv når nominal
lønnen stiger, kan den faktiske arbejdsløn gå ned, hvis pris
niveauet i samme tidsrum stiger endnu stærkere.
Reallønnen er arbejdslønnen udtrykt i arbejderens eksistens
midler; den viser, hvor mange af de forskellige forbrugsgenstande
og tjenesteydelser arbejderen kan købe for sin pengeløn. For at
bestemme arbejderens realløn må man tage hensyn til nominal
lønnens størrelse, prisniveauet for forbrugsvarer, huslejens højde,
den skattebyrde, der falder på arbejderne, arbejdsdagens længde,
arbejdsintensiteten, antallet af eventuelt ubetalte dage ved ind
skrænket arbejdsuge samt antallet af helt og delvis arbejdsløse,
som arbejderklassen underholder.
På grund af arbejdslønnens lave niveau, den systematiske for
højelse af leveomkostningerne og den voksende arbejdsløshed
sikrer arbejdslønnen under kapitalismen ikke arbejdernes flertal
blot deres eksistensminimum.
Forhøjelsen af leveomkostningerne og i forbindelse dermed det
faldende reallønniveau skyldes først og fremmest den systematiske
prisforhøjelse på masseforbrugsartikler. Som følge af inflation

var detailpriserne på levnedsmidler i Frankrig i 1938 således 7
gange så høje som i 1914.
En betydelig del af arbejderens løn siuges af huslejen. I Tysk
land voksede huslejen fra 1900 til 1930 med gennemsnitlig 69 pct.
Efter det Internationale Arbejdsbureaus oplysninger udgjorde ud
gifter til husleje, varme og lys i 1930 erne i USA 25 pct., i England
20 pct. og i Kanada 27 pct. af arbejderfamiliens budget. I TsarRusland androg arbejdernes boligudgifter op til en trediedel af
lønnen.
Skatterne på den arbejdende befolkning betyder et stort fradrag
i arbejdslønnen. I de vigtigste kapitalistiske lande slugte de di
rekte og indirekte skatter i efterkrigsårene over en trediedel af
en arbejderfamilies løn.
1 det kapitalistiske samfund er arbejdslønnen ikke noget stabilt
og pålideligt eksistensgrundlag for arbejderen og hans familie.
Arbejdskraftens pris er som enhver anden vares pris underkastet
de stadige tilfældige svingninger på markedet. Perioder, hvor
arbejderen er beskæftiget i produktionen, veksler med perioder,
hvor han er helt eller delvis arbejdsløs, og hvor han helt står uden
arbejdsløn, eller hvor lønnens niveau falder stærkt.
Ved beregning af det gennemsnitlige lønniveau fordrejer borgerlig statistik
bevidst virkeligheden: den medregner i arbejdslønnen, hvad det ledende
bureaukrati i industri og finansvæsen (virksomhedernes ledere, bankdirektø
rer o. s. v.) tjener, den medtager ved arbejdslønnens beregning kun de faglærte
arbejdere og udelader den arbejdsløn, der betales til de talstærke lag af dår
ligt betalte, ufaglærte arbejdere og landbrugsproletariatet, den tager ikke
hensyn til den store hær af helt eller delvis arbejdsløse, stigningen i priserne
på masseforbrugsartikler eller skatternes vækst og griber til andre forfalsk
ningsmetoder for at forskønne arbejderklassens faktiske situation under kapi
talismen.
1 1938 beregnede borgerlige økonomer i USA med anvendelse af vderst
knebne forbrugsstørrelser eksistensminimum for en arbejderfamilie på fire
personer i USA til 2.177 dollars om året. Imidlertid var den gennemsnitlige
årsløn for en industriarbejder i USA i 1938 1.176 dollars, d. v. s. lidt over
halvdelen af dette lavt ansatte eksistensminimum, og hvis der tages hensyn
til arbejdsløsheden, var den 740 dollars, d. v. s. kun en trediedel af dette eksi
stensminimum. I 1937 beregnede borgerlige økonomer i England et meget
begrænset eksistensminimum for en gennemsnitlig engelsk arbejderfamilie til
55 shillings om ugen. Efter officielle tal havde 80 pct. af arbejderne i kulindu
strien, 75 pct. i den øvrige udvindingsindustri og 57 pct. af kommunalarbej
derne i England en løn, der var mindre end dette eksistensminimum.

Reallønnens fald under kapitalismen. Ved sin analyse af den
kapitalistiske produktionsmåde formulerede Marx følgende grund
læggende lovmæssighed for arbejdslønnen: »Det er den kapitali

stiske produktions almindelige tendens ikke at hæve, men at
sænke det gennemsnitlige lønniveau.«1)
Som allerede anført falder reallønnen for arbejderfamilien,
og dermed for samtlige arbejdere, som følge af fordyrelse af
forbrugsartikler, forøgelse af skattebyrden og stigning i huslejen.
Samtidig synker reallønnens generelle niveau for arbejderklassen
som helhed under indflydelse af forholdene på det kapitalistiske
arbejdsmarked.
Arbejdslønnen, der er prisen på arbejdskraften, bestemmes lige
som prisen på enhver anden vare af værdiloven. Varepriserne svin
ger i den kapitalistiske økonomi omkring værdien, snart over,
snart under, i overensstemmelse med udbud og efterspørgsel.
Men til forskel fra priserne på andre varer, afviger prisen på
arbejdskraften som regel nedad, under dens værdi. Arbejdsløn
nens afvigelse nedad, under værdien, og i forbindelse hermed real
lønnens forringelse er først og fremmest betinget af arbejdsløshe
dens eksistens. Kapitalisten vil gerne købe arbejdskraften så billigt
som muligt. Under arbejdsløshed er udbudet af arbejdskraft større
end efterspørgslen. Varen arbejdskraft adskiller sig fra andre
varer ved, at proletaren ikke kan udskyde salget af den. For ikke
at dø af sult er han tvunget til at sælge sin arbejdskraft på de
betingelser, kapitalisten byder ham. Arbejdsløsheden forøger kon
kurrencen mellem arbejderne. Kapitalisten benytter sig heraf og
giver arbejderen en løn, der er mindre end arbejdskraftens værdi.
De usle forhold, som de arbejdsløse, en del af arbejderklassen,
lever under, øver altså indflydelse på de produktivt beskæftigede
arbejderes materielle situation og sænker deres lønniveau.
Yderligere giver anvendelsen af maskinteknik kapitalisterne
store muligheder for at erstatte mandsarbejde med kvinde- og
børnearbejde. Arbejdskraftens værdi bestemmes af værdien af
de eksistensmidler, der er nødvendige for arbejderen og hans
familie. Når arbejderens kone og børn inddrages i produktionen,
falder derfor arbejdslønnen, og hele familien får nu kun rundt
regnet det samme, som familiefaderen for tjente alene. Derved
forøges yderligere udbytningen af arbejderklassen som helhed. I
de kapitalistiske lande får den kvindelige arbejder betydeligt
mindre i løn, selv om hun udretter det samme arbejde som
manden.
Kapitalen skaffer sig merværdi ved hemningsløs udbytning af
*) Karl Marx, Lon, pris og profit, se Karl Marx og Friedrich Engels, Udvalgte
Skrifter, bd. I, s. 442, Forlaget Tiden 1952.

børnearbejdet. I alle kapitalistiske og koloniale lande er børns og
halvvoksnes arbejdsløn flere gange mindre end voksne arbejderes.
Den gennemsnitlige arbejdsløn for kvindelige arbejdere er i USA, England
og Italien 50 pel., i Frankrig 40—50 pct. og i Japan, Indien og Indokina
50—75 pct. lavere end de mandlige arbejderes løn.
I USA er efter for lave opgivelser over 3,3 millioner af lønmodtagerne born
og halvvoksne. Ved en særlig undersøgelse af arbejdsforholdene for born i 28
stater, foretaget af USAs arbejdsdepartement, blev det konstateret, at 36 pct.
af de undersøgte børn og halvvoksne var under 13 år og 64 pct. fra 14—15 år.
I stivelses-, konserves- og kødindustrien samt i vaskerier og renserier arbejder
der born 12—13 timer om dagen.
I Japan sker der ofte salg af børn til arbejde i fabrikkerne. I Tsar-Rusland
anvendtes børnearbejde i betydeligt omfang. Mange af arbejderne i tekstil
virksomhederne og i visse andre virksomheder i Rusland var børn i alderen
8—10 år. I Indiens bomuldsindustri er 20—25 pct. af alle arbejdere bom.
Kapitalens udbytning af børnearbejdet antager særlig grove former i de
koloniale og afhængige lande. I tyrkiske tekstil- og tobaksfabrikker har børn
på 7—14 år fuld arbejdsdag ligesom voksne.

De kvindelige arbejderes lave løn og udbytningen af børne
arbejdet fører til en uhyre forøgelse af sygdomstilfældene og
børnedødeligheden og har skæbnesvangre følger for den opvok
sende generations opdragelse og uddannelse.
Faldet i arbejdernes realløn er også betinget af, at en betydelig
del af de faglærte arbejderes kar forringes, efterhånden som
kapitalismen udvikler sig. Som allerede omtalt indgår udgifterne
til arbejderens uddannelse i arbejdskraftens værdi. Den faglærte
arbejder skaber pr. tidsenhed mere værdi, også større merværdi,
end den ufaglærte. Kapitalisten må betale det faglærte arbejde
højere end arbejdsmandsarbejde. Imidlertid opstår der med kapi
talismens udvikling og den industrielle tekniks vækst på den ene
side efterspørgsel efter højtkvalificerede arbejdere, der kan be
tjene komplicerede maskiner, medens på den anden side mange
arbejdsprocesser forenkles, og en betydelig del af de kvalificerede
arbejderes arbejde bliver overflødigt. Betydelige lag af faglærte
arbejdere mister deres kvalifikationer, stødes ud af produktionen
og bliver nødt til at tage ukvalificeret arbejde, der betales langt
dårligere.
Samtidig skaber bourgeoisiet privilegerede betingelser for el
lille arbejderlag, arbejderaristokratiet, ved at sænke lønnen for
arbejdernes hovedmasse og udplyndre kolonierne. Det drejer sig
om allehånde mestre, opsynspersonale, repræsentanter for det fag
lige og kooperative bureaukrati. Bourgeosiet bruger det højt be
talte arbejderaristokrati til at splitte arbejderbevægelsen og for

gifte proletariatets afgørende flertals bevidsthed med talemåder
om klassefred og interessefællesskab mellem udbytterne og de ud
byttede.
Faldet i arbejdernes realløn er også betinget af landbrugsprole
tariatets overordentlig lave lønninger. Den store hær af overflødig
arbejdskraft på landet udøver et stadigt tryk nedad på de beskæf
tigede arbejderes lønniveau.
Således svingede f. eks. i USA i årene 1910—39 den gennemsnitlige måneds
løn for landarbejdere mellem 28 og 47 pct. af industriarbejdernes løn. I TsarRusland var landarbejdernes kår overordentlig hårde. I årene 1901—10 ud
gjorde den gennemsnitlige dagløn for sæsonarbejdere i landbruget i Rusland
med en arbejdsdag på 16—17 timer 69 kopek, og den kummerlige fortjeneste
i beskæftigelsessæsonen skulle slå til i de øvrige måneders fuldstændige eller
delvise arbejdsløshed.

En udbredt metode til at sænke lønnen er bødesystemet. I
kapitalistiske virksomheder pålægges der arbejderen bøder under
alle mulige påskud, for »dårligt arbejde«, for »brud på reglemen
tet«, for at tale sammen, for at deltage i demonstrationer o. s. v.
1 Tsar-Rusland androg lønfradraget i form af bøder i nogle til
fælde op til halvdelen af månedslønnen, indtil der blev udstedt en
lov om bøder (1886), som i nogen grad begrænsede fabrikanternes
vilkårlighed. Anvendelsen af bøder er ikke alene et middel til at
afstive den kapitalistiske arbejdsdisciplin, men er også en kilde til
berigelse for kapitalisten.
Således foregår der med udviklingen af den kapitalistiske pro
duktionsmåde et fald i arbejderklassens realløn.
I 1924 udgjorde de tyske arbejderes realløn 75 pct. af niveauet i 1900 og
i 1935 66 pct. I USA steg arbejdernes gennemsnitlige nominalløn (under hen
syntagen til arbejdsløshed) fra 1900 til 1938 med 68 pct.; men i samme periode
steg leveomkostningerne 130 pct., med det resultat, at arbejdernes realløn i
1938 var faldet til 74 pct. af niveauet fra år 1900. I Frankrig, Italien og
Japan, for slet ikke at tale om de koloniale og afhængige lande, faldt real
lønnen i det 19.—-20. århundrede langt stærkere end i USA. I Tsar-Rusland
var industriarbejdernes realløn i 1913 faldet til 90 pct. af niveauet i 1900.

Arbejdskraftens værdi er ikke den samme i de forskellige lande.
De forhold, der betinger arbejdskraftens værdi i hvert enkelt land,
forandrer sig. Derfra stammer de nationale forskelle i arbejdsløn
nen. Marx skrev, at man ved sammenligning af arbejdslønnen i
forskellige lande må tage alle de momenter i betragtning, der
betinger forandringer i arbejdskraftens værdi: de historiske be
tingelser for arbejderklassens tilblivelse, det behovsniveau, som
har fæstnet sig, udgifterne til arbejdernes uddannelse, kvinde-

og børnearbejdets rolle, arbejdets produktivitet og intensitet,
priserne på forbrugsvarer o. s. v.
Et særligt lavt lønniveau findes i de koloniale og afhængige
lande. I sin undertrykkelses- og systematiske udplyndringspolitik
over for de koloniale og afhængige lande udnytter kapitalen det
store overskud af arbejdskraft i disse lande og betaler arbejds
kraften langt under dens værdi. Herved spiller også arbejderens
nationalitet en rolle. Når f. eks. hvide og negre udfører samme
arbejde, er betalingen forskellig. 1 Sydafrika er en negerarbejders
gennemsnitlige arbejdsløn kun en tiendedel af gennemsnitslønnen
for en arbejder af engelsk afstamning. I USA får negrene for
arbejde i byerne kun to femtedele og i landbruget næsten kun en
trediedel af, hvad de hvide får.
Arbejderklassens kamp for højere løn. I hvert enkelt land be
stemmes et vist lønniveau på grundlag af værdiloven og som
resultat af forbitret klassekamp mellem proletariat og bourgeoisi.
Arbejdslønnens afvigelser fra arbejdskraftens værdi har sine
grænser.
Den nedre grænse for arbejdslønnen under kapitalismen be
stemmes af rent fysiske forhold: arbejderen må have den mængde
eksistensmidler, der er absolut nødvendig for, at han kan leve og
reproducere sin arbejdskraft. »Hvis arbejdskraftens pris falder
til dette minimum, så falder den under sin værdi, for i så fald
kan den kun opretholdes og udvikles i miserabel form.«1) Hvis
arbejdslønnen falder under denne grænse, indtræder der en for
stærket, direkte fysisk nedbrydning af arbejdskraften og deci
mering af arbejderbefolkningen. Dette giver sig udslag i kortere
gennemsnitlig levealder, faldende fødselshyppighed og stigende
dødelighed i arbejderbefolkningen både i de kapitalistisk ud
viklede og især i de koloniale lande.
Den øvre grænse for arbejdslønnen under kapitalismen er
arbejdskraftens værdi. Hvor nær den gennemsnitlige arbejdsløn
kommer denne grænse, bestemmes af styrkeforholdet mellem pro
letariat og bourgeoisi.
I sit begær efter at forøge profitten søger bourgeoisiet at trykke
arbejdslønnen ned under grænsen for det fysiske minimum. Ar
bejderklassen kæmper mod nedsættelse af arbejdslønnen, for dens
forøgelse, for fastsættelse af en garanteret minimalløn, for ind
førelse af socialforsikring og for kortere arbejdsdag. 1 denne
•) Karl Marx, Kapitalen, bd. I, s. 181, Berlin 1953.

kamp har arbejderklassen den samlede kapitalistklasse og den
borgerlige stat til modstander.
Arbejderklassens hårdnakkede kamp for højere løn begyndte
samtidig med industrikapitalismens opståen. Tidligst udfoldedes
den i England, derefter i de andre kapitalistiske og koloniale
lande.
Efterhånden som proletariatet dannedes som klasse, sluttede
arbejderne sig sammen i fagorganisationer for at kunne føre den
økonomiske kamp med godt resultat. Dette bevirker, at det ikke
længere er den enkelte proletar, men hele organisationen, der står
over for driftsherrerne. Efterhånden som klassekampen udvikle
des, opstod der foruden de lokale og landsomfattende fagorganisa
tioner også internationale faglige sammenslutninger. For arbej
dernes brede masser er fagorganisationerne en skole i klossekamp.
Kapitalisterne slutter sig for deres vedkommende sammen i
arbejdsgiverorganisationer. De køber korrumperede ledere af
reaktionære fagorganisationer organiserer strejkebryderi, splitter
arbejderorganisationerne og bruger politi, hær, domstole og
fængsler til undertrykkelse af arbejderbevægelsen.
Et af arbejdernes mest effektive kampmidler for højere km,
kortere arbejdsdag og bedre arbejdsforhold under kapitalismen
er strejken. Efterhånden som klassemodsætningerne skærpes, og
den proletariske bevægelse i de kapitalistiske og koloniale lande
bliver mere organiseret, inddrages millioner og atter millioner af
arbejdere i strejkekampene. Når arbejderne lægger beslutsomhed
og udholdenhed for dagen i kampen mod kapitalen, tvinges kapi
talisterne gennem de økonomiske strejker til at gå ind på de
strejkendes betingelser.
Kun ved arbejderklassens utrættelige kamp for sine vitale inter
esser tvinges de borgerlige stater undertiden til at udstede love om
minimalløn, om forkortelse af arbejdsdagen og begrænsning af
børnearbejde.
Proletariatets økonomiske kamp har stor betydning: under
rigtig, klassemæssig konsekvent ledelse yder fagorganisationerne
resultatrig modstand mod driftsherrerne. Men arbejderklassens
økonomiske kamp kan ikke afskaffe kapitalismens love og ikke
befri arbejderne fra savn og udbytning.
Marxismen-leninismen anerkender den store betydning af ar
bejderklassens økonomiske kamp mod bourgeoisiet og påpeger
samtidig, at denne kamp kun er rettet mod kapitalismens følger,
ikke mod grundårsagen til proletariatets undertrykte stilling og

elendighed. Denne grundårsag er selve den kapitalistiske produk
tionsmåde.
Kun gennem revolutionær politisk kamp kan arbejderklassen
tilintetgøre lønslaveriets system, som er kilden til dens økonomi
ske og politiske undertrykkelse.

SAMMENFATNING

1. I det kapitalistiske samfund er arbejdslønnen arbejds
kraftens værdi udtrykt i penge, dens pris, der optræder som
arbejdets pris. Arbejdslønnen maskerer den kapitalistiske
udbytning og skaber det falske indtryk, at alt arbejderens
arbejde bliver betalt, medens arbejdslønnen i virkeligheden
blot er prisen på hans arbejdskraft.
2. Arbejdslønnens grundformer er tidløn og stykløn (ak
kordløn). Ved tidløn afhænger arbejderens fortjeneste af den
tid, han har arbejdet. Ved akkordløn bestemmes arbejderens
fortjeneste af den mængde produkter, han har fremstillet.
For at forøge merværdien anvender kapitalisterne forskel
lige morakker-lønsystemer, der fører til stor forøgelse af
arbejdsintensiteten og til hurtigere opslidning af arbejds
kraften.
3. Til forskel fra prisen pd andre varer afviger prisen på
arbejdskraften som regel nedad, under dens værdi. Ved ud
bredt anvendelse af kvinde- og børnearbejde og ved meget
lave lønninger til landbrugsarbejderne og til arbejderne i ko
loniale og afhængige lande, forstærker kapitalen udbytningen
af arbejderklassen.
i. Nominallønnen er det beløb, arbejderen får ved salget
af sin arbejdskraft til kapitalisten. Reallønnen er arbejds
lønnen udtrykt i arbejderens eksistensmidler; den angiver
hvilken mængde eksistensmidler og tjenesteydelser, arbej
deren kan købe for sin pengeløn. Efterhånden som kapitalis
mens udvikling skrider frem, formindskes reallønnen.
5. Arbejderklassen slutter sig sammen i fagorganisationer
og kæmper for kortere arbejdsdag og højere løn. Proletari
atets økonomiske kamp mod kapitalen kan ikke i sig selv
befri det fra udbytning. Først når den kapitalistiske produk
tionsmåde gennem revolutionær politisk kamp tilintetgøres,
likvideres betingelserne for arbejderklassens økonomiske og
politiske undertrykkelse.

9. KAPITEL

Kapitalens akkumulation og proletariatets
forarmelse
Produktion og reproduktion. For at eksistere og udvikle sig
må samfundet producere materielle goder. Det kan ikke ophøre
med at producere, ligesom det ikke kan ophøre at forbruge.
Dag efter dag, år efter år forbruger menneskene brød, kød og
andre levnedsmidler og slider deres klæder og fodtøj, men sam
tidig fremstiller menneskets arbejde nye mængder brød, kød,
klæder, fodtøj og andre produkter. Kul forbrændes i ovne og fyr,
men samtidig hentes stadig nye kulmængder frem fra jordens
dyb. Værktøjsmaskinerne bliver efterhånden slidt, lokomotiverne
bliver før eller senere for gamle, men i virksomhederne fremstilles
nye værktøjsmaskiner og nye lokomotiver. Under alle samfunds
forhold skal produktionsprocessen bestandig fornyes.
Denne stadige fornyelse, denne uafbrudte gentagelse af produk
tionsprocessen kaldes reproduktion. »Enhver samfundsmæssig
produktionsproces er i sin fornyelses stadige sammenhæng og
bestandige strøm samtidig en reproduktionsproces, c1) De betingel
ser, der gælder for produktionen, gælder også for reproduktionen.
Hvis produktionens form er kapitalistisk, er reproduktionens det
også.
Reproduktionsprocessen består ikke alene i, at menneskene sta
dig fremstiller nye mængder produkter til erstatning af dem, der
er brugt, og endnu flere, men også i, at samfundet til stadighed
fornyer de tilsvarende produktionsforhold.
Der må skelnes mellem to typer af reproduktion: simpel og
udvidet.
Simpel reproduktion er en gentagelse af produktionsprocessen
i det hidtidige omfang, hvor de nyfremstillede produkter kun
erstatter de forbrugte produktionsmidler og personlige forbrugs
genstande.
Udvidet reproduktion er en gentagelse af produktionsprocessen
i forøget omfang, hvor samfundet ikke alene erstatter de forbrugte
materielle goder, men herudover fremstiller yderligere produk
tionsmidler og personlige forbrugsgenstande.
') Karl Marx, Kapitalen, bd. I, s. 593, Berlin 1953.

For kapitalismens opståen udviklede produktivkræfterne sig meget lang
somt. Omfanget af den samfundsmæssige produktion forandredes kun lidt
fra år til år og fra årti til årti. Under kapitalismen veg denne langsomhed og
stagnation i den samfundsmæssige produktion pladsen for en langt hurtigere
udvikling af produktivkræfterne. Karakteristisk for den kapitalistiske produk
tionsmåde er den udvidede reproduktion, der periodisk afbrydes af kriser,
hvor produktionen falder.

Kapitalistisk simpel reproduktion. Ved kapitalistisk simpel
reproduktion fornyes produktionsprocessen i uændret omfang, og
merværdien anvendes fuldt ud til kapitalistens personlige forbrug.
Allerede analysen af den simple reproduktion muliggør en dy
bere indsigt i visse væsentlige træk ved kapitalismen.
Under den kapitalistiske reproduktionsproces fornyes uafbrudt
ikke alene arbejdets produkter, men også det kapitalistiske ud
bytningsforhold. På den ene side skabes der under reproduktionen
til stadighed rigdom, som tilhører kapitalisten, og som han be
nytter til at tilegne sig merværdi. Ved udløbet af hver produktions
proces finder kapitalisten sig hver gang i besiddelse af kapital, som
gør det muligt for ham at berige sig gennem udbytning af arbej
derne. På den anden side går arbejderen altid ud af produktions
processen som besiddelsesløs proletar, og er derfor, hvis han ikke
vil dø af sult, tvunget til atter og atter at sælge sin arbejdskraft til
kapitalisten. Reproduktionen af lønarbejdskraften forbliver stedse
den nødvendige betingelse for kapitalens reproduktion.
»Den kapitalistiske produktionsproces reproducerer ved selve
sit forløb adskillelsen mellem arbejdskraft og arbejdsbetingelser.
Derved reproducerer og foreviger den betingelserne for udbytnin
gen af arbejderen. Den tvinger til stadighed arbejderen til at sælge
sin arbejdskraft for at leve og giver til stadighed kapitalisten mu
lighed for at købe arbejdskraften for at berige sig.
*
1)
I produktionsprocessen fornyes altså til stadighed det kapitalisti
ske grundforhold: kapitalisten på den ene side og lønarbejderen
på den anden. Endnu før arbejderen har solgt sin arbejdskraft til
en eller anden driftsherre, tilhører han allerede totalkapitalisten,
d. v. s. kapitalistklassen som helhed. Når proletaren skifter ar
bejdsplads, udskifter han kun den ene udbytter med en anden.
Arbejderen er hele livet lænket til kapitalens vogn.
Når vi betragter den enkelte produktionsproces, ser det ved
første øjekast ud, som om kapitalisten, når han køber arbejds
kraften, af egne midler yder arbejderen forskud, da kapitalisten,
1) Karl Marx, Kapitalen, bd. I, s. 606, Berlin 1953.

når arbejdslønnen udbetales, endnu ikke har nået at sælge de
varer, arbejderen har fremstillet i vedkommende tidsrum (f. eks.
en måned). Hvis man imidlertid ikke betragter køb og salg af
arbejdskraften isoleret, men som et led i reproduktionen, som et
stadig gentaget forhold, så åbenbares denne transaktions sande
karakter.
For det første bliver det produkt, arbejderen har fremstillet
i den forudgående periode, solgt på markedet og forvandlet til
penge samtidig med, at arbejderens arbejde i den løbende periode
skaber ny værdi, som indeholder merværdi. Dette viser klart, at
kapitalisten ikke betaler proletaren hans arbejdsløn med egne
midler, men med den værdi, der er skabt af arbejdernes arbejde i
den foregående produktionsperiode (f. eks. i den forudgående må
ned). Kapitalistklassen optræder, som Marx udtrykker sig, efter
den gamle erobrerrecept: den køber de besejredes varer for deres
egne penge, som den lige har røvet fra dem.
For det andet betales arbejdskraften til forskel fra andre varer
først af kapitalisten, når arbejderen har udført et vist arbejde.
Således viser det sig, at det ikke er kapitalisten, der yder proleta
ren forskud, men omvendt proletaren, der yder kapitalisten for
skud. Derfor søger kapitalisterne at udbetale arbejdslønnen så
sjældent som muligt (f. eks. en gang om måneden), for at for
længe den tid, hvori de får gratis kredit hos arbejderen.
Kapitalistklassen betaler hele tiden arbejderne penge i form
af arbejdsløn til køb af eksistensmidler, d. v. s. en vis del af det
produkt, der er skabt af arbejdernes arbejde, og som udbytterne
har tilegnet sig. Disse penge betaler arbejderne lige så regelmæs
sigt tilbage til kapitalisterne, når de køber eksistensmidler, som
arbejderklassen selv har fremstillet.
Undersøgelsen af de kapitalistiske forhold under reproduktions
processen klarlægger ikke alene, hvad der er arbejdslønnens virke
lige kilde, men også hvad der er den virkelige kilde til al kapital.
Lad os antage, at driftsherrens udlagte kapital på 100.000 pund
sterling hvert år indbringer en merværdi på 10.000 pund sterling,
som kapitalisten fuldt ud anvender til sit personlige forbrug.
Hvis driftsherren ikke tilegnede sig arbejderens ubetalte arbejde,
ville hans kapital være fuldstændig opspist i løbet af ti år. Dette
sker ikke, fordi den sum på 100.000 pund sterling, som kapita
listen har givet ud til personligt forbrug i det nævnte tidsrum
helt fornyes af den merværdi, der skabes af arbejdernes ubetalte
arbejde.
Hvordan kapitalen end oprindelig er kommet til veje, bliver

kapitalen altså allerede under den simple reproduktion efter
en vis tid til værdi, der er skabt af arbejdernes arbejde, og som
kapitalisterne gratis tilegner sig. Dette afslører, hvor urimeligt
det er, når borgerlige økonomer hævder, at kapital er rigdom,
som driftsherrerne har tjent ved eget arbejde.
Simpel reproduktion er en bestanddel af eller et moment i den
udvidede reproduktion. Udbytningsforholdet, som rummes i den
simple reproduktion, uddybes endnu stærkere under den kapi
talistiske udvidede reproduktion.
Kapitalistisk udvidet reproduktion. Kapitalens akkumulation.
Ved udvidet reproduktion anvender kapitalisten en del af mer
værdien til at forøge produktionens omfang: til at købe ekstra
produktionsmidler og antage flere arbejdere. En del af mer
værdien lægges altså til den oprindelige kapital, d. v. s. den
akkumuleres.
Når en del af merværdien lægges til kapitalen eller forvandles
til kapital, taler man om kapitalakkumulation. Merværdien er
således akkumulationens kilde. Kapitalen forøges ved udbytning
af arbejderklassen, og samtidig reproduceres de kapitalistiske
produktionsforhold på udvidet basis.
De kapitalistiske driftsherrers bevæggrund til akkumulatio
nen er først og fremmest deres stræben efter at forøge mervær
dien. Under den kapitalistiske produktionsmåde kender berigel
sesbegæret ingen grænser. Det er begæret efter merværdi, der
får kapitalisten til at udvide produktionen, så han kan udbytte
et større antal arbejdere. Med produktionens udvidelse vokser
den masse af merværdi, kapitalisten tilegner sig, og følgelig vok
ser også den del af den, der går til tilfredsstillelse af kapitalistens
egne behov og luner, d. v. s. som gives ud til uproduktive for
mål.
En anden bevæggrund til akkumulation af kapital er den for
bitrede konkurrencekamp, hvor de store kapitalister er bedst
stillede og slår de små ud. Konkurrencen tvinger hver eneste
kapitalist til. hvis han ikke vil gå under, at forbedre teknikken
og udvide produktionen. At standse udviklingen af teknikken
og udvidelsen af produktionen betyder at sakke agterud, og de,
der sakker agterud, bliver besejret af konkurrenterne. Således
tvinger konkurrencekampen hver enkelt kapitalist til at forøge
sin kapital, men han kan kun udvide kapitalen ved til stadighed
at akkumulere en del af merværdien.
Kapitalens akkumulation er kilden til den udvidede repro
duktion.

Kapitalens organiske sammensætning. Kapitalens koncentra
tion og centralisation. Under den kapitalistiske akkumulations
forløb vokser kapitalens samlede masse, men dens forskellige
dele forandrer sig ikke i samme grad.
Når kapitalisten akkumulerer merværdi og udvider sin virk
somhed, indfører han sædvanligvis tekniske forbedringer, for
derved får han lejlighed til at forstærke udbytningen af arbej
derne og altså forøge profitten. Teknikkens udvikling betyder
en hurtigere vækst af den del af kapitalen, der består af maski
ner, bygninger og råstoffer, d. v. s. den konstante kapital. Om
vendt sker en meget langsommere vækst af den del af kapitalen,
som anvendes til køb af arbejdskraft, d. v. s. den variable
kapital.
Da forholdet mellem den konstante og den variable kapital
bestemmes af forholdet mellem mængden af produktionsmidler
og den levende arbejdskraft, kaldes dette forhold kapitalens or
ganiske sammensætning. Lad os som eksempel tage en kapital
på 100.000 pund sterling. Lad os videre antage, at 80.000 af dem
er anvendt til bygninger, maskiner, råstoffer o. s. v. og 20.000 til
arbejdsløn. Så er kapitalens organiske sammensætning 80c : 20v,
eller 4:1.
Kapitalens organiske sammensætning er forskellig i forskellige
industribrancher og i forskellige virksomheder inden for sam
me branche; den er højere, hvor der på hver arbejder går flere
komplicerede og dyre maskiner og flere forarbejder, den er
lavere, hvor det levende arbejde har overvægten, hvor der går
færre maskiner og råstoffer på hver arbejder, og hvor de er
forholdsvis billigere.
Kapitalens organiske sammensætning vokser med kapitalens
akkumulation: den variable kapitals andel formindskes, og den
konstante kapitals andel vokser. Således var tallene for kapitalens
organiske sammensætning i USA i 1889 4,4:1, i 1904 var den
5,7:1 og i 1929 var den 6.1:1.
Under den kapitalistiske reproduktions forløb vokser de
enkelte kapitaler. Dette sker ved kapitalens koncentration og
centralisation.
Kapitalens koncentration er betegnelsen for væksten i kapi
talens størrelse som følge af akkumulation af merværdi, indvun
det i den pågældende virksomhed. Den kapitalist, der anbringer
en del af den merværdi, han har tilegnet sig, i sin virksomhed,
bliver ejer af en stadig større kapital.
Kapitalens centralisation er betegnelsen for væksten i kapita

lens størrelse som følge af sammenslutning af flere kapitaler til
een, større kapital. I konkurrencekampen ruinerer og opsluger
den store kapital de mindre, ikke så store kapitalistiske virk
somheder, der ikke kan klare sig i konkurrencen. Den store
fabrikant køber den ruinerede konkurrents virksomhed til spot
pris eller sammenslutter den på anden måde (f. eks. ved at bringe
den i gældsafhængighed) med sin egen virksomhed og forøger
på den måde den kapital, han råder over. Sammenslutning af
mange kapitaler til een foregår også ved oprettelse af interessent
skaber, aktieselskaber o. s. v.
Kapitalens koncentration og centralisation betyder, at kolos
sale rigdomme samles på få hænder. Kapitalernes stigende stør
relse åbner vide muligheder for produktionens koncentration,
d. v. s. produktionens samling på storvirksomheder.
Storproduktionen har afgørende fortrin frem for småproduktionen. l)e store virksomheder kan indføre maskiner og tekni
ske forbedringer og anvende en vidtgående arbejdsdeling og
specialisering, som er uopnåelig for de små. Dette bevirker, at
fremstillingen af produkterne er billigere på de store virksom
heder end på de små. Konkurrencekampen er forbundet med
betydelige udgifter og tab. De store virksomheder kan bære disse
tab og siden dække dem mere end rigelig, mens de små, og delvis
også de mellemstore virksomheder bliver ruineret. De store
kapitalister opnår lån på langt lettere og gunstigere betingelser,
og kreditten er et af de vigtigste våben i konkurrencekampen.
1 kraft af alle disse fortrin er det i de kapitalistiske lande stor
virksomhederne, som med deres mægtige teknik i stadig højere
grad tvinger sig frem i første linie, mens en mængde små og
mellemstore virksomheder bliver ruineret og går til grunde.
Som resultat af kapitalens koncentration og centralisation kom
mer nogle få kapitalister, der ejer kæmpeformuer, til at bestem
me over titusinder og hundredtusinder arbejderes skæbne.
I landbruget fører den kapitalistiske koncentration til, at jor
den og andre produktionsmidler mere og mere samles i de store
ejendomsbesidderes hænder, mens de brede lag af småbønder
og middelbønder, der mangler jord, trækkraft og redskaber,
kommer i kloerne på kapitalen. Mængder af bønder og hånd
værkere ruineres og bliver proletarer.
Kapitalens koncentration og centralisation fører altså til en
skærpelse af klassemodsætningerne, til en uddybning af kløften
mellem det borgerlige udbyttende mindretal og det besiddelses
løse, udbyttede flertal i samfundet. Samtidig bidrager produk

tionens koncentration til at stadig større masser af proletarer
samles i de kapitalistiske storvirksomheder og i industricen
trerne. Dette letter arbejdernes sammensvejsning og organisering
til kamp mod kapitalen.
I)en industrielle reservearmé. Som allerede omtalt ledsages
produktionens vækst under kapitalismen af en stigning i kapita
lens organiske sammensætning. Efterspørgslen efter arbejds
kraft bestemmes ikke af hele kapitalens størrelse, men kun af
dens variable del. Men efterhånden som den tekniske udvikling
skrider frem, formindskes den variable del af kapitalen relativt,
i forhold til den konstante kapital. Derfor falder efterspørgslen
efter arbejdskraft relativt efterhånden som kapitalens akkumu
lation skrider frem og dens organiske sammensætning vokser,
selv om det samlede antal proletarer vokser med kapitalismens
udvikling.
Dette bevirker, at en betydelig arbejdermasse ikke kan finde
anvendelse for deres arbejde. En del af arbejderbefolkningen
bliver »overflødig«, en såkaldt relativ overbefolkning opstår.
Denne overbefolkning er relativ, fordi den del af arbejdskraften,
der er overflødig, kun er det, hvis man sammenligner den med
ÅnpiM-akkumulationens behov. Efterhånden som samfundets
rigdom vokser i det borgerlige samfund, prisgives en del af arbej
derklassen til sladig hårdere og mere utåleligt arbejde, medens en
anden del dømmes til tvungen arbejdsløshed.
Man må skelne mellem følgende former for relativ overbefolkning:
Den flydende overbefolkning består af de arbejdere, der har mistet deres
arbejde for en vis tid på grund af indskrænkning i produktionen, indførelse
af nye maskiner og standsning af virksomheder. Ved udvidelse af produk
tionen finder en del af disse arbejdsløse beskæftigelse, hvilket også er tilfældet
med de nye arbejdere fra den opvoksende generation. Det samlede antal
beskæftigede arbejdere stiger, men i stadig aftagende grad i forhold til pro
duktionens omfang.
Den skjulte overbefolkning består af ruinerede småproducenter, først og
fremmest fattigbonder og landbrugsarbejdere, der kun finder beskæftigelse
i landbruget en ringe del af året, ikke finder anvendelse for deres arbejde
i industrien, men frister en elendig tilværelse ved på den ene eller anden måde
at slå sig igennem på landet. Til forskel fra industrien falder efterspørgslen
efter arbejdere i landbruget absolut, efterhånden som teknikken skrider frem.
Den stagnerende overbefolkning består af de talstærke grupper, der har
mistet fast beskæftigelse, som kun yderst uregelmæssigt finder arbejde, og
som betales betydeligt under arbejdslønnens almindelige niveau. Det drejer
sig om de brede lag af arbejdende, der beskæftiges ved kapitalistisk hjemme
arbejde og også ernærer sig ved tilfældigt daglønsarbejde.
Endelig består det nederste lag af den relative overbefolkning af mennesker,
som forlængst er stødt ud af produktionslivet uden håb om at vende tilbage,

og som lever af tilfældig fortjeneste. En del af disse mennesker lever af
tiggeri.

De arbejdere, der er fortrængt fra produktionen udgør den
industrielle reservearmé, de arbejdsløses hær. Denne hær er et
nødvendigt tilbehør til den kapitalistiske økonomi, uden hvilken
denne hverken kan eksistere eller udvikles. I perioder med
industriel fremgang, hvor der kræves en hurtig udvidelse af
produktionen, har driftsherrerne således det fornødne antal ar
bejdsløse til rådighed. Produktionsudvidelse kan bevirke, at
arbejdsløsheden midlertidig går ned. Men derpå indtræder en
overproduktionskrise, og betydelige mængder af arbejdermasser
kastes igen på gaden og fylder rækkerne i de arbejdsløses reserve
armé.
Eksistensen af den industrielle reservearmé gør det muligt for
kapitalisterne at forstærke udbytningen af arbejderne. Den ar
bejdsløse er nødt til at gå ind på de hårdeste arbejdsbetingelser.
Arbejdsløsheden gør tilværelsen usikker for de arbejdere, der er
beskæftigede i produktionen og sænker leveniveauet for hele ar
bejderklassen væsentligt. Dette er grunden til, at kapitalisterne
ikke er interesserede i at afskaffe den industrielle reservearmé,
der udøver et pres på arbejdsmarkedet og sikrer kapitalisten
billig arbejdskraft.
Under den kapitalistiske produktionsmådes udvikling formind
skes de arbejdsløses hær i perioder med produktionsfremgang, og
forøges i kriseperioder, men som helhed vokser den uafbrudt.
I England udgjorde de arbejdsløse i procent af fagforeningernes medlem
mer: i 1853 1,7 pct., i 1880 5,5 pct., i 1908 7,8 pct. og i 1921 16,6 pct. I USA
var antallet af arbejdsløse i forhold til hele arbejderklassen efter officielle
tal: i 1890 5,1 pct., i 1900 10 pct., i 1915 15,5 pct. og i 1921 23,1 pct. 1 Tysk
land var antallet af arbejdsløse fagforeningsmedlemmer: i 1887 0,2 pct., i 1900
2 pct. og i 1926 18 pct. I de koloniale og halvkoloniale lande i Østen har den
relative overbefolkning et kolossalt omfang.

Efterhånden som kapitalismen udvikler sig, antager den delvise
arbejdsløshed stadig større omfang: det drejer sig om arbejdere,
der ikke har fuld arbejdsdag eller arbejdsuge i produktionen.
Arbejdsløsheden er en svøbe for arbejderklassen. Arbejderen
har ikke andet at leve af end salget af sin arbejdskraft. De
arbejdere, der er kastet ud af virksomhederne, står over for truslen
om at dø af sult. Ofte er de nødt til at søge i skarnkasserne efter
fordærvede madrester. De arbejdsløse står uden tag over hovedet,
da de ikke er i stand til at betale for natlogi, selv ikke i storbyernes

slumkvarterer. Således er bourgeoisiet ikke engang i stand til al
sikre kapitalens lønslave hans eksistens på en slaves niveau.
De borgerlige økonomer soger at retfærdiggøre arbejdsløsheden under kapi
talismen ved al påberåbe sig evige naturlove. Dette er også hensigten med
den engelske reaktionære økonom Malthus’ pseudovidenskabeligc konstruk
tioner fra slutningen af det 18. til begyndelsen af det 19. århundrede. Efter
den af Malthus udtænkte »befolkningslov« skulle befolkningen lige siden det
menneskelige samfunds opståen havde udviklet sig i geometrisk progression
(1. 2, 4, 8 o. s. v.), mens eksistensmidlerne på grund af naturrigdommenes
begrænsning vokser i aritmetrisk progression (1, 2, 3, 4 o. s. v.). Heri ligger
ifølge Malthus hovedårsagen til overbefolkning, til underernæring og nød
blandt folkemasserne. Efter Malthus’ opfattelse kan proletariatet ikke befri
sig for nod og sult ved at tilintetgøre det kapitalistiske system, men kun ved
at afholde sig fra ægteskab og ved bornebegrænsning. Krige og epidemier,
der formindsker den arbejdende befolkning, betragtede Malthus som velsig
nelser. Malthus’ teori er ærkereaktionær. Bourgeoisiet bruger den til at ret
færdiggøre kapitalismens uhelbredelige skader. Malthus’ tankespind har intet
at gore med virkeligheden. Den mægtige teknik, der står til menneskehedens
tjeneste, er i stand til at foroge mængden af eksistensmidler i et sådant tempo,
at selv den voldsomste befolkningsvækst ikke kan følge med. Men dette for
hindres af den kapitalistiske produktionsmåde, der er den virkelige årsag til
massernes elendighed.

Marx påviste den kapitalistiske befolkningslov, som består i,
at en del af arbejderbefolkningen i det borgerlige samfund side
løbende med kapitalakkumulationen og forøgelsen af samfundets
rigdom uundgåeligt bliver overflødig, stødes ud af produktionen
og prisgives nod og sult. Den kapitalistiske befolkningslov har sin
rod i produktionsforholdene i det borgerlige samfund.
Den agrariske overbefolkning. Arbejdets reservearmé under
kapitalismen forøges ikke alene med de arbejdere, der er blevet
stødt ud af industriproduktionen, men også med landbrugsprole
tariatet og fattigbøndernes millionmasser.
Efterhånden som kapitalismen udvikler sig, forstærkes bønder
nes differentiering. Der dannes en talstærk hær af landarbejdere.
De store kapitalistiske landbrug skaber efterspørgsel efter løn
arbejdere. Men efterhånden som den kapitalistiske produktion
erobrer det ene område af landbruget efter det andet, og anven
delsen af maskiner breder sig betydeligt, går antallet af lønarbej
dere i landbruget ned. De ruinerede lag af landbefolkningen for
vandles til stadighed til industriproletariat og fylder rækkerne i
de arbejdsløses hær i byerne. En betydelig del af landbefolknin
gen er imidlertid såkaldt agrarisk overbefolkning, eller skjult
overbefolkning. Den agrariske overbefolkning er den overskyden
de befolkning i landbruget i de kapitalistiske lande, der opstår

som følge af forarmelse af hovedparten af bønderne, og som
kun er delvis beskæftiget i landbrugsproduktionen og ikke kan
finde arbejde i industrien.
Den agrariske overbefolknings skjulte karakter består i, at den oversky
dende arbejdskraft på landet altid i storre eller mindre udstrækning er for
bundet med småbrug og dværgbrug. Lønarbejderen i landbruget dyrker ofte
en lille jordlod, hvorved han supplerer sin fortjeneste eller i tider uden
arbejde opretholder en kummerlig eksistens. Sådanne brug er nødvendige for
kapitalismen, for at den kan have billig arbejdskraft til sin rådighed.
Under kapitalismen antager den agrariske overbefolkning store dimensio
ner. I Tsar-Rusland omfattede den skjulte arbejdsløshed på landet i slut
ningen af det 19. århundrede 13 millioner mennesker. Af 5 millioner bonde
brug i Tyskland i 1907 tilhørte 3 millioner småbrugere arbejdets reservearmé.
1 30erne fandtes der i USA efter officielle tal, som tydeligvis var sat for lavt,
2 millioner »overflødiges farmere. Hvert år strejfer 1 til 2 millioner amerikan
ske landarbejdere med deres familier og husgeråd landet rundt i sommer
månederne for at finde beskæftigelse.
Særlig stort omfang antager den agrariske overbefolkning i de økonomisk
efterblevne lande. 1 Indien, hvor tre fjerdedele af befolkningen er beskæftiget
i landbruget, udgør den agrariske overbefolkning således mange millioner.
En betydelig del af landbefolkningen består af mennesker, der befinder sig
i en tilstand af kronisk underernæring.

I)en kapitalistiske akkumulations almene lov. Proletariatets
relative og absolute forarmelse. Kapitalismens udvikling med
fører, at der med kapitalens akkumulation ophobes uhyre rig
domme på det borgerlige samfunds ene pol, og at de udbyttende
klassers luksus og snyltertilværelse, odselhed og leddiggang tager
til; på samfundets anden pol skærpes udbytningen af proletariatet
mere og mere, og arbejdsløshed og elendighed vokser blandt dem,
der ved deres arbejde skaber alle rigdomme.
»Jo større samfundets rigdom, den arbejdende kapital, dens
vækstomfang og -tempo, jo større altså proletariatets absolute
antal og dets arbejdes produktivkraft er, desto større er den
industrielle reservearmé. ... Den industrielle reservearmés rela
tive størrelse vokser med forøgelsen af rigdommens kraft. Men
jo større denne reservearmé er i forhold til den aktive arbejder
armé, desto videre udbredelse har den konsoliderede overbe
folkning, hvis elendighed står i omvendt forhold til dens ar
bejdsbyrde. ... Dette er den absolute, almene lov for den kapi
talistiske akkumulation.«!)
Den almene lov for den kapitalistiske akkumulation er det
konkrete udtryk for virkningen af kapitalismens økonomiske
*) Karl Marx, Kapitalen, bd. I, s. 679, Berlin 1953.

grundlov, merværdiloven. Bestræbelserne for at forøge mervær
dien fører til rigdommens akkumulation hos de udbyttende klas
ser og voksende arbejdsløshed, elendighed og undertrykkelse for
de besiddelsesløse klasser.
Med kapitalismens udvikling foregår der en relativ og absolut
forarmelse af proletariatet.
Proletariatets relative forarmelse består i, at arbejderklassens
andel i den samlede nationalindkomst i det borgerlige samfund
uafbrudt formindskes, mens de udbyttende klassers andel be
standig vokser.
Efter amerikanske borgerlige økonomers oplysninger ejede i USA i 1920’erne
1 pct. af alle ejendomsbesiddere 59 pct. af al rigdom, mens den andel, der
tilfaldt de fattige lag, 87 pct. af befolkningen, ialt udgjorde 8 pct. af national
formuen. Skont samfundets rigdom vokser absolut, går arbejderklassens rela
tive andel i indtægterne stærkt ned. Arbejdernes løn udgjorde i procent af
kapitalisternes profit i 1889 70 pct., i 1919 61 pct., i 1929 47 pct. og i 1939
45 pct.
I årene 1920—21 var 64 pct. af nationalformuen i England koncentreret
i hænderne på de største ejendomsbesiddere, der udgjorde mindre end 2 pct.
af samtlige ejendomsbesiddere, mens 76 pct. af befolkningen kun rådede over
7,6 pct. af nationalformuen. 1 Tsar-Rusland voksede på grund af det stigende
antal industriarbejdere den samlede nominelle lønsum fra 1900 til 1913 med
næsten 80 pct., mens reallønnen var synkende og driftsherrernes profit steg
til over det tredobbelte.

Proletariatets absolute forarmelse består i en direkte sænkning
af dets leveniveau.
»Arbejderen forarmes absolut, d. v. s. han bliver direkte fat
tigere end før, han tvinges til at leve dårligere, at ernære sig rin
gere, at være mere underernæret, til at holde til i kælderrum og
loftskamre. ...
Rigdommen vokser i det kapitalistiske samfund med usandsyn
lig hast, side om side med arbejdermassernes forarmelse.«1)
For at besmykke den kapitalistiske virkelighed forsøger den
borgerlige politiske økonomi at benægte proletariatets absolute
forarmelse. Men kendsgerningerne viser, at arbejderklassens leve
niveau under kapitalismen bliver ringere og ringere. Dette ytrer
sig i mange former.
Proletariatets absolute forarmelse viser sig som et fald i real
lønnen. Som allerede omtalt falder arbejdernes realløn bestandig
som resultat af den systematiske prisforhøjelse på inasseforbrugs*) V. I. Lenin, Forarmelsen i det kapitalistiske samfund, se Værker, bd. 18,
s. 405—6, russisk.

artikler, huslejestigninger og forhøjelse af skatter og afgifter. 1
det 20. århundrede ligger arbejdernes realløn i England, USA,
Frankrig, Italien og andre kapitalistiske lande lavere end i midten
af det 19. århundrede.
Proletariatets absolute forarmelse ytrer sig i, at arbejdsløs
hedens omfang og varighed forøges.
Proletariatets absolute forarmelse ytrer sig i arbejdsintensitetens
grænseløse vækst og arbejdsforholdenes forringelse, hvilket fører
til, at arbejderen ældes hurtigt, mister sin arbejdsevne, bliver
invalid. I forbindelse med arbejdsintensitetens vækst og mangel på
nødvendig arbejderbeskyttelse foregår der en stor forøgelse af
ulykker og lemlæstelser på arbejdspladsen.
I kulindustrien i USA voksede f. eks. fra 1878 til 1914 antallet af ulykkes
tilfælde med dødelig udgang pr. 1000 beskæftigede arbejdere med 71,5 pct.
Alene i 1939 blev der dræbt eller lemlæstet halvanden million mennesker
i USAs produktion. 1 England er antallet af ulykkestilfælde indenfor kul
industrien ligeledes vokset: i førkrigsårene var hver sjette minearbejder hvert
år udsat for et ulykkestilfælde, men i 1949—1952 blev hver tredie offer for
ulykkestilfælde.

Proletariatets absolute forarmelse ytrer sig i stærk forringelse
af de arbejdendes ernæring og boligforhold, hvilket resulterer i
stigende sygelighed og dødelighed samt nedgang i arbejderbefolk
ningens levealder. Efter den officielle boligstatistik opfyldte ca.
40 pct. af alle beboelsesejendomme i USA ikke de sanitære og
sikkerhedsmæssige mindstekrav. Dødeligheden blandt arbejder
befolkningen er betydeligt større end blandt de herskende klasser.
Børnedødeligheden i Detroits slumkvarterer er 6 gange så stor som
gennemsnittet for hele USA. I forbindelse med den stærkere for
armelse af den arbejdende befolkning faldt fødselstallet pr. 1000
indbyggere fra 1870’erne til 1930’erne på følgende måde: i Eng
land fra 36 til 15, i Tyskland fra 39 til 19 og i Frankrig fra 26 til 15.
Proletariatets absolute forarmelse antager særlig voldsomme
former i de koloniale lande, hvor arbejdernes dybe elendighed og
overordentlig høje dødelighed antager massekarakter som følge
af overmenneskeligt arbejde og kronisk underernæring.
De fattigste bønders leveniveau under kapitalismen er ikke
højere, men ofte endda lavere end lønarbejdernes. I det kapitali
stiske samfund foregår der ikke alene en absolut og relativ for
armelse af proletariatet, men også en ruinering og forarmelse af
bøndernes hovedpart. I Tsar-Rusland fandtes der millioner og

atter millioner sultende fattigbønder. Ifølge amerikanske folke
tællinger har ca. to trediedele af farmerne i USA i de sidste årtier
ikke kunnet sikre sig det fornødne eksistensmiminum og lever i
yderste nød. Derfor opfordrer bøndernes vitale interesser dem til
at slutte sig sammen med arbejderklassen, som er kaldet til at
styrte det kapitalistiske system.
Kapitalismens udvikling er ensbetydende med forarmelse og
halvvejs suitetilværelse for det store flertal af befolkningen. I det
borgerlige samfund bringer produktivkræfternes vækst ikke de
arbejdende masser lettere kår, men forøger deres nød og elen
dighed.
Den kapitalistiske produktionsmådes grundlæggende mod
sigelse. Efterhånden som kapitalismen udvikler sig, samler den
i stadig stigende grad store grupper af mennesker til fælles ar
bejde. Den samfundsmæssige arbejdsdeling vokser. De enkelte,
tidligere mere eller mindre selvstændige industribrancher for
vandles til en hel række indbyrdes forbundne og afhængige indu
strier. De økonomiske forbindelser mellem de enkelte virksom
heder, områder og lande vokser i vældig målestok.
Kapitalismen skaber storproduktion både i industri og i land
brug. Produktivkræfternes udvikling frembringer redskaber og
produktionsmetoder, der kræver fælles indsats af mange hundre
der og tusinder af arbejdere. Kapitalens koncentration vokser.
Således foregår den kapitalistiske kollektivisering af arbejde og
produktion.
Men den stigende kollektivisering af produktionen sker til for
del for nogle få private driftsherrer, der stræber efter at forøge
deres profit. Produktet af millioner af menneskers kollektive
arbejde bliver kapitalisternes privatejendom.
Del kapitalistiske system rummer altså en dybtgående mod
sigelse: produktionen har samfundsmæssig karakter, men produk
tionsmidlerne er stadig i privatkapitalistisk eje, hvilket er uforene
ligt med produktionsprocessens samfundsmæssige karakter. Mod
sigelsen mellem produktionsprocessens samfundsmæssige karakter
og tilegnelsens privatkapitalistiske form er den kapitalistiske pro
duktionsmådes grundlæggende modsigelse, der bliver stadig skar
pere, efterhånden som kapitalismen udvikler sig. Denne modsigelse
ytrer sig i skærpelsen af anarkiet inden for den kapitalistiske pro
duktion og i de voksende antagonistiske klassemodsætninger mel
lem proletariatet og den arbejdende befolkningsmasse på den ene
side og bourgeoisiet på den anden.

SAMMENFATNING

1. Reproduktionen er den bestandige fornyelse, den uaf
brudte gentagelse af produktionsprocessen. Simpel repro
duktion betyder gentagelse af produktionen i uforandret om
fang. Udvidet reproduktion betyder gentagelse af produk
tionen i forøget omfang. Karakteristisk for kapitalismen er
udvidet reproduktion, afbrudt af kriser, hvor produktionen
falder. Kapitalistisk udvidet reproduktion er en bestandig
fornyelse og uddybning af udbytningsforholdet.
2. Den udvidede reproduktion under kapitalismen forud
sætter akkumulation af kapital. Kapitalens akkumulation
vil sige, at en del af merværdien lægges til kapitalen, eller at
merværdien forvandles til kapital. Den kapitalistiske akku
mulation fører til højere organisk sammensætning af kapi
talen, d. v. s. til hurtigere forøgelse af den konstante kapital
end af den variable kapital. Under den kapitalistiske repro
duktions forløb foregår der en koncentration og centralisa
tion af kapitalen. Storproduktionen besidder afgørende for
trin fremfor småproduktionen, hvorfor de store og største
virksomheder fortrænger og underlægger sig ikke alene småproducenterne, men også mellemstore kapitalistiske virk
somheder.

3. Akkumulationen af kapital og forøgelsen af kapitalens
organiske sammensætning ledsages af en relativ nedgang i
efterspørgslen efter arbejdskraft. Der opstår en industriel
reservearmé af arbejdsløse. I det kapitalistiske landbrug
bliver der overskud af arbejdskraft, fordi de brede bonde
masser ruineres, og dette fører til, at der opstår en agrarisk
overbefolkning. Den almene lov for den kapitalistiske akku
mulation indebærer, at rigdommene koncentreres hos det
udbyttende mindretal, og at elendigheden blandt den arbej
dende befolkning, d. v. s. for samfundets overvejende flertal,
vokser. Den udvidede reproduktion under kapitalismen fører
uundgåeligt til arbejderklassens relative og absolute for
armelse. Relativ forarmelse vil sige formindskelse af arbej
derklassens andel i de kapitalistiske landes nationalindkomst.
Absolut forarmelse vil sige direkte sænkning af arbejderklas
sens leveniveau.
4. Kapitalismens grundlæggende modsigelse er modsigel
sen mellem produktionsprocessens kollektive karakter og til

egneisens privatkapitalistiske form. Med kapitalismens ud
vikling skærpes denne modsigelse mere og mere, og de anta
gonistiske klassemodsætninger mellem bourgeoisiet og prole
tariatet uddybes.

10. KAPITEL

Kapitalens kredsløb og omslag
Kapitalens kredslob. Tre former for industriel kapital. Betin
gelsen for den kapitalistiske produktionsmådes eksistens er en
udviklet vareomsætning, d. v. s. en udveksling af varer ved hjælp
af penge. Den kapitalistiske produktion er uløseligt forbundet med
omsætning.
Ilver enkelt kapital begynder sin livsbane som en bestemt sum
penge, den optræder som pengekapital. For pengene køber kapita
listen varer af en bestemt slags: 1) produktionsmidler og 2) ar
bejdskraft. Denne omsætningsakt kan skrives således:
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Her betyder P penge, V varer, A arbejdskraft og Pm produk
tionsmidler. Denne forandring af kapitalens form bevirker, at
dens besidder får rådighed over alt, hvad der behøves til produk
tionen. Før rådede han over kapitalen i pengeform, nu råder han
over kapital af samme størrelse, men allerede i form af produktiv
kapital.
Det første stadium i kapitalens bevægelse består således i for
vandlingen af pengekapital til produktiv kapital.
Derefter begynder produktionsprocessen, i hvilken der sker et
produktivt forbrug af de varer, kapitalisten har købt. Det består i,
at arbejderne sætter deres arbejdskraft ind, råstofferne forarbej
des. brændselet forbrændes, maskinerne slides. Kapitalen for
andrer påny sin form: som følge af produktionsprocessen dukker
den indskudte kapital frem i skikkelse af en vis mængde varer,
den antager form af varekapital. Det er imidlertid for det første
ikke længere de varer, som kapitalisten købte, da han skred til
værket; for det andet er værdien af denne varemasse højere end

den oprindelige værdi af kapitalen, idet varemassens værdi rum
mer den merværdi, arbejderne har produceret.
Dette stadium i kapitalens bevægelse kan skrives således:

Her betyder bogstaverne Pr produktionen, prikkerne før og
efter dem viser, at omsætningsprocessen er afbrudt og at produk
tionsprossen er i gang, mens V’ betyder kapitalen i vareform,
hvis værdi er steget som følge af den merværdi, kapitalisten har
tilegnet sig.
Det andet stadium i kapitalens bevægelse består således i den
produktive kapitals forvandling til varekapital.
Hermed ophører kapitalens bevægelse ikke. De frembragte
varer skal sælges (realiseres). Til gengæld for de solgte varer får
kapitalisten en vis sum penge.
Denne omsætningsakt kan skrives således:

Kapitalen forandrer for tredie gang sin form: den antager pånv
form af pengekapital. Derefter har kapitalisten en større sum i
hænde, end han havde til at begynde med. Den kapitalistiske
produktions formål, at uddrage merværdi, er nået.
Det tredie stadium i kapitalens bevægelse består således i vare
kapitalens forvandling til pengekapital.
Når kapitalisten har fået penge for den solgte vare, anvender
han dem atter til indkøb af produktionsmidler og arbejdskraft,
som han skal bruge til den fortsatte produktion, og hele processen
begynder forfra.
Dette er de tre stadier, som kapitalen sukeessivt gennemløber
under sin bevægelse. I hvert af disse stadier har kapitalen en
tilsvarende funktion. Pengekapitalens forvandling til den pro
duktive kapitals bestanddele bevirker, at kapitalisternes produk
tionsmidler forbindes med lønarbejdernes arbejdskraft; hvis denne
forening ikke fandt sted, kunne produktionsprocessen ikke foregå.
Den produktive kapitals funktion består i, at der ved lønarbejder
nes arbejde skabes en varemasse, en ny værdi og følgelig mer
værdi. Varekapitalens funktion består i, at salget af den frem
bragte varemasse for det første gengiver kapitalisten den kapital,
han har indskudt i produktionen, i pengeform, og for det andet
realiserer den merværdi, som er skabt under produktionsproces
sen, i pengeform.

Disse Ire stadier gennemløber den industrielle kapital under sin
bevægelse. Ved industriel kapital forstås i dette tilfælde al kapital,
som anvendes til produktion af varer, uanset om det drejer sig om
industri eller om landbrug. »Den industrielle kapital er den eneste
af kapitalens eksistensmåder, ved hvilken det er kapitalens funk
tion ikke alene at tilegne sig merværdi eller merprodukt, men
også at skabe dem. Den betinger derfor produktionens kapitali
stiske karakter; dens eksistens rummer klassemodsætningen mel
lem kapitalister og lønarbejdere.«1)
Enhver industriel kapital fuldbyrder altså sin bevægelse i form
af et kredsløb.
Kapitalens kredsløb er betegnelsen for den sukcessive forvand
ling af kapital fra en form til en anden, en betegnelse for dens
bevægelse gennem tre stadier. Af disse stadier forløber det første
og det tredie i omsætningens sfære, det andet i produktionens
sfære. Hvis omsætningen, d. v. s. varernes forvandling til penge
og omvendt pengenes forvandling til varer, ikke fandtes, ville den
kapitalistiske reproduktion, d. v. s. den stadige genoptagelse af
produktionsprocessen, være utænkelig.
Kapitalens samlede kredsløb kan skrives således:
Р-Г<^...Рг...Г-Р'

Alle tre stadier i kapitalens kredsløb er på det nøjeste indbyrdes
forbundne og indbyrdes afhængige. Kapitalens kredsløb sker kun
på normal måde, hvis dets forskellige faser går over i hverandre
uden standsning.
Hvis kapitalen går i stå i første stadium, betyder det en for
målsløs eksistens af pengekapital. Hvis standsningen indtræder i
andet stadium, betyder det, at produktionsmidler ligger uvirk
somme hen, og at arbejdskraften ikke tages i anvendelse. Hvis
kapitalen møder en standsning i tredie stadium, ophobes der
usolgte varer på lagrene, og omsætningens kanaler overfyldes.
Afgørende betydning for den industrielle kapitals kredsløb har
det andet stadium, hvor den forefindes i form af produktiv kapital;
på dette stadium sker produktionen af varer, værdi og merværdi.
På de to andre stadier derimod skabes der ikke værdi og mer
værdi: her sker kun en forandring af kapitalens form.
Til de tre stadier i kapitalens kredsløb svarer tre former for
industriel kapital: 1) pengekapital, 2) produktiv kapital, og 3)
varekapital.
*) Karl Marx, Kapitalen, bd. II, s. 51, Berlin 1953.

Enhver kapital eksisterer samtidig i alle tre former: medens
en af dens dele udgør pengekapital, som forvandles til produktiv
kapital, er en anden del produktiv kapital, som forvandler sig til
varekapital, og en tredie del er varekapital, som forvandler sig
til pengekapital. Hver af disse dele antager sukcessivt alle disse
tre former og afkaster dem påny. Sådan forholder det sig ikke
alene for hver enkelt kapital, men også for alle kapitaler tilsam
men, eller med andre ord for den totale samfundskapital. Derfor,
bemærker Marx, kan kapitalen kun forstås som bevægelse, ikke
som en ting i ro.
Heri ligger allerede muligheden af. at kapitalens tre former kan eksistere
særskilt. 1 det følgende bliver påvist, hvordan der af kapital, som beskæftiges
i produktionen, udskilles handelskapital og lånekapital. Denne udskillelse er
grundlaget for, at der eksisterer forskellige grupper af bourgeoisi — industri
folk. købmænd, bankierer — mellem hvilke fordelingen af merværdien finder
sted.

Kapitalens omslag. Produktionstid og omsætningstid. Enhver
kapital fuldbyrder kredsløbet uophørligt og gentager det bestan
digt. Derved fuldbyrder kapitalen sit omslag.
Kapitalens omslaf) er betegnelsen for dens kredsløb, taget ikke
som en enkelt akt, men som en periodisk fornyet og gentaget pro
ces. Kapitalens omslagstid er summen af produktionstiden og om
sætningstiden. Med andre ord, omslagstiden er tidsrummet mellem
kapitalens indskydning i en bestemt form og det øjeblik, da den
vender tilbage til kapitalisten i samme form, men forøget med
merværdiens størrelse.
Produktionstiden er den tid, i hvilken kapitalen befinder sig i
produktionens sfære. Den vigtigste del af produktionstiden er
arbejdsperioden, i hvilken det til forarbejdning foreliggende ma
teriale underkastes arbejdets direkte indvirkning. Arbejdsperioden
afhænger af den givne produktionsgrens karakter, af teknikkens
niveau i den pågældende virksomhed og af andre betingelser.
F. eks. behøver et spinderi kun nogle få dage for at forvandle en
vis mængde bomuld til salgsfærdigt garn, hvorimod en lokomotiv
fabrik behøver en arbejdsindsats af talrige arbejdere i snese af
dage for at fremstille det enkelte lokomotiv.
Produktionstiden er almindeligvis længere end arbejdsperioden. Den om
fatter også afbrydelser i forarbejdningen, i hvilke arbejdsmaterialet under
kastes bestemte naturprocessers indvirkning, f. eks. vinens gæring, hudernes
garvning, hvedens vækst o. s. v. Med teknikkens udvikling afkortes en række
sådanne processers varighed.

Omsætningstiden er den tid, i hvilken kapitalen forvandles fra
pengeform til produktiv form og fra vareform til pengeform. Om
sætningstidens længde afhænger af de vilkår, der foreligger for
køb af produktionsmidler og salg af færdige varer, af markedets
nærhed, af transportmidlernes og kommunikationernes udvik
lingsgrad.
Fast kapital og flydende kapital. I)en produktive kapitals for
skellige dele har ikke samme omslag. Forskellen mellem de enkelte
produktive kapitaldeles omslag hidrører fra forskellen mellem
den måde, hvorpå hver enkelt overfører sin værdi til produktet.
Dette bestemmer kapitalens deling i fast og flydende kapital.
Fast kapital er betegnelsen for den del af den produktive kapi
tal. som ganske vist fuldtud deltager i produktionen, men over
fører sin værdi til produktet stykkevis, over en række produktions
perioder, ikke på een gang. Det er den del af kapitalen, som er an
bragt i bygninger og anlæg, maskiner og udstyr.
Den faste kapital lægges ud af kapitalisten på een gang for
hele dens funktionsperiode, men dens værdi vender stykkevis
tilbage til kapitalisten i pengeform. Den faste kapitals bestanddele
tjener almindeligvis produktionsformål over mange år; de slides
hvert år i et vist omfang og er sluttelig blevet uegnede til videre
anvendelse. Deri består maskinernes og udstyrets fysiske slid.
Ud over det fysiske slid er produktionsredskaberne også udsat
for et moralsk slid. En maskine, der har kørt i 5—10 år, kan være
solid nok endnu, men hvis der i den tid er fremstillet en anden,
forbedret, mere produktiv eller billigere maskine af samme slags,
bliver den gamle maskine mindre værd. Derfor er kapitalisten
interesseret i at udnytte udstyret fuldtud på kortest mulig tid.
Deraf kommer kapitalisternes bestræbelser for at forlænge arbejds
dagen. intensivere arbejdet og indføre flere, kontinuerlige skift i
virksomhederne.
Flydende kapital er betegnelsen for den del af den produktive
kapital, hvis værdi under en enkelt produktionsperiode fuldtud
overføres til varen og helt vender tilbage til kapitalisten i form
af penge (med tillæg af merværdien) ved varens realisation. Det
er den del af kapitalen, som er anvendt til køb af arbejdskraft,
råstoffer, brændsel og hjælpematerialer, d. v. s. de produktions
midler, som ikke indgår i den faste kapital; som det blev nævnt,
henter kapitalisten sine udlæg til køb af arbejdskraft hjem igen
med overskud.
I den tid, hvor den faste kapital kun foretager et enkelt omslag,
kan den flydende kapital foretage mange omslag.

Når kapitalisten har solgt varen, får han en vis sum penge, der
indbefatter: 1) værdien af den del af den faste kapital, som under
produktionsprocessen er overført til varen, 2) værdien af den fly
dende kapital, 3) merværdien. For at fortsætte produktionen an
vender kapitalisten påny den hjemtagne sum, som svarer til den
flydende kapital, til aflønning af arbejdere, til indkøb af råstoffer,
brændsel og hjælpematerialer. Kapitalisten anvender den sum,
som svarer til den del af den faste kapitals værdi, som er overført
på varen, til erstatning af slid på maskiner, værktøj, bygninger,
d. v. s. til afskrivning.
Afskrivning er en gradvis erstatning i pengeform af den faste
kapitals værdi, ved periodiske fradrag, som svarer til sliddet
på den. En del af afskrivningsbeløbene anvendes til hovedrepa
rationer, d. v. s. til delvis erstatning af udslidte anlæg, instrumen
ter, produktionsbygninger o. s. v. Hovedparten af afskrivnings
beløbene beholder kapitalisterne derimod i pengeform (alminde
ligvis i bankerne), for efter behov at indkøbe nye maskiner i stedet
for de gamle eller opføre nye bygninger i stedet for uegnede.
Den marxistiske politiske økonomi skelner mellem kapitalens deling i fast
og flydende og kapitalens deling i konstant og variabel. Den konstante og den
variable kapital adskiller sig fra hinanden ved den rolle, de spiller under
kapitalisternes udbytning af arbejderne, hvorimod den faste og den flydende
kapital adskiller sig fra hinanden ved deres omslagsmåde.
Disse to delingsmåder af kapitalen kan man afbilde på følgende måde:
Deling efter rollen
i udbytningsprocessen

Konstant kapital

Kapitaldele

Fabriksbygninger o. 1.
Anlæg, maskiner
Råstoffer, brændsel,
hjælpematerialer

Variabel kapital

Deling efter
omslagsmSdc

Fast kapital

Flydende kapital

( Arbejdsløn

Den borgerlige politiske økonomi anerkender kun kapitalens deling i fast
og flydende, eftersom denne deling af kapitalen i sig selv ikke afdækker
arbejdskraftens rolle med hensyn til merværdiens skabelse, men tværtimod
udvisker grundforskellen mellem kapitalistens udgifter til aflønning af arbejds
kraft og hans udgifter til råstoffer, brændsel o. s. v.

Merværdiens årsrate. Metoder til fremskyndelse af kapitalens
omslag. Når den variable kapitals størrelse er givet, øver kapi
talens omslagshastighed indflydelse på det omfang, i hvilket kapi
talisten på et år kan presse merværdi ud af arbejderne.
Lad os tage to kapitaler, hvoraf hver har en variabel del på

25.000 dollars, og sætte merværdiraten til 100 pct. Vi antager, at
den ene slår om een gang om året, den anden to gange om året. Det
betyder, at den anden kapitals ejer med den samme sum penge
kan leje og udbytte dobbelt så mange arbejdere på et år som den
første kapitals ejer. Af den grund står de to kapitalister ved slut
ningen af året med forskellige resultater. Den første vil på et år få
25.000 dollars merværdi, den anden 50.000 dollars.
Merværdiens årsrate er betegnelsen for forholdet mellem den
på et år producerede merværdimasse og den indskudte variable
kapital. I vort eksempel udgør merværdiens årsrate i procent for
den første kapitalist

—— = 100 pct., men lor den anden

— 200 pct.

Dette viser, at kapitalisterne er interesseret i fremskyndelse af
kapitalens omslag, eftersom denne fremskyndelse giver dem mu
lighed for at få den samme sum merværdi med mindre kapital
eller med samme kapital at få en større sum merværdi. Kapitalens
omslagshastighed øver ligeledes indflydelse på storreisen af den
del af den flydende kapital, som indskydes til køb af råstoffer,
brændsel og hjælpematerialer.
Marx har vist, at i sig selv skaber fremskyndelsen af kapitalens omløb
ikke et gran ny værdi. Kapitalens hurtigere omslag og den hurtigere realisa
tion i pengeform af den i årets løb frembragte merværdi giver kun kapita
listerne mulighed for med samme kapitalstørrelse at antage et større antal
arbejdere, hvis arbejde i årets løb skaber en større merværdimasse.

Som vi har set, består kapitalens omslagstid af produktionstid
og omsætningstid. Kapitalisten søger at afkorte begges varighed.
Den arbejdsperiode, som er nødvendig til produktion af va
rerne, afkortes, når produktivkræfterne udvikles og teknikken
forøges. F. eks. bevirker de moderne metoder til udsmeltning af
jern og stål, at processerne forløber mange gange hurtigere end
med de metoder, der anvendtes for 100—150 år siden. Betydelige
resultater nås ved fremskridt i produktionens organisation, f. eks.
overgang til serie- eller massefremstilling.
De afbrydelser i forarbejdningen, som udgør en del af produk
tionstiden ud over arbejdsperioden, afkortes i mange tilfælde også,
når teknikken udvikles. Således varede garvningen af læder tid
ligere flere uger, men nu kræver den med de nyeste kemiske me
toder kun nogle få timer. I en række produktioner anvendes der i
stor udstrækning katalysatorer, stoffer, som fremskynder forløbet
af kemiske processer.

For at fremskynde kapitalens omslag tyer arbejdsgiveren ofte
til en forlængelse af arbejdsdagen og til en intensivering af ar
bejdet. Hvis arbejdsperioden ved anvendelse af ti-timersdag varer
24 dage, så vil en forlængelse af arbejdsdagen til 12 timer afkorte
arbejdsperioden til 20 dage og tilsvarende fremskynde kapitalens
omslag. Det samme resultat giver en intensivering af arbejdet, ved
hvilken arbejderen på 60 minutter anvender lige så megen energi,
som han tidligere anvendte på f. eks. 72 minutter.
Endvidere stræber kapitalisterne efter at fremskynde kapita
lens omslag ved afkortelse af kapitalens omsætningstid. En sådan
afkortning bliver mulig ved udvikling af transporten, post- og
telegrafvæsenet og ved en bedre organisation af handelen. Men om
sætningstidens afkortning modvirkes for det første af den yderst
urationelle territoriale fordeling af produktionen i den kapitalisti
ske verden, hvilket forårsager varetransporter over vældige af
stande, og for det andet af den skærpede kapitalistiske konkur
rence og de voksende afsætningsvanskeligheder.
Sammen med den flydende kapital passerer den merværdi, som
er skabt i den givne periode, gennem omsætningen. Jo kortere ka
pitalens omslagstid er, desto hurtigere realiseres i pengeform den
merværdi, arbejderne har skabt, og desto hurtigere kan den indgå
i udvidelser af produktionen.

SAMMENFATNING

1. Hver individuel industriel kapital fuldbyrder uophørligt
en bevægelse i form af et kredsløb, bestående af tre stadier.
Til disse tre stadier svarer tre former for industriel kapital
— pengekapital, produktiv kapital og varekapital, der adskil
ler sig ved deres funktion.
2. Kapitalens kredsløb, taget ikke som en enkelt akt, men
som en periodisk fornyet proces, kaldes kapitalens omslag.
Kapitalens omslagstid udgør summen af produktionstiden og
omsætningstiden. Den vigtigste del af produktionstiden er ar
bejdsperioden.
3. Enhver produktiv kapital deler sig i to dele, som adskiller
sig ved omslagsmåden: den faste kapital og den flydende ka
pital. Den faste kapital er den del af den produktive kapital,
hvis værdi ikke overføres til varen på een gang, men stykkevis
og over en række produktionsperioder. Den flydende kapital
er den del af den produktive kapital, hvis værdi fuldt ud over

fores til varen under en enkelt produktionsperiode og helt
vender tilbage til kapitalisten ved salget af den givne vare.
■i. En fremskyndelse af kapitalens omslag giver kapitali
sterne mulighed for på et enkelt dr at gennemfare et større
antal omslag med samme kapital og følgelig at antage et
større antal arbejdere, som frembringer en større merværdi
masse. Kapitalisterne stræber efter at fremskynde kapitalens
omslag bdde ved at forbedre teknikken, og især ved at for
stærke udbytningen af arbejderne, ved forlængelse af ar
bejdsdagen og intensivering af arbejdet.

11. KAPITEL

Gennemsnitsprofit og produktionspris
Kapitalistiske produktionsomkostninger og profit. Profitrate.
Merværdien, som lønarbejdernes arbejde skaber under produk
tionsprocessen, er kilden til de indtægter, alle udbytterklasser i det
kapitalistiske samfund indkasserer. Lad os først se på de love,
der bevirker, at merværdien antager form af profit til kapitali
ster, som anbringer deres kapitaler i produktion af varer.
Værdien af en vare, som produceres i en kapitalistisk virksom
hed. består af tre dele: 1) værdien af den konstante kapital (en
del af maskinernes og bygningernes værdi, endvidere råstoffer
nes og brændselets værdi o. s. v.), 2) værdien af den variable ka
pital, og 3) merværdien. Størrelsen af varens værdi bestemmes af
den mængde samfundsmæssigt nødvendigt arbejde, som kræves
til dens fremstilling. Men kapitalisten yder ikke selv noget arbejde
til fremstilling af varen, han indskyder sin kapital til dette formål.
En vares kapitalistiske produktionsomkostninger består af den
forbrugte konstante og variable kapital, d. v. s. af udgifterne til
produktionsmidler og arbejdsløn. Det, varen koster kapitalisterne,
males ved forbruget af kapital, — det, varen koster samfundet,
ved forbruget af arbejde. Derfor er varens kapitalistiske produk
tionsomkostninger mindre end dens værdi, eller de virkelige pro
duktionsomkostninger. Forskellen mellem værdien, eller de virke
lige produktionsomkostninger, og de kapitalistiske produktions

omkostninger er lig merværdien, som kapitalisten tilegner sig ve
derlagsfrit.
Når kapitalisten sælger den vare, der er fremstillet i hans virk
somhed, optræder merværdien som et vist overskud nd over de
kapitalistiske produktionsomkostninger. Når kapitalisten vil vur
dere virksomhedens afkastning, sammenholder han dette overskud
med den indskudte kapital, d. v. s. med hele den kapital, han har
anbragt i produktionen. Merværdien målt i forhold til hele kapi
talen optræder som profit. Profit er merværdi, som betragtes i
forhold til hele den kapital, der er anbragt i produktionen, og
som tilsyneladende er affødt af denne kapital. På den måde til
sløres forskellen mellem den konstante kapital, som gives ud til
køb af produktionsmidler, og den variable kapital, som gives ud
til aflønning af arbejdskraft. Derved opstår det misvisende ind
tryk, at profitten er affødt af kapitalen. I virkeligheden stammer
profitten fra merværdien, som er skabt alene ved arbejdernes
arbejde, alene af arbejdskraften, hvis værdi kommer til udtryk
i den variable kapital. Marx kalder profitten for merværdiens
forvandlede form.
Ligesom arbejdslønnens form dækker over udbytningen af lønarbejderne
ved at skabe den urigtige forestilling, at hele arbejdsydelsen betales, på samme
måde tilslører profittens form udbytningsforholdet ved at skabe det mis
visende indtryk, at profitten er affødt af selve kapitalen. Således udvisker og
maskerer de kapitalistiske produktionsforholds former deres virkelige væsen.

En kapitalistisk virksomheds afkastningsevne bestemmes for
besidderens vedkommende af profitraten. Profitraten er forholdet
mellem merværdien og hele den indskudte kapital, udtrykt i pro
cent. Hvis f. eks. hele den indskudte kapital er 200.000 dollars,
og profitten på et år andrager 40.000 dollars, er profitraten
_i?-— X 100 eller 20 pct
200 000

p

Eftersom hele den indskudte kapital er større end den variable
kapital, er profitraten altid mindre end merværdiraten. Hvis de
200.000 dollars kapital i vort tilfælde består af 160.000 dollars
konstant kapital og 40.000 dollars variabel kapital, og merværdi
;???? x 100=100 pct., så er profitraten lig 20 pct.,
40 000
eller en femtedel af merværdiraten.
Profitraten afhænger først og fremmest af merværdiraten. Jo
højere merværdiraten er, desto højere er profitraten, hvis alle
andre forhold er lige. Alle faktorer, der forøger merværdiraten,
raten er

d. V. s. forhøjer arbejdeis udbytningsgrad fra kapitalens side (for
længelse af arbejdsdagen, stigning i arbejdets intensitet og produk
tivitet o. s. v.), forhøjer også profitraten.
Profitraten afhænger endvidere af kapitalens organiske sam
mensætning. Som bekendt er kapitalens organiske sammensæt
ning forholdet mellem den konstante og den variable kapital. Jo
lavere kapitalens organiske sammensætning er, d. v. s. jo større
den variable kapitals andel (arbejdskraftens værdi) er af kapita
len, desto større er profitraten, hvis merværdiraten iøvrigt er den
samme. Og omvendt, jo højere kapitalens organiske sammensæt
ning er, desto lavere er profitraten.
Endelig påvirkes profitraten af kapitalens omslagshastighed.
Jo hurtigere kapitalens omslag foregår, desto højere er den årlige
profitrate, som er forholdet mellem den på et år frembragte mer
værdi og hele den indskudte kapital. Og omvendt fører et lang
sommere kapitalomslag til sænkning af den årlige profitrate.
Gennemsnitsprofitratens dannelse og forvandlingen af varens
værdi til produktionspris. Under kapitalismen sker kapitalernes
fordeling mellem de forskellige produktionsbrancher og teknik
kens udvikling gennem en forbitret konkurrencekamp.
Der må skelnes mellem konkurrence inden for en branche og
konkurrence mellem forskellige brancher.
Konkurrencen inden for en branche betyder konkurrence mel
lem virksomhederne i en og samme branche, som producerer de
samme varer, om den mest fordelagtige afsætning af disse varer
og om erhvervelsen af merværdi. De enkelte virksomheder arbej
der under ulige forhold og er indbyrdes forskellige i størrelse,
teknisk udstyrsniveau og produktionsorganisation. Dette bevirker,
at den individuelle værdi af varer, som er fremstillet i forskellige
virksomheder, ikke er den samme. Men konkurrencen mellem
virksomhederne inden for en og samme branche fører til, at va
rernes priser ikke bestemmes ved deres individuelle værdier, men
ved deres samfundsmæssige værdi. Størrelsen af varernes sam
fundsmæssige værdi afhænger imidlertid som nævnt af de gen
nemsnitlige produktionsbetingelser i den pågældende branche.
Det forhold, at varernes pris bestemmes af deres samfundsmæs
sige værdi, giver gevinst til de virksomheder, hvor produktions
teknikken og arbejdsproduktiviteten ligger over gennemsnittet
for den pågældende branche, og hvor varens individuelle værdi
derfor er lavere end den samfundsmæssige værdi. Disse virksom
heder får en tillægsprofit, eller ekstraprofit, som udgør en form

for den tidligere (i 7. kap.) behandlede ekstra-merværdi. På den
måde dannes der i kraft af konkurrencen inden for en produk
tionsbranche forskellige profitrater for de enkelte virksomheder
i denne branche. Konkurrencen mellem de enkelte virksomheder
inden for en og samme branche fører til, at de store virksom
heder trænger de små og mellemstore ud. For at hævde sig i
konkurrencekampen må de kapitalister, der ejer forældede virk
somheder, bestræbe sig på at indføre tekniske forbedringer, som
anvendes af deres konkurrenter, der ejer teknisk mere udvik
lede virksomheder. Dette bevirker, at der sker en højnelse af
kapitalens organiske sammensætning inden for denne produk
tionsbranche som helhed, at den ekstraprofit, som blev indkasse
ret af kapitalister med teknisk mere udviklede virksomheder,
forsvinder, og at der indtræder en generel sænkning af profitra
ten. Dette foranlediger kapitalisterne til påny al indføre tekniske
forbedringer. Således sker der under konkurrence inden for en
produktionsbranche en udvikling af teknikken, en forøgelse af
produktivkræfterne.
Konkurrencen mellem brancherne er en konkurrence mellem
de forskellige produktionsbranchers kapitalister om den mest pro
fitgivende investering af kapitalen. Kapitaler, som anvendes i for
skellige produktionsbrancher, har ikke samme organiske sammen
sætning. Eftersom merværdien udelukkende skabes af lønarbej
dernes arbejde, så frembringes der i virksomhederne i de bran
cher, hvor lav organisk sammensætning af kapitalen er fremher
skende, med lige stor kapital en relativt større merværdimasse. I
virksomhederne med højere organisk sammensætning af kapita
len frembringes der derimod en relativt mindre merværdimasse.
Konkurrencekampen mellem kapitalisterne i de forskellige pro
duktionsbrancher fører imidlertid til. at størrelsen af profitten
på lige store kapitaler udjævnes.
Lad os antage, at der i et samfund findes tre brancher — læder,
tekstil og maskinbygning — med kapital af samme størrelse, men
af forskellig organisk sammensætning. Størrelsen af den ind
skudte kapital i hver af disse brancher er lig 100 enheder (f. eks.
en million pund sterling). Kapitalen i læderbranchen består af
70 enheder konstant og 30 enheder variabel kapital, i tekstilbran
chen af 80 enheder konstant og 20 enheder variabel kapital, og
i maskinbranchen af 90 enheder konstant og 10 enheder variabel
kapital. Merværdiraten i alle tre brancher antages at være ens,
nemlig 100 pct. 1 læderbranchen bliver der altså produceret 30 en
heder merværdi, i tekstilbranchen 20 og i maskinbranchen 10.

Vareværdien i den første branche bliver 130, i den anden 120, i den
tredie 110 og i alle tre brancher ialt 360 enheder.
Hvis varerne bliver solgt til deres værdi, så udgør profitraten
i læderbranchen 30 pct., i tekstilbranchen 20 pct. og i maskinbranchen 10 pct. En sådan fordeling af profitten er særdeles fordelagtig
for kapitalisterne i læderbranchen, men ufordelagtig for kapitali
sterne i maskinbranchen. Under disse forhold vil kapitalisterne
i maskinbranchen søge en mere fordelagtig anvendelse af deres
kapitaler. En sådan anvendelse af kapitalerne vil de finde i læder
branchen. Der vil ske en overflytning af kapitaler fra maskin
branchen til læderbranchen. Det vil bevirke, at den varemængde,
der produceres i læderbranchen, vil vokse, konkurrencen vil uvæ
gerligt blive skarpere og tvinge kapitalisterne i denne branche til
at sænke priserne på deres varer. Omvendt vil mængden af pro
ducerede varer i maskinbranchen blive mindre, og det ændrede
forhold mellem udbud og efterspørgsel vil give kapitalisterne mu
lighed for at forhøje priserne på deres varer.
Prisfaldet i læderbranchen og prisstigningen i maskinbranchen
vil fortsætte, indtil profitraten i alle tre brancher er blevet nogen
lunde ens. Det vil ske, når varerne i alle tre brancher bliver solgt
for 120 enheder (130 + 120
110 = 360 :3). Gennemsnitsprofitten for hver enkelt branche vil under disse forhold blive 20 enhe
der. Gennemsnitsprofitten er lige stor profit på lige store kapitaler,
anbragt i forskellige produktionsbrancher.
Konkurrencen mellem brancherne fører således til, at de for
skellige profitrater, som eksisterer i de forskellige kapitalistiske
produktionsbrancher, udjævnes til en almindelig (eller gennem
snitlig) profitrate. Denne udjævning sker ved overflytning af ka
pital (og altså også af arbejde) fra nogle brancher til andre.
Dannelsen af en gennemsnitsprofitrate medfører, at kapitali
sterne i nogle brancher (i vort tilfælde læderbranchen) går glip
af en del af den merværdi, som skabes af deres arbejdere. Til
gengæld indvinder kapitalisterne i andre brancher (i vort tilfælde
maskinbranchen) en ekstra-merværdi. Det betyder, at de første
sælger deres varer til priser under deres værdi, mens de andre
sælger til priser over deres værdi. I hver enkelt branche dannes
vareprisen nu af produktionsomkostningerne (100 enheder) og
gennemsnitsprofitten (20 enheder).
Denne pris, som er lig varens produktionsomkostninger plus
gennemsnitsprofitten, er produktionsprisen. Forskellene i produk
tionsbetingelser bevirker, at der i de enkelte virksomheder inden
for en branche findes forskellige, individuelle produktionspriser,
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som bestemmes af de individuelle produktionsomkostninger plus
gennemsnitsprofit. Men varerne realiseres i gennemsnit til en fæl
les, ensartet produktionspris.
Den proces, hvorved gennemsnitsprofitraten og produktions
prisen dannes, kan anskueligt fremstilles i følgende tabel:
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De varer, der produceres i hver af de tre brancher, sælges til
120 enheder (f. eks. millioner pund sterling). Imidlertid er vare
værdien i læderbranchen lig 130 enheder, i tekstilbranchen 120 og
i maski nbranchen 110. Til forskel fra den simple vareproduktion
sælges varerne under kapitalismen ikke længere til priser, der
svarer til deres værdier, men til priser, der svarer til deres pro
duktionspriser.
Værdiens forvandling til produktionspris er et resultat af den kapitalistiske
produktions historiske udvikling. Under den simple vareproduktion svarede
varernes markedspriser stort set til deres værdi. På kapitalismens forste ud
viklingstrin var der stadig betydelige forskelle mellem profitraterne i de for
skellige produktionsbrancher, eftersom de enkelte brancher endnu var util
strækkeligt forbundet med hverandre, og der fandtes lavs- og andre begræns
ninger, som hæmmede den frie overflytning af kapitaler fra nogle brancher
til andre. l)en proces, hvorved en gennemsnitsprofitrate dannes og værdien
forvandles til produktionspris, kommer først til fuld udfoldelse med den
kapitalistiske maskinelle industris sejr.

Borgerlige økonomer forsøger at gendrive Marx’ arbejdsværditeori ved at påberåbe sig den kendsgerning, at produktions
priserne i de enkelte brancher ikke falder sammen med varernes
værdi. Faktisk bevarer værdiloven imidlertid sin fulde gyldighed
under kapitalistiske forhold, idet produktionsprisen kun er en
forvandlet form for værdien.
Herom vidner følgende.

For det første sælger nogle kapitalister deres varer til priser
over værdien, andre til priser under denne, men alle kapitalister
tilsammen realiserer hele værdimassen, som er nedlagt i deres va
rer. I samfundsmålestok er summen af produktionspriserne lig
summen af alle vareværdier.
For det andet er summen af hele kapitalistklassens profit lig
summen af den merværdi, der er produceret af proletariatets sam
lede ubetalte arbejde. Størrelsen af den gennemsnitlige profitrate
afhænger af størrelsen af den merværdi, der produceres i sam
fundet.
For det tredie fører en sænkning af varernes værdi til en sænk
ning af deres produktionspriser, en stigning i varernes værdi fører
til en forøgelse af deres produktionspriser.
1 det kapitalistiske samfund virker altså den gennemsnitlige
profitrates lov, som består i, at de forskellige profitrater, der af
hænger af forskellene i kapitalens organiske sammensætning i de
forskellige produktionsbrancher, som følge af konkurrencen udjævnes til en almindelig (gennemsnitlig) profitrate. Ligesom alle
den kapitalistiske produktionsmådes love sætter den gennemsnit
lige profitrates lov sig spontant igennem, med utallige afvigel
ser og svingninger. Under striden om den mest profitgivende an
vendelse af kapitalen udspilles der en forbitret konkurrencekamp
mellem kapitalisterne. De vil anbringe deres kapitaler i de pro
duktionsbrancher, som lover dem størst profit. Under jagten efter
høj profit sker der en overflytning af kapitaler fra en branche til
en anden, og netop derved danner den gennemsnitlige profitrate
sig.
På den måde sker der på grundlag af den gennemsnitlige pro
fitrates lov en fordeling af arbejde og produktionsmidler mellem
de forskellige brancher af den kapitalistiske produktion. Under
den udviklede kapitalisme virker værdiloven følgelig via produk
tionsprisen som en spontan regulator af produktionen.
Produktionsprisen er den gennemsnitsstørrelse, omkring hvil
ken markedspriserne i sidste instans svinger, d. v. s. de priser, til
hvilke varerne faktisk købes og sælges på markedet.
Profitratens udjævning og værdiens forvandling til produktions
pris maskerer udbytningsforholdet endnu mere, tilslører endnu
stærkere den virkelige kilde til berigelse af kapitalisterne. »Den
virkelige størrelsesforskel mellem profit og merværdi ... i de en
kelte produktionssfærer skjuler nu fuldstændigt profittens sande
natur og oprindelse, ikke alene for kapitalisten, som her har en
særlig interesse i at bedrage sig selv, men også for arbejderne. Med

værdiernes forvandling til produktionspriser bliver grundlaget
for selve værdibestemmelsen unddraget iagttagelsen.«1)
I virkeligheden betyder dannelsen af en gennemsnitlig profit
rate en omfordeling af merværdien blandt kapitalisterne i de for
skellige produktionsbrancher. En del af den merværdi, der er
skabt i brancher med lav organisk sammensætning af kapitalen,
overgår til kapitalister i brancher med høj organisk sammensæt
ning af kapitalen. Arbejderne udbyttes altsa ikke blot af de ka
pitalister, de arbejder hos, men af den samlede kapitalistklasse.
Hele kapitalistklassen er interesseret i, at arbejderne underkastes
en højere udbytningsgrad, eftersom dette medfører en højere gen
nemsnitlig profitrate. Marx påpegede, at den gennemsnitlige pro
fitrate afhænger af den udbytningsgrad, som den sandede kapital
udsætter det sandede arbejde for.
Den gennemsnitlige profitrates lov afspejler på den ene side
modsætningerne og konkurrencekampen mellem industrikapitalislerne om delingen af merværdien, og pa den anden side den dybe
antagonisme mellem de to indbyrdes fjendtlige klasser — bour
geoisiet og proletariatet. Loven er et vidnesbyrd om, at i det ka
pitalistiske samfund står bourgeoisiet som klasse i modsætning
til proletariatet som helhed, at kampen for arbejdernes eller en
kelte arbejdergruppers del-interesser, kampen mod de enkelte
kapitalister ikke kan føre til nogen fundamental forandring af
arbejderklassens stilling. Arbejderklassen vil først formå at af
kaste kapitalens åg, når den styrter bourgeoisiet som klasse, når
den afskaffer selve det kapitalistiske udbytningssystem.
Profitratens tendens til fald. Efterhånden som kapitalismen
udvikler sig, bliver kapitalens organiske sammensætning uaflade
ligt højere. Hver enkelt arbejdsgiver, som mere og mere erstatter
arbejderne med maskiner, billiggør produktionen, udvider afsæt
ningen af sine varer og søger at skaffe sig en ekstraprofit. Men når
de enkelte virksomheders tekniske fremskridt finder vid udbre
delse, sker der en forhøjelse af kapitalens organiske sammensæt
ning på flertallet af virksomhederne, hvilket medfører et fald i den
almindelige profitrate.
I samme retning virker det, hvis den faste kapital vokser hur
tigere end den flydende, idet dette medfører et langsommere om
slag af hele kapitalen.
Når kapitalisterne højner teknikken, tilstræber de at opnå den
) Karl Marx, Kapitalen, bd. III, s. 175, Berlin 1953.

størst mulige profit, men resultatet af deres bestræbelser bliver
noget, ingen af dem har villet — et fald i profitraten.
Lad os se på del tidligere anførte eksempel. Summen af alle kapitaler,
nemlig 300 enheder, består af 240 enheder konstant kapital og 60 enheder
variabel kapital. Hvis merværdiraten er 100 pct., produceres der en merværdi
på 60 enheder, og profitraten er 20 pct. Vi antager, at den samlede sum af
kapital i løbet af 20 år vokser fra 300 til 500 enheder. Samtidig bevirker det
tekniske fremskridt, at kapitalens organiske sammensætning bliver højere.
Resultatet er, at de 500 enheder deler sig i 425 enheder konstant og 75 enheder
variabel kapital. I dette tilfælde vil der med den hidtidige merværdirate blive
skabt 75 enheder merværdi. Nu bliver profitraten 75 : 500 X 100 — 15 pct.
Profitmassen er steget fra 60 til 75 enheder, men profitraten er faldet fra 20
til 15 pct.

En højere organisk sammensætning af kapitalen bevirker altså
et fald i den gennemsnitlige profitrate. Samtidig er der en række
faktorer, der modvirker faldet i profitraten.
For det første vokser udbytningen af arbejderklassen. Udviklin
gen af kapitalismens produktivkræfter, som giver sig udslag i en
højere organisk sammensætning af kapitalen, fører samtidig til
en stigning i merværdien. Af denne grund foregår faldet i pro
fitraten langsommere, end det ville være tilfældet, hvis merværdi
raten var uforandret.
For det andet afføder det tekniske fremskridt, som forhøjer ka
pitalens organiske sammensætning, arbejdsløshed, som udøver et
tryk på arbejdsmarkedet. Dette giver driftsherrerne mulighed for
at nedsætte arbejdslønnen betydeligt under arbejdskraftens værdi.
For det tredie falder produktionsmidlernes — maskinernes,
anlæggenes, råstoffernes o. s. v. — værdi, efterhånden som arbejdsproduktiviteten stiger. Dette bevirker en langsommere vækst
af kapitalens organiske sammensætning og modvirker altså fal
det i profitraten.
Lad os antage, at en arbejdsgiver tvinger en arbejder, som hidtil har betjent
5 vævestole, til at betjene 20 vævestole. Stigningen i arbejdsproduktiviteten
i maskinbvgningsindustrien har imidlertid bevirket, at vævestolenes værdi er
faldet til det halve. Nu koster de 20 vævestole ikke længere 4 gange så meget
som de 5 tidligere, men kun 2 gange så meget. Derfor vil den konstante kapi
tals andel ikke vokse til det firdobbelte, men til det dobbelte.

For det fjerde modvirkes faldet i den gennemsnitlige profitrate
af den besparelse af konstant kapital, som kapitalisterne gennem
fører på bekostning af arbejdernes helbred og liv. For at forøge
profitten tvinger driftsherrerne arbejderne til at arbejde i trange

lokaler, uden tilstrækkelig ventilation, og sparer på arbejderbe
skyttende foranstaltninger. Denne karrighed fra kapitalisternes
side fører til en undergravning af arbejdernes helbred, et stort
antal ulykkestilfælde og en stigende dødelighed blandt arbejder
befolkningen.
For del femte hæmmes faldet i profitraten af det skæve bytte
forhold i udenrigshandelen, idet driftsherrerne i de kapitalistisk
udviklede lande opnår ekstraprofit ved at eksportere deres varer
til koloniale lande.
Alle disse modvirkende faktorer ophæver ikke faldet i profitra
ten, men afsvækker det blot, giver det karakter af en tendens. For
højelsen af kapitalens organiske sammensætning har altså som
uomgængelig følge loven om den almindelige (eller gennemsnit
lige) profitrates tendens til fald.
Faldet i profitraten betyder ikke nogen formindskelse af profilmassen, d. v. s. hele mængden af merværdi, som arbejderklassen
har produceret. Tværtimod, profitmassen vokser både i forbin
delse med forøgelsen af merværdiraten og som følge af forhøjel
sen af det samlede antal arbejdere, der udbyttes af kapitalen.
I USA f. eks. udgjorde den samlede industriprofit, beregnet efter
industritællingernes officielle tal, i 1859 ialt 316 millioner dollars,
i 1869 516 millioner, i 1879 660 millioner, i 1889 1513 millioner, i
1899 2245 millioner.
Kapitalisterne forsøger ved forstærkelse af udbytningen af ar
bejderne at afsvække profitratens tendens til fald så meget som
muligt. Dette medfører en skærpelse af modsætningerne mellem
proletariatet og bourgeoisiet.
Loven om profitratens tendens til fald forstærker den kamp,
som føres inden for bourgeoisiet selv om fordelingen af den sam
lede profitmasse.
Under jagten efter højere profit styrter kapitalisterne sig med
deres kapitaler over de efterblevne lande, hvor arbejdskraften er
billigere og kapitalens organiske sammensætning lavere end i
lande med højt udviklet industri, og begynder en forstærket udbyt
ning af folkene i disse lande. Dette fører til skærpelse af modsæt
ningerne mellem de kapitalistisk udviklede lande og de efter
blevne, mellem undertrykkerlandene og kolonierne.
Endvidere, for at holde priserne oppe på et højt niveau, danner
driftsherrerne forskellige sammenslutninger. Derved skaffer de
sig høje profitter.
Endelig udvider kapitalisterne, som søger at kompensere faldet
i profitraten ved forøgelse af dens mængde, produktionens om

fang langt ud over de grænser, den betalingsdygtige efterspørgsel
sætter. I denne forbindelse kommer de modsigelser, der er be
tingede af profitratens tendens til fald, særlig skarpt til udtryk
under kriserne.
Loven om profitratens tendens til fald er et af de grelleste vid
nesbyrd om den kapitalistiske produktionsmådes historiske be
grænsning. Ved at skærpe de kapitalistiske modsigelser demon
strerer denne lov anskueligt, at det borgerlige system på et vist
trin bliver en hindring for produktivkræfternes fortsatte ud
vikling.

SAMMENFATNING
1. Profit er merværdi, som betragtes i forhold til den i pro
duktionen investerede kapital, og som tilsyneladende er af
født af den samlede kapital. Profitraten er forholdet mellem
den producerede merværdimasse og den samlede kapital, ud
trykt i procent.
2. Konkurrencen inden for en branche fører til. at ens
artede varers pris ikke bestemmes af disse varers indivi
duelle værdier, men af deres samfundsmæssige værdi. Kon
kurrencen mellem brancherne fører til overflytning af ka
pitaler fra en branche til en anden, til dannelse af en gennem
snitsprofitrate for den samlede kapitalistiske produktion.
På grundlag af den gennemsnitlige profitrates lov sker der
en fordeling af arbejde og produktionsmidler mellem de for
skellige brancher af den kapitalistiske økonomi.

3. Som følge af profitratens udjævning sælges varerne ikke
til deres værdi, men til produktionspriserne. Produktionspri
sen består af varens produktionsomkostninger plus gennem
snitsprofitten. Produktionsprisen udgør en forvandlet form
for værdien. Summen af produktionspriserne er lig summen
af alle varers værdi: med en forandring af varernes værdi for
andres også produktionsprisen.

4. Efterhånden som kapitalismen udvikles og kapitalens
organiske sammensætning øges, kommer gennemsnitspro
fitratens tendens til fald for dagen. Samtidig vokser mervær
dimassen uophørligt. Loven om gennemsnitsprofitratens ten
dens til fald medfører en skærpelse af kapitalismens modsi
gelser.

12. KAPITEL

Ilandel, kredit og pengeomsætning
Handelsprofitten og dens kilde. Ilandelskapitalen og ågerka
pitalen var historiske forløbere for den industrielle kapital. Un
der den kapitalistiske produktionsmåde mister disse former for
kapital deres tidligere selvstændige rolle; deres funktioner redu
ceres til betjening af den industrielle kapital. Følgen er. at han
delskapital og rentebærende kapital under kapitalismen adskiller
sig væsentligt fra deres før-kapitalistiske former.
Den industrielle kapital antager som allerede nævnt sukcessivt
tre former under sit kredsløb: pengekapital, produktiv kapital og
varekapital, som adskiller sig ved deres funktioner. Disse funk
tionsformer for industriel kapital afsondrer sig på et vist trin af
dennes udvikling fra hverandre. Fra den industrielle kapital, som
er beskæftiget i produktionen, udskilles handelskapitalen i form
af handelsfolkenes kapital og lånekapitalen i form af bankierernes
kapital. Inden for kapitalisternes klasse dannes tre grupper, som
deltager i tilegnelsen af merværdi: fabrikanter, handelsfolk og
bankierer.
Handelskapitalen beskæftiges i omsætningens sfære, hvor der
ikke skabes merværdi. Hvor kommer da handelsfolkenes profit
fra? Hvis den industrielle kapitalist selv påtog sig realisationen af
varen, skulle han bruge en del af sin kapital til indretning af han
delslokaler, ansættelse af agenter og til andre udgifter i forbin
delse med handelen. Af denne grund skulle han forøge den ind
skudte kapitals størrelse eller med samme indskudte kapital for
mindske produktionens omfang. I begge tilfælde ville der ske
en sænkning af hans profit. Fabrikanten foretrækker at sælge
sin vare til en mellemmand, handelskapitalisten, som bringer va
ren ud til forbrugerne. Ved at overdrage den handlende de med
varens realisation forbundne funktioner, opnår kapitalisten et
hurtigere omslag af sin kapital, og et hurtigere omslag medfører
en større profit. Dette bevirker, at fabrikanten med fordel for sig
selv kan overlade den handlende en vis del af sin profit. Fabri
kanten sælger den handlende varen til en pris, der er lavere end
produktionsprisen. Handelskapitalisten sælger forbrugerne varen
til produktionsprisen og får en profit. Handelsprofitten er den del
af merværdien, sonr fabrikanten overlader den handlende for rea
lisationen af sine varer.

De lønnede medhjælpere, som er beskæftiget med realisationen
af varerne, d. v. s. med varernes forvandling til penge og pengenes
forvandling til varer, skaber ikke ved deres arbejde værdi eller
merværdi, men deres arbejde give handelskapitalisten mulighed
for at tilegne sig en del af den merværdi, der er skabt i produk
tionen. »Ligesom arbejderens ubetalte arbejde direkte skaber mer
værdi til den produktive kapital, således skaffer den lønnede han
delsmedhjælpers ubetalte arbejde handelskapitalen en andel i
denne merværdi.«1) Ligesom de arbejdere, der er beskæftiget med
fremstillingen af varerne, udbyttes af fabrikanterne, således ud
byttes den lønnede handelsmedhjælper af handelskapitalisterne.
For at realisere en vis varemængde skal den handlende en vis
tid sætte en kapital af tilsvarende størrelse ind. På denne kapital
søger han at opnå mest mulig profit. Hvis handelens profitrate
viser sig at være mindre end den gennemsnitlige profitrate, bliver
det ufordelagtigt at drive handel, og handelsfolkene overfører de
res kapitaler til industrien, landbruget eller en anden branche.
Omvendt trækker en høj handelsprofitrate industriel kapital over
til handelen. Konkurrencen mellem kapitalisterne fører til, at han
delsprofittens niveau fastlægges som den gennemsnitlige profit
rate; gennemsnitsprofitten er her taget af hele kapitalen, også af
den, der virker i omsætningens sfære.
I form af handelsprofit er den virkelige kilde til kapitalens vækst endnu
mere skjult end i form af industriprofit. Handelsfolkenes kapital deltager ikke
i produktionen. Formelen for handelskapitalens bevægelse er P—-V-—P’. Her
er den produktive kapitals stadium bortfaldet, forbindelsen med produktionen
er tilsyneladende afbrudt. Der danner sig det falske indtryk, at profitten op
står af selve handelen ved tillæg til prisen, ved salg af varerne over produk
tionsprisen. Faktisk sker det omvendte: fabrikanten sælger varen til den
handlende under produktionsprisen og overlader ham en del af sin profit,
som den handlende derpå realiserer ved at sælge varerne til forbrugerne til
produktionsprisen.

Handelskapitalen nøjes ikke med at deltage i realisationen af
merværdien, som er skabt i produktionen, men udbytter yderli
gere den arbejdende befolkning som forbrugere. Marx kaldte den
kapitalistiske handel legaliseret snyderi. For at skaffe sig yder
ligere profit driver handelskapitalisterne med alle midler priserne
op, sælger i stor stil til undervægt og undermål og leverer kvali
tetsmæssigt ringe eller forfalskede varer.
En af kilderne til handelsprofitten ligger i, at handelskapita*) Karl Marx, Kapitalen, bd. III, s. 325, Berlin 1953.

len udbytter de små vareproducenter. Handelskapitalen tvinger
bønder og håndværkere til at afhænde deres arbejdsprodukter til
lave priser og samtidig købe inventar, redskaber, råstoffer og ma
terialer til høje priser.
Den andel, handelens mellemmænd tog af detailprisen på landbrugsvarer
i USA, steg fra 1913 til 1934 fra 54 til 63 pct.

Alt dette medfører en stærkere forarmelse af de arbejdende og
skærper kapitalismens modsigelser yderligere.
Omsætningsomkostningerne. Den kapitalistiske vareomsæt
ningsproces kræver bestemte udgifter. Disse udgifter, som hænger
sammen med gennemførelsen af omsætningen, udgør omsætnings
omkostningerne.
Der må skelnes mellem to slags kapitalistiske omkostninger på
handelsområdet: for det første de rene omsætningsomkostninger,
som umiddelbart hænger sammen med de løbende køb og salg
af varerne og skyldes det kapitalistiske systems særlige træk: for
det andet de omkostninger, som skyldes produktionsprocessens
fortsættelse i omsætningens sfære.
De rene omkostninger udgør en overvældende og stadig vok
sende del af den kapitalistiske handels omsætningsomkostninger.
Hertil hører udgifter, som hænger sammen med varernes for
vandling til penge og pengenes til varer. Heri indgår udgifter, der
er forårsaget af konkurrence og spekulation, reklameudgifter,
størstedelen af udgifterne til aflønning af handelsmedhjælperne,
til bogføring, korrespondance, opretholdelse af kontorer o. s. v. De
rene omsætningsomkostninger føjer, som Marx har påpeget, in
gen værdi til varen. De er en direkte beskæring af hele den værdi
sum, som er produceret i samfundet, og dækkes af kapitalisterne
af den samlede merværdimængde, som er produceret ved arbej
derklassens arbejde. Stigningen i de rene omsætningsomkostninger
vidner om stigende forødelse under kapitalismen. I de allerfleste
tilfælde er den kapitalistiske reklame til en vis grad forbundet med
bedrag over for køberne.
I USA udgjorde alene de bogforte udgifter til reklame i 1934 1,6 milliard
dollars, i 1940 — 2.1 milliard dollars. På 10 år, fra 1940 til 1950, steg reklame
udgifterne i USA yderligere 170 pct.

Efterhånden som kapitalismens udvikling er skredet frem og
vanskelighederne ved at realisere varerne er skærpet, er der op
bygget et kolossalt handelsapparat med et utal af led. Før varerne

når ud til forbrugeren, passerer de fra hånd til hånd gennem en
hel armé af handelsfolk, spekulanter, agenter og kommissionærer.
Til de omkostninger, der hænger sammen med produktions
processens fortsættelse i omsætningens sfære, hører en række ud
gifter, som er samfundsnødvendige og ikke er bestemt af den ka
pitalistiske økonomis særlige træk, nemlig udgifter til færdigbe
handling, transport og emballering af varerne. Det enkelte pro
dukt er først da klar til forbrug, når det er leveret til forbrugeren.
Omkostningerne til færdigbehandling, transport og emballering
af varerne forøger tilsvarende varernes produktionsværdi. Det
arbejde, som arbejderne her yder, overfører værdien af de for
brugte produktionsmidler på varen og tilføjer ny værdi til varens
værdi.
Det kapitalistiske produktionsanarki og kriserne, konkurrence
kampen og spekulationen bevirker, at der ophobes vældige, alt for
store varelagre, og forlænger og fordrejer varernes bevægelse,
hvad der medfører store uproduktive udgifter. Den kapitalistiske
reklame forårsager overflødig og dyr emballering af varerne. Det
betyder, at en større og større del af udgifterne til transport, op
bevaring og emballering af varerne forvandles til rene omkost
ninger, som skyldes det kapitalistiske systems særlige træk. Den
uafladelige vækst af omsætningsomkostningerne er et af vidnes
byrdene om, at snyltertrækkene i det borgerlige samfund forstær
kes. De kapitalistiske handelsomkostninger hviler som en tung
byrde på de arbejdende som købere.
I USA udgjorde omsætningsomkostningerne i 1929 31 pct. og i 1935 32.8
pct., men i vore dage er de endnu større. I de kapitalistiske lande i Europa
udgør omsætningsomkostningerne ca. en trediedel af den samlede detailvareomsætning.

Den kapitalistiske handels former. Vareborser. Den kapitali
stiske produktions og omsætnings udvikling ledsages af en ud
vikling af handelens former — engroshandel og detailhandel.
Engroshandel er handel mellem industriforetagender og handels
virksomheder, detailhandel er varesalg direkte til befolkningen.
I handelen sker der ligesom i industrien en koncentration og
centralisation af kapitalen. Små og mellemstore kapitalister for
trænges af store både i engros- og i detailhandelen. I detailhan
delen sker kapitalernes koncentration hovedsagelig ved, at der op
rettes stormagasiner og specialmagasiner. Stormagasinerne hand
ler med alle mulige varer, specialmagasinerne handler kun med
een slags vare, f. eks. skotøj eller beklædning.

Produktionen af ensartede varer tillader handelsfolkene al drive
engros handel på basis af prøver. Ensartede massevarer (bomuld,
hørtaver, jern, stål, metaller, gummi, korn, sukker, kaffe o. s. v.)
sælges og købes på basis af faste standarder og prøver på varebør
serne.
En varebørs er en særlig slags marked, hvor der foregår handel
med ensartede massevarer, og hvor udbud og efterspørgsel af
disse varer er koncentreret for hele lande, ofte også for hele det
kapitalistiske verdensmarked.
De varer, der handles mellem kapitalisterne på børsen, går ikke direkte
fra hånd til hånd. Forretningerne afsluttes ofte på tid: sælgeren forpligter sig
til at levere køberen et vist kvantum varer til en bestemt tid. Om foråret slut
tes f. eks. en forretning om levering af bomuld af den kommende høst, endnu
inden bomulden er sået. Ved sådanne børshandeler gør sælgeren regning på,
at prisen på den givne vare vil falde inden den fastsatte frists udløb, og at
han indvinder forskellen mellem priserne, hvorimod køberen gør regning på
en prisstigning. Ofte har sælgeren på børsen slet ikke de varer, han sælger,
og køberen har ingen brug for de varer, han køber. Varebørserne er altså
stedet for den spekulative handel. Spekulanterne sælger og køber ejendoms
retten til varer, som de ingen berøring har med. Spekulationen hænger uløse
ligt sammen med den kapitalistiske handels hele natur, for så vidt som denne
handel ikke har til formål at tilfredsstille samfundets behov, men at erhverve
sig profit. De, der tjener på spekulationshandelen, er hovedsagelig storkapi
talisterne. Derved ruineres betydelige dele af de små og mellemstore forret
ningsdrivende.

I de borgerlige lande drives der ofte handel på kredit eller på
afbetaling. Denne slags handel fører hyppigt til, at den almindelige
forbruger må betale med sine ejendele, når han ikke er i stand
til rettidigt at afvikle sin gæld. Handel på kredit anvendes ofte
af kapitalister, der vil realisere kvalitetsforringede, længe oplag
rede varer.
Udenrigshandelen. Som allerede nævnt hang overgangen til
kapitalisme sammen med verdensmarkedets opståen. Lenin be
mærkede, at kapitalismen er resultatet af »en bredt udviklet vareomsætning, som overskrider statens grænser. Derfor kan man ikke
forestille sig en kapitalistisk nation uden udenrigshandel, og der
findes ingen sådan nation.«1) Under udviklingen af vareomsætningen, som overskrider de nationale markeders grænser, udvides
den kapitalistiske udenrigshandel. Udvidelsen af verdenshandelen
er i sig selv et udtryk for udviklingen af den internationale ar
bejdsdeling, som hænger sammen med produktivkræfternes vækst.
1) V. I. Lenin, Kapitalismens udvikling i Rusland, se Værker, bd. 3, s. 43,
russisk.

Men for kapitalisterne tjener udenrigshandelen til at forhøje pro
fitterne. 1 deres jagt på profit søger kapitalisterne bestandig at
finde nye afsætningsmarkeder for deres varer og nye råstofkil
der. Det indre markeds begrænsning som følge af massernes for
armelse og de store kapitalisters herredømme over de hjemlige
råstofkilder forstærker disses bestræbelser for at vinde herre
dømme over de ydre markeder og forøger udenrigshandelens be
tydning.
Udenrigshandelen nåede først til omfattende udvikling i kapitalismens
epoke. I løbet af 100 år, fra 1800 til 1900, steg verdenshandelens omsætning
over 1150 pct., fra 1,5 milliard dollars til 18,9 milliarder dollars. 1 de følgende
tre årtier steg den over 250 pct. og nåede i 1929 op på 68,6 milliarder dollars.

Udenrigshandelen er en kilde til yderligere profit for kapitali
sterne i de mere udviklede borgerlige lande, eftersom industripro
dukterne afsættes til efterblevne lande til relativt højere priser,
medens råstofferne købes i disse lande til lavere priser. Udenrigs
handelen er et af de midler, hvormed udviklede borgerlige lande
økonomisk underlægger sig efterblevne lande, øg hvormed kapi
talistiske magter udvider deres indflydelsessfærer.
Det engelske Ostindiske Kompagni f. eks. plyndrede Indien i over 250 år
11600—1858). Det Ostindiske Kompagnis gridske udbytning af den lokale be
folkning førte til, at mange provinser i Indien blev lagt øde: markerne dyrke
des ikke mere, jorden groede til med buskads, befolkningen uddøde.

Udenrigshandelen består af eksport, d. v. s. udførsel af varer,
og import, d. v. s. indførsel af varer. Forholdet mellem den sam
lede pris på de varer, det givne land udfører, og den samlede pris
på de varer, det indfører i vist tidsrum, f. eks. et år, udgør dets
handelsbalance. Hvis udførselen overstiger indførselen, er han
delsbalancen aktiv; hvis derimod indførselen overstiger udførse
len, er handelsbalancen passiv.
Et land med passiv handelsbalance må dække underskudet ved at tære på
ressourcer som guldbeholdninger, fragtindtægter fra transporter mellem frem
mede lande, indtægter fra kapitalinvesteringer i andre stater og endelig ved
udenlandske lån.
Handelsbalancen dækker ikke alle former for økonomiske relationer mel
lem landene. Et mere fuldstændigt udtryk finder disse relationer i betalings
balancen. Betalingsbalancen er forholdet mellem summen af alle betalinger,
der ydes et land fra andre lande, og summen af alle betalinger, som dette
land skal yde andre lande.

Karakteren af de økonomiske forbindelser mellem landene be
stemmer også de kapitalistiske staters udenrigshandelspolitik. I

den før-monopolistiske kapitalismes epoke dannede der sig to ty
per handelspolitik: frihandel og protektionisme, eller beskyttelses
politik over for den hjemlige industri, hovedsagelig ved indførelse
af høje toldsatser på udenlandske varer.

Lånekapitalen. Ligesom varekapitalen udsondrer sig som han
delskapital, udsondrer pengekapitalen sig som lånekapital.
Under kapitalens omslagsproces opstår der på bestemte tids
punkter fri pengekapital hos industrikapitalisten, og denne frie
pengekapital finder ikke anvendelse i hans virksomhed. Nar ka
pitalisten f. eks. opsamler et afskrivningsfond, som er bestemt
til erstatning af udslidte dele af den faste kapital, opstår der mid
lertidigt frie pengebeløb hos ham. Disse beløb skal først om nogle
år gives ud til køb af ny udrustning og maskiner. Hvis fabrikan
ten sælger sin færdige vare hver måned, men indkøber rastoffer
en gang hvert halvår, så har han i fem måneder frie penge mellem
hænder. Det er uvirksom kapital, d. v. s. kapitai, som ikke ind
bringer profit.
Til andre tider opstår der hos kapitalisten et behov for penge,
f. eks. når han endnu ikke har fået solgt den færdige vare, men
er nødt til at indkøbe råstoffer. Medens der hos den ene forret
ningsdrivende findes et vist overskud af pengekapital, efterspør
ger den anden sådan kapital. 1 sin jagt på profit stiler kapita
listen efter at få hver eneste bestanddel af sin kapital til at give
indtægt. Kapitalisten afgiver de frie penge som Idn, d. v. s. til
midlertidig benyttelse hos andre kapitalister.
Lånekapital er pengekapital, som dens ejer for en tid overlader
til en anden kapitalist mod en vis godtgørelse. Kendetegnet på
lånekapital er, at det ikke er dens ejer, der anvender den i produk
tionen. Når industrikapitalisten har mulighed for at få penge til
låns har han ikke nødig at disponere over betydelige pengereserver
i uvirksom tilstand. Pengelån giver fabrikanten mulighed for at
udvide produktionen, forøge antallet af arbejdere og følgelig at
forøge størrelsen af den merværdi, der kan indvindes.
Som godtgørelse for at få rådighed over pengekapital betaler
fabrikanten en vis sum, der kaldes renter, til denne kapitals ejer.
Renter er en del af profitten, som industrikapitalisten afleverer til
lånekapitalisten for det lån, han har fået af denne. Kilden til
rentebetalingen er merværdien. Lånekapital er kapital, søm træk
ker rente.
Lånekapitalens bevægelse er helt og holdent baseret på den industrielle
kapitals bevægelse. Den lånte kapital anvendes i produktionen til erhvervelse

af merværdi. Derfor er lånekapitalen ligesom al kapital overhovedet først
og fremmest udtryk for produktionsforholdene mellem kapitalisterne og de
arbejdere, de udbytter. Samtidig er lånekapitalen umiddelbart udtryk for
forholdene mellem to grupper af kapitalister: på den ene side pengekapitali
sterne, på den anden side de aktive kapitalister (fabrikanter og handelsfolk).
Formelen for lånekapitalens bevægelse er P—P’. Her bortfalder ikke alene
den produktive kapitals stadium, men også handelskapitalens stadium. Det
kommer til at se ud, som om indtægten ikke stammer fra merværdien, som
er produceret ved udbytningen af arbejderne i produktionssfæren, men fra
pengene selv. Det, at lånekapitalen giver indtægt i form af renter, fremtræder
som en ligeså naturlig egenskab ved pengene som det, at frugttræet bærer
frugt. Her har fetichismen, som er karakteristisk for kapitalistiske forhold,
nået sit højdepunkt.

Pengekapitalens ejer stiller for en tid sin kapital til rådighed
for industrikapitalisten, som anvender den i produktionen for at
tilegne sig merværdi. Der sker altså en adskillelse mellem ejerska
bet til kapitalen og anvendelsen af kapitalen i produktionen, en
adskillelse mellem kapitalen som ejendom og kapitalen som funk
tion.
Benter og driftsherreindtægt. Rentefoden og dens tendens til
fald. Fabrikanten afstår en del af sin profit som renter til penge
kapitalisten. Gennemsnitsprofitten deler sig altså i to dele. Den
del af gennemsnitsprofitten, som bliver hos industrikapitalisten,
kaldes driftsherreindtægt.
Medens rentens form skaber det falske indtryk, at renten skulle være
en naturlig frugt af kapital-ejendommen, så skaber driftsherreindtægtens form
den illusion, at denne indtægt er et vederlag for den aktive kapitalists »ar
bejde« med at lede og overvåge lønarbejdernes arbejde i hans virksomhed.
Men i virkeligheden har driftsherreindtægten så lidt som renterne nogen for
bindelse med arbejdet med at lede produktionen; den udgør en del af mer
værdien, som kapitalisterne tilegner sig vederlagsfrit.

Det forhold, hvori gennemsnitsprofitten opdeles på driftsherre
indtægt og rente, afhænger af forholdet mellem udbud og efter
spørgsel af lånekapital, af tilstanden på pengekapitalmarkedet. Jo
større efterspørgselen efter pengekapital er, desto højere er rente
foden, hvis andre forhold er lige. Hentefoden er betegnelsen for
forholdet mellem rentebeløbet og den lånte pengekapital. Under
sædvanlige forhold er gennemsnitsprofitraten den øvre grænse
for rentefoden, eftersom renten er en del af profitten. Som regel
ligger rentefoden betydeligt under den gennemsnitlige profitrate.
Under kapitalismens udvikling åbenbarer rentefoden en ten
dens til fald. Denne tendens har to årsager: for det første loven
om gennemsnitsprofitratens tendens til fald, idet gennemsnitspro

fitraten danner den øvre grænse for rentefodens svingninger; for
det andet vokser den samlede mængde lånekapital under kapita
lismens udvikling hurtigere end efterspørgselen efter den. En af
årsagerne til lånekapitalens vækst er, at der i bourgeoisiet danner
sig en voksende gruppe af rentierer, d. v. s. kapitalister, som ejer
pengekapital, men ikke driver erhvervsvirksomhed. Også i delle
ytrer der sig en forstærkelse af snyltertrækkene i det borgerlige
samfund. Lånekapitalens vækst fremmes af de frie pengemidlers
centralisering i banker og sparekasser.
Renten på kortfristede lån på pengemarkedet i USA i årene 1866—80 lå fra
3,6 (den laveste sats) op til 17 pct. (den højeste sats), i årene 1881—1900 lå
den tilsvarende fra 2,63 op til 9,75, i årene 1901—20 fra 2,98 op til 8,0, i årene
1921—35 fra 0.75 op til 7,81.

Kredittens former. Bankerne og deres virksomhed. Den kapi
talistiske kredit er en form for lånekapitalens bevægelse. Gennem
kreditten bliver midlertidigt fri pengekapital til lånekapital. Un
der kapitalismen findes to former for kredit: handelskredit og
bankkredit.
Handelskredit er betegnelsen for kredit, som aktive kapitali
ster (d. v. s. fabrikanter og handelsfolk) yder hverandre under
realiseringen af varerne. Når fabrikanten vil fremskynde omsla
get af sin kapital, som befinder sig i vareform, leverer han varen
på kredit til en anden fabrikant eller til en grosserer, og grossere
ren sælger igen varen på kredit til detaillisten, liandelskredit be
nyttes af kapitalisterne under kob og salg af råstoffer, brænd
stoffer, inventar, maskiner og også forbrugsvarer. Handelskredit
ten er i regelen kortfristet: den ydes ikke ud over nogle få måne
der. Den betjener sig af veksler. En veksel er en gældsforpligtelse,
ifølge hvilken skyldneren forpligter sig til inden en vis frist at be
tale pengene for den købte vare. Når betalingsfristen udløber, skal
køberen, som har udstedt vekslen, betale den i kontanter. Handels
kreditten hænger altså sammen med vareforretninger. Derfor er
den grundlaget for det kapitalistiske kreditsystem.
Bankkredit er betegnelsen for kredit, som pengekapitalister
(bankierer) yder aktive kapitalister. Til forskel fra handelskredit
ydes bankkredit ikke af kapital, som er beskæftiget i produktion
eller omsætning, men af ledig kapital og af midlertidigt fri penge
kapital, som søger anvendelse. Bankkredit ydes af bankerne. En
bank er et kapitalistisk foretagende, som handler med pengekapi
tal og virker som formidler mellem kreditorer og låntagere. Ban
ken modtager på den ene side frie, uvirksomme kapitaler og ind

tægter, og på den anden side stiller den pengekapital til rådighed
for aktive kapitalister: fabrikanter og handelsfolk.
Den største del af de kapitaler, banken har til disposition, tilhører andre
og kan kræves tilbagebetalt. Men det er i et givet øjeblik kun et relativt lille
antal af indskyderne, der forlanger deres indskud udbetalt. I de fleste til
fælde dækker eller overstiger tilgangen af nye indskud udtrækket af penge.
Situationen skifter radikalt i usikre tider, under kriser eller krige. Så forlan
ger indskyderne på een gang deres indskud tilbage. Men almindeligvis har
banken kun en relativt lille kassebeholdning til udbetalinger til dem, der
trækker indskud ud. Den overvejende indskudsmasse benytter banken til lån
givning.

Bankernes operationer deler sig i passive og aktive.
Passive kaldes operationer, som banken foretager for at drage
midler ind i sin kasse. Den vigtigste af disse operationer er modta
gelse af indskud. Indskud (deposita) modtages på forskellige vil
kår: nogle med en vis opsigelsesfrist, andre uden bestemt frist.
Indskud uden opsigelsesfrist skal banken på forlangende straks
udbetale, indskud på opsigelse skal først udbetales efter den fast
satte frist. Indskud på opsigelse er altså mest fordelagtige for
banken.
Aktive kaldes operationer, som banken foretager, når den ud
låner pengemidler. En af disse operationer er vekseldiskonterin
gen. En fabrikant, som sælger sin vare på kredit, overgiver den
veksel, han har fået fra køberen, til banken, og banken udbe
taler straks fabrikanten vekselbeløbet med fradrag af en vis pro
cent. Ved fristens udløb afregner vekseludstederen så ikke med
fabrikanten, men med banken. Ved denne operation sammenflet
tes handelskreditten med bankkreditten. Til bankens aktive ope
rationer hører endvidere ydelse af lån mod forskellig sikkerhed:
pant i varer, værdipapirer, varedokumenter. Endelig foretager
banken direkte kapitalanlæg (investeringer) i virksomheder i form
af langfristede lån.
Banken og bankieren driver altså handel med pengekapital. Ved
passive operationer betaler banken renter, ved aktive operationer
får den renter. Banken modtager pengemidler som indskud til
lavere rente og udsteder lån til højere rente. Bankens profit stam
mer fra forskellen mellem den rente, banken tager for udlån, og
den rente, den betaler for indskud. Med denne forskel dækker
banken de udgifter, der opstår ved udførelsen af dens operationer;
disse udgifter er rene omsætningsomkostninger. Restbeløbet ud
gør bankens profit. Mekanismen i den kapitalistiske konkurrence
bringer spontant denne profit i niveau med. hvad den gennemsnit

lige profitrate af egenkapitalen giver. De lønnede medhjælpere,
som er ansat i bankerne, skaber ikke ved deres arbejde nogen
værdi og merværdi, men giver bankernes ejere lejlighed til at til
egne sig en del af den merværdi, som skabes i produktionen. Ban
kernes medhjælpere udbyttes altså af bankernes ejere.
Bankerne fungerer som afregningscentraler. Enhver virksom
hed, som deponerer penge eller får lån i banken, har sin løbende
konto der. Pengene på kontoen udbetaler banken mod forevisning
af et særligt dokument, som kaldes en check. Banken varetager
altså funktionen som kasserer for mange virksomheder. Denne
omstændighed åbner mulighed for vid anvendelse af afregning
uden kontanter. Kapitalist A, som har solgt sin vare til kapitalist
B, får af ham en check på en bank, hvor de begge har løbende
konti. Banken foretager afregningen ved at overføre checkbeløbet
fra B’s løbende konto til A’s løbende konto. Virksomhederne har
løbende konti i forskellige banker. I de største byer opretter ban
kerne specielle afregningscentraler, hvor checks, som indgår fra
mange banker, i stort omfang udlignes mod hverandre. Omsætnin
gen af checks og veksler formindsker behovet for kontante penge.
Under kapitalismen findes der tre hovedformer for banker: handelsbanker,
hypotekbanker og emissionsbanker. Handelsbanker yder fabrikanter og han
delsfolk kredit, især ved kortfristet långivning. Veksler spiller her en stor
rolle. Denne kredit ydes hovedsagelig af midler fra indskud.
Hypotekbanker beskæftiger sig med langfristet långivning mod pant i fast
ejendom (grunde, huse, anlæg). Hypotekbankernes opståen og udvikling
havde nær tilknytning til kapitalismens udvikling i landbruget og til bankiernes udbytning af bønderne. Til denne type banker slutter sig landbrugsban
kerne, som yder langfristede lån til produktionsformål.
Emissionsbankerne har ret til udstedelse (emission) af kreditpenge: bank
noter. En særlig rolle spiller de centrale emissionsbanker. I disse banker sam
les landets guldbeholdning. De har monopol på udstedelse af banknoter.
Disse centrale banker driver i regelen ikke forretning med de enkelte fabri
kanter og handelsfolk, men yder lån til handelsbankerne, som så igen har for
bindelse med de erhvervsdrivende. De centrale emissionsbanker er altså ban
kernes banker.

Ved at koncentrere låne- og betalingsoperationer bidrager ban
kerne til at fremskynde kapitalernes omslag og sænke omkostnin
gerne ved pengeomsætningen. Samtidig fremmer bankernes virk
somhed kapitalens centralisation, de små og mellemstore kapita
listers fortrængning, forstærkelsen af udbytningen af arbejderne,
udplyndringen af selvstændige håndværkere. Hypoteklånene ud
marver bønderne, eftersom renterne af disse lån sluger en stor del
af deres indtægter, hvilket tynger bedriften. Hvor bønder er ble

vel afhængige af en bank, sker gældens tilbagebetaling ikke sjæl
dent ved bortsalg af deres ejendele og jord.
Ved at koncentrere alle samfundets pengekapitaler og virke som
formidler af kredit bliver bankerne et særegent apparat, som pa
spontan vis fordeler ressourcerne mellem de økonomiske bran
cher. Denne fordeling sker ikke af hensyn til samfundet og ikke
i overensstemmelse med dets behov, men til fordel for kapitali
sterne. Kreditten fremmer udvidelsen af produktionen, men denne
udvidelse støder alter og atter på de snævre rammer for den be
talingsdygtige efterspørgsel. Kreditten og bankerne bevirker, at
arbejdet i endnu højere grad bliver samfundsmæssigt, men pro
duktionens samfundsmæssige karakter kommer i stadig skarpere
konflikt med tilegnelsens privatkapitalistiske form. Kredittens ud
videlse skærper altså modsigelserne i den kapitalistiske produk
tionsmåde og forstærker dens anarki.

Aktieselskaber. Fiktiv kapital. I nutidens kapitalistiske lande
har det overvældende flertal af store virksomheder form af aktie
selskaber. De opstod allerede i begyndelsen af det 17. århundrede,
men fik først vid udbredelse fra anden halvdel af det 19. århun
drede.
Et aktieselskab er en virksomhed, hvis kapital er sammensat
af bidrag fra en række deltagere, der hver for sig har indskudt et
beløb og ejer et vist antal aktier svarende til dette beløb. En aktie
er et værdipapir, der giver ret til at deltage i fordelingen af virk
somhedens overskud i forhold til aktiens pålydende.
Den indtægt, aktieejeren opnår, kaldes dividende. Aktierne
købes og sælges til en vis pris, som kaldes deres kurs.
En kapitalist, som køber aktier, kunne i stedet have sat sin kapital ind i
en bank og fået f. eks. 5 pct. Denne indtægt tilfredsstiller ham imidlertid ikke,
han foretrækker at købe aktier. Det er ganske vist forbundet med en vis
risiko, men til gengæld har han chance for større indtægt. Lad os sætte, at
en aktiekapital på 10 millioner dollars er fordelt på 20.000 aktier å 500
dollars, og at virksomheden har givet 1 million dollars profit. Aktieselskabet
beslutter at overføre 250.000 dollars af dette beløb til reservekapitalen, og at
uddele resten, 750.000 dollars, som dividende blandt aktionærerne. Hver
aktie giver i så fald sin ejer en indtægt i form af dividende (750.000 dollars
fordelt på 20.000 aktier) på 37,50 dollars eller 7,5 pct.
Når aktionærer vil sælge aktier, ønsker de at få en salgssum, som ind
skudt i en bank ville give dem en renteindtægt af samme størrelse, som de
får i dividende. Hvis en aktie på 500 dollars giver 37,50 dollars i dividende,
vil aktionæren søge at sælge den for 750 dollars, eftersom denne sum i ban
ken, som betaler 5 pct. på indskud, ville give ejeren de samme 37,50 dollars i
rente. Aktiekursen afhænger af dividendens størrelse og lånerentens niveau.

Aktiekursen stiger, når dividenden stiger, etter når rentefoden falder; omvendt
falder den, hvis dividenden falder, eller hvis rentefoden stiger.

Forskellen mellem summen af priserne for de aktier, der udste
des ved stiftelsen af et aktieselskab, og størrelsen af den kapi
tal, der virkelig er investeret i dette selskab, udgør stiftergevinsten.
Stiftergevinsten er en af de vigtigste kilder til berigelse af de store
kapitalister.
Hvis den kapital, der er investeret i virksomheden, er på 10 millioner dol
lars, og prisen for de udstedte aktier udgør 15 millioner dollars, så er stifter
gevinsten i dette tilfælde 5 millioner dollars.
Når en individuelt ejet virksomhed omdannes til et aktieselskab, får kapi
talen en slags dobbelteksistens. Den faktiske kapital, der er investeret i virk
somheden med ialt 10 millioner dollars, eksisterer som fabriksbygninger, ma
skiner, råstoffer, lagre, færdigproduktion og endelig som en vis kontant kasse
beholdning i virksomheden eller på løbende konto i banken. Men ved siden
af denne reale kapital dukker der ved dannelse af et aktieselskab værdipapi
rer, aktier, op til en sum af 15 millioner dollars. Aktierne er kun en afspejling
af virksomhedens faktisk eksisterende kapital, men samtidig eksisterer disse
aktier nu adskilt fra virksomheden, de købes og sælges, bankerne yder lån
mod sikkerhed i dem o. s. v.

Formelt er aktionærernes generalforsamling det højeste organ
i et aktieselskab, den vælger bestyrelse, ansætter ledere, påhører
og godkender beretningen om virksomhedens arbejde og afgør ho
vedspørgsmål vedrørende aktieselskabets virksomhed. Men det
antal stemmer, en aktionær har på generalforsamlingen, bestem
mes af det aktiebeløb, han repræsenterer. Derfor ligger aktie
selskabets ledelse faktisk i hænderne på en lille gruppe storaktio
nærer. Da en vis del af aktierne ligger hos små og mellemstore
indehavere, som ikke har mulighed for at øve nogen indflydelse på
sagernes forløb, behøver de største kapitalister i praksis ikke en
gang at have halvdelen af aktierne for at beherske aktieselskabet.
Det antal aktier, som giver mulighed for at skalte og valte med
aktieselskabet, kaldes den kontrollerende aktiepost.
Aktieselskabet er altså en form, som storkapitalen benytter til
at underlægge sig små og mellemstore kapitalisters midler og ud
nytte dem til egne formål. Udbredelsen af aktieselskaber bidrager
stærkt til kapitalens centralisation og produktionens samling i
storvirksomheder.
Når kapital eksisterer som værdipapirer, der giver indehaveren
indtægt, kaldes den fiktiv kapital. Til den fiktive kapital hører
aktier og obligationer. En obligation er et gældsbevis, som udste
des af virksomheder eller af staten og giver indehaveren en fast
årlig rente.

Værdipapirer (aktier, obligationer etc.) købes og sælges på
fondsbørserne. Fondsborsen er markedet for værdipapirer. På
børsen registreres til enhver tid de kurser, til hvilke værdipapi
rerne købes og sælges; til disse kurser handles værdipapirerne også
uden for børsen (f. eks. i bankerne). Værdipapirernes kurs afhæn
ger af lånerentens niveau og af den forventede indtægt af disse
papirer. På fondsbørsen foregår der spekulation med værdipapi
rer. Da alle fordele i børsspillet er på de store og største kapitali
sters side, bidrager børsspekulationen til kapitalens centralisa
tion, kapitalistiske matadorers berigelse og små og mellemstore
besidderes ruinering.
Kredittens udbredelse og især aktieselskaberne har mere og
mere gjort kapitalisten til rente- og dividendemodtager, me
dens produktionsledelsen udføres af lønnede personer: direktører,
driftsledere o. s. v. På den måde bliver den kapitalistiske ejen
doms parasitkarakter stadig stærkere.
De kapitalistiske landes pengeomsætning. Allerede før kapita
lismens fremkomst opstod der metalpenge-systemer, hvor metal
fungerede som pengevare. Metalpenge-systemerne deler sig i bi
metalliske, hvor to metaller, sølv og guld, tjener som værdimåle
stok og basis for pengeomsætningen, og monometalliske, hvor et
af disse to metaller udfører denne rolle. På kapitalismens tidlige
udviklingsstadier (16.—18. århundrede) var mange landes penge
systemer bimetalliske. Ved det 19. århundredes slutning var næ
sten alle kapitalistiske lande gået over til monometallisme, til
guldsystemet i pengeomsætningen. I det 20. århundredes begyn
delse var der endnu sølv-monometallisme i Kina og Mexico, men
derefter gik også disse lande over til guldfod.
Hovedtrækkene i guld-monometallismen er: fri prægning af
guldmønt, fri omveksling af andre pengetegn mod guldmønt og
frie guldbevægelser mellem landene. Den frie prægning af guld
mønt betyder, at privatpersoner har ret til i møntprægnings-institutionen at omveksle deres guld med guldmønt. Samtidig har in
dehaverne af guldmønt mulighed for at forvandle mønterne til
guldbarrer. Derved opstår der en umiddelbar, meget nær forbin
delse mellem guldet som vare og guldmønten. Hvor dette system
råder, bringes den pengemængde, der er i omløb, spontant i over
ensstemmelse med vareomsætningens behov. Hvis der danner sig
overskydende penge, går en del af dem ud af omsætningens sfære
og bliver til skatte. Hvis der opstår mangel på penge, sker der en
tilstrømning af dem til omsætningens sfære; pengene forvandles
fra skatte til omsætningsmiddel og betalingsmiddel. Til afvikling

af små betalinger under guld-monometallismen sættes der ikkefuldlødige mønter af billigere metal: sølv, kobber o. s. v. i omløb.
Internationale afregninger af handels-, finans- og kreditopera
tioner sker ved hjælp af verdenspenge, guld. Det ene lands valuta
veksles til det andet lands valuta til valutakursen. Valutakursen
er betegnelsen for prisen på det ene lands pengeenhed, udtrykt i
andre landes pengeenheder. F. eks. er et pund sterling lig et vist
antal dollars.
Afregning af udenrigshandelsoperationer kan også ske uden
anvendelse af guld eller fremmed valuta. I nogle tilfælde kan det
ske ved clearing, d. v. s. ved gensidig udligning af krav og mod
krav for vareleverancer under tosidig handel. I andre tilfælde
kan afregninger mellem landene ske ved overførsel af veksler
fra land til land uden oversendelse af guld.
Med den stærkere anvendelse af kredit og udviklingen af pen
genes funktioner som betalingsmidler opstod der krerlitpenge.
som fik en omfattende udvikling. Veksler, banknoter og checks
begyndte at fungere hovedsagelig som betalingsmidler. En veksel
er ganske vist ikke penge, men den kan t jene som betalingsmiddel,
når vekslen overdrages fra den ene kapitalist til den anden.
Hovedformen for kreditpenge er banknoter. Banknoter, eller
banksedler, udstedes af bankerne i stedet for veksler. Det betyder,
at basis for banknoterne i sidste instans er vareforretninger.
Udstedelsen af banknoter giver mulighed for at forsyne en sti
gende vareomsætning med omsætningsmidler og betalingsmidler
uden at forøge mængden af metalpenge. Hvor pengeomsætningen
hviler på guldsystemet, kan banknoterne til enhver tid omveksles
af bankerne mod guld eller andre metalpenge. Under disse forhold
cirkulerer banknoterne på lige fod med guldmønter og kan ikke
tabe deres værdi, eftersom de foruden kreditdækning også har
metaldækning. Efterhånden som kapitalismens udvikling er skre
det frem, er der sket en relativ nedgang i den guldmængde, der er
i omløb. Guldet ophobes mere og mere som guldbeholdning i de
centrale emissionsbanker. De kapitalistiske stater begyndte at
danne guldreserver for at styrke deres positioner i udenrigshande
len, for at bemægtige sig nye markeder og med henblik på krigs
forberedelse og krigsførelse. Guldet i omsætningen begyndte at
blive afløst af banknoter og dernæst af papirpenge. Medens bank
noterne i begyndelsen som regel kunne omveksles med guld, blev
der senere udstedt uindløselige banknoter. Dette har i høj grad
nærmet banknoterne til papirpenge.
Som allerede nævnt opstod papirpengene, fordi pengenes funk

tion som omsætningsmiddel udvikledes. Papirpengene, som staten
udsteder med en tvangskurs, er uindløselige med guld og repræ
senterer fuldgyldige metalpenge i deres funktion som omsætnings
midler.
Fra begyndelsen af den første imperialistiske verdenkrig (191-1
—18) gik de fleste kapitalistiske lande over til papirpenge i om
sætningen. For tiden findes der ikke guldmønt i omlob i noget
land. De kapitalistiske staters herskende klasser benytter udste
delse af uindløselige banknoter og papirpenge og devaluering af
valutaerne som middel til yderligere udbytning og udplyndring af
den arbejdende befolkning.
Dette kommer særlig grelt frem i inflationen. Inflation kende
tegnes ved eksistensen af en overskydende mængde papirpenge i
omsætningens kanaler, ved deres værdiforringelse, ved forhøjelse
af varepriserne, ved sænkning af arbejdernes og funktionærernes
realløn og stærkere forarmelse af bønderne, og ved forøgelse af
kapitalisternes profitter og godsejernes indtægter. De borgerlige
stater anvender inflation som våben i den økonomiske krig mod
andre lande og ved erobring af nye markeder. Inflation giver ofte
yderligere profit til eksportører, som opkøber varer i deres eget
land for værdiforringede penge med lav kurs og afsætter disse va
rer i udlandet mod hård valuta. Samtidig bringer inflationen det
økonomiske liv i ulave og fremkalder harme i befolkningen. Dette
gør det nødvendigt for de borgerlige stater at gennemføre penge
reformer for at styrke pengesystemet og stabilisere valutaen.
Den mest udbredte form for pengereformer er devaluering. Devaluering er
en officiel sænkning af papirpengenes kurs i forhold til metalmøntenheden,
eventuelt ledsaget af en ombytning af de gamle, forringede papirpenge med
en mindre mængde nye penge. F. eks. blev de gamle, forringede penge i Tysk
land i 1924 ombyttet med nye, der var udtrykt i guldmark, efter kursen: 1
trillion mark for 1 mark.

Pengereformer i kapitalistiske lande gennemføres på den ar
bejdende befolknings bekostning, idet der sker en forhøjelse af
skatterne og en sænkning af arbejdslønnen.

SAMMENFATNING

/. Handelskapitalen tjener den industrielle kapitals omsæt
ning. Handelsprofitten er en del af merværdien, som fabri
kanterne afstdr til handelsfolkene. Handelskapitalens udbyt-

ni ng af sine lønnede medhjælpere giver den mulighed for al
tilegne sig en del af merværdien, som er skabt i produktionen.
Handelskapitalen udbytter arbejderne og andre arbejdende
lag som købere af forbrugsgenstande. Den kapitalistiske han
dels udvikling har medført stigende uproduktive udgifter i
omsætningssfæren. Udenrigshandelen under kapitalismen er
en af de metoder, hvormed de mere udviklede, industrialise
rede kapitalistiske magter økonomisk underlægger sig de in
dustrielt mindre udviklede lande.
2. Lånekapital er pengekapital, som dens ejer for en tid
overlader til en kapitalist mod en godtgørelse i form af låne
rente. Lånerenten er den del af industrikapitalistens profit,
som han afstår til lånekapitalens ejer.

3. Den kapitalistiske kredit er formen for lånekapitalens
bevægelse. Kredittens hovedformer er handelskredit og bank
kredit. Bankerne samler samfundets pengemidler og over
lader dem som pengekapital til de aktive kapitalister — fa
brikanter og handelsfolk. Kredittens udvikling fører til skar
pere kapitalistiske modsigelser. Adskillelsen mellem ejerska
bet til kapitalen og anvendelsen af kapitalen i produktionen
er et anskueligt vidnesbyrd om den kapitalistiske ejendoms
parasitkarakter.
4. Et aktieselskab er en virksomhed, hvis kapital er sam
mensat af bidrag fra en række deltagere, der hver for sig
har indskudt et beløb og ejer et vist antal aktier svarende til
dette beløb. I aktieselskaberne underlægger storkapitalen sig
små og mellemstore kapitalisters midler og udnytter dem til
egne formål. Aktieselskaberne forstærker kapitalens centra
lisation.

5. Med kredittens udvikling finder der vid anvendelse sted
af kreditpenge, eller banknoter, som udstedes af bankerne i
stedet for veksler. Det kapitalistiske samfunds herskende
klasser anvender udstedelse af papirpenge til forstærkning af
udbytningen af den arbejdende befolkning. Ved hjælp af in
flation væltes statsudgifterne over på folkemasserne. Penge
reformer gennemføres af kapitalistiske stater på bekostning
af den arbejdende befolknings interesser.

13. KAPITEL

Jordrenten. Landbrugsforhold under kapitalismen
Det kapitalistiske landbrugssystem og privatejet af jorden. 1
de borgerlige lande hersker kapitalismen ikke alene i industrien,
men også i landbruget. Den største del af jorden er koncentreret
hos de store jordbesidderes klasse. Hovedmassen af den landbrugs
produktion, der sælges som varer, produceres af kapitalistiske
bedrifter ved anvendelse af lønarbejde. I alle borgerlige lande er
det imidlertid stadig bondebrug med lille vareproduktion, der er
den talmæssigt overvejende brugsform i landbruget (undtagen i
England, hvor disse brug blev eksproprieret allerede i det 18.
århundrede).
Følgende to hovedveje er mest typiske for kapitalismens udvik
ling i landbruget.
Den første vej er den, at de gamle godser i hovedsagen bevares
og ved hjælp af landbrugsreformer gradvis forvandles til kapi
talistiske bedrifter. Under overgangen til kapitalistiske driftsfor
mer anvender godsejerne ved siden af frit lønarbejde også meto
der, der stammer fra feudaltiden. I landbruget bevares grove for
mer for bøndernes afhængighed af godsejerne, således pligtar
bejde, naturalforpagtning o. s. v. Denne kapitalistiske udviklings
vej i landbruget er karakteristisk for Tyskland, Tsar-Rusland, Ita
lien, Japan og en række andre lande.
Den anden vej er den, at de gamle godser brydes op af den bor
gerlige revolution, landbruget frigøres for de feudale lænker, hvil
ket bevirker, at produktivkræfternes udvikling foregår hurtigere.
I Frankrig f. eks. likviderede den borgerlige revolution 1789—94
den feudale jordbesiddelse. De jorder, der konfiskeredes fra ade
len og gejstligheden, blev solgt. Parcelbrug blev fremherskende i
landet, idet en betydelig del af jorden dog gik over på bourgeoisiets
hænder. I Amerikas Forenede Stater bevirkede borgerkrigen 1861
—65, at de slaveholdende storgodser i sydstaterne blev likvideret,
en mængde udyrket jord blev uddelt mod en ringe betaling, og
landbruget begyndte at udvikle sig som kapitalistiske farme. Men
også i disse lande bragte kapitalismens udvikling en genfødelse
af den store jordbesiddelse på nyt, kapitalistisk grundlag.
Omdannelsen af de før-kapitalistiske former for jordbesiddelse
har til følge, at den store feudale jordejendom og småbrugenes
jordejendom mere og mere viger pladsen for borgerlig jordejen

dom. En stadig voksende del af godsernes og bøndernes jord går
over til banker, industrifolk, forretningsmænd og ågerkarle.
Jordejendommens koncentration belyses af følgende tal. I USA havde ”9,7
pct. af farmene i 1940 kun 29,8 pct. af det samlede areal, hvorimod andre
20,3 pct. af farmene havde erhvervet 70,2 pct. af jorden. Dertil kommer, at de
største ejendomme, nemlig 1,6 pct. af alle brug, med over 1000 acres jord pr.
brug, besad over 34,3 pct. af jorden.
I England og Wales besidder 2250 landlords halvdelen af den dyrkelige
jord; i Skotland tilhører 4< af arealet 600 landlords. Enkelte lorders besiddel
ser har kolossale dimensioner. F. eks. ejer hertugen af Sutherland 400.000 ha
jord, hertugen af Devonshire ejer alene i grevskabet Derbyshire 80.000 ha.
Grundene i London tilhører 11 lorder. Mange jorder, som er velegnede til
landbrug, anvendes af ejerne til uproduktive formål: parker, jagtterræner osv.
I Frankrig tilhørte 57,3 pct. af jorden i 1929 12,5 pct. af brugene, medens
de små og mindste bondebrug, ialt 54,5 pct. af brugene, kun havde 9,8 pct. af
jordarealet.
I det for-revolutionære Rusland ejede godsejerne, tsarfamilien, klostrene og
kulakkerne enorme landstrækninger. Antallet af særlig store godsejere, som
havde over 550 ha jord hver, androg ved slutningen af det 19. årh. ca. 30.000
i det europæiske Rusland. De ejede 77 mill, ha jord. Samtidig havde 10,5 mill,
forarmede bønder, som holdtes nede af den feudale udbytning, 82 mill. ha.

Under kapitalismen sidder de store jordbesidderes klasse inde
med monopolet på jorden som privatejendom. Den store jordbesid
der bortforpagter i regelen en betydelig del af jorden til kapitalisti
ske forpagtere og småbønder. Ejendomsretten til jorden adskilles
fra landbrugsproduktionen.
De kapitalistiske forpagtere betaler til bestemte terminer, f. eks.
årligt, en kontraktlig fastsat forpagtningsafgift til jordejeren,
d. v. s. et pengebeløb for tilladelsen til at anvende sin kapital på
det pågældende stykke jord. Den største del af forpagtningsafgif
ten udgøres af jordrenten. Forpagtningsafgiften rummer også an
dre elementer end jordrenten. Hvis der f. eks. på en forpagtet
jordlod tidligere er investeret kapital, f. eks. i driftsbygninger eller
overrislingsanlæg, så må forpagteren ud over jordrenten betale
jordbesidderen en årlig rente af denne kapital. I praksis dækker
de kapitalistiske forpagtere ofte en del af forpagtningsafgiften
ved at sænke arbejdernes løn.
Den kapitalistiske jordrente er udtryk for relationerne mellem
tre klasser i det borgerlige samfund: lønarbejderne, kapitalisterne
og jordejerne. Merværdien, som skabes af lønarbejdernes arbejde,
tilfalder først og fremmest den kapitalistiske forpagter. En del
af merværdien bliver som gennemsnitsprofit i forpagterens lomme.
En anden del af merværdien, som ligger over gennemsnitsprofit
ten, må forpagteren afgive til jordbesidderen som jordrente. Den

kapitalistiske jordrente er den del af merværdien, som resterer
efter fradrag af gennemsnitsprofitten på den i bedriften anbragte
kapital, og som udbetales til jordejeren. Ofte giver jordbesidderen
ikke jorden i forpagtning, men antager selv arbejdere og driver
ejendommen. Her tilfalder jordrenten og profitten ham alene.
Man må skelne mellem forskels-jordrente (differentialrente) og
absolut jordrente.
Forskels-jordrente. I landbruget som i industrien anbringer
driftsherren kun sin kapital i produktionen, hvis han er sikker
på at få gennemsnitsprofitten. De driftsherrer, som anvender deres
kapital under de gunstigste produktionsbetingelser, f. eks. på de
frugtbareste arealer, får ud over gennemsnitsprofitten på kapita
len også en ekstraprofit.
I industrien kan ekstraprofit ikke være noget konstant fæno
men. Så snart en teknisk forbedring, som er indfort på en enkelt
virksomhed, har vundet vid udbredelse, mister denne virksom
hed ekstraprofitten. I landbruget derimod holder ekstraprofitten
sig i en mere eller mindre lang periode. Forklaringen er, at i indu
strien kan man opføre et vilkårlig stort antal virksomheder med
de mest fuldkomne maskiner. I landbruget kan man ikke skabe
et vilkårlig stort antal arealer og slet ikke af de bedste arealer,
eftersom mængden af jord er begrænset, og hele den dyrkelige
jord er beslaglagt af private brug. Jordens begrænsede areal og
de enkelte brugs beslaglæggelse af den betinger det kapitalistiske
brugs jordmonopol, eller monopolet på jorden som driftsobjekt.
Endvidere bestemmes varernes produktionspris i industrien af
de gennemsnitlige produktionsbetingelser. På landbrugsvarer dan
nes produktionsprisen anderledes. Det kapitalistiske brugs jord
monopol medfører, at den almindelige, regulerende produktions
pris (d. v. s. produktionsomkostningerne plus gennemsnitsprofit
ten) på landbrugsprodukterne bestemmes af produktionsbetingel
serne på de dårligste dyrkelige jorder, ikke på de gennemsnitlige,
idet produktionen på de bedste og gennemsnitlige jorder er util
strækkelig til at dække samfundets efterspørgsel. Hvis den kapi
talistiske forpagter, som sætter sin kapital ind på den dårligste
jord, ikke fik gennemsnitsprofit, ville han flytte sin kapital til en
anden branche.
De kapitalister, der driver landbrug på de gennemsnitlige og
bedste arealer, producerer landbrugsvarerne billigere, den indivi
duelle produktionspris hos dem er med andre ord lavere end den
almindelige produktionspris. Disse kapitalister benytter sig af
monopolet på jorden som driftsobjekt og sælger deres varer til

den almindelige produktionspris og får derved en ekstraprofit,
som så udgør forskels-jordrenten. Forskels-jordrenten opstår uaf
hængigt af privatejet af jorden; den opstår, fordi de landbrugs
produkter, der produceres under afvigende betingelser for arbej
dets produktivitet, sælges til samme markedspris, som bestemmes
af produktionsbetingelserne på de dårligste jorder. De kapitali
stiske forpagtere må afstå forskels-jordrenten til jordbesidderne
og beholder selv gennemsnitsprofitten.
Forskels-jordrenten er det overskud af profit ud over gennemsnitsprofitten, som de brug, der drives under de gunstigere pro
duktionsbetingelser, opnår; den udgør forskellen mellem den
individuelle produktionspris på de bedste og gennemsnitlige jorder
og den almindelige produktionspris, som bestemmes af produk
tionsbetingelserne på de dårligste jorder.
Denne ekstraprofit skabes, ligesom hele merværdien i landbruget, af
landbrugsarbejdernes arbejde. Forskellene i arealernes frugtbarhed betinger
kun, at arbejdet er mere produktivt på de bedste jorder. Men under kapital
ismen opstår det falske indtryk, at jordrenten, som jordejerne tilegner sig, er
et produkt af jorden, ikke af arbejdet. Men faktisk stammer jordrenten ude
lukkende fra merarbejdet, fra merværdien. »Opfattes jordrenten rigtigt, er det
forst og fremmest naturligt at erkende, at den ikke fås af jorden, men af
landbrugets produkter, altså af arbejdet, at den fås af arbejdsproduktets,
f. eks. hvedens, pris: af landbrugsproduktets værdi, af det arbejde, som er
nedlagt i jorden, og ikke af jorden«.1)
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Disse arealers forpagtere anvender hver 100 dollars til arbejds
løn, indkob af sæd, maskiner, inventar, besætningens pasning og
andre udgifter. Gennemsnitsprofitten er 20 pct. Det arbejde, der
ofres på de ulige frugtbare arealer, giver på det ene areal en
afgrøde på 400 kg, på det andet 500 kg, på det tredie 600 kg.
Den individuelle produktionspris for den samlede produktion
er den samme for hver enkelt areal. Den er lig 120 dollars (pro
duktionsomkostningerne plus gennemsnitsprofitten). Den indi
viduelle produktionspris pr. produkten/ied er forskellig fra areal
til areal. 100 kg landbrugsprodukt fra det første areal skulle sæl
ges til 30 dollars, fra det andet til 24 og fra det tredie til 20.
Men da den almindelige produktionspris for landbrugsvarerne er
den samme og bestemmes af produktionsbetingelserne på det dår
ligste areal, vil hver 100 kg af produktionen fra alle arealerne
blive solgt til 30 dollars. Forpagteren af det første (dårligste)
areal sælger sin afgrøde på 400 kg for 120 dollars, d. v. s. det
beløb, som er lig produktionsomkostningerne (100 dollars) plus
gennemsnitsprofitten (20 dollars). Forpagteren af det andet areal
sælger sine 500 kg for 150 dollars. Ud over produktionsomkost
ningerne og gennemsnitsprofitten får han 30 dollars ekstraprofit,
som udgør forskels-jordrenten. Endelig sælger forpagteren af det
tredie areal de 600 kg for 180 dollars. Forskels-jordrenten udgør
her 60 dollars.
Forskels-jordrente I hænger også sammen med forskelle i
arealernes beliggenhed. Landbrug, som ligger nærmere ved af
sætningssteder (byer, jernbanestationer, havne, kornsiloer o. s. v.)
sparer et betydeligt kvantum arbejde og produktionsmidler på
transporten af produkterne sammenlignet med landbrug, som lig
ger længere fra disse steder. Når brugene sælger deres produkter
til de samme priser, får de, der ligger nær ved afsætningsmarke
derne, en ekstraprofit, som udgør forskels-jordrenten.
Forskels-jordrente II opstår ved, at der sættes flere produktions
midler og mqre arbejde ind på samme areal, d. v. s. ved mere
intensiv drift. Til forskel fra den ekstensive drift, som udvides
ved at forøge så- og græsningsarealerne, udvikler den intensive
drift sig ved anvendelse af bedre maskiner, kunstgødning, grund
forbedringsarbejder, opdræt af mere ydedygtige kvægracer o. s. v.
Derved indvindes ekstraprofitter, som udgør en forskels-jord
rente.
Lad os vende tilbage til vort eksempel. På det tredie areal, det
mest frugtbare, blev der oprindelig anvendt 100 dollars og pro

duceret 600 kg; gennemsnitsprofitten var *20 dollars og forskels
jordrenten 60 dollars. Lad os sætte, at der med uforandrede priser
sker en yderligere, mere produktiv indsats af en kapital på 100
dollars i forbindelse med anvendelse af bedre teknik, mere kunst
gødning o. s. V. Derved opnås en forøgelse af afgrøden på 700 kg,
gennemsnitsprofitten på den yderligere tilførte kapital er *20 dol
lars, og udover gennemsnitsprofitten bliver der en rest på 90
dollars. Denne overskydende rest på 90 dollars udgør forskels
jordrente II. Sålænge den hidtidige forpagtningskontrakt er i
kraft, betaler forpagteren en forskels-jordrente af dette areal pa
60 dollars, og den overskydende rest, som han ved den yderligere
indsats af kapital har opnået ud over gennemsnitsprofitten, stikker
han i lommen. Men jorden bortforpagtes for en bestemt tid. Ved
den følgende bortforpagtning af jorden regner jordbesidderen med
de fordele, som de ekstra kapitalindsatser har bragt, og forøger
jordrentens størrelse for dette areal med 90 dollars. Med dette for
øje ønsker jordbesidderne at afslutte forpagtningskontrakter gæl
dende for korte åremål. Det bevirker, at de kapitalistiske for
pagtere ikke har interesse i stor kapitalindsats, som giver resultat
over en lang periode, eftersom jordbesidderne sluttelig tilegner
sig gevinsten ved denne indsats.
Den kapitalistiske intensivering af landbruget sker for at opnå
størst mulig profit. I deres jagt på høj profit driver kapitalisterne
rovdrift med jorden og udvikler stærkt specialiserede brug med
dyrkning af en enkelt kultur. 1 sidste fjerdedel af det 19. århun
drede blev jorden i de amerikanske nordstater således tilsået
hovedsagelig med kornkulturer. Dette ødelagde jordbundens
struktur, den blev til støv, og de »sorte støvstorme« dukkede op.
Produktionen af de enkelte landbrugskulturer er afhængig af
markedsprisernes svingninger. Derfor kan man ikke under kapi
talismen alle vegne gennemføre et rigtigt sædskifte, som er basis
for høj landbrugskultur. Privatejet af jorden hindrer gennem
førelsen af store grundforbedringsarbejder og andre arbejder,
som først betaler sig efter en årrække. Kapitalismen er altså ufor
enelig med et rationelt landbrugssystem. »Ethvert fremskridt i
det kapitalistiske agerbrug er ikke blot et fremskridt i kunsten at
udplyndre arbejderen, men også i kunsten at udplyndre jorden,
ethvert fremskridt i forøgelsen af jordens frugtbarhed i et vist
tidsrum er tillige et fremskridt i ødelæggelsen af de varige kilder
til denne frugtbarhed.«1)
) Karl Marx, Kapitalen, bd. 1, s. 531—532, Berlin 1953.

Når kapitalismens forsvarere forsoger at udviske modsigelserne i det kapi
talistiske landbrug og at retfærdiggøre massernes lave leveniveau, påstår de,
at landbruget er underkastet virkningen af en evig naturlov, »loven om jor
dens faldende udbytte«: ethvert ekstra arbejde, som gores med jorden, skulle
herefter give mindre resultat end det forudgående arbejde.
Denne konstruktion fra den borgerlige politiske økonomis side bygger på
den fejlagtige forudsætning, at teknikken i landbruget holder sig uforandret,
og al tekniske fremskridt er en undtagelse. Faktisk hænger en ekstra indsats
af produktionsmidler og arbejde på samme stykke jord som regel sammen
med en udvikling af teknikken, indførelse af nye, forbedrede metoder i land
brugsproduktionen, hvilket medfører en forøgelse af landbrugsarbejdets pro
duktivitet. Den virkelige årsag til udpiningen af den naturlige frugtbarhed, til
det kapitalistiske agerbrugs tilbagegang, er ikke nogen »lov om jordens fal
dende udbytte«, som er opfundet af borgerlige økonomer, men de kapitalisti
ske forhold, først og fremmest privatejet af jorden, som bremser produktiv
kræfternes udvikling i landbruget. Hvad der faktisk sker under kapitalismen,
er ikke, at det bliver vanskeligere at fremstille landbrugsprodukterne, men at
det bliver vanskeligere for arbejderne at erhverve dem, eftersom de i stigende
grad forarmes.

Absolut jordrente. Jordpris. Foruden forskels-jordrenten får
jordejeren også absolut jordrente. Dens eksistens hænger sam
men med monopolet på jorden som privatejendom.
Ved behandlingen af forskels-jordrenten blev det forudsat, at
når forpagteren af det dårligste areal solgte landbrugsvarerne,
fik han kun produktionsomkostningerne plus gennemsnitsprofit
ten, d. v. s. at han ikke betalte jordrente. Men i virkeligheden over
lader heller ikke besidderen af det dårligste areal dette gratis til
andres benyttelse. Forpagteren af det dårligste areal skal altså
have noget mere end gennemsnitsprofitten for al betale jordrente.
Det vil sige, at markedsprisen på landbrugsprodukter skal være
noget højere end produktionsprisen på det dårligste areal.
Hvorfra kommer dette overskydende beløb? Under kapitalis
men er hindbruget langt bagefter industrien i teknisk-økonomisk
henseende. Kapitalens organiske sammensætning i landbruget er
lavere end i industrien. Lad os sætte, at kapitalens organiske sam
mensætning i industrien gennemsnitligt er 80 c + 20 p. Hvis mer
værdiraten er 100 pct., produceres der for hver 100 dollars kapital
20 dollars merværdi, og produktionsprisen bliver lig 120 dollars.
I landbruget udgør kapitalens organiske sammensætning f. eks.
60 c -f- 40 u. For hver 100 dollars kapital produceres der her 40
dollars merværdi, og værdien af landbrugsvarerne er lig 140
dollars. Den kapitalistiske forpagter får ligesom den industrielle
kapitalist gennemsnitsprofitten af sin kapital, lig 20 dollars. I

overensstemmelse hermed er produktionsprisen på landbrugsva
rerne lig 120 dollars. Under disse forhold bliver den absolute
jordrente lig 140
120 = 20 dollars. Heraf følger, at landbrugs
varernes værdi er højere end den almindelige produktionspris, og
at merværdiens størrelse i landbruget er højere end gennemsnits
profitten. Den overskydende rest af merværdi ud over gennem
snitsprofitten er da kilden til den absolute jordrente.
Hvis der ikke fandtes privateje af jorden, ville denne over
skydende rest indgå i den samlede omfordeling mellem kapita
listerne; landbrugsprodukterne ville så blive solgt til produktions
priserne. Men privatejet af jorden hindrer den frie konkurrence,
tilstrømningen af kapitaler fra industrien til landbruget og dan
nelsen af en gennemsnitsprofit, som er fælles for landbrugsbedrif
ter og industrivirksomheder. Derfor sælges landbrugsprodukterne
til en pris, der svarer til deres værdi, d. v. s. over den almindelige
produktionspris. I hvilken grad denne forskel kan realiseres og
forvandles til absolut jordrente, afhænger af markedsprisernes
niveau, som danner sig gennem konkurrencen.
Monopolet på jorden som privatejendom er altså årsagen til, at
der eksisterer en absolut jordrente, som betales for ethvert jord
areal uanset dets frugtbarhed og beliggenhed. Den absolute jord
rente er den overskydende rest af merværdi, udover gennemsnits
profitten, der skabes i landbruget, fordi kapitalens organiske sam
mensætning er lavere end i industrien, og jordbesidderne tilegner
sig den i kraft af privatejet af jorden.
Foruden forskels-jordrente og absolut jordrente findes der også
monopol- jordrente under kapitalismen. Monopol-jordrenten er en
merindtægt, som opnås ved at forhøje priserne ud over værdien
af den vare, som er produceret under særlig gunstige naturfor
hold. Det drejer sig f. eks. om jordrente for jord, hvor der kan
produceres sjældne landbrugskulturer i begrænset mængde (f. eks.
særlig værdifulde sorter af vindruer, appelsiner, citroner o. s. v.),
om jordrente for benyttelse af vand i egne med overrislet land
brug. Varer, der produceres under disse vilkår, sælges som regel
til priser over deres værdi, d. v. s. til monopolpriser. Monopol
jordrenten i landbruget udredes på forbrugernes bekostning.
De store jordbesidderes parasitklasse, som ikke har noget at
gøre med den materielle produktion, udnytter i kraft af monopolet
på jorden som privatejendom de tekniske fremskridt i landbruget
til egen berigelse. Jordrenten er en tribut, som samfundet under
kapitalismen er nødt til at betale de store jordejere. Eksistensen
af absolut jordrente og monopol-jordrente fordyrer landbrugs

produkterne — fødevarer til arbejderne og råstoffer til indu
strien. Eksistensen af forskels-jordrente berøver samfundet alle
de fordele, som hænger sammen med arbejdets højere produkti
vitet på de frugtbare jorder, og overlader disse fordele til jord
besiddernes og de kapitalistiske farmeres klasse. Hvor tyngende
jordrenten er for samfundet ses af, at den i USA ifølge tal for
1935—37 udgjorde 26—29 pct. af majsprisen og 26—36 pct. af
hvedeprisen.
Store midler unddrages produktiv anvendelse i landbruget,
fordi jorden skal købes. Hvis man ser bort fra kunstigt skabte
anlæg og forbedringer (bygninger, vanding af jorden, udtørring
af sumpe, tilførsel af gødning), har jorden ikke nogen værdi i sig
selv, eftersom den ikke er et produkt af menneskeligt arbejde.
Selv om jorden ikke har nogen værdi, er den alligevel genstand
for køb og salg under kapitalismen og har en pris. Forklaringen
er, at jorden er beslaglagt af jordbesidderne som privatejendom.
Prisen på et jordstykke afhænger af, hvilken jordrente det
årligt afkaster, og af niveauet for bankernes indlånsrente. Jordens
pris er lig den sum penge, som indskudt i en bank ville give en
renteindtægt af samme størrelse som den jordrente, der fås af det
pågældende stykke jord. Lad os sætte, at jordstykket på et år
afkaster 300 dollars jordrente, og at banken betaler 4 pct. på ind
skud. I så fald vil prisen for jordstykket udgøre (300 X 100/4)
= 7500 dollars. Jordprisen er altså den kapitaliserede jordrente.
Jordprisen er højere, desto højere jordrenten er, og desto lavere
indlånsrenten er.
Under kapitalismens udvikling er jordrentens størrelse stigende.
Dette fører til en systematisk forhøjelse af jordprisen. Priserne på
jorden vokser også, fordi rentefoden har tendens til at falde.
Oin jordprisernes stigning giver følgende tal en forestilling. Værdien af
farmene i USA steg på 10 år (1900—10) med over 20 milliarder dollars. Af
dette beløb androg værdiforøgelsen af inventar, bygninger o. s. v. klin 5 milli
arder dollars, medens de øvrige 15 milliarder dollars skyldtes stigning i jord
prisen. I det følgende årti steg den samlede pris for farmene med 37 milliar
der dollars. Heraf faldt over 26 milliarder på jordprisernes stigning.

Jordrente i udvindingsindustrien. Jordrente for byggegrunde.
Der findes jordrente andre steder end i landbruget. Den ydes til
ejere af arealer, af hvis undergrund der udvindes nyttige stoffer
(malm, kul, olie o. s. v.), og til ejere af byggegrunde i byerne og
industricentrerne, når der på deres grunde opføres beboelseshuse,
industri- og handelsvirksomheder, offentlige bygninger o. s. v.

Jordrenten i udvindingsindustrien dannes på ganske samme
made som jordrenten i landbruget. Miner, gruber og olieforekom
ster er ikke lige righoldige; de adskiller sig ved lejernes dybde,
ved afstanden til afsætningsstederne; der investeres ikke lige meget
kapital i dem. Derfor afviger den individuelle produktionspris på
hver ton malm, kul og olie fra den almindelige produktionspris.
Men på markedet sælges hver enkelt af disse varer til den almin
delige produktionspris, der bestemmes af de dårligste produk
tionsbetingelser. Den ekstraprofit, som de bedste og gennemsnit
lige miner, gruber og olieforekomster derfor giver, danner en
forskels-jordrente, som jordbesidderen tilegner sig.
Desuden indkasserer jordbesidderne absolut jordrente af et
hvert jordareal, uanset undergrundens righoldighed på nyttige
mineraler. Den består af den overskydende værdi ud over den
almindelige produktionspris. At denne overskydende rest eksiste
rer, skyldes, at kapitalens organiske sammensætning i udvin
dingsindustrien er lavere end i industrien som gennemsnit, fordi
mekaniseringens niveau er lavere, og fordi der ikke skal anvendes
kapital til indkøb af råstoffer. Den absolute jordrente forhøjer
priserne på malm, kul, olie o. s. v.
Endelig findes der i udvindingsindustrien monopol-jordrente
fra de arealer, hvor der udvindes ekstraordinært sjældne minera
ler, som sælges til priser over udvindingsværdien.
Den jordrente, som indkasseres af de store jordbesiddere fra
miner, gruber og oliekilder, hæmmer en rationel udnyttelse af
jordens undergrund. Privatejet af jorden bevirker, at virksom
hederne i udvindingsindustrien er stærkt opsplittede, hvilket be
tyder langt ringere muligheder for mekanisering, besværliggør
transporterne, sortering af mineralerne o. s. v. Alt dette bidrager
til en fordyrelse af produktionen.
Jordrenten for byggegrunde udredes til jordbesidderen for for
pagtning af grunde til opførelse af beboelseshuse og industri-,
handels- og andre foretagender. Hovedmassen af jordrenten i
byerne udredes for jorden under beboelseshusene. Beliggenheden
har stor indflydelse på størrelsen af forskels-jordrenten for bygge
grunde. For lodder, der ligger nærmest ved bycentret og ved in
dustrivirksomhederne, må der betales den højeste jordrente. Det
er en af årsagerne til, at der i de kapitalistiske landes storbyer er
rejst den ene skyskraber ved siden af den anden og findes bolig
nød, snævre gader o. s. v.
Den stærke begrænsning af grundene i mange byer og industri
centrer bevirker, at ejerne af sådanne grunde udover forskels-jord

renten og den absolute jordrente indkasserer en tribut fra sam
fundet i form af monopol-jordrente, som fordyrer huslejen meget
stærkt. Efterhånden som bybefolkningen vokser, presser grund
ejerne i byerne jordrenten for byggegrunde op, hvad der lægger en
bremse på boligbyggeriet. Arbejderne tvinges til at bo i slum
kvarterer. Den stigende husleje sænker arbejdernes realløn.
Monopolet på jorden som privatejendom bremser industriens
udvikling. For at anlægge en industrivirksomhed må kapitalisten
uproduktivt bruge midler til køb af grund eller til betaling af jord
rente for en forpagtet grund. Jordrenten er en stor udgiftspost for
den forarbejdende industri.
Hvor stor jordrenten er for byggegrunde, belyses af, at af den samlede
jordrente på 155 millioner pund sterling, som de engelske landlords hvert år
indkasserede i 1930erne, stammede de 100 millioner fra jordrenten i byerne.
Grundpriserne i de store byer vokser hurtigt.

Storproduktion og småproduktion i landbruget. Kapitalismens
økonomiske udviklingslove er fælles for industri og landbrug.
Produktionens koncentration i landbruget fører ligesom i indu
strien til, at de store kapitalistiske brug fortrænger småbrugene,
hvilket uundgåeligt skærper klassemodsætningerne. Kapitalismens
forsvarere ser deres interesse i at udviske og dække over denne
proces. Ved en forfalskning af virkeligheden opstiller de den
urigtige teori om »småbrugets stabilitet«. Ifølge denne teori skulle
småbruget være stabilt i kampen mod stordriften.
Faktisk har storproduktionen i landbruget imidlertid en række
afgørende fortrin frem for småbruget. Storproduktionens fortrin
beslår først og fremmest i, at den har mulighed for at anvende
dyre maskiner (traktorer, mejetærskere o. s. v.), som mangedobler
arbejds-produktiviteten. Under den kapitalistiske produktions
måde koncentreres maskinteknikken hos de større kapitalistiske
landbrugere og er økonomisk uoverkommelig for den ubemidlede
landbefolkning. I USA havde kun 23,1 pct. af det samlede antal
farmere traktorer i 1940. De små og mellemstore farmere arbej
dede fortsat på den gamle vis med hest eller mulæsel, og på
mange farme i sydstaterne var der hverken hest eller mulæsel.
Storproduktionen får alle fordelene ved det kapitalistiske sam
virke og arbejdsdelingen. Et betydeligt fortrin ved storproduk
tionen er dens store vareleveringsdygtighed. De store og største
landbrugsbedrifter i USA leverer den overvældende del af land
brugets samlede vareproduktion. Samtidig driver hovedparten af
farmerne i alt væsentligt brug, hvis produktion de selv forbruger:

deres egen produktion er ikke engang tilstrækkelig til at dække
deres familiers mest nødvendige fornødenheder. »Parcelejendom
men udelukker ifølge sin natur: udvikling af arbejdets samfunds
mæssige produktivkræfter, samfundsmæssige arbejdsformer, sam
fundsmæssig koncentration af kapitalerne, husdyrbrug i stor måle
stok, progressiv anvendelse af videnskaben.«1)
Den for kapitalismen karakteristiske proces, hvorved storpro
duktionen i landbruget tager til og samproduktionen fortrænges,
har imidlertid sine særlige træk. De store kapitalistiske landbrugs
bedrifter udvikler sig hovedsagelig ved intensivering af driften.
Ofte er arealmæssigt små landbrug store kapitalistiske bedrifter
efter den brutto- og vareproduktion, de frembringer. Koncentra
tionen af landbrugsproduktionen på store kapitalistiske godser er
ofte ledsaget af en forøgelse af de meget små landbrugs antal.
Forklaringen på, at der i højt udviklede kapitalistiske lande findes
el betydeligt antal af den slags meget små brug, er, at kapitali
sterne er interesserede i at beholde landarbejdere med en lille
jordlod for at kunne udbytte dem.
Udviklingen af den kapitalistiske storproduktion i landbruget
foregår på et grundlag, der betyder stærkere differentiering af
bønderne, voksende økonomisk afhængighed, forarmelse og ruin
for millioner af små og mellemstore landbrug.
1 Tsar-Rusland var der forud for Oktoberrevolutionen følgende fordeling
af brugene: 65 pct. fattigbønder, 20 pct. middelbønder og 15 pct. kulakker. 1
Frankrig gik antallet af jordejere ned fra 7—7,5 millioner i 1850 til 2,7
millioner i 1929, idet de små bondebrugs lodder blev lagt ind til de store
brug, og landbrugsproletariat og halvproletariat var i 1929 nået op på ca. 4
millioner mennesker.

Det lille landbrug holder sig oppe ved utrolige afsavn og ved
overmenneskeligt slid på landbrugerens og hans families arbejds
kraft. På trods af, at bonden slider og slæber for at redde sin
tilsyneladende selvstændighed, risikerer han at miste sin jord
og blive ruineret.
Ved adskillelsen af bønderne fra jorden spiller hypoteklån en
stor rolle. Hypoteklån ydes mod pant i jord og fast ejendom. Når
en landmand, der driver sin egen jord, mangler penge til uopsættelige betalinger (f. eks. til skatter), henvender han sig i ban
ken for at få et lån. Ofte optages der lån for at købe en jordlod.
Banken udlåner en vis sum penge mod pant i jordlodden. Hvis
pengene ikke tilbagebetales til tiden, går jorden over i bankens
1) Kar! Marx, Kapitalen, bd. III, s. 859, Berlin 1953.

besiddelse. I virkeligheden bliver banken allerede på et tidligere
tidspunkt den egentlige ejer af jorden, for skyldneren, landman
den, må i form af renter aflevere en stor del af sin indtægt af jor
den til banken. Lånerenterne er den form, hvorunder bonden
faktisk betaler jordrenten til banken for sin egen jordlod.
De amerikanske farmeres hypotekgæld var i 1910 ialt 3,2 milliarder dol
lars. og i 1940 6,6 milliarder dollars. Ifølge statistikken for 1936 udgjorde
lånerenterne og skatterne ca. 45 pct. af farmernes nettoindkomst.
Gælden til bankerne er en svøbe for småproduktionen i landbruget. Antallet
af forgældede farme i USA udgjorde i 1890 28,2 pct., men i 1940 43,8 pct. af
det samlede antal farme.

Hvert år sælges en mængde forgældede farme ved tvangsauk
tion. De ruinerede farmere fordrives fra jorden. Farmergældens
vækst er udtryk for den proces, hvor jordejendommen adskilles
fra landbrugsproduktionen og koncentreres hos store jordbesid
dere, medens den selvstændige producent bliver forpagter eller
lønarbejder.
Et stort antal småbønder forpagter på tyngende vilkår små
jordlodder hos de store jordejere. Landbourgeoisiet forpagter jord
for at frembringe en markedsproduktion og skaffe sig profit.
Dette kaldes erhvervsforpagtning. Den lille forpagter er nød
saget til at forpagte en stump jord for at skaffe sig føden. Det er
den såkaldte forbrugs- eller hungerforpagtning. Forpagtningsaf
giften pr. ha er som regel betydeligt større for smålodder end for
store arealer. Småbondens forpagtning sluger ofte ikke alene hans
merarbejde, men også en del af hans nødvendige arbejde. For
pagtningsforholdene er her sammenflettet med rester af feudal
ismen. Det mest udbredte levn fra feudalismen under kapitali
stiske forhold er naturalforpagtningen, ved hvilken den forpag
tende bonde afleverer op til halvdelen og mere af sin høst i natu
ralafgift for den forpagtede lod.
I USA steg antallet af forpagtere fra 25,6 pct. af det samlede antal farmere
i 1880 til 38,7 pct. i 1940. Desuden var 10,1 pct. af alle farmere »delvise ejere«,
d. v. s. at de var nødt til at forpagte en vis del af den jord, de dyrkede. Blandt
forpagterne var 76,1 pct. naturalforpagtere. Ganske vist blev slaveriet officielt
afskaffet i USA i sidste århundrede, men faktisk eksisterer der stadig økono
miske rester af slaveriet, især i forholdet til negre, som er naturalforpagtere.
I Frankrig findes der et betydeligt antal naturalforpagtere. Foruden selve
forpagtningsafgiften i naturalier, som udgør halvdelen af høsten og i enkelte
tilfælde mere, er de ofte forpligtet til at forsyne jordbesidderne med produkter
fra deres bedrift — ost, smør, æg, høns o. s. v., akkurat som under feudal
ismen.

Uddybelse af modsætningen mellem by og land. Et karakte
ristisk træk ved den kapitalistiske produktionsmåde er, at land
bruget udpræget ligger tilbage for industrien, og at modsætnin
gen mellem by og land uddybes og skærpes.
»Landbruget ligger i sin udvikling tilbage for industrien — et
fænomen, der kendetegner alle kapitalistiske lande og udgør en
af de dybeste årsager til bruddet på proportionaliteten mellem
folkehusholdningens forskellige grene og til kriser og dyrtid.«1)
Landbruget under kapitalismen ligger tilbage for industrien
forst og fremmest med hensyn til produktivkræfternes niveau.
Den tekniske udvikling foregår meget langsommere end i indu
strien. Maskinerne anvendes kun i store brug, medens småbruget
med lille vareproduktion ikke er i stand til at anvende dem. Sam
tidig fører den kapitalistiske anvendelse af maskinerne til forstær
ket udbytning og forarmelse af den lille producent. En omfat
tende anvendelse af maskiner i landbruget hæmmes som følge
af arbejdskraftens ringe aflønning, der er forårsaget af den
agrariske overbefolkning. I landbruget under kapitalismen er
manuelt arbejde fremherskende.
Kapitalismen har forøget afstanden mellem land og by på kul
turens område stærkt. Byerne er centrer for videnskab og kunst.
1 byerne samles de højere læreanstalter, museer, teatre og bio
grafer. Hele denne kulturelle rigdom udnyttes af de udbyttende
klasser. De proletariske masser har i meget ringe grad lejlighed
til at tilegne sig bykulturens erobringer. Og landbefolkningens
hovedmasser i de kapitalistiske lande er skilt fra de kulturelle
centrer, udsat for fattigdom og en tilværelse i uvidenhed.
Det økonomiske grundlag for modsætningen mellem by og
land under kapitalismen er, at landet udbyttes af byen, at hele
udviklingsforløbet i den kapitalistiske industri, handel og kredit
system eksproprierer bønderne og forarmer landbefolkningens
flertal. Bybourgeoisiet udbytter sammen med de kapitalistiske
farmere og godsejere bøndernes millionmasser. Formerne for
denne udbytning er mangeartede: industribourgeoisiet og handels
folkene udbytter landbefolkningen gennem høje priser på indu
strivarerne og relativt lave priser på landbrugsvarerne, bankerne
og ågerkarlene udbytter den gennem tyngende kredit, den borger
lige stat gennem alle mulige skatter. Millioner og milliarder, som
de store jordejere tilegner sig ved opkrævning af jordrente og salgi)
i) V. 1. Lenin, Nye oplysninger om lovene for kapitalismens udvikling i land
bruget, se Værker, bd. 22, s. 81, russisk.

af jord, de lånerenler, som bankerne får på hypoteklån o. s. v.
trækkes fra landet til byen for at tjene de udbyttende klassers
parasit forbrug.
Årsa gerne til, at landbruget ligger tilbage for industrien, at
modsætningen mellem by og land uddybes og skærpes, bunder
altså i selve kapitalismens system.

Privateje af jorden og nationalisering af jorden. Med kapitalis
mens udvikling antager privatejet af jorden mere og mere parasit
karakter. De store jordejeres klasse beslaglægger i form af jord
rente en stor del af de indtægter, landbruget giver. En betydelig
del af indtægterne drages bort fra landbruget og kommer gennem
jordprisen i hænderne på de store jordbesiddere. Alt dette bremser
produktivkræfternes udvikling og fordyrer landbrugsprodukterne,
hvilket hviler som en tung byrde på den arbejdende befolknings
skuldre. Dette gør, at »nationalisering af jorden er blevet en sam
fundsnødvendighed«.1) Nationalisering af jorden betyder, at pri
vatejet af jorden forvandles til statseje.
I sin begrundelse af jordens nationalisering gik Lenin ud fra
eksistensen af to slags monopoler —- monopolet på jorden som pri
vatejendom og monopolet på jorden som driftsobjekt. Nationali
sering af jorden betyder, at monopolet på jorden som privatejen
dom og den dermed forbundne absolute jordrente afskaffes. Af
skaffelsen af den absolute jordrente ville føre til en sænkning af
priserne på landbrugsprodukter. Men forskels-jordrenten ville
fortsat eksistere, idet den er knyttet til monopolet på jorden som
driftsobjekt. Hvis jorden nationaliseredes under kapitalistiske for
hold, ville forskels-jordrenten tilfalde den borgerlige stat. Nationa
liseringen af jorden ville fjerne en række hindringer, som privat
ejet af jorden skaber for kapitalismens udvikling, og befri bøn
derne for levn fra feudalismens og livegenskabets tid.
Kravet om jordens nationalisering blev fremsat af det kommu
nistiske parti allerede under den første russiske revolution 1905
—07. Jordens nationalisering forudsatte konfiskation af godsejer
jorden uden erstatning, til fordel for bønderne.
Lenin fandt, at jordens nationalisering under den borgerlig
demokratiske revolutions vilkår kun var mulig, hvis der etablere
des et revolutionært-demokratisk diktatur af proletariatet og bøn
derne. Jordens nationalisering som et af den borgerlig-demokra
tiske revolutions krav indeholder ikke i sig selv noget socialistisk
’) Karl Marx, Nationalisering af jorden, se Karl Marx o<j Friedrich Engel»,
Værker, bd. 13. 1. del, s. 341, russisk.

Men afskaffelsen af godsejernes jordbesiddelse styrker forbundet
mellem proletariatet og bøndernes store masser og skaber større
klarbed i klassekampen mellem proletariatet og bourgeoisiet. Jor
dens nationalisering gør det i dette tilfælde lettere for proletariatet
i forbund med den fattige landbefolkning at kæmpe for, at den
borgerlig-demokratiske revolution vokser over i den socialistiske.
I sin udvikling af den marxistiske jordrenteteori påviste Lenin,
at jordens nationalisering inden for borgerlige samfundsrammer
kun kan gennemføres i de borgerlige revolutioners periode og er
»utænkelig, når klassekampen mellem proletariat og bourgeoisi
er stærkt tilspidset«.1) I den udviklede kapitalismes periode, hvor
den socialistiske revolutions gennemførelse er sat på dagsordenen,
kan jordens nationalisering ikke gennemføres inden for det bor
gerlige samfunds rammer, af følgende grunde: For det første
kan bourgeoisiet ikke få sig til at afskaffe privatejet af jorden
af frygt for. at dette i forbindelse med den revolutionære bevæ
gelses vækst i proletariatet kan ryste privatejendommens grund
vold i det hele taget. For det andet har kapitalisterne selv lagt
sig jordejendom til. Bourgeoisiklassens og grundejer- og godsejer
klassens interesser væves mere og mere sammen. I kampen mod
proletariatet og bønderne gør de altid fælles sag.
Hele kapitalismens historiske udvikling bekræfter, at bønder
nes store masser, som udbyttes groft af kapitalister, godsejere,
ågerkarle og handelsfolk, i det borgerlige samfund uvægerligt er
udsat for forarmelse og fattigdom. Under kapitalismen kan småbønderne ikke gøre regning på forbedring af deres stilling. Derfor
falder de store bondemassers fundamentale interesser sammen
med proletariatets interesser. Dette er det økonomiske grundlag
for forbundet mellem proletariatet og de arbejdende bønder i
deres fælles kamp mod det kapitalistiske system.

SAMMENFATNING

1. Det kapitalistiske system i landbruget kendetegnes for
det første ved, at den overvejende del af jorden er i hænderne
på store jordbesiddere, som forpagter jorden ud; for det andet
ved, at kapitalistiske forpagtere driver landbrug ved udbyt
ning af lønarbejdere; for det tredie ved, at en talrig klasse
1) V. I. Lenin, Socialdemokratiets agrarprogram i den første russiske revolu
tion 1905—07, se Værker, bd. 13, s. 291, russisk.

af små og mellemstore bonder har privateje af produktions
midlerne, derunder jorden. Landbruget i de borgerlige lande
er trods kapitalismens vækst endnu i betydelig grad splittet
op mellem små og mellemstore ejere, bonder, som udbyttes
af kapitalister og godsejere.
2. Den kapitalistiske jordrente er en del af merværdien, som
landbrugets lønarbejdere har skabt, nemlig den del, som
ligger ud over gennemsnitsprofitten; den udredes af den
kapitalistiske forpagter til jordejeren for retten til at benytte
jorden. Eksistensen af den kapitalistiske jordrente hænger
sammen med, at der findes to slags monopol. Det kapitalisti
ske brugs monopol på jorden stammer fra, at jordens areal
er begrænset og beslaglagt af de enkelte brug, hvilket forer
til, at produktionsprisen på landbrugsvarer bestemmes af de
dårligste produktionsbetingelser. Ekstraprofitten, som opnås
på de bedste jorder eller ved mere produktiv kapitalindsats,
udgør forskels-jordrenten. Monopolet på jorden som privat
ejendom i forbindelse med kapitalens lave organiske sammen
sætning i landbruget i sammenligning med kapitalens sam
mensætning i industrien afføder den absolute jordrente. Med
kapitalismens udvikling forøges omfanget af alle slags jord
rente, og jordprisen, som udgør den kapitaliserede jordrente,
stiger.
3. I landbruget som i industrien fortrænger storproduktio
nen småproduktionen. Men selv i de mest udviklede kapita
listiske lande vinder den maskinelle storproduktion meget
langsommere udbredelse i landbruget end i industrien. Ved
småbondens og hans families overmenneskelige, opslidende
arbejde og den stærke nedskæring af deres leveniveau opret
holdes der i de kapitalistiske lande en mængde småbrug, som
kendetegnes ved stor ustabilitet.
4. Kapitalismen bevirker uundgåeligt, at landbruget kom
mer til at ligge længere og længere tilbage for industrien, og
uddyber og skærper modsætningen mellem by og land. Mono
polet på jorden som privatejendom drager store midler bort
fra landbruget i form af jordrente og uproduktive udgifter til
køb af jord, midler, som går til jordbesidderklassens parasit
forbrug, og bremser produktivkræfternes udvikling i land
bruget.

5. Under kapitalismen er de store bondemasser udsat for
forarmelse og ruinering. Proletariatets og de udbyttede bonde

massers fundamentale interesser falder sammen. Kun i for
bund med proletariatet og under dets førerskab gennem en
revolution, som afskaffer det kapitalistiske system, kan de
arbejdende bønder befri sig for udbytning og fattigdom.

14. KAPITEL

Nationalindkomsten
Det totale nationalprodukt og nationalindkomsten. Den
mængde materielle goder, der fremstilles i samfundet i en vis
periode, f. eks. et år, udgør det totale nationalprodukt (eller bruttoproduktet).
Under reproduktionsprocessen går en del af det totale national
produkt, lig med værdien af den forbrugte konstante kapital, til
erstatning af de forbrugte produktionsmidler. Den mængde bom
uld, der er blevet oparbejdet i en fabrik, erstattes med tilsvarende
partier bomuld af årets høst. I stedet for det forbrugte brændsel
leveres nye mængder kul og olie. De udslidte maskiner erstattes
med nye. Den resterende del af det totale nationalprodukt rummer
den nye værdi, arbejderklassen har skabt under produktions
processen.
Den del af det totale nationalprodukt, der rummer den nyskabte
værdi, er nationalindkomsten (eller folkeindkomsten). I det kapi
talistiske samfund er nationalindkomsten altså lig med værdien
af det totale nationalprodukt minus værdien af de i årets løb for
brugte produktionsmidler, eller med andre ord lig med summen
af den variable kapital og merværdien. I naturalform er national
indkomsten lig med den samlede mængde producerede personl ige
forbrugsgenstande og den del af de producerede produktionsmid
ler, der anvendes til produktionens udvidelse. Nationalindkomsten
er altså på den ene side summen af den i løbet af et år nyskabte
værdi og på den anden side en mængde forskellige materielle go
der, nemlig den del af det totale nationalprodukt, som rummer den
nyskabte værdi.
Hvis der f. eks. i et land i løbet af et år er blevet fremstillet varer
for 90 milliarder dollars eller mark, hvoraf de 60 milliarder går
til erstatning af de i årets løb forbrugte produktionsmidler, så ud
gør den i årets løb frembragte nationalindkomst 30 milliarder.

Under kapitalismen eksisterer der en mængde små vareprodu
center — bønder og håndværkere —, hvis arbejde også skaber
en vis del af del totale nationalprodukt. I landets nationalindkomst
indgår derfor også den værdi, der i vedkommende periode er ny
skabt af bønder og håndværkere.
Det totale nationalprodukt og følgelig også nationalindkomsten
skabes af de mennesker, der er beskæftiget i den materielle pro
duktions forskellige grene. Hertil hører alle de grene, hvor
der frembringes materielle goder: industri, landbrug, byggeri,
transport o. s. v.
I de ikke-producerende erhverv, hvortil hører statsapparatet,
kreditvæsenet, handelen (fraregnel de af dens funktioner, som er
en fortsættelse af produktionsprocessen i omsætningens sfære)
o. s. v., skabes der ingen nationalindkomst.
I de kapitalistiske lande er der en meget betydelig del af den
arbejdsdygtige befolkning, der ikke alene ikke frembringer natio
nalprodukt og nationalindkomst, men overhovedet ikke deltager i
samfundsnyttigt arbejde. Det drejer sig først og fremmest om de
udbyttende klasser og deres talrige snyltende håndlangere, det
uhyre politi- og militærapparat, bureaukratiet og andre, der be
skytter det kapitalistiske lønslaveris system. Store mængder ar
bejdskraft anvendes uden nogen som helst nytte for samfundet.
Således medgår der uhyre mængder uproduktivt arbejde til kon
kurrence, tøjlesløs spekulation og utrolig oppustet reklame.
Det kapitalistiske produktionsanarki, de hærgende økonomiske
kriser og den betydelige underbeskæftigelse af virksomhederne
mindsker anvendelsen af arbejdskraft stærkt. Store masser af den
arbejdende befolkning har ingen arbejdsmuligheder under kapi
talismen. Fra 1930 til 1938 var antallet af de i byerne i de borger
lige lande registrerede totalt arbejdsløse ikke på noget tidspunkt
under 14 millioner mennesker.
Efterhånden som kapitalismens udvikling skrider frem, svul
mer statsapparatet op, antallet af personer, der betjener bourgeoi
siet, vokser, den del af befolkningen, der er beskæftiget i den
materielle produktion, tager af, og det relative antal af beskæfti
gede i omsætningen vokser hurtigt. De arbejdsløses hær vokser,
og den agrariske overbefolkning tager til. Alt dette begrænser i
høj grad det totale nationalprodukts og nationalindkomstens vækst
i det borgerlige samfund.
I USA var i 1910 43,9 pct., i 1920 41,5 pct., i 1930 35,5 pct. or i 1940 31,4
pct. af den samlede arbejdsdygtige befolkning beskæftiget i den materielle
produktions grene.

I USA udgjorde den gennemsnitlige årlige tilvækst i nationalindkomsten i
de sidste 30 år af det 19. århundrede 4,7 pct., fra 1900 til 1919 2,8 pct., fra
1920 til 1938 1 pct. og i årene efter den anden verdenskrig (1945—52) 0.8 pct.

Nationalindkomstens fordeling. Til hver produktionsmåde sva
rer historisk bestemte fordelingsformer. Nationalindkomstens for
deling under kapitalismen er bestemt af, at ejendommen af pro
dukt ionsmidler er koncentreret hos kapitalisterne og godsejerne,
der udbytter proletariatet og bønderne. Som følge heraf sker for
delingen af nationalindkomsten ikke til fordel for de arbejdende,
men til fordel for de udbyttende klasser.
Under kapitalismen tilfalder nationalindkomsten, der er skabt
af arbejdernes arbejde, først og fremmest industrikapitalisterne
(plus de kapitalistiske driftsherrer i landbruget). Når industri
kapitalisterne afsætter de fremstillede varer, indkasserer de deres
samlede værdi, iberegnet den samlede variable kapital og mer
værdien. Den variable kapital bliver til arbejdsløn, som industri
kapitalisterne udbetaler de i produktionen beskæftigede arbejdere.
Merværdien resterer hos industrikapitalisterne; af den opstår alle
udbyttende klassers og gruppers indtægter. En del af merværdien
bliver til industrikapitalisternes profit. En vis andel af mervær
dien afgiver industrikapitalisterne til handelskapitalisterne i form
af handelsprofit og til bankerne i form af lånerente. En del af mer
værdien afgiver industrikapitalisterne til jordbesidderne i form af
jordrente.
Denne fordeling af nationalindkomsten (i milliarder dollars
eller mark) mellem det kapitalistiske samfunds forskellige klasser
kan skematisk fremstilles på følgende måde:

Også den del af nationalindkomsten, som i vedkommende pe
riode skabes af bøndernes og håndværkernes arbejde, indgår i
fordelingen: en del af den får bønderne og håndværkerne selv, en
anden tilfalder kapitalisterne (storbønder, opkøbere, handlende,
banker o. s. v.) og en tredie jordbesidderne.
De arbejdendes indkomster beror på deres personlige arbejde
og er arbejdsindkomster. Kilden til de udbyttende klassers indkom
ster er arbejdernes og også bøndernes og håndværkernes arbejde.
Kapitalisternes og godsejernes indkomster beror pa udbytning af
fremmed arbejde og er arbejdsfrie indkomster.
Under den videre fordeling af nationalindkomsten forøges de
udbyttende klassers arbejdsfrie indkomster. En del af befolk
ningens indkomster — og først og fremmest af de arbejdende
klassers — omfordeles over statsbudgettet og anvendes i de ud
byttende klassers interesse. På denne måde forvandles den del af
arbejdernes og bøndernes indkomster, der som skatter tilflyder
statsbudgettet, siden til ekstraindkomster for kapitalisterne og
til indkomst for embedsmændene. Den skattebyrde, de udbyttende
klasser pålægger den arbejdende befolkning, vokser hurtigt.
I England udgjorde skatterne i slutningen af det 19. århundrede S—7 pct.
af nationalindkomsten, i 1913 11 pct., i 1924 23 pct. og i 1950 38 pct., og i
Frankrig i slutningen af det 19. århundrede 10 pct., i 1913 13 pct., i 1924 21
pct. og i 1950 29 pct.

En del af nationalindkomsten tilflyder endelig de ikke produ
cerende erhverv via betaling for såkaldte tjenesteydelser (f. eks.
benyttelse af kommunale ydelser, medicinsk hjælp, teatre og bio
grafer o. s. v.). Som nævnt skabes der intet nationalprodukt i disse
erhverv og følgelig heller ingen nationalindkomst, men de kapita
lister, der udbytter de her beskæftigede lønarbejdere, får en del af
den nationalindkomst, der er skabt i den materielle produktions
forskellige grene. Af denne indkomst betaler de kapitalister,
der ejer virksomhederne indenfor de ikke-producerende erhverv,
lønarbejderne deres løn, dækker de tilsvarende materielle udgifter
(til bygninger, udstyr, opvarmning o. s. v.) og opnår en profit.
Betalingen for tjenesteydelser skal altså dække disse virksom
heders omkostninger og sikre den gennemsnitlige profitrate, for
ellers vil kapitalisterne ikke anbringe deres kapital i disse bran
cher. I deres jagt på høj profit søger kapitalisterne at skrue pri
serne på tjenesteydelser i vejret, hvilket fører til yderligere fald
i arbejdernes realløn og bøndernes realindkomster.
Omfordelingen af nationalindkomsten over budgettet og gennem

de høje priser på tjenesteydelser forstærker forarmelsen af den
arbejdende befolkning.
Som resultat af hele fordelingsprocessen falder nationalindkom
sten i to dele: 1. de udbyttende klassers indkomst, og 2. den ind
komst, der tilfalder de arbejdende, både dem, der er beskæftiget
i den materielle produktions grene, og dem, der er beskæftiget i
ikke-producerende erhverv.
Den andel af nationalindkomsten, der tilfaldt arbejderne og
andre arbejdende i by og på land, som ikke udbyttede fremmed
arbejdskraft, udgjorde i USA (i 1923) 54 pct., medens kapitalister
nes andel udgjorde 46 pct.; i England (i 1924) udgjorde de arbej
dendes andel 45 pct. og kapitalisternes 55 pct. og i Tyskland (i
1929) udgjorde de arbejdendes andel 55 pct. og kapitalisternes 45
pct. I vore dage får den arbejdende befolkning i de kapitalistiske
lande, hvor den udgør 9/10 af befolkningen, betydeligt mindre
end halvdelen af nationalindkomsten og de udbyttende klasser
betydeligt over halvdelen.
De arbejdende klassers andel i nationalindkomsten falder uaf
ladeligt, hvorimod de udbyttende klassers vokser. 1 USA udgjorde
den arbejdende befolknings andel i nationalindkomsten i 1870
58 pct., i 1890 56 pct., i 1923 54 pct. og i 1951 ca. 40 pct.
Nationalindkomsten anvendes i sidste instans til forbrug og
akkumulation. Anvendelsen af nationalindkomsten bestemmes i
de borgerlige lande af kapitalismens klassenatur og genspejler
de udbyttende klassers mere og mere udtalte parasitkarakter.
Den del af nationalindkomsten, der forbruges af den arbejdende
befolkning, som er samfundets vigtigste produktivkraft, er så
ringe, at den som regel ikke engang sikrer et eksistensminimum.
Den store masse af arbejdere og arbejdende bønder er tvunget til
at nægte sig selv og deres familier det nødvendigste, at bo i elendige
boliger og at afstå fra at give deres børn en uddannelse.
En meget betydelig del af nationalindkomsten går til kapitali
sternes og jordbesiddernes parasitforbrug. Kapitalisterne og jord
besidderne anvender kolossale summer til køb af luksusartikler
og til opretholdelse af et omfattende tjenerskab.
Under kapitalismen er den del af nationalindkomsten, der gar
til udvidelse af produktionen, meget lille sammenlignet med sam
fundets muligheder og behov. Således udgjorde den del af USA’s
nationalindkomst, der blev akkumuleret, i årene 1919—28 ea.
10 pct. og i tiåret 1929—38 i gennemsnit kun 2 pct. af national
indkomsten, medens akkumulationsbeløbet i kriseårene var min-

dre end afskrivningsbeløbet, d. v. s. at der blev spist af den faste
kapital.
Akkumulationens relativt ringe omfang under kapitalismen
skyldes, at en betydelig del af nationalindkomsten går til kapita
listernes parasitforbrug, til ikke-produktive udgifter. Det er såle
des vældige beløb, der går til de rene omsætningsomkostninger —
handels- og kreditapparatets underhold, opbevaring af de over
skydende lagre, udgifter til reklame og børsspekulationer o. s. v.
I USA slugte de rene omsætningsomkostninger i perioden mellem
den første og den anden verdenskrig 17—19 pct. af nationalind
komsten.
Under kapitalismen går en stadig voksende del af nationalind
komsten til militærudgifter, oprustning og statsapparatets under
hold.
Overfladisk betragtel fremtræder indkomsterne og deres kilder i det kapi
talistiske samfund i fordrejet, feticheret form. Der opstår det falske indtryk, at
kapitalen selv skaber profit og jorden jordrente, medens arbejderne kun ska
ber en værdi, der er lig med deres arbejdsløn.
Disse fetichbetonede forestillinger ligger til grund for de borgerlige teorier
om nationalindkomsten. Ved hjælp af sådanne teorier søger borgerlige øko
nomer til gunst for bourgeoisiet at skabe forvirring omkring nationalindkom
sten. De prøver at bevise, at nationalindkomsten foruden af arbejdere og bøn
der også skabes af kapitalister og jordbesiddere og af embedsmænd. politi
betjente, børsherrer, præster o. s. v.
Endvidere fremstiller borgerlige økonomer nationalindkomstens fordeling
i et falsk lys. De angiver for lave tal for den del af nationalindkomsten, der
tilfalder kapitalister og jordbesiddere. Således angives f. eks. de udbyttende
klassers indkomster på grundlag af skatteydernes egne, alt for lave opgivelser;
der medregnes ikke de uhyre indtægter, mange af kapitalisterne får som ledere
af aktieselskaber; der medregnes ikke landbourgeoisiets indkomster o. s. v.
Samtidig forøges den arbejdende befolknings indkomster kunstigt, idet man
henregner højtlønnede højere embedsmænd, direktører for virksomheder,
banker, handelsfirmaer o. s. v. til arbejderne.
Endelig fordrejer borgerlige økonomer billedet af nationalindkomstens
virkelige fordeling ved ikke at udskille udgifterne til de udbyttende klassers
forbrug og til rene omsætningsomkostninger, ved for lav ansættelse af de
militære udgifters andel og ved på enhver måde at maskere det uproduktive
forbrug af en stor del af nationalindkomsten.

Statsbudgettet. Den borgerlige stat er et organ for de udbyt
tende klasser, hvis formål det er at holde samfundets udbyttede
flertal nede og at sikre det udbyttende mindretals interesser på
alle områder af inden- og udenrigspolitikken.
Til gennemførelse af sine opgaver råder den borgerlige stat over
et vidtforgrenet apparat: hær, politi, straffende og dømmende

organer, efterretningstjeneste og forskellige organer til admini
strativ forvaltning og ideologisk påvirkning af masserne. Dette
apparat betales af statsbudgettet. Statsbudgettets midler skaffes
gennem skatter og lån.
Statsbudgettet er et redskab, som benyttes til omfordeling af
en del af nationalindkomsten til fordel for de udbyttende klasser.
Det opstilles som et årligt overslag over statens indkomster og
udgifter. Marx skrev, at en kapitalistisk stats budget »ikke er
andet end et klassebudget, et budget for bourgeoisiet«.1)
Den kapitalistiske stats udgifter er for størstepartens vedkom
mende uproduktive.
En stor del af statsbudgettets midler anvendes under kapita
lismen til forberedelse og gennemførelse af krige. Hertil hører
også udgifterne til videnskabelig forskning angående fremstilling
og forbedring af nye masseødelæggelsesvåben og til undermine
ringsvirksomhed i udlandet.
En anden stor del af den kapitalistiske stats udgifter hænger
sammen med opretholdelsen af undertrykkelsesapparatet vendt
mod den arbejdende befolkning. »Den moderne militarisme er et
barn af kapitalismen. I begge sine former er den kapitalismens
’livsytring’: både som krigsmagt, der anvendes af kapitalistiske
stater under deres ydre sammenstød ... og som våben i de her
skende klassers hænder til undertrykkelse af al (økonomisk og
politisk) bevægelse fra proletariatets side.«*2)
Staten anvender, især under kriser og krige, meget betydelige
summer til direkte at understøtte kapitalistiske virksomheder og
sikre dem høje profitter. Ofte har de subsidier, der ydes banker og
industrifolk, det formål at redde dem fra bankerot under kriserne.
Ved hjælp af statsbestillinger, som finansieres over budgettet,
strømmer yderligere milliardprofitter over i storkapitalisternes
lommer.
Udgifterne til kultur og videnskab, til folkeoplysning og sund
hedsvæsen udgør i de kapitalistiske lande en ubetydelig del af
statsbudgettet. I USA er f. eks. i de sidste år over 70 pct. af for
bundsbudgettets midler blevet bevilget til krigsmæssige formål,
men mindre end 4 pct. til sundhedsvæsen, undervisning og bolig
byggeri, og heraf mindre end 1 pct. til det offentlige skolevæsen.
*) Karl Marx, Pund, shillings og pence, eller klassebudgettet, og hvem der har
fordel af det, se »Gesammelte Schriften von Karl Marx und Friedrich En
gels, 1852 bis 1862«, bd. 1, s. 126, Stuttgart 1920.
2) V. /. Lenin, Den stridbare militarisme og socialdemokratiets autimilitaristiske taktik, se Værker, bd. 15, s. 169, russisk.

Den kapitalistiske stat får hovedmassen af sine indkomster gen
nem skatter. I England f. eks. udgjorde skatterne i 1938 89 pct.
af de samlede statsindtægter.
Under kapitalismen er skatterne en form for yderligere udbyt
ning af den arbejdende befolkning, idet de tjener til at omfordele
en del af dens indkomster over budgettet til fordel for bourgeoisiet.
Skatter kaldes direkte, hvis de lægges på enkeltpersoners indkom
ster, og indirekte, hvis de lægges på varer i omsætningen (først
og fremmest masseforbrugsartikler) eller tjenesteydelser (f. eks.
biograf- og teaterbilletter, sporvognsbilletter o. s. v.). Indirekte
skatter forhøjer varepriserne og betalingen for tjenesteydelser. Det
er faktisk køberne, der betaler de indirekte skatter. Når det lykkes
kapitalisterne at forhøje priserne på varer eller tjenesteydelser,
vælter de også en del af deres direkte skatter over på køberne.
Den borgerlige stats politik stiler efter med ethvert middel at
formindske de udbyttende klassers skattebyrde. Kapitalisterne
unddrager sig skattebetalingen ved at skjule den virkelige størrelse
af deres indkomster. De indirekte skatter er særligt fordelagtige
for de besiddende klasser. »Den indirekte beskatning falder på
masseforbrugsartikler og er i allerhøjeste grad uretfærdig. Den
hviler med sin fulde vægt på den fattige befolkning og skaber et
privilegium for de rige. Jo fattigere et menneske er, des større
del af sin indkomst må han afstå til staten i form af indirekte
skatter. De lidet besiddende eller besiddelsesløse masser udgør
9/10 af hele befolkningen, forbruger 9/10 af alle beskattede pro
dukter og betaler 9/10 af samtlige indirekte skatter.«1)
Følgelig hviler skatternes hovedbyrde på de arbejdende masser:
arbejdere, bønder og funktionærer. Som allerede omtalt overføres
i vor tid ca. en trediedel af arbejdernes og funktionærernes løn i
de borgerlige lande til statsbudgettet gennem skatterne. Store
skatter pålægges bønderne, hvis forarmelse derved fremskyndes.
Ved siden af skatterne udgør lån en vigtig indtægtspost for den
kapitalistiske stat. Oftest griber den borgerlige stat til lån for at
dække ekstraordinære udgifter, i første række militære udgifter.
En betydelig del af de midler, der tilvejebringes ved lån. anvendes
til betaling af statsleverancer, der skaffer industrifolkene uhyre
profitter. I sidste instans fører optagelse af lån til, at skatter på
den arbejdende befolkning forhøjes yderligere, for at der kan
betales renter og afdrag på lånene. I de borgerlige lande er stats
gælden stærkt voksende.
*) V. /. Lenin, Om statsbudgettet, se Værker, bd. 5, s. 309, russisk.

Den samlede statsgæld i hele verden voksede fra 38 milliarder francs i 1825
til 250 milliarder francs i 1900, d. v. s. med 560 pct. Statsgælden er vokset
endnu hastigere i det 20. århundrede. I USA udgjorde statsgælden i 1914 1,2
milliarder dollars, men i 1938 37,2 milliarder, altså 31 gange så meget. I Eng
land udgjorde rentebetalingen på lånene i 1890 24,1 millioner pund sterling,
men i 1951—52 513,6 millioner. I USA udgjorde rentebetalingen på lånene i
1940 1 milliard dollars, men i 1951—52 5,9 milliarder dollars.

En af statsbudgettets indtægtskilder under kapitalismen er ud
stedelsen af papirpenge. Ved at fremkalde inflation og prisstig
ning overfører udstedelse af papirpenge en del af nationalind
komsten til den borgerlige stat gennem en sænkning af folkemas
sernes leveniveau.
Statsbudgettet under kapitalismen er altså et redskab, som den
borgerlige stat anvender til yderligere udplyndring af den arbej
dende befolkning og til berigelse af kapitalistklassen; det forstær
ker den uproduktive og parasitære anvendelse af nationalind
komsten.

SAMMENFATNING

/. / det kapitalistiske samfund er nationalindkomsten den
del af det totale nationalprodukt, som rummer den nyskabte
værdi. Nationalindkomsten skabes indenfor den materielle
produktions forskellige grene ved arbejderklassens arbejde og
ved bøndernes og håndværkernes arbejde. I sin naturalform
er nationalindkomsten lig med den samlede mængde fremstil
lede forbrugsartikler plus den del af produktionsmidlerne, der
er bestemt til udvidelse af produktionen. Under kapitalismen
skaber en betydelig del af den arbejdsdygtige befolkning ikke
alene ikke nogen nationalindkomst, men deltager endog ikke
i samfundsnyttigt arbejde.
2. Nationalindkomstens fordeling under kapitalismen tjener
de udbyttende klassers berigelse. De arbejdende klassers an
del i nationalindkomsten synker, de udbyttende klassers an
del vokser.
3. Under kapitalismen fordeles den nationalindkomst, der
skabes af arbejderklassen, i form af løn til arbejderne, profit
til kapitalisterne (industrifolk, handelsfolk og ejere af låne
kapital) og jordrente, som jordbesidderne får. En væsentlig
del af bøndernes og håndværkernes arbejdsresultater tilegner
kapitalister og jordbesiddere sig ligeledes. Ved hjælp af stats

budgettet og høje priser på tjenesteydelser foregår der en
omfordeling af nationalindkomsten, hvilket har en yderligere
forarmelse af den arbejdende befolkning til følge.
i. En stor og stadig voksende del af nationalindkomsten
anvendes under kapitalismen til uproduktive formål: den
gives ud til bourgeoisiets parasitforbrug, til dækning af vold
somt oppustede omsætningsomkostninger, til opretholdelse
af statens undertrykkelsesapparat over for masserne og til
forberedelse og førelse af erobringskrige.

15. KAPITEL

Reproduktionen af samfundskapitalen
Samfundskapitalen. Det totale nationalprodukts sammensæt
ning. Den kapitalistiske reproduktion omfatter både den direkte
produktionsproces og omsætningsprocessen.
For at realisere reproduktionen må kapitalen have mulighed
for uhindret at fuldbyrde sit kredsløb, d. v. s. at gå fra pengeform
til produktiv form, fra produktiv form til vareform, fra vare
form til pengeform o. s. v. Dette gælder ikke blot for hver enkelt
kapital, men for alle kapitaler, der eksisterer i samfundet. »De
individuelle kapitalers kredsløb er imidlertid indbyrdes sammen
flettet, forudsætter og betinger hinanden og danner netop ved
denne sammenfletning bevægelsen i hele samfundskapitalen.
*
1)
Samfundskapitalen er den totale masse af individuelle kapitaler
i deres helhed og sammenhæng. Der findes en mangesidig sam
menhæng mellem de enkelte kapitalistiske virksomheder: nogle
virksomheder forsyner andre med maskiner, råstoffer og andre
produktionsmidler, og andre fremstiller eksistensmidler, der købes
af arbejderne, samt forbrugsvarer og luksusvarer, der købes af
kapitalisterne, liver af de individuelle kapitaler er selvstændige
i forhold til de andre, og samtidig er de alle indbyrdes forbundne.
Denne modsigelse kommer frem under hele samfundskapitalens
’) Kuri Marx, Kapitalen, bd. II, s. 355, Berlin 1953.

reproduktion og cirkulation. De mangesidige forbindelser, der
eksisterer mellem de enkelte kapitalister, ytrer sig spontant pa
grund af det produktionsanarki, som er karakteristisk for kapi
talismen.
Ved betragtningen af hele samfundskapitalens reproduktionsog cirkulationsproces forudsætter vi for ikke at komplicere spørgs
målet, at hele samfundets økonomiske virksomhed foregår på
kapitalistisk grundlag (d. v. s. at samfundet kun består af kapita
lister og arbejdere), og at hele den konstante kapital forbruges
i løbet af et år, og dens værdi fuldt ud overføres til årsproduktet.
Det totale nationalprodukt er intet andet end samfundskapitalen
(med en forøgelse i form af merværdien), som den er kommet ud
af produktionsprocessen i vareform.
For at produktionen kan fortsætte, må nationalproduktet reali
seres, d. v. s. sælges. Nationalproduktets realisation er dets over
gang fra vareform til pengeform.
Som tidligere nævnt falder det samlede nationalprodukt værdi
mæssigt i tre dele: den første erstatter den konstante kapital, den
anden erstatter den variable kapital, den tredie repræsenterer
merværdien. Nationalproduktets værdi er altså lig c + v + m.
Ved realisation af de fremstillede varer skal kapitalisterne skaffe
sig deres værdi, eftersom de kun da kan gentage produktionen. Op
delingen af nationalproduktet efter værdi betyder, at dets forskel
lige dele spiller forskellig rolle under reproduktionens forløb. Den
konstante kapital skal påny bruges i produktionsprocessen. Den
variable kapital forvandles til arbejdsløn, som arbejderne giver
ud til forbrug. Under simpel reproduktion forbruger kapita
listerne merværdien fuldt ud, men under udvidet reproduktion
anvender de kun en del af den til forbrug, medens den anden
del går til køb af ekstra produktionsmidler og antagelse af ekstra
arbejdskraft.
/ sin naturalform består nationalproduktet af produktionsmid
ler og forbrugsgenstande. Ved betragtningen af den individuelle
kapitals kredsløb og omslag har det ingen betydning, hvilke natu
ralformer af varer (hvilke brugsværdier), der fremstilles i ved
kommende virksomhed. Ved betragtningen af hele samfundskapi
talens reproduktion og cirkulation har naturalformen af de varer,
der produceres i samfundet, væsentlig betydning: for at produk
tionsprocessen kan fornyes uden afbrydelser er det nødvendigt,
at såvel de fornødne produktionsmidler som forbrugsgenstandene
er for hånden. Hele samfundets produktion deler sig i to store
afdelinger: første afdeling (I), fremstillingen af produktionsmid

ler, og anden afdeling (II), fremstillingen af forbrugsgenstande.
Forbrugsgenstandene deles igen i nødvendige eksistensmidler, som
dækker arbejderklassens og de arbejdende massers behov, og
luksusgenstande, som kun er tilgængelige for de udbyttende klas
ser. Kapitalisterne forringer uafbrudt arbejderklassens leveniveau
og tvinger den arbejdende befolkning til i stadigt større omfang
at erstatte fuldlødige forbrugsgenstande med varer af ringere
kvalitet og surrogater. Samtidig vokser de parasitære klassers
luksus og ødselhed.
Opdelingen af nationalproduktet efter naturalform forudbe
stemnier igen dets forskellige dele til at spille forskellige roller i
reproduktionen. Således må vævestole f. eks. bruges til fremstilling
af stoffer og ikke til noget som helst andel formål, og på den anden
side må færdig beklædning indgå i det personlige forbrug.
Det spørgsmål rejser sig, på hvilken måde realisationen af na
tionalproduktet foregår under det kapitalistiske produktions
anarki. Lenin skrev, at »spørgsmålet om realisationen netop består
i at analysere erstatningen af alle dele af nationalproduktet, både
efter værdi og efter materiel form.«1) Det drejer sig altså om,
på hvilken måde man på markedet finder en anden del af pro
duktet, der kan erstatte hver enkelt del af nationalproduktet både
efter værdi (konstant kapital, variabel kapital og merværdi) og
efter naturalform (produktionsmidler og forbrugsgenstande).
Ved betragtningen af den udvidede reproduktion kommer hertil
yderligere spørgsmålet om, hvordan merværdien forvandles til
kapital, d. v. s. hvorfra man tager de ekstra produktionsmidler og
forbrugsartikler til de ekstra arbejdere, der er nødvendige til ud
videlse af produktionen.
Betingelserne for realisationen ved kapitalistisk, simpel re
produktion. Lad os først se på de betingelser, der er nødvendige
til realisation af nationalproduktet ved kapitalistisk simpel repro
duktion, hvor hele merværdien går til kapitalisternes personlige
forbrug. Disse betingelser kan illustreres ved følgende eksempel.
Lad os antage, at den konstante kapital i afdeling I, d. v. s. frem
stilling af produktionsmidler, udtrvkt i millioner pund sterling er
lig med 4.000, den variable kapital lig med 1.000, og merværdien
lig med 1.000. Lad os antage, at i afdeling II, altså fremstilling
af forbrugsgenstande, er den konstante kapital lig med 2.000, den
variable kapital lig med 500 og merværdien lig med 500. Under
l) V. 1. Lenin, Til karakteristik af den økonomiske romantisme, se Værker,
bd. 2, s. 144, russisk.

disse forudsætninger vil det årlige nationalprodukt bestå af føl
gende dele:
I. 4000 c + 1000 v 4- 1000 m = 6000
II. 2000 c + 500 v + 500 m = 3000

Værdien af hele det produkt, der er fremstillet i afdeling 1, og
som eksisterer i form af maskiner, råstoffer, materialer o. s. v„
andrager således 6.000. For at produktionsprocessen skal kunne
fornyes, må en del af dette produkt, beløbende sig til 4.000, sælges
til virksomhederne indenfor afdeling I til at forny den konstante
kapital i denne afdeling. Resten af produktet i afdeling I, der
repræsenterer den reproducerede værdi af den variable kapital
(1.000) samt den nyskabte merværdi (1.000), og som eksisterer i
form af produktionsmidler, sælges til virksomhederne i afdeling
II til gengæld for forbrugsartikler, der indgår i arbejdernes og
kapitalisternes personlige forbrug indenfor afdeling 1. På deres
side har kapitalisterne i afdeling II brug for produktionsmidler til
et beløb af 2.000 til fornyelse af deres konstante kapital.
Værdien af hele det produkt, der er fremstillet i afdeling II, og
som eksisterer i form af forbrugsgenstande (brød, kød, klæder,
fodtøj og også luksusgenstande o. s. v.), andrager 3.000. En del af
de forbrugsgenstande, der er fremstillet i afdeling II, beløbende
sig til 2.000, udveksles med arbejdsløn og merværdi fra afdeling 1.
På denne måde erstattes den konstante kapital i afdeling II. Resten
af produktet i afdeling II, som er den reproducerede værdi af den
variable kapital (500) og den nyskabte merværdi (500), realiseres
indenfor afdeling II selv og indgår i arbejdernes og kapitalisternes
personlige forbrug inden for denne afdeling.
Under den simple reproduktion indgår således følgende be
standdele i udvekslingen mellem de to afdelinger: 1. den variable
kapital og merværdien i afdeling I, som må udveksles med for
brugsgenstande, fremstillet i afdeling II, og 2. den konstante kapi
tal i afdeling II, som må udveksles med produktionsmidler, frem
stillet i afdeling I. Betingelserne for realisationen er udtrvkt i føl
gende ligning: den variable kapital plus merværdien i afdeling I
må være lig med den konstante kapital i afdeling II: I (o + ni)
= II c.
Denne betingelse for den simple reproduktion kan også udtrykkes på føl
gende måde. Den mængde varer, der i løbet af et år fremstilles i afdeling I af
virksomheder, der fremstiller produktionsmidler, skal efter værdi være så stor
som den mængde produktionsmidler, der i løbet af et år forbruges i virksom
hederne i begge afdelinger. Den mængde varer, der i løbet af et år fremstilles
i afdeling II af virksomheder, der fremstiller forbrugsgenstande, skal efter

værdi være lige så stor som arbejdernes og kapitalisternes samlede indkomster
i begge afdelinger.

Betingelserne for realisationen tinder kapitalistisk udvidet
reproduktion. Kapitalistisk udvidet reproduktion forudsætter
akkumulation af kapital. Da kapitalen i hver afdeling består af
to dele, konstant kapital og variabel kapital, falder den akkumu
lerede del af merværdien også på disse to dele: én del anvendes til
køb af ekstra produktionsmidler, og en anden til antagelse af
ekstra arbejdskraft. Heraf følger, at årsproduktet i afdeling I må
indeholde et vist overskud udover den mængde produktionsmid
ler, der er nødvendige til simpel reproduktion. Med andre ord må
summen af variabel kapital og merværdi i afdeling I være større
end den konstante kapital i afdeling II: I (u + ni) må være større
end II c. Dette er grundbetingelsen for realisationen ved kapitali
stisk udvidet reproduktion.
Lad os nu se lidt nærmere på betingelserne for realisationen ved kapitali
stisk udvidet reproduktion.
Lad os antage, at den konstante kapitals værdi i afdeling I er lig med 4000,
den variable kapitals værdi lig med 1000 og merværdien lig med 1000; og lad
os antage at den konstante kapitals værdi i afdeling II er lig med 1500, den
variable kapitals værdi lig med 750 og merværdien lig med 750. Under disse
forudsætninger vil det årlige nationalprodukt bestå af:

I. 4000 c + 1000 v + 1000 m = 6000
II. 1500 c + 750 v + 750 m = 3000
Lad os antage, at der af merværdien i afdeling I på 1000 akkumuleres 500.
1 overensstemmelse med kapitalens organiske sammensætning i afdeling I
(4:1) fordeles den akkumulerede del af merværdien på følgende måde: 400 til
forøgelse af den konstante kapital og 100 til forøgelse af den variable kapi
tal. Den ekstra konstante kapital (400) er tilstede i afdeling I’s eget produkt i
form af produktionsmidler; den ekstra variable kapital (100) må man skaffe
sig ved udveksling med afdeling II. som derfor også må akkumulere. Kapi
talisterne i afdeling 11 udveksler en del af deres merværdi, nemlig 100, med
produktionsmidler, og omsætter disse produktionsmidler til ekstra konstant
kapital. I overensstemmelse med kapitalens organiske sammensætning i afde
ling II (2:1) må den variable kapital i denne afdeling så vokse med 50. Følge
lig akkumuleres der i afdeling II 150 af en merværdi på 750.
Ligesom ved simpel reproduktion må afdeling II bytte sig til sin konstante
kapital (1500) hos afdeling I. På sin side skal afdeling I tilbytte sig sin vari
able kapital (1000) og den forbrugte del af merværdien (500) hos afdeling II.
Således skal afdeling I bortbytte:

den del af produktet, der repræsenterer den variable kapital ...........
den del af den akkumulerede merværdi, der lægges til den variable
kapital .................................................................................................................
den del af merværdien, der forbruges af kapitalisterne ........................
ialt

1000
100
500
1600

Afdeling II skal bortbytte:
den konstante kapital..........................................................................................
den del af den akkumulerede merværdi, der lægges til den konstante
kapital .................................................................................................................

1500

ialt...........

1600

100

Udvekslingen mellem de to afdelinger kan kun finde sted, hvis disse to
størrelser er ens. Det er betingelsen for realisationen ved kapitalistisk udvidet
reproduktion.

Ved udvidet reproduktion må summen af variabel kapital og
merværdi i afdeling I vokse hurtigere end den konstante kapital i
afdeling II, og væksten af den konstante kapital i afdeling I må
endnu stærkere overgå væksten af den konstante kapital i afde
ling II.
Hvordan samfundssystemet end er, ytrer produktivkræfternes
udvikling sig i, at den andel af samfundets arbejde, der går til
fremstilling af produktionsmidler, vokser i forhold til den andel,
der går til produktion af forbrugsartikler.
Det, at fremstillingen af produktionsmidler vokser hurtigere
end fremstillingen af forbrugsgenstande, optræder under kapita
lismen i den form, at den konstante kapital vokser hurtigere end
den variable, d. v. s. at kapitalens organiske sammensætning sti
ger. Stigningen i kapitalens organiske sammensætning forer uund
gåeligt til forøgelse af arbejdsløsheden og til sænkning af arbejder
klassens leveniveau.

.Markedsproblemet. Den kapitalistiske reproduktions modsigel
ser. Som det ses af den forudgående fremstilling er det for reali
sationen af nationalproduktet nødvendigt, at der eksisterer be
stemte relationer mellem dets enkelte dele, og følgelig også mellem
de forskellige brancher og elementer i produktionen. Under kapi
talismen, hvor produktionen varetages af adskilte producenter,
der ledes af profitbegær og arbejder for et ukendt marked, er disse
relationer nødvendigvis udsat for stadige forstyrrelser. Ved un
dersøgelsen af betingelserne for den kapitalistiske simple og ud
videde reproduktions normale forløb, konstaterede Marx, at de
»slår over i lige så mange betingelser for et anormalt forløb og
muligheder for kriser, eftersom ligevægt — i betragtning af denne
produktions vildtvoksende karakter — selv er en tilfældighed.«1)
Under det kapitalistiske produktionsanarki finder realisationen af
nationalproduktet kun sted under vanskeligheder og stadige
!) Karl Marx, Kapitalen, bd. II, s. 500—01, Berlin 1953.

svingninger, som bliver stærkere og stærkere, efterhånden som ka
pitalismen udvikler sig.
Her er det af særlig betydning, at den kapitalistiske produktions
udvidelse og dermed også det indre markeds dannelse sker ikke
så meget med hensyn til forbrugsgenstandene som med hensyn til
produktionsmidlerne. Fremstillingen af produktionsmidler vokser
langt hurtigere end fremstillingen af personlige forbrugsgenstande.
I den kapitalistiske produktions samlede produktmængde indtager
forbrugsgenstande en relativt mindre og mindre plads. Fremstil
lingen af produktionsmidler kan imidlertid ikke udvikle sig fuld
stændig uafhængigt af fremstillingen af forbrugsgenstande og
uden nogen forbindelse med den. De virksomheder, som anvender
produktionsmidler, sender en stadig voksende strøm af varer på
markedet, beregnet til forbrug. I sidste instans er det pro
duktive forbrug (forbrug af produktionsmidler) altså altid for
bundet med det personlige forbrug og altid afhængigt af det. Men
omfanget af det store folkeflertals personlige forbrug er i det kapi
talistiske samfund begrænset af særdeles snævre rammer som
følge af den kapitalistiske udbytnings love, der betinger arbejder
klassens og bøndernes forarmelse.
Målet for den kapitalistiske produktion er at opnå profit. Midlet
til at opnå dette mål er at udvide produktionen. I denne forstand
var det, Marx skrev om den for kapitalismen karakteristiske »pro
duktion for produktionens skyld« og »akkumumulation for akku
mulationens skyld«. Men varerne fremstilles til syvende og sidst
ikke for produktionens skyld, men for at tilfredsstille menneskers
behov. Midlet, produktionens udvidelse, kommer uundgåeligt til
at kollidere med kapitalisternes mål, at opnå profit. Følgelig rum
mer kapitalismen en dybtgående antagonistisk modsigelse mellem
produktion og forbrug.
Modsigelsen mellem produktion og forbrug, som kapitalismen
rummer, består i, at nationens rigdom vokser samtidig med be
folkningens elendighed, at samfundets produktivkræfter vokser
uden en tilsvarende vækst i folkets forbrug. Denne modsigelse er
en af ytringsformerne for kapitalismens fundamentale modsigelse,
modsigelsen mellem produktionens samfundsmæssige karakter
og tilegnelsens privatkapitalistiske form.
I sin afsløring af bourgeoisiets fortalere, der søger at udviske
den kapitalistiske realisations dybtgående modsigelser, understre
gede Lenin, at »selv i det tilfælde, at samfundskapitalens repro
duktion og cirkulation forløber så jævnt og proportionalt som
muligt, er der uundgåeligt en modsigelse mellem væksten af pro

duktionen og de snævre grænser for forbruget. Men i virkelighe
den foregår realisationsprocessen langt fra med idealets jævne
proportionalitet, men knn med vanskeligheder’, ’svingninger' og
’kriser’ o. s. v.«1)
Man må skelne mellem det indre marked (afsætning af varer
indenfor landets grænser) og det ydre marked (afsætning af varer
i udlandet).
Det indre marked opstår og udvides sammen med vareproduk
tionens opståen og vækst, men i særdeleshed sammen med kapi
talismens udvikling, der uddyber den samfundsmæssige arbejds
deling og opløser de umiddelbare producenter i kapitalister og
arbejdere. Som resultat af den samfundsmæssige arbejdsdeling
vokser antallet af specielle produktionsgrene. Udviklingen af nogle
produktionsgrene udvider markedet for varer, der produceres af
andre, først og fremmest for råstoffer, maskiner og andre produk
tionsmidler. Yderligere fører klassedifferentieringen af de små
vareproducenter, det stigende antal arbejdere og kapitalisternes
øgede profit til øget afsætning af forbrugsgenstande til dem.
Det indre markeds udviklingsgrad er kapitalismens udviklings
grad i vedkommende land.
At kapitalismens gør arbejdet samfundsmæssigt, ytrer sig først
og fremmest i, at den opsplitning i små økonomiske enheder, som
tidligere var karakteristisk for naturaløkonomien, fjernes, og at
de små lokale markeder forenes til et stort nationalt marked og
siden til et verdensmarked.
Ved behandling af samfundskapitalens reproduktions- og cir
kulationsproces er der set bort fra det ydre markeds rolle, da dette
intet ændrer ved spørgsmålets væsen. En medtagelse af udenrigs
handelen forlægger blot spørgsmålet fra et enkelt land til mange
lande, men herved ændres intet ved realisationsprocessens væsen.
Dette vil imidlertid ikke sige, at det ydre marked ikke har væsent
lig betydning for de kapitalistiske lande. Under deres stræben
efter profit udvider kapitalisterne produktionen langt udover det
indre markeds kapacitet og søger efter mere fordelagtige markeder
i udlandet.
Den kapitalistiske realisations modsigelser kommer med fuld
styrke til udtryk i de periodiske økonomiske overproduktions
kriser.
*) V. Z. Lenin, Endnu engang om realisations-teorien, se Værker, bd. IV, s. 71,
russisk.

SAMMENFATNING

1. De individuelle kapitalers kredsløb udgør i deres helhed
samfundskapitalens bevægelse. Samfundskapitalen er sum
men af de individuelle kapitaler i deres indbyrdes sammen
hæng.
2. Det kapitalistiske samfunds totalprodukt deles efter
værdi i konstant kapital, variabel kapital og merværdi, og
efter naturalform i produktionsmidler og forbrugsgenstande.
Hele samfundets produktion deles i to afdelinger: afdeling I,
fremstilling af produktionsmidler, og afdeling II, fremstilling
af forbrugsgenstande. Realisationsproblemet drejer sig om,
hvordan der for hver enkelt del af nationalproduktet værdi
mæssigt og efter dets materielle form på markedet kan findes
en anden del af produktet, som det bliver erstattet med.

3. Ved kapitalistisk simpel reproduktion er betingelsen for
realisationen, at den variable kapital plus merværdien i afde
ling I skal være lig med den konstante kapital i afdeling II.
Ved kapitalistisk udvidet reproduktion er betingelsen for
realisationen, at summen af den variable kapital og mervær
dien i afdeling l skal være større end den konstante kapital i
afdeling II. Ved udvidet reproduktion overgår væksten i frem
stilling af produktionsmidler væksten i fremstillingen fif for
brugsgenstande.
4. Kapitalismen skaber og udvider under sin udvikling det
indre marked. Produktionens og det indre markeds vækst
under kapitalismen sker i højere grad med hensyn til produk
tionsmidlerne end med hensyn til forbrugsgenstandene. I den
kapitalistiske reproduktionsproces åbenbares den dispropor
tionalitet og den modsigelse mellem produktion og forbrug,
der er uundgåelig under kapitalismen, og som udspringer
af kapitalismens fundamentale modsigelse, modsigelsen mel
lem produktionens samfundsmæssige karakter og tilegnelsens
privatkapitalistiske form. Den kapitalistiske reproduktions
modsigelser kommer særlig klart til udtryk i de periodiske
økonomiske overproduktionskriser.

16. KAPITEL

De økonomiske kriser
Grundlaget for de kapitalistiske overproduktionskriser. Siden
begyndelsen af det 19. århundrede, siden den tid, da den maski
nelle storindustri opstod, afbrydes den kapitalistiske udvidede
reproduktions forløb periodisk af økonomiske kriser.
De kapitalistiske kriser er ouerproduktionskriser. Kriser opstår
først og fremmest ved, at varerne ikke finder afsætning, fordi der
er produceret flere af dem, end der kan købes af hovedforbruger
ne, folkemasserne, hvis købekraft under de kapitalistiske produk
tionsforholds herredømme har særdeles snævre grænser. »Over
skydende« varer hober sig op på lagrene. Kapitalisterne indskræn
ker produktionen og fyrer arbejderne. Hundreder og tusinder af
virksomheder standses. Arbejdsløsheden vokser hurtigt. Et stort
antal små vareproducenter i by og på land bliver ruineret. Mang
lende afsætning af de fremstillede varer bringer handelen i ulave.
Kreditforbindelserne ødelægges. Kapitalisterne lider under akut
mangel på rede penge til betalinger. På børserne bryder krakkene
løs, og kurserne på aktier, obligationer og andre værdipapirer fal
der voldsomt. En bølge af fallitter skyller hen over virksomheder
i industri, handel og bankvæsen.
Overproduktionen af varer under kriserne er ikke absolut, men
relativ. Det betyder, at vareoverfloden kun eksisterer i forhold
til den betalingsdygtige efterspørgsel, men på ingen måde i forhold
til samfundets virkelige behov. Under krisen lider de arbejdende
masser bitter nød og må undvære selv det nødvendigste, deres
behov tilfredsstilles ringere end på noget andet tidspunkt. Millio
ner sulter, fordi der produceres »for meget« brød, folk lider under
kulden, fordi der brydes »for mange« kul. De arbejdende må
undvære eksistensmidler af enhver art, netop fordi de har produ
ceret dem i alt for stor målestok. Og dette er da netop den kapi
talistiske produktionsmådes skrigende modsigelse, hvor, for at
tale med den franske utopiske socialist Fourier, »overfloden bliver
kilden til nød og afsavn.«
Rystelser af det økonomiske liv var heller ikke sjældne under de førkapitalistiske produktionsmåder. Men de blev fremkaldt af en eller anden
natur- eller samfundskatastrofe: oversvømmelser, tørke, blodige krige eller
epidemier hærgede fra tid til anden hele lande og dømte befolkningen til sult
og død. Den radikale forskel mellem disse økonomiske rystelser og de kapi

talistiske kriser er imidlertid, at den hungersnod og elendighed, der blev frem
kaldt af disse rystelser, skyldtes en uudviklet produktion og stærk mangel på
produkter, medens kriserne under kapitalismen fremkaldes af produktionens
vækst, samtidig med at folkemassernes leveniveau er elendigt, af en relativ
»overflod« på producerede varer.

Som tidligere påvist (i 4. kapitel) er mulighederne for kriser alle
rede til stede i den simple vareproduktion og -omsætning. Men
kriserne bliver først uundgåelige under kapitalismen, hvor pro
duktionen får samfundsmæsig karakter, medens produktet af
mange tusinder og millioner arbejderes samfundsmæssige arbejde
er genstand for kapitalisternes private tilegnelse. Modsigelsen mel
lem produktionens samfundsmæssige karakter og den privatkapi
talistiske form for tilegnelsen af produktionens resultater er kapi
talismens fundamentale modsigelse. Denne modsigelse er de øko
nomiske overproduktionskrisers grundlag. Krisernes uundgåelig
hed blinder altså i selve kapitalismens økonomiske system.
Kapitalismens fundamentale modsigelse ytrer sig som en mod
sætning mellem produktionens organisation inden for de enkelte
virksomheder og produktionsanarkiet i samfundet som helhed. 1
hver enkelt fabrik er arbejdernes arbejde organiseret og under
kastet een vilje, driftsherrens. Men i samfundet som helhed bevir
ker privatejet af produktionsmidlerne, at der hersker produktions
anarki, som udelukker planmæssig udvikling af økonomien. Ud
videlsen af produktionen foregår ujævnt, hvorfor de tidligere
proportioner mellem de enkelte brancher ustandselig forstyrres,
og nye proportioner danner sig spontant, idet kapitalerne strøm
mer fra nogle brancher over til andre. Derfor er proportionaliteten
mellem de enkelte brancher en tilfældighed, medens den stadige
forstyrrelse af proportionaliteten er den almindelige regel for den
kapitalistiske reproduktion.
1 deres stræben efter størst mulig profit udvider kapitalisterne
produktionen, moderniserer teknikken, indfører nye maskiner og
kaster vældige varemængder på markedet. I samme retning virker
også profitratens stadige tendens til fald, der skyldes stigningen
i kapitalens organiske sammensætning. Driftsherrerne søger at
skaffe sig erstatning for faldet i profitraten ved at forøge
profitmassen gennem udvidelse af produktionens omfang, for
øgelse af den fremstillede varemængde. Kapitalismen har altså i
sig en tendens til udvidelse af produktionen, til vældig stigning i
produktionsmulighederne. Men reallønnens fald, arbejdsløshedens
vækst og bøndernes forarmelse bevirker, at den arbejdende befolk
nings betalingsdygtige efterspørgsel formindskes relativt. Resul

tatet er, at udvidelsen af den kapitalistiske produktion uundgåeligt
støder mod de snævre rammer for de store folkemassers forbrug.
»Krisens grundlag ligger i modsigelsen mellem produktionens
samfundsmæssige karakter og den kapitalistiske form for tileg
nelse af produktionens resultater. Et udtryk for denne fundamen
tale modsigelse i kapitalismen er modsigelsen mellem den kolos
sale vækst i kapitalismens produktionsmuligheder, som tilsigter
at opnå et maksimum af kapitalistisk profit, og den relative for
mindskelse af den betalingsdygtige efterspørgsel fra den arbej
dende befolknings millionmasser, hvis leveniveau kapitalisterne
uafbrudt søger at holde på det yderste minimum.«1)
Kapitalismens fundamentale modsigelse kommer for dagen i
klasseantagonismen mellem proletariatet og bourgeoisiet. Det er
karakteristisk for kapitalismen, at der består en kløft mellem de to
vigtigste produktionsbetingelser, mellem produktionsmidlerne, der
er koncentreret i kapitalisternes hænder, og de umiddelbare pro
ducenter, der er berøvet alt, undtagen deres arbejdskraft. Denne
kløft åbenbarer sig tydeligt under overproduktionskriserne, hvor
der opstår en ond cirkel: på den ene side overflod af produktions
midler og produkter, på den anden side overflod af arbejdskraft,
masser af arbejdsløse, der er berøvet eksistensmidler.
Kriserne er den kapitalistiske produktionsmådes uundgåelige
følgesvend. For at tilintetgøre kriserne må man tilintetgøre kapi
talismen.
Borgerlige økonomer benægter krisernes uundgåelighed under kapitalismen.
De erklærer, at kriserne skyldes tilfældige årsager, som kan fjernes, selv om
det kapitalistiske system bevares. Som sidste årsag til kriserne anfores enten
tilfældige forstyrrelser af proportionaliteten mellem produktionens forskellige
grene eller »underforbrug«, til hvis overvindelse man anbefaler midler som
oprustning og krig. 1 virkeligheden er hverken manglende proportionalitet i
produktionen eller »underforbrug« tilfældigheder under kapitalismen, men
uundgåelige udtryk for kapitalismens fundamentale modsigelse, der ikke kan
fjernes, sålænge det borgerlige samfund eksisterer.

Den kapitalistiske reproduktions cykliske karakter. De kapi
talistiske overproduktionskriser kommer igen med bestemte mel
lemrum, hvert 8.—12. år. Partielle overproduktionskriser, som
ramte enkelte industribrancher, fremkom i England allerede i
slutningen af det 18. og begyndelsen af det 19. århundrede. Den
første industrielle krise, der omfattede et helt lands økonomi, ud’) J. V. Stalin, Centralkomiteens politiske beretning på SUKP(b)s 16. kongres,
se Værker, bd. 12, s. 243—244, russisk.

brød i England i 1825. 1 1836 begyndte der en krise i England,
som siden bredte sig til USA. Krisen 1847—18, der ramte USA og
en række lande på det europæiske kontinent, var den første ver
denskrise. Krisen i 1857 ramte de vigtigste lande i Europa og
Amerika. Derefter fulgte kriser i 1866, 1873, 1882 og 1890. l)en
mest dybtgående af disse kriser var krisen i 1873, som indvarslede
den begyndende overgang fra før-monopolistisk til monopolistisk
kapitalisme. 1 det 20. århundrede indtraf der kriser i 1900—03
(den begyndte i Rusland, hvor dens virkninger var betydeligt
stærkere end i noget andet land), 1907, 1920—21, 1929—33, 1937
—38 og 1948—49.
Perioden fra den ene krises begyndelse til den næstes begyn
delse kaldes krisens cyklus. Denne cyklus består af fire faser:
krise, depression, oplivning og fremgang. Hver cyklus’ hovedfase
er krisen, som danner udgangspunktet for en ny cyklus.
Krisen er den fase af cyklus, hvor modsigelsen mellem væksten
i produktionsmulighederne og den relative formindskelse af den
betalingsdygtige efterspørgsel giver sig til kende i voldsom og
ødelæggende form. Denne fase er karakteristisk ved overproduk
tion af varer, der ikke kan afsættes, voldsomme prisfald, akut
mangel på betalingsmidler, børskrak, der medfører massefallitter,
voldsom indskrænkning af produktionen, voksende arbejdsløshed
og faldende arbejdslønninger. Varernes værdiforringelse, arbejds
løsheden og den direkte tilintetgørelse af maskiner, udstyr og hele
virksomheder betyder tilsammen en uhyre ødelæggelse af sam
fundets produktivkræfter. Ved ruinering og tilintetgørelse af mang
foldige virksomheder og ødelæggelse af en del af produktivkræf
terne tilpasser krisen med vold, men kun for en kort tid, produk
tionens omfang til den betalingsdygtige efterspørgsel. »Kriserne er
altid kun midlertidige, voldelige løsninger af de eksisterende mod
sigelser, voldsomme udbrud, der for et øjeblik genopretter den
forstyrrede ligevægt.«1)
Depressionen er den fase af cyklus, der følger umiddelbart efter
krisen. Denne fase af cyklus er karakteristisk ved, at den indu
strielle produktion er stagnerende, varepriserne lave, handelen
træg, og at der findes overflod af fri pengekapital. I depressions
perioden skabes forudsætningerne for den følgende oplivning og
fremgang. De ophobede varelagre dels tilintetgøres, dels sælges
til nedsat pris. Kapitalisterne søger at finde en udvej af stagna
tionen i produktionen ved at sætte produktionsomkostningerne
’) Karl Marx, Kapitalen, bd. Ill, s. 277, Berlin 1953.

ned. Dette opnår de for det første ved omfattende forstærkelse af
udbytningen af arbejderne, ved yderligere sænkning af arbejds
lønnen og ved forøgelse af arbejdsintensiteten, og for det andet ved
at forsyne virksomhederne med ny teknik, forny den faste kapital
og indføre tekniske forbedringer med det formål at gøre produk
tionen profitabel med de lave priser, der har dannet sig som
resultat af krisen. Fornyelsen af den faste kapital giver stødet til
stigende produktion i en række brancher. De virksomheder, der
fremstiller udstyr, modtager ordrer og efterspørger selv råstoffer
og materialer af enhver slags. Gradvis fuldbyrdes overgangen fra
depression til oplivning.
Oplivningen er den fase af cyklus, hvor de virksomheder, der
har overlevet krisen, kommer sig efter rystelserne og begynder
at udvide produktionen. Gradvis når produktionen sit tidligere
omfang, priserne stiger og profitterne vokser. Oplivningen gar over
i fremgang.
Fremgangen er den fase af cyklus, hvor produktionen over
skrider det højeste niveau i den tidligere cyklus, før krisen. Under
fremgangen bliver der anlagt nye industrivirksomheder, jernbaner
o. s. v. Priserne stiger, handelsfolkene søger at købe så mange
varer som muligt i forventning om yderligere prisstigninger, hvil
ket driver industrifolkene til endnu større udvidelse af produk
tionen. Bankerne yder beredvilligt lån til industri- og handelsfolk.
Alt dette gør det muligt at udvide produktionens og handelens
omfang langt ud over den betalingsdygtige efterspørgsels rammer.
Således skabes betingelserne for den næste overproduktionskrise.
Før krisens udbrud nar produktionen sit højeste niveau, men
afsætningsmulighederne synes endnu større. Der foreligger alle
rede overproduktion, men i skjult form. Spekulationen driver
priserne i vejret og skaber en stærkt oppustet efterspørgsel efter
varer. Lagrene fyldes med overskydende varer. Kreditten skjuler i
endnu højere grad overproduktionen: bankerne fortsætter med at
yde kredit til industri og handel og støtter kunstigt udvidelsen af
produktionen. Når overproduktionen er på sit højeste, bryder kri
sen ud. Derefter gentages hele cyklus.
Krisen danner udgangspunktet for nye store kapitalinvesterin
ger. 1 bestræbelserne for at genoprette deres virksomheders ren
tabilitet under stærkt nedsatte priser er kapitalisterne ved siden
af en forøget udbytning af arbejderne nødt til at indføre nye
maskiner og nyt udstyr og nye produktionsmetoder. Den faste
kapital fornyes i massemålestok. I de afgørende brancher af stor
industrien udgør de grundlæggende produktionsmidlers levealder,

når man tager hensyn til både fysisk slid og forældelse, i gennem
snit ca. ti år. Hermed er givet det materielle grundlag for periodi
citeten i kriserne, der regelmæssigt har gentaget sig gennem hele
kapitalismens historie.
Hver krise forbereder jordbunden for nye, endnu mere dybt
gående kriser, og derfor øges deres ødelæggelseskraft og skarphed,
efterhånden som kapitalismen udvikler sig.
Landbrugskriserne. De kapitalistiske overproduktionskriser,
der fremkalder arbejdsløshed, fald i lønningerne og formindskelse
af den betalingsdygtige efterspørgsel efter landbrugsprodukter,
afføder uundgåeligt partiel eller generel overproduktion i land
bruget. Overproduktionskriser i landbruget kaldes landbrugskri
ser. Landbrugskrisernes uundgåelighed betinges af kapitalismens
fundamentale modsigelse, den samme modsigelse som er grund
laget for industrikriserne.
Samtidig har landbrugskriserne visse særlige træk: de har som
regel en mere langvarig og langtrukken karakter end industri
kriserne.
Landbrugskrisen i sidste fjerdedel af det 19. århundrede omfattede de vest
europæiske lande, Rusland og siden også USA og begyndte i første halvdel
af 1870-erne og fortsatte i den ene eller den anden form til midten af
1890-erne. Den blev fremkaldt af. at der i forbindelse med udviklingen af sø
transporten og udvidelsen af jernbanenettet kom store mængder billigt korn
fra Amerika, Rusland og Indien på markedet i Europa. I Amerika var korn
produktionen billigere, fordi ny frugtbar jord blev taget under plov, og fordi
der fandtes fri jord, der ikke skulle betales absolut jordrente for. Rusland
og Indien var i stand til at eksportere korn til Vesteuropa til lave priser,
fordi de russiske og indiske bønder, der tyngedes af uudholdelige skatter, var
nødt til at sælge korn til spotpriser. De europæiske kapitalistiske forpagtere
og bønder kunne ikke, sådan som jordrenten var drevet i vejret af de store
jordbesiddere, klare sig over for denne konkurrence. Efter den første verdens
krig, da befolkningens købekraft skrumpede voldsomt ind, udbrød der i for
året 1920 en hård landbrugskrise, som ramte landene uden for Europa (USA,
Kanada, Argentina, Australien) med særlig kraft. Landbruget havde endnu
ikke rettet sig efter denne krise, da umiskendelige tegn på en ny landbrugs
krise i slutningen af 1928 begyndte at vise sig i Kanada, USA, Brasilien og
Australien. Denne krise omfattede de vigtigste kapitalistiske lande, der ekspor
terer råstoffer og levnedsmidler. Krisen ramte alle områder af landbruget,
smeltede sammen med industrikrisen 1929—33 og vedvarede lige til den anden
verdenskrigs begyndelse.

Landbrugskrisernes langtrukne karakter har sin forklaring i
følgende hovedårsager:
For det første tvinger monopolet på jorden som privat ejendom
forpagterne til også under landbrugskriserne at betale de i forpagt-

ningskontraktérhe fastsatte afgifter i samme omfang som for. Når
priserne på landbrugsvarer falder, skaffes midlerne til betaling
af jordrenten ved yderligere nedsættelse af landbrugsarbejdernes
lønninger og også på bekostning af profitten, i visse tilfælde også
på bekostning af forpagternes indskudte kapital. Derfor er det
vderst vanskeligt at komme ud af krisen ved modernisering af
teknikken og sænkning af produktionsomkostningerne.
For det andet er landbruget under kapitalismen et efterblevent
erhverv sammenlignet med industrien. Privatejet af jorden, rester
af feudale forhold og nødvendigheden af at betale jordbesidderne
absolut jordrente og forskels-jordrente, alt dette hæmmer en fri
kapitaltilstrømning til landbruget og bremser produktivkræf
ternes udvikling. Teknikken i dette erhverv er stadig meget til
bage. Kapitalens organiske sammensætning er lavere i landbruget
end i industrien, og den faste kapital, hvis fornyelse i massemåle
stok er det materielle grundlag for periodiciteten i industrikriserne,
spiller en langt mindre rolle i landbruget end i industrien.
For det tredie søger de små vareproducenter, bønderne, i krise
tider at opretholde produktionens tidligere omfang for uanset
ofrene at blive siddende på deres egne eller forpagtede jordlodder
— ved overmenneskeligt arbejde, underernæring og rovdrift på
jord og husdyr. Herved forøges overproduktionen af landbrugs
produkter yderligere.
Det almene grundlag for landbrugskrisernes langtrukne karak
ter er altså monopolet på jorden som privat ejendom, de dermed
forbundne feudale rester og landbrugets store efterblevenhed i de
kapitalistiske lande.
Landbrugskrisernes hovedbyrde falder på bøndernes brede mas
ser. Som enhver anden krise ruinerer landbrugskrisen mængder
af små vareproducenter; ved at sønderbryde de fæstnede ejen
domsforhold fremskynder den opløsningen blandt bønderne og
udviklingen af kapitalistiske forhold i landbruget. Samtidig med
fører landbrugskriserne en direkte degradering af landbruget i de
kapitalistiske lande; maskiner erstattes med håndkraft, anvendel
sen af kunstgødning aftager hurtigt, de lilsåede arealer indskræn
kes, dyrkningens niveau sænkes, og afkastningen af afgrøder og
husdyrhold falder.
Kriserne og skærpelsen af kapitalismens modsigelser. De kapi
talistiske kriser, der er et eksplosionsagtigt udtryk for alle den
kapitalistiske produktionsmådes modsigelser, fører uundgåeligt
til yderligere uddybning og skærpelse af disse modsigelser.
Som regel har de kapitalistiske overproduktionskriser altom

fattende karakter. De begynder i en eller anden produktionsgren,
men omfatter snart den samlede folkehusholdning. De opstår i et
eller nogle lande og breder sig til hele den kapitalistiske verden.
Hver enkelt krise fører til voldsom indskrænkning af produk
tionen, til fald i varernes engrospriser og i aktiekurserne og til
nedgang i den inden- og udenlandske handel.
Ved hver krise synker produktionens omfang til et niveau, der
var gældende for flere år siden. I det 19. århundrede blev det
økonomiske liv i de kapitalistiske lande under kriserne sat 3—5
år tilbage, i det 20. århundrede årtier.
Kulbrydningen faldt i USA under krisen i 1873 med 9,1 pct., i 1882 med 7,5,
i 1893 med 6,4, i 1907 med 13,4, 1920—21 med 27,5 og 1929—33 med 40,9 pct.
Produktionen af råjern faldt i USA under krisen i 1873 med 27 pct., i 1882
med 12.5, i 1893 med 27,3, i 1907 med 38.2, i 1920—21 med 54,8 og 1929—33
med 79,4 pct.
1 Tyskland faldt den samlede industriproduktion under krisen i 1873 med
6,1 pct., i 1890 med 3,4, i 1907 med 6,5 og 1929—33 med 40,6 pct.
Krisen i USA i 1857 satte kulbrydningen 2 år, råjernsproduktionen 4 år,
eksporten 2 år og importen 3 år tilbage. Krisen i USA i 1929 satte kulbryd
ningen 28 år, råjernsproduktionen 36 år, stålproduktionen 31 år, eksporten
35 år og importen 31 år tilbage.
Krisen i England i 1929 satte kulbrydningen 35 år, råjernsproduktionen
76 år, stålproduktionen 23 år og udenrigshandelen 36 år tilbage.

De økonomiske kriser demonstrerer tydeligt kapitalismens
umenneskelige karakter. Medens millioner af mennesker lider nød
og er dømt til elendighed og sult, tilintetgøres under hver krise
uhyre mængder af varer, der ikke kan afsættes: hvede, kartofler,
mælk, kvæg og bomuld. Hele fabriker, værfter og højovne ligger
stille eller bliver revet ned; arealer med kornafgrøder og industri
planter tilintetgøres, og frugtplantager hugges ned.
Under de tre kriseår 1929—33 blev der i USA nedlagt 92 højovne, i Eng
land 72, i Tyskland 28 og i Frankrig 10. De skibe, som i disse år blev hugget
op. havde en tonnage på over 6,5 millioner registertons.
Landbrugskrisens hærgende virkninger fremgår af følgende tal: Fra 1926
til 1937 blev der i USA solgt over 2 millioner farme ved tvangsauktion. Land
brugets indkomster gik ned fra 6,8 milliarder dollars i 1929 til 2,4 milliarder
i 1932. I samme tidsrum faldt salget af landbrugsmaskiner og landbrugsudstyr
fra 458 millioner dollars om året til 65 millioner, eller til en syvendedel, og
forbruget af kunstgødning til næsten det halve. USAs regering tog ethvert
middel i anvendelse for at indskrænke landbrugsproduktionen. I 1933 blev der
nedpløjet 10,4 millioner acres bomuldsarealer og opkøbt og destrueret 6,4 mil
lioner svin, medens hveden blev brugt i lokomotivernes fyr. I Brasilien blev
der destrueret ca. 22 millioner sække kaffe og i Danmark 117.000 stykker
kvæg.

Kriserne bringer utallige lidelser for arbejderklassen, de brede
bondemasser og hele den arbejdende befolkning. De forer til mas
searbejdsløshed, som dømmer hundredtusinder og millioner af
mennesker til tvungen lediggang, elendighed og sult. Kapitalisterne
benytter sig af arbejdsløsheden til på enhver måde at forstærke
udbytningen af arbejderklassen og til kraftig nedskæring af den
arbejdende befolknings leveniveau.
Antallet af arbejdere i den forarbejdende industri i USA faldt under krisen
i 1907 med 11,8 pct. Under krisen 1929—33 faldt antallet af arbejdere i den
amerikanske forarbejdende industri med 38,8 pct. og den samlede udbetalte
lønsum med 57,7 pct. Efter amerikanske statistikeres oplysninger forte ar
bejdsløsheden fra 1929 til 1938 til et tab på 43 millioner arbejdsår.

Kriserne forstærker voldsomt den arbejdende befolknings usikre
eksistens, dens frygt for morgendagen. De proletarer, der i årevis
ikke har haft arbejde, mister deres arbejdskvalifikationer;når kri
sen er overstået, kan mange af dem ikke længere vende tilbage
til produktionen. Den arbejdende befolknings boligforhold forrin
ges overordentligt, antallet af husvilde, der strejfer om for at
finde arbejde, stiger. Under kriserne vokser antallet af fortvivlede
menneskers selvmord stærkt, og elendighed og kriminalitet ta
ger til.
Kriserne fører til en skærpelse af klassemodsætningerne mellem
proletariatet og bourgeoisiet, mellem bøndernes brede masser og
de godsejere, ågerkarle og storbønder, der udbytter dem. Under
krisen mister arbejderklassen mange erobringer, som den har vun
det under lange og hårde kampe mod udbytterne og den borgerlige
stat. Dette viser arbejderne, at den eneste vej til redning fra nød
og sult er at styrte bourgeoisiets magt og afskaffe det kapitalistiske
lønslaveri. Meget brede masser af proletariatet, som kriserne på
fører store afsavn, gennemsyres af klassebevidsthed og revolu
tionær energi. Bourgeoisiets manglende evne til at forvalte sam
fundets produktivkræfter undergraver de småborgerlige befolk
ningslags tro på de kapitalistiske tilstandes urokkelighed. Alt dette
fører til skærpet klassekamp i det kapitalistiske samfund.
Under kriserne hjælper den borgerlige stat kapitalisterne med
subventioner, som i sidste instans betales af de arbejdende masser.
Staten hjælper med sit volds- og tvangsapparat kapitalisterne med
at føre angrebet på arbejderklassens og bøndernes leveniveau. Alt
dette forstærker de arbejdende massers forarmelse. Samtidig af
slører kriserne den borgerlige stats totale mangel på evne til blot
i nogen måde at tøjle kapitalismens spontane love. I de kapitalisti

ske lande er det ikke staten, der leder økonomien, men omvendt
staten, der selv er i den kapitalistiske økonomis magt og under
ordnet storkapitalen.
Kriserne er det tydeligste vidnesbyrd om, at de produktivkræf
ter, kapitalismen har skabt, er vokset ud over de borgerlige pro
duktionsforholds rammer, som derfor er blevet en bremse på
produktivkræfternes yderligere vækst.
»Krisen viser, at det moderne samfund kunne producere langt
flere produkter til forbedring af levevilkårene for hele det arbej
dende folk, hvis ikke en håndfuld private ejere, der presser mil
lioner ud af folkets nød, havde tilrevet sig jorden, fabrikkerne,
maskinerne o. s. v.«1)
Hver krise bringer den kapitalistiske produktionsmådes ende
ligt nærmere.
Kapitalismens historiske udviklingstendens. Proletariatet som
kapitalismens banemand. Efter at kapitalismen blev det her
skende system, skred ejendommens koncentration på få hænder
fremad med kæmpeskridt. Kapitalismens udvikling fører til ruine
ring af småproducenterne, som går over i lønarbejdernes rækker.
Konkurrencekampen mellem kapitalisterne skærpes endnu mere,
med det resultat, at den ene kapitalist slår mange andre ud. Kapi
talens koncentration er ensbetydende med, at uhyre rigdomme
samles på stadigt færre hænder.
Ved at udvikle produktivkræfterne og gøre produktionen sam
fundsmæssig skaber kapitalismen selv de materielle forudsætnin
ger for socialismen. Samtidig frembringer kapitalismen sin bane
mand i skikkelse af arbejderklassen, der får rollen som leder og
fører for alle arbejdende og udbyttende masser. Industriens udvik
ling ledsages af en talmæssig forøgelse af proletariatet og af mere
sluttethed, bevidsthed og organiseret optræden. Proletariatet rejser
sig mere og mere energisk til kamp mod kapitalen. Det kapitali
stiske samfunds udvikling, der ledsages af en skærpelse af dets
antagonistiske modsigelser og af klassekampen, skaber de nød
vendige forudsætninger for proletariatets sejr over bourgeoisiet.
Marxismen, den videnskabelige socialisme, der er en helstøbt og
harmonisk verdensanskuelse, er det teoretiske udtryk for arbej
derklassens grundinteresser. Den videnskabelige socialisme lærer
proletariatet at forene sig til klassekamp mod bourgeoisiet. Prole
tariatets klasseinteresser falder sammen med alle interesser, der
tjener det menneskelige samfunds progressive udvikling, og stem!) V. I. Lenin, Krisens lære, se Værker, bd. 5, s. 76, russisk.

mer overens med det overvældende samfundsflertals interesser, for
proletariatets revolution betyder ikke afskaffelse af den ene eller
den anden form for udbytning, men afskaffelse af al udbytning
overhovedet.
Medens det i kapitalismens barndom var nogle få usurpatorer
i kapitalisternes og godsejernes skikkelse, der eksproprierede fol
kets masser, så fører kapitalismens udvikling uundgåeligt til, at
folkemasserne eksproprierer de få usurpartorer. Denne opgave bli
ver løst ved den socialistiske revolution, som gør produktionsmid
lerne til fælleseje og likviderer kapitalismen med dens kriser,
arbejdsløshed og elendighed for masserne.
»Kapitalmonopolet bliver til en lænke for den produktionsmåde,
som er blomstret op sammen med det og under det. Produktions
midlernes centralisation og udviklingen af arbejdets samfunds
mæssige karakter når et punkt, hvor de bliver uforenelige med
deres kapitalistiske skal. Den bliver sprængt. Den kapitalistiske
privatejendoms sidste time slår. Ekspropriatørerne bliver ekspro
prieret.«1)
Dette er den historiske udviklingstendens i den kapitalistiske
produktionsmåde.
SAMMENFATNING

1. De økonomiske kriser er overproduktionskriser. Kriser
nes grundlag er modsigelsen mellem produktionens kollektive
karakter og den privatkapitalistiske form for tilegnelse af
arbejdets produkt. Denne modsigelses udtryksformer er for
det første modsætningen mellem produktionens organisation
i de enkelte kapitalistiske virksomheder og produktionsanar
kiet i samfundet som helhed, og for det andet modsigelsen
mellem den voldsomme vækst i kapitalismens produktions
muligheder og den relative formindskelse af de arbejdende
massers betalingsdygtige efterspørgsel. Kapitalismens funda
mentale modsigelse ytrer sig i klasseantagonismen mellem
proletariat og bourgeoisi.
2. Perioden fra den ene krises begyndelse til den næste
krises begyndelse kaldes en cyklus. Denne cyklus består af
følgende faser: krise, depression, oplivning og fremgang. Det
materielle grundlag for de kapitalistiske krisers periodicitet
1) Karl Marx, Kapitalen, bd. I, se Karl Marx og Friedrich Engels, Udvalgte
Skrifter, bd. I, s. 455, Forlaget Tiden 1952.

er den periodiske fornyelse af den faste kapital. Sammen
flettet med industrikriserne optræder landbrugskriserne, som
på grund af monopolet på jorden som privatejendom og
landbrugets store efterblevenhed under kapitalismen udmær
ker sig ved langtrukkenhed.
3. De kapitalistiske kriser betyder kæmpeødelæggelser af
produktivkræfter. De bringer de arbejdende masser utallige
lidelser. I kriserne åbenbares særlig grelt det borgerlige sy
stems historisk begrænsede karakter, kapitalismens mangel
på evne til fortsat at styre de produktivkræfter, der er opstået
i dens skød. For at tilintetgøre kriserne må man tilintetgøre
kapitalismen.
i. Kapitalismens historiske udviklingstendens består i, at
den på den ene side udvikler produktivkræfterne og gør pro
duktionen samfundsmæssig og derved skaber de materielle
forudsætninger for socialismen, og at den på den anden side
selv frembringer sin banemand i skikkelse af proletariatet,
der organiserer og leder hele den arbejdende befolknings
revolutionære kamp for befrielse fra kapitalens åg.

li. Den monopolistiske kapitalisme — imperialismen

17. KAPITEL

Imperialismen som kapitalismens
højeste stadium. Den monopolistiske kapitalismes
økonomiske grundlov
Overgangen til imperialismen. Den for-monopolistiske kapi
talisme, hvor frikonkurrencen herskede, nåede højdepunktet af
sin udvikling i 1860’erne og 1870’erne. I sidste trediedel af det 19.
århundrede fuldbyrdedes overgangen fra den før-monopolistiske
til den monopolistiske kapitalisme. I slutningen af det 19. århun
drede og begyndelsen af det 20. århundrede var den monopolisti
ske kapitalisme definitivt slået igennem.
Den monopolistiske kapitalisme eller imperialismen er kapi
talismens højeste og sidste stadium, hvis grundlæggende kende
tegn er, at den frie konkurrence afløses af monopolernes herre
dømme.
Overgangen fra den før-monopolistiske til den monopolistiske
kapitalisme — imperialismen — var blevet forberedt af hele ud
viklingsprocessen i det borgerlige samfunds produktivkræfter og
produktionsforhold.
Den sidste trediedel af det 19. århundrede var præget af store
fremskridt indenfor teknikken og af industriens vækst og kon
centration. I metaludvindingsindustrien indførtes i stort omfang
nye metoder til fremstilling af stål (Bessemer-processen, Thomasprocessen, Martin-processen). Den hurtige udbredelse af nye typer
kraftmaskiner — dynamoen, forbrændingsmotoren, dampturbi
nen, elektromotoren — fremskyndede udviklingen af industri og
transportvæsen. Videnskabens og teknikkens resultater gjorde det
muligt at frembringe vældige mængder elektrisk energi i varmekraftværker og senere også i store vandkraftværker. Udnyttelsen
af den elektriske energi førte til skabelsen af en hel række nye
brancher i den kemiske industri og i udvindingen af farvede og
lette metaller. I mange produktionsgrene gik man i vidt omfang

over til anvendelse af kemiske processer. Forbedringen af for
brændingsmotoren fremmede udviklingen af automobiltrafikken
og senere også luftfarten.
Endnu omkring midten af det 19. århundrede indtog letindu
strien førstepladsen i de kapitalistiske landes industri. De talrige,
forholdsvis små bedrifter tilhørte enkeltbesiddere; aktieselskaber
nes betydning var relativt ringe. Den økonomiske krise i 1873
betød undergang for mange af de mindre bedrifter og fremmede
kapitalens koncentration og centralisation stærkt. Sværindustrien
begyndte at spille den fremherskende rolle i de vigtigste kapitali
stiske landes industri; d. v. s. frem for alt metaludvindingsindu
strien og maskindustrien, men også minedriften, til hvis udvik
ling uhyre kapitaler var nødvendige. Den voksende udbredelse
af aktieselskaber forstærkede yderligere kapitalens centralisation.
Omfanget af verdens industriproduktion voksede fra 1870 til 1900 til det
tredobbelte. Verdens stålproduktion steg fra 0,5 millioner tons i 1870 til 28
millioner tons i 1900; råjernproduktionen fra 12,2 millioner tons til 40,7 mil
lioner tons. Udviklingen af energiproduktionen, metaludvindingsindustrien og
den kemiske industri hang sammen med en stigning i kulproduktionen (fra
218 millioner tons i 1870 til 769 millioner tons i 1900) og olieproduktionen
(fra 0,8 millioner tons til 20 millioner tons). Stigningen i industriproduktionen
stod i noje sammenhæng med udviklingen af jernbanevæsenet. I 1835, ti år
efter bygningen af den forste jernbane, var der i hele verden ialt 2400 km
skinnevej, i 1870 mere end 200.000 km, i 1900 — 790.000 km. På havene
sejlede nu store skibe drevet frem af dampmaskiner eller forbrændingsmoto
rer.

I det 19. århundrede bredte den kapitalistiske produktionsmåde
sig hurtigt ud over hele jordkloden. Endnu i begyndelsen af
1870’erne producerede England som det ældste borgerlige land
flere tekstiler og mere råjern og kul end USA. Tyskland. Frankrig,
Italien, Rusland og Japan tilsammen. England indtog førsteplad
sen i verdens industriproduktion og havde uindskrænket monopol
på verdensmarkedet. I slutningen af det 19. århundrede havde
stillingen ændret sig afgørende. I de unge kapitalistiske lande
var der opstået en egen storindustri. Med hensyn til industripro
duktionens omfang indtog nu USA førstepladsen i verden, medens
Tyskland indtog førstepladsen i Europa. I Rusland gjorde den
industrielle udvikling hurtige fremskridt trods de hindringer, som
det gennemrådne tsaristiske regime skabte. Som følge af indu
striens vækst i de unge kapitalistiske lande mistede England sin
industrielle førsteplads og sin monopolstilling på verdensmarkedet.
Med overgangen til imperialismen antog modsigelserne mellem

kapitalismens produktivkræfter og produktionsforhold stadig
skarpere former. Den omstændighed, at produktionen var under
ordnet kapitalisternes gridske formål og stræben efter højest
mulig profit, rejste talrige skranker for produktivkræfternes og
det tekniske fremskridts udvikling. De økonomiske overproduk
tionskriser gentog sig stadig hyppigere og fik en mere og mere
ødelæggende virkning; de arbejdsløses hær voksede. Medens ar
mod og fattigdom steg hos de arbejdende masser i by og på land,
skete der en forøgelse uden sidestykke af rigdommen, der kon
centreredes i hænderne på en lille gruppe udbyttere. Skærpelsen
af de uforsonlige klassemodsætninger mellem bourgeoisi og prole
tariat medførte en forstærkelse af arbejderklassens økonomiske
og politiske kamp.
I overgangsperioden til imperialismen tilrev de største kapitali
stiske magter i Europa og Amerika sig med vold og bedrag uhyre
kolonibesiddelser. En håndfuld udviklede kapitalistiske lande
gjorde flertallet af jordklodens befolkning til kolonislaver, som
hader og bekæmper deres undertrykkere. Kolonierobringerne ud
videde i vældig målestok den kapitalistiske udbytnings virkefelt;
graden af udbytning af de arbejdende masser voksede stadig. Den
overordentlige skærpelse af kapitalismens modsigelser gav sig
udslag i de ødelæggende imperialistiske krige, som kostede utallige
menneskeliv og tilintetgjorde vældige materielle værdier.
Det er V. I. Lenins store fortjeneste at have foretaget en marxi
stisk undersøgelse af imperialismen som det højeste og samtidig
sidste stadium i kapitalismens udvikling, som forløberen for pro
letariatets socialistiske revolution. I sit klassiske værk »Imperialis
men som kapitalismens højeste stadium« og i en række arbejder,
der hovedsagelig blev skrevet under den første verdenskrig, rede
gjorde Lenin for verdenskapitalismens udvikling i det halve år
hundrede, som var forløbet siden offentliggørelsen af Marx’ »Ka
pitalen«. Støttet på de af Marx og Engels påviste love for kapitalis
mens opståen, udvikling og nedgang gav Lenin en udtømmende
videnskabelig analyse af imperialismens økonomiske og politiske
væsen, lovmæssigheder og uløselige modsigelser.
Ifølge Lenins klassiske definition er imperialismens vigtigste
økonomiske kendetegn følgende: »1) Koncentration af produktion
og kapital, der har nået et så højt udviklingstrin, at de har skabt
monopoler, som spiller en afgørende rolle i det økonomiske liv;
2) sammensmeltning af bankkapitalen med industrikapitalen og
skabelsen af et fina nsoligarki på grundlag af denne ’finanskapi
tal’; 3) kapitaleksporten, til forskel fra vareeksporten, får særlig

stor betydning; 4) der opstår internationale monopolistiske kapi
talistsammenslutninger, som deler verden mellem sig, og 5) jor
dens territoriale opdeling mellem de kapitalistiske stormagter er
afsluttet.«1)
Produktionens koncentration og monopolerne. Monopolerne
og konkurrencen. I den før-monopolistiske kapitalismes periode,
hvor den frie konkurrence herskede, førte loven om kapitalens
koncentration og centralisation uundgåeligt til sejr for de store
og største virksomheder, overfor hvilke de små og middelstore
virksomheder spiller en stadig mere underordnet rolle. Produktio
nens koncentration forberedte på sin side overgangen fra frikon
kurrencens til monopolernes herredømme.
1 Tyskland arbejdede i 1882 i virksomheder med mere end 50 beska'ftigedc
22 pct. af alle arbejdere og funktionærer, i 1895 — 30, i 1907 — 37, i 1925 —
47,2 og i 1939 — 49,9 pct. Storvirksomhederne (med mere end 1000 beskæf
tigede) udgjorde en stigende andel af al industri, idet deres antal af beskæftigedere fra 1907 til 1925 steg fra 9,6 til 13,3 pct., og deres andel af motor
kraften steg fra 32 til 41,1 pct.
I U.S.4 udgjorde virksomhederne med en produktion på en million dollars
eller derover 0,9 pct. af alle bedrifter i 1904; de beskæftigede 25,6 pct. af alle
arbejdere og producerede 38 pct. af industriens samlede bruttoproduktion.
I 1909 udgjorde de største virksomheder 1,1 pct. af alle virksomheder, beskæf
tigede 30,5 pct. af alle arbejdere og leverede 43,8 pct. af den industrielle
bruttoproduktionen. I 1939 udgjorde storvirksomhederne 5,2 pct. af alle virk
somheder; 55 pct. af alle beskæftigede arbejdere var koncentreret på dem, og
de leverede 67,5 pct. af den industrielle bruttoproduktion.
Ruslands industri udmærkede sig ved en høj grad af koncentration. 1 Rus
land udgjorde i 1879 storvirksomhederne (med mere end 100 arbejdere) 4,4
pct. af alle virksomheder og leverede 54,8 pct. af den samlede produktion.
I 1903 var allerede 76,6 pct. af alle industriarbejdere koncentreret i Ruslands
storvirksomheder, der leverede den overvejende del af industriproduktionen.
Produktionens koncentration sker hurtigst i sværindustrien og i de nye
industrigrene (den kemiske og elektrotekniske industri, automobilindustrien
o. s. v.), langsommere i letindustrien, hvor der i alle kapitalistiske lande findes
mange små og middelstore bedrifter.

En af formerne for produktionens koncentration er kombina
tionen, d. v. s. at der på een virksomhed samles forskellige slags
produktion, som udgør sukcessive trin i forarbejdningen af rå
stoffet (f. eks. metaludvindingskombinationerne, som forener gru
bedrift, produktion af råjern, stål og valsegods), eller som spiller
en birolle i forhold til hinanden (f. eks. forarbejdning af affalds*) V. I. Lenin, Imperialismen som kapitalismens højeste stadium, se Udvalgte
Værker, bd. 6, s. 151, Forlaget Tiden 1947.

stoffer fra produktionen). Kombinationen giver storvirksomhe
derne endnu større overvægt i konkurrencekampen.
På et bestemt trin af sin udvikling nærmer produktionens kon
centration sig til monopolet. Storvirksomhederne kræver enorme
profitmasser for at kunne hævde sig i den forbitrede konkurrence
kamp med lignende giganter og yderligere udvide produktionen;
men kun monopolherredømme over markedet sikrer høje profitter.
På den anden side kan nogle dusin kæmpebedrifter lettere komme
til indbyrdes forståelse end hundreder eller tusinder af mindre
bedrifter. Derfor afløses den frie konkurrence af monopolet. Heri
ligger imperialismens økonomiske væsen.
Monopol er en aftale, et forbund eller en sammenslutning iværk
sat af kapitalister, som i deres hænder koncentrerer produktion
og afsætning af en betydelig del af produkterne fra en eller flere
produktionsgrene for at fastsætte høje varepriser og opnå høje
monopol profi tter.
De simpleste former for monopol er kortfristede aftaler om salgspriser. De
bærer forskellige betegnelser: konvention, corner, ring o. s. v. Mere udviklede
former for monopol er karteller, syndikater, truster og koncerner. Kartellet er
et monopolistisk forbund, hvis deltagere træffer aftale om salgsbetingelser og
betalingsfrister, opdeler afsætningsmarkederne mellem sig, bestemmer mæng
den af varer, der skal produceres, og fastsætter priser. Den varemængde, som
hver karteldeltager får lov at producere og sælge, kaldes hans kvote; bliver
kvoten overskredet, skal der indbetales en bøde til kartellets kasse. Syndikatet
er en monopolistisk organisation, hvor salget af varerne og undertiden også
købet af råstoffer sker gennem et fælles kontor. Trusten er et monopol,
hvori ejendomsretten til alle virksomhederne er samlet, medens deres ejere
er blevet parthavere, som får profit efter den part eller de aktier, de har.
I spidsen for trusten står en forvaltning, som leder den samlede produktion,
afsætningen af produkterne og de finansielle anliggender for de tidligere selv
stændige virksomheder. Trusterne slutter sig hyppigt sammen til endnu mere
omfattende forbund, til koncerner. Koncernen er en sammenslutning af en
række virksomheder fra forskellige industrigrene såvelsom handelsfirmaer,
banker, transport- og forsikringsselskaber på grundlag af fælles finansiel af
hængighed af en bestemt gruppe storkapitalister.

Monopolerne indtager dominerende positioner i de kapitalistiske
landes økonomiske liv. De har tilrevet sig sværindustrien, mange
grene af letindustrien, jernbanerne og skibsfarten, bankerne, in
den- og udenrigshandelen og også underlagt sig landbruget.
I USA's jern- og stålindustri hersker 8 monopoler, som i 1952 kontrollerede
84 pct. af landets samlede råstålkapacitet; de to største af disse monopoler —
U. S. Steel Corporation og Bethlehem Steel Corporation — beherskede 51 pct.
af den samlede råstålkapacitet. Det ældste monopol i USA er olietrusten
Standard Oil. I automobilindustrien har tre firmaer afgørende betydning:

General Motors, Ford og Chrysler. I den elektrotekniske industri indtager to
firmaer den herskende stilling: General Electric og Westinghouse. Den kemi
ske industri kontrolleres af koncernen Du Pont de Nemours, aluminiumindu
strien af Mellon-koncernen.
I England voksede monopolsammenslutningernes indflydelse især efter den
første verdenskrig, da der opstod karteller i tekstil- og kulindustrien, jern- og
stålindustrien og i en række nye industrigrene. Den engelske kemitrust kon
trollerer omkring ni tiendedele af den samlede produktion af kemiske grund
produkter, omkring to femtedele af den samlede produktion af farvestoffer
og næsten hele kvælstofproduktionen i landet. Den er nøje knyttet til de vig
tigste grene af den engelske industri, navnlig til rustningskoncernerne.
1 Tyskland opnåede kartellerne stor udbredelse fra slutningen af forrige
århundrede. I perioden mellem de to verdenskrige beherskedes landets øko
nomi af ståltrusten (Vereinigte Stahlwerke), der beskæftigede omkring 200.000
arbejdere og funktionærer, kemitrusten (Interessengemeinschaft Farbenindustrie — IG Farben) med 100.000 arbejdere og funktionærer, monopolerne
indenfor kulindustrien, kanonkoncernen Krupp og de elektrotekniske koncer
ner Allgemeine Elektrizitåtsgesellschaft (AEG) og Siemens.
I Frankrig, Japan og selv i så små lande som Belgien, Sverige og Schweiz
har monopolorganisationerne dominerende posisitioner i industrien.
I Rusland bemægtigede stormonopolerne sig især de vigtigste grene af
sværindustrien. I 1902 dannedes syndikatet Prodamet (sammenslutning til
salg af jern- og metalvirksomhedernes produktion), som kontrollerede afsæt
ningen af mere end fire femtedele af jern- og stålindustriens produkter, I
1904 organiseredes syndikatet Prodvagon, som næsten fuldstændig mono
poliserede produktion og afsætning af jernbanevogne. Et lignende syndikat
samlede lokomotivfabrikerne. Syndikatet Produgol blev oprettet i 1904 af de
største kulminer i Donetsbækkenet, som tilhorte fransk-belgisk kapital; det
omfattede tre fjerdedele af den samlede kulproduktion i Donetsbækkenet.

I deres bestræbelser for at besmykke den moderne kapitalisme
påstår de borgerlige økonomer, at udbredelsen af monopolerne
sikrer den borgerlige samfundsordning mod onder som konkur
rence, produktionsanarki og kriser. I virkeligheden afskaffer im
perialismen langt fra konkurrencen, produktionsanarkiet og kri
serne, men skærper tværtimod yderligere kapitalismens mod
sigelser.
Lenin påviste, at imperialismen ikke kan ombygge kapitalismen
fra øverst til nederst. Uanset monopolernes herredømme bliver der
i alle kapitalistiske lande ved at eksistere talrige middelstore og
små virksomheder og store masser af småproducenter — bønder
og håndværkere.
Et monopol, som skabes i nogle industrigrene, forstærker den
karakter af kaos, som den kapitalistiske produktion har i sin hel
hed. Konkurrencen ophæves ikke, men antager tværtimod endnu
skarpere former.
For det første hører konkurrencen inden for monopolerne ikke

op. Deltagerne i syndikater og karteller kæmper indbyrdes om de
fordelagtigste markeder og om en storre andel (kvote) af produk
tion og afsætning. I truster og koncerner kæmpes der om de
ledende stillinger, om de kontrollerende aktieposter og om for
delingen af profitterne.
For det andet hersker der konkurrence mellem monopolerne:
såvel mellem monopolerne i den enkelte industrigren som mellem
monopolerne i de forskellige industrigrene, der enten leverer varer
til hinanden (f. eks. en ståltrust til en automobiltrust), eller pro
ducerer varer, som kan erstatte hinanden (kul, olie, elektrisk
energi). Da det indre markeds kapacitet er begrænset, fører de
monopoler, som producerer forbrugsgoder, en forbitret kamp om
afsætningen af deres varer.
For det tredie hersker der konkurrence mellem monopolerne
og de ikke-monopoliserede virksomheder. De monopoliserede
brancher befinder sig i en privilegeret stilling over for de andre
brancher. Monopolerne træffer alle forholdsregler for at kvæle
»outsiderne« eller de »utæmmede« bedrifter, som ikke hører til
nogen monopolsammenslutning.
»Monopolerne fjerner ikke den frie konkurrence, som de er vok
set ud af, men består ved siden af den og over den og fremkalder
således en række særlig krasse og skarpe modsigelser, gnidninger
og konflikter.«1) Monopolernes herredømme giver konkurrence
kampen en særlig ødelæggende og røverisk karakter. Monopolerne
anvender alle mulige metoder — direkte vold, bestikkelse og af
presning — og griber til udspekulerede finansielle manipulatio
ner.
Monopolernes herredømme betyder en videre uddybning af ka
pitalismens fundamentale modsigelser — modsigelsen mellem
produktionens kollektive karakter og tilegnelsens privatkapitali
stiske form. Som følge heraf bliver kriserne stadig mere ødelæg
gende.

Koncentrationen og monopolerne i bankvæsenet. Bankernes
nye rolle. Forståelsen af de moderne monopolers virkelige magt
og betydning ville være højst ufuldstændig, såfremt man lod ban
kernes rolle ude af betragtning. 1 bankvæsenet fuldbyrdes ligesom
i industrien kapitalens koncentration og overgangen fra frikon
kurrence til monopol. Oprindelig var bankerne hovedsagelig for
midlere af betalinger. Med kapitalismens udvikling udvidedes

bankernes virksomhed som handlende i kapital. Kapitalakkumu
lationen og produktionens koncentration i industrien førte til, at
der koncentreredes store disponible pengemidler, som søgte pro
fitabel anbringelse. Storbankernes andel af den samlede bankom
sætning voksede uafladeligt.
I de sidste 33 år før den første verdenskrig (1880—1913) androg alene til
væksten i indlånene i banksystemerne i de fire største kapitalistiske stater —
USA, Tyskland, England og Frankrig — 127 milliarder mark. Siden den tid
steg indlånene endnu stærkere; på den halve tid — fra 1913 til 1928 — steg
indlånene i disse lande med 183 milliarder mark.
1 USA androg de tyve største bankers andel af alle bankers samlede indlån
i 1900 — 15 pct., i 1929 — 19, i 1939 — 27 og i 1952 — 29 pct. I England
udgjorde de fem største bankers balance i 1900 — 28 pct., i 1916 — 37, i 1929
— 73 og i 1952 — 79 pct. af alle engelske indlånsbankers samlede balance.
I Frankrig faldt i 1952 66 pct. af de samlede bankindlån på 6 indlånsbanker.
I Tyskland var kort før den første verdenskrig omkring halvdelen af de sam
lede bankindlån koncentreret i storbankerne i Berlin, i 1929—32 var det to
tredjedele.

Koncentrationen i bankvæsenet fører ligesom i industrien til
monopol. Storbankerne lægger de små banker ind under sig ved
opkøb af aktier, ydelse af kredit o. s. v. Har storbankerne først
opnået en monopolstilling, træffer de indbyrdes aftaler om op
deling af indflydelsessfærerne. Der opstår monopolistiske bankfor
bund. Hvert af disse forbund behersker mange, undertiden hun
dreder af mindre banker, som faktisk bliver filialer af storban
kerne. Ved hjælp af et vidtforgrenet net af filialer samler stor
bankerne mange virksomheders midler i deres kasser. Næsten hele
kapitalistklassens pengekapital og de øvrige befolkningslags op
sparede midler stilles til disposition for små grupper af bank
magnater.
Industriens koncentration og dannelsen af bankmonopoler be
virker en væsentlig ændring i det indbyrdes forhold mellem ban
kerne og industrien. Med væksten i virksomhedernes størrelse får
de store langfristede kreditter, som bankerne yder industrikapita
listerne, større og større betydning. Væksten i indlånsmassen, som
bankerne disponerer over, giver store muligheder for en sådan
langfristet anbringelse af bankmidler i industrien. Den mest ud
bredte form for placering af bankers pengemidler i industrien er
køb af aktier i forskellige virksomheder. Bankerne fremmer dan
nelsen af aktieselskaber, idet de reorganiserer private kapitalisters
virksomheder som aktieselskaber og danner nye aktieselskaber
(promotorvirksomhed). Køb og salg af aktier sker i stadig højere
grad gennem bankerne.

Bankerne forvandler sig fra beskedne formidlere til almægtige
monopolister på pengemarkedet. Bankernes og industrivirksom
hedernes interesser smelter mere og mere sammen. Når en bank
finansierer flere storvirksomheder i en bestemt branche, er den
interesseret i en monopolaftale mellem disse virksomheder og bi
drager til en sådan aftale. På denne måde forstærker og fremskynder bankerne kapitalkoncentrationen og dannelsen af monopoler
ganske betydeligt.
Finanskapitalen og finansoligarkiet. Da bankerne bliver med
ejere af industri-, handels- og transportforetagender ved at er
hverve aktier og obligationer i dem, og da industrimonopolerne på
deres side besidder aktier i de med dem forbundne banker, smel
ter den monopolistiske bank- og industrikapital sammen, og der
opstår en ny art kapital: finanskapitalen. Finanskapitalen er bankindustrimonopolernes sammenvoksede kapital. Imperialismens
epoke er finanskapitalens epoke.
Lenin fremhæver i sin definition af finanskapitalen tre meget
vigtige momenter: »Koncentration af produktionen, deraf følgende
monopoler, bankernes sammensmeltning eller sammenvoksen
med industrien — dermed er finanskapitalens opståen og dette
begrebs indhold kendetegnet.«1)
Bankkapitalens sammenvoksen med industrikapitalen kommer
tydeligt til udtryk i personalunionen mellem bank- og industri
monopolernes ledelser. Det er de samme personer, der står i spid
sen for de største monopolsammenslutninger i bankvæsenet, in
dustrien, handelen og andre grene af den kapitalistiske økonomi.
I Tyskland sad for den første verdenskrig repræsentanter for de seks ber
linske storbanker som direktører i 344 industrivirksomheder og som bestyrel
sesmedlemmer i yderligere 407 aktiselskaber, ialt altså i 751 aktieselskaber.
På den anden side sad 51 storindustrielle i ledelsen af disse seks banker.
Senere udviklede denne personalunion sig endnu videre. I 1932 sad 70 stor
industrielle i ledelsen i de tre berlinske hovedbanker. I USA besatte i 1950 en
lippe gruppe på 400 industri- og bankfolk en trediedel af 3705 direktørposter
i 250 af de største aktieselskaber (corporations), som beherskede 42 pct. af
hele landets kapital.

1 ethvert kapitalistisk land behersker små grupper af storbankmænd og industrimonopolister alle livsvigtige grene af økonomien
og disponerer over hovedparten af samfundets rigdom. De kapi
talistiske monopolers økonomiske magt bliver uundgåelig til fi-

nansoligarkiets herredømme (det græske ord »oligarki« betyder
»de fås herredømme«). Imperialismen kendetegnes ved, at indu
strilandenes monopolistiske truster, syndikater og banker og deres
finansoligarki besidder en faktisk almagt.
Finansoligarkiets herredømme på det økonomiske område ud
øves navnlig ved det såkaldte »deltagelsessystem« (holding). Det
består deri, at en storfinansmand eller en gruppe finansmagnater
behersker det centrale aktieselskab (moderselskab), som står i
spidsen for en koncern; dette selskab behersker på sin side ved
besiddelse af kontrollerende aktieposter flere afhængige »datter
selskaber«; disse behersker på tilsvarende måde andre dattersel
skaber o. s. v. Gennem dette system er det muligt for finansmag
naterne at disponere over mægtige summer af fremmed kapital.
Ved hjælp af et vidtforgrenet deltagelsessystem har de otte største finans
grupper i USA — Morgan, Rockefeller, Kuhn-Loeb, Mellon, Du Pont, Chicagogruppen, Clevelandgruppen og Bostongruppen — en herskende stilling i lan
dets samlede økonomi. I 1948 kontrollerede Morgangruppen banker og aktie
selskaber med en samlet kapital på 55 milliarder, Rockefellergruppen 26,7
milliarder, Du Pontgruppen 6,5 milliarder og Mellongruppen 6 milliarder
dollars.

Finansoligarkiet opnår ved udnyttelsen af sin faktiske monopol
stilling store, stadig voksende profitter ved oprettelse af aktiesel
skaber, udstedelse af aktier og obligationer, placering af statslån
og fordelagtige statsordrer. Finanskapitalen, der er koncentreret
på få hænder, indkasserer en stadig større tribut fra samfundet.
Kapitaleksporten. For den før-monopolistiske kapitalisme med
den frie konkurrences herredømme var eksporten af varer typisk.
For den imperialistiske kapitalisme med monopolernes herredøm
me er eksporten af kapital blevet typisk.
Ved overgangen til det 20. århundrede var der opstået en vældig
»kapitaloverflod« i de rigeste lande, hvor akkumulationen af kapi
tal havde antaget et meget stort omfang.
Kapital bliver hovedsagelig »overflødig« af to grunde. For det
første sætter massernes lave leveniveau grænser for produktionens
fortsatte vækst. For det andet kommer landbruget stadig længere
bagud i forhold til industrien, og i det hele taget bliver udviklin
gen af økonomien i forskellige grene mere og mere ujævn. Ilvis
kapitalismen kunne udvikle landbruget og forbedre de arbejdende
massers levevilkår, kunne der ikke blive tale om »kapitaloverflod«.
Men da ville kapitalismen ikke være kapitalisme, thi den ujævne
udvikling og befolkningsmassernes kummerlige leveniveau er de
afgørende betingelser og forudsætninger for denne produktions

måde. Kapitaloverfloden i de kapitalistisk udviklede lande er så
ledes af relativ karakter. »Kapitaleksporten nødvendiggøres ved,
at kapitalismen i nogle få lande er blevet ’overmoden’, og at kapi
talen (i betragtning af landbrugets tilbagestående stilling og mas
sernes armod) savner spillerum for ’profitabel’ anbringelse.«1)
På jagt efter maksimalprofit strømmer den »overflødige« kapi
tal til udlandet. Kapital eksporteres hovedsagelig til efterblevne
lande, hvor der er lidet kapital, hvor lønningerne er små, råstof
ferne billige og grundpriserne relativt lave. 1 disse lande har
monopolkapitalen mulighed for at opnå kæmpeprofitter og får
dem faktisk også.
Foruden til efterblevne lande bliver kapital også eksporteret
til industrielt udviklede lande. Dette sker i perioder, hvor sådanne
lande er inde i en særlig hurtig udvikling, som medfører et behov
for tilstrømning af kapital ude fra (f. eks. USA før den første
verdenskrig), eller i en situation, hvor de er svækket af krig
(Tyskland efter den første verdenskrig, de vesteuropæiske kapi
talistiske lande efter den anden verdenskrig).
Kapitaleksport foregår hovedsagelig i to former: i form af lånekapital og
i form af produktiv kapital. Eksport af lånekapital finder sted, når der ydes
lån til regeringer, byer eller banker i andre lande. Eksport af produktiv kapi
tal finder sted, når der opføres industrivirksomheder, opnås koncessioner eller
bygges jernbaner i udlandet, eller når allerede bestående virksomheder op
købes til spotpriser i lande, der er svækkede (f. eks. som følge af krig).

Borgerlige økonomer og politikere fremstiller kapitaleksporten
som en »hjælp« og »tjeneste«, som de højere udviklede kapitali
stiske lande yder efterblevne folk. I virkeligheden fører kapital
eksporten, idet den fremskyndet’ den kapitalistiske udvikling i de
efterblevne lande, samtidig til, at de udenlandske monopoler på
alle måder knægter og udplyndrer disse lande. Kapitaleksporten
hænger nøje sammen med en vækst i vareeksporten. De udenland
ske monopoler tilriver sig afsætningsmarkeder og råstofkilder i
debitorlandene. Kapitaleksporten er således en af grundpillerne
i det imperialistiske undertrykkelsessystem, hvormed nogle få rige
ågerlande udbytter en stor del af verden. Verden er blevet delt i en
håndfuld ågerstater og et overvældende flertal af debitorstater.
Kapitaleksporten har alvorlige følger for de lande, som ekspor
terer kapital. Disse lande mangedobler på den ene side deres

rigdom og befæster deres positioner på verdensmarkedet. De får
udefra en stadig tilstrømning af merværdi i form af renter af lån
eller i form af profit fra virksomhederne i udlandet. Men på den
anden side opstår der hyppigt stagnation i den industrielle ud
vikling i det land, som eksporterer kapital. En af de vigtigste følger
af kapitaleksporten er, at konkurrencen mellem magterne og kam
pen om de mest fordelagtige områder for kapitalanbringelse øges.
Før den første verdenskrig var de vigtigste kapitaleksporterende lande Eng
land, Frankrig og Tyskland. Deres kapitalinvesteringer i udlandet udgjorde
175—200 milliarder francs: England 75—100 milliarder, Frankrig 60 milliarder
og Tyskland 44 milliarder francs. Kapitaleksporten fra USA spillede endnu
ikke nogen stor rolle; den var på mindre end 10 milliarder francs.
Efter krigen 1914—18 skete der dybtgående ændringer i verdens kapital
eksport. Tyskland mistede sine kapitaler i udlandet. Englands og Frankrigs
udenlandske kapitalinvesteringer sank stærkt, men USA's kapitaleksport steg
betydeligt. 1 1929 var USA’s kapitalinvesteringer i udlandet næsten lige så
store som Englands. Efter den anden verdenskrig steg USA’s kapitaleksport
endnu mere.

Verdens økonomiske opdeling mellem kapitalistforbund. De
internationale monopoler. Efterhånden som kapitaleksporten
voksede, og de største monopolers udenlandske forbindelser og
»indflydelsessfærer’ udvidedes, opstod forudsætningerne for op
delingen af verdensmarkedet mellem disse monopoler. Der dan
nedes internationale monopoler.
Internationale monopoler er aftaler mellem de største monopoler
i forskellige lande om opdeling af markederne, prispolitik og
produktionens omfang. Dannelsen af internationale monopoler
betyder et nyt trin i koncentrationen af produktion og kapital, et
langt højere trin end noget af de forudgående.
Forsvarerne af de internationale monopoler forsøger at frem
stille dem som fredsinstrumenter og påstår, at monopolisternes
internationale aftaler på fredelig vis kan udjævne modsætninger,
som opstår mellem de imperialistiske grupper og lande. Sådanne
påstande har intet med virkeligheden at gøre. Faktisk bestemmes
den økonomiske opdeling af verden mellem de internationale
monopoler af, hvem der er stærkest; styrkeforholdet mellem de
monopolistiske grupper ændrer sig imidlertid. Enhver af disse
grupper kæmper stadig for en forhøjelse af sin kvote og for en
udvidelse af den monopolistiske udbytningssfære. Ændringer i
styrkeforholdet medfører uundgåeligt en skærpelse af kampen
om en nyopdeling af markederne, en skærpelse af modsætningerne
mellem de forskellige grupper og de stater, der støtter dem. Mono

polisternes internationale aftaler har en ustabil karakter og er en
kilde til uundgåelige sammenstød.
De internationale monopoler begyndte at opstå i 1860—1880’erne. I slut
ningen af forrige århundrede var der ikke over 40 sådanne monopoler. Lige
for første verdenskrig var der omkring 100 internationale karteller i hele
verden; før den anden verdenskrig var der mere end 300.
Allerede før den første verdenskrig var oliemarkedet faktisk opdelt mellem
den amerikanske trust Standard Oil, der beherskes af Rockefeller, og kon
cernen Royal Dutch Shell, hvori engelsk kapital har den afgørende ind
flydelse. Markedet for elektrotekniske produkter var opdelt mellem to mono
polfirmaer: det tyske Allgemeine Elektrizitiits-Gesellschaft (AEG) og det ame
rikanske General Electric Corporation, som kontrolleres af Morgangruppen.
De internationale monopolaftaler omfattede endog sådanne områder som
våbenproduktionen. De største firmaer, som producerer våben — VickersArmstrong i England, Schneider-Creuzot i Frankrig, Krupp i Tyskland, Bofors
i Sverige — har gennem længere tid været forbundet med mangfoldige tråde.
De internationale monopoler spillede en stor rolle ved forberedelsen af den
anden verdenskrig. De største monopoler i USA, England og Frankrig, der
var forbundet med de tyske truster ved kartelaftaler, inspirerede og diri
gerede de ledende kredses politik i disse lande, en politik, der gik ud på op
muntring og understøttelse af Hitlers aggression, som førte til krigen.

Fuldendelsen af verdens territoriale opdeling mellem stor
magterne og kampen om dens nyopdeling. Samtidig med den
økonomiske opdeling af verden mellem kapitalistgrupperne og i
forbindelse hermed foregår der en territorial opdeling af verden
mellem de borgerlige stater, en kamp om kolonier, en kamp for
at erobre fremmede territorier.
Kolonier kaldes lande, som er berøvet statslig selvstændighed,
og som er de imperialistiske moderlandes besiddelser. 1 imperial
ismens epoke findes der desuden forskellige typer af afhængige
lande — halvkolonier. Halvkolonier kaldes lande, som ganske vist
formelt er selvstændige, men i virkeligheden er politisk og økono
misk afhængige af imperialistiske stater.
Bourgeoisiets forsvarere fremstiller det imperialistiske herre
dømme over kolonierne som en »civilisatorisk mission«, der, som
de siger, skal lede de efterblevne folk ind på fremskridtets og den
selvstændige udviklings vej. Men i virkeligheden fordømmer impe
rialismen kolonierne og de afhængige lande til økonomisk efterblevenhed og udsætter hundreder af millioner af mennesker i
disse lande for uhørt undertrykkelse og trældom, for retsløshed og
elendighed, hunger og uvidenhed. De imperialistiske magters
erobring af kolonier fører til uhørt forstærkelse af den nationale
undertrykkelse og racediskrimination. Kapitalismen, der, med Le-

nins udtryk, i kampen mod feudalismen var en befrier af nationer,
er i det imperialistiske stadium blevet den største undertrykker
af nationer.
Imperialismen er et verdenssystem, under hvilket en håndfuld
kapitalistisk udviklede lande finansielt knægter og kolonialt un
dertrykker det overvældende flertal af jordens befolkning.
Allerede omkring midten af det 18. århundrede havde England undertrykt
Indien, et land med uhyre naturrigdomme og en befolkning flere gange større
end Englands. Omkring midten af det 19. århundrede frarøvede USA nabo
staten Mexico mægtige områder, og i de følgende årtier oprettede USA sit
herredømme over en række lande i Latinamerika.
I 1860'erne og 1870’erne omfattede de europæiske landes kolonibesiddelser
endnu kun en forholdsvis ringe del af de oversøiske områder. I 1876 udgjorde
de europæiske landes kolonier kun en tiendedel af Afrikas territorium. Om
kring halvdelen af det asiatiske fastland og af øerne i Stillehavet (Polynesien)
var endnu ikke erobret af kapitalistiske stater.
I sidste fjerdedel af det 19. århundrede ændredes verdenskortet afgørende.
Efter England, som var den ældste kolonimagt, begyndte alle udviklede kapi
talistiske lande på territoriale erobringer. Frankrig blev i slutningen af det
19. århundrede en stor kolonimagt med en besiddelse på 12,5 millioner km2.
Tyskland erobrede et territorium på 3,4 millioner km2 med en befolkning på
14,7 millioner mennesker. Belgien erobrede 3,1 millioner km2 med en befolk
ning på 30 millioner mennesker; USA tilrev sig Philippinerne, et særdeles
vigtigt støttepunkt i Stillehavet, samt Cuba, Puerto Rico, Guam, Hawajiøerne
og øen Samoa og oprettede et faktisk herredømme over en række lande i
Mellem- og Sydamerika.
I årene 1876—1914 erobrede de såkaldte stormagter 25 millioner km2, et
areal, der er halvanden gang større end moderlandene. Flere lande kom i
halvkolonial afhængighed af de imperialistiske stater: Kina med en befolk
ning på næsten en fjerdedel af hele menneskeheden, Tyrkiet og Persien
(Iran). Ved den første verdenskrigs udbrud befandt mere end halvdelen af
den samlede menneskehed sig under kolonimagternes herredømme.
Imperialisterne opretholder og fastholder deres herredømme over kolo
nierne ved bedrag og voldsmetoder, idet de benytter sig af deres overlegenhed
i krigsteknik. Kolonipolitikkens historie er en eneste kæde af erobringskrige
og straffeekspeditioner mod de undertrykte folk og af blodige konflikter mel
lem kolonimagterne. Lenin kaldte USA’s krig mod Spanien i 1898 den første
krig af imperialistisk type, som indvarslede de imperialistiske kriges epoke.
Det philippinske folks opstand mod erobrerne blev bestialsk slået ned af
amerikanske tropper.
England, som havde skabt det største kolonirige, førte gennem mere end
to århundreder uafbrudte udryddelseskrige mod befolkningen i de erobrede
lande i Asien og Afrika. Tysklands, Frankrigs, Japans, Italiens og andre
landes kolonierobringshistorie er ligeledes fuld af grusomheder.

I begyndelsen af det 20. århundrede var opdelingen af verden
afsluttet. De kapitalistiske landes kolonipolitik førte til erobring
af alle endnu ikke af imperialisterne besatte områder. »Frie«

områder fandtes ikke mere; stillingen var nu den, at et område
kun kunne erobres ved at tage det fra en besidder. Afslutningen
af jordens opdeling satte kampen om dens nyopdeling på dags
ordenen. Kampen om nyopdelingen af den allerede opdelte verden
er et af de afgørende kendetegn på den monopolistiske kapitalisme.
Denne kamp bliver i sidste instans til kampen om verdensherre
dømmet og fører uundgåeligt til imperialistiske verdenskrige.
De imperialistiske krige og oprustningen medfører store afsavn
for folkene i alle de kapitalistiske lande og koster millioner af
menneskeliv. Samtidig er krigene og militariseringen af økono
mien en indbringende forretning, som skaffer monopolerne særlig
høje profitter.
Den monopolistiske kapitalismes økonomiske grundlov. Som
allerede omtalt består imperialismens økonomiske væsen i, at den
frie konkurrence afløses af monopolernes herredømme. Med fast
sættelsen af monopolpriser forfølger monopolerne, som Lenin si
ger, det formål at opnå en høj monopolprofit, som væsentligt
overstiger gennemsnitsprofitten. Monopolernes opnåelse af høje
monopolprofitter følger af imperialismens væsen og sikres ved
en uhørt skærpelse af monopolernes udbytning af arbejderklas
sen, ved udplyndring af bønderne og de øvrige små vareprodu
center, ved kapitaleksport til efterblevne lande, ved blodig ud
sugning af disse lande, ved kolonierobringer og imperialistiske
krige, som er guld værd for monopolerne. Lenin har i de arbejder,
som behandler afsløringen af imperialismens økonomiske og po
litiske væsen, opstillet udgangspunkterne for den moderne kapita
lismes økonomiske grundlov. Stalin byggede på disse udgangs
punkter hos Lenin, da han formulerede den moderne kapitalismes
økonomiske grundlov.
De vigtigste træk og krav i den monopolistiske kapitalismes
økonomiske grundlov består i følgende: »Opnåelse af maksimal
kapitalistisk profit ved udbytning, ruinering og forarmelse af det
givne lands befolkningsflertal, ved undertrykkelse og systematisk
udplyndring af folkene i andre lande, især i tilbagestående lande,
og endelig ved krige og militarisering af folkehusholdningen, hvil
ket benyttes som et middel for at sikre de højeste profitter.<’)
På denne måde bliver kapitalismens økonomiske grundlov,
merværdiloven, videreudviklet og konkretiseret i imperialismens
periode. Medens den frie konkurrences herredømme under den
i) J. Stalin, Socialismens økonomiske problemer i Sovjetunionen, s. 42, For
laget Tiden 1952.

før-monopolistiske kapitalisme førte til udligning af de enkelte
kapitalisters profitrater, så sikrer monopolerne sig under impe
rialismens betingelser en høj maksimal monopolprofit. Netop
maksimalprofitten er den monopolistiske kapitalismes drivkraft.
De objektive betingelser for at opnå maksimalprofitter skabes
ved oprettelse af monopolernes herredømme i forskellige produk
tionsgrene. 1 imperialismens stadium når kapitalens koncentration
og centralisation sit højeste trin. Derfor kræver udvidelsen af pro
duktionen vældige kapitalinvesteringer. På den anden side ud
folder der sig i den monopolistiske kapitalismes periode en for
bitret konkurrencekamp mellem kæmpevirksomhederne. I denne
kamp sejrer de stærkeste monopoler, som disponerer over de
største kapitaler og opnår maksimalprofitter.
Maksimalprofitterne gør det muligt for monopolerne at gen
nemføre den udvidede reproduktion og at sikre deres herredømme
i den kapitalistiske verden. Monopolernes jagt efter maksimal
profit medfører den yderste skærpelse af alle kapitalismens mod
sigelser.
Det almindelige grundlag for de kapitalistiske monopolers
maksimalprofit er, som for al kapitalistisk profit, merværdien,
som presses ud af arbejderne ved udbytning af dem i produk
tionsprocessen. Udbytningen af arbejderklassen forøges af mono
polerne til det højest mulige. Ved anvendelse af de forskelligste
morakker-systemer for arbejdsorganisation og aflønning opnås
en uafladelig, udmarvende intensivering af arbejdet, som frem
for alt betyder en stærk stigning i merværdiraten og merværdi
massen, som er presset ud af arbejderne. Endvidere fører inten
siveringen af arbejdet til, at et stort antal arbejdere bliver over
flødige og arbejdsløse uden noget som helst håb om at kunne vende
tilbage til produktionsprocessen. Ligeledes bliver alle de arbejdere
kastet ud af fabrikkerne, som ikke kan følge med i den umådelige
fremskyndelse af produktionsprocesserne.
I USA udgjorde merværdiraten, beregnet på grundlag af officielle tal, i
mineindustrien og den forarbejdende industri i 1889 — 14a pct., i 1919 — 165,
i 1929 — 210 og i 1939 — 220 pct. Merværdiraten er altså blevet halvanden
gang så stor i løbet af 50 år.

Samtidig synker reallønnen stadig som følge af den voksende
fordyrelse af livsfornødenhederne. Stigningen i priserne på føde
midler, den voksende skattebyrde og inflation formindsker arbej
dernes realløn endnu mere. I imperialismens epoke bliver kløften
mellem arbejderens løn og værdien af hans arbejdskraft stadig

større. Dette betyder, at den kapitalistiske akkumulations almene
lov, som betinger en relativ og absolut forarmelse af proletariatet,
virker endnu stærkere. Den voksende udbytning af arbejderklas
sen i produktionsprocessen suppleres af udplyndringen af arbej
derne som forbrugere; arbejderne må yderligere betale ekstra
kæmpesummer til monopolerne, som fastsætter høje monopol
priser for de varer, som de producerer og sælger.
Under monopolkapitalistiske forhold bliver de af monopolerne
producerede varer ikke mere solgt til produktionspriserne, men
til betydeligt højere priser, til monopolpriser.
Monopolprisen er lig med produktionsomkostningerne plus
maksimalprofit, som overstiger gennemsnitsprofitraten betydeligt:
monopolprisen er højere end produktionsprisen og overstiger som
regel varens værdi. Imidlertid kan monopolprisen, som allerede
Marx påviste, ikke ophæve de grænser, som bestemmes af varernes
værdi. Monopolprisernes høje niveau forandrer ikke den samlede
sum af værdi og merværdi, som produceres i den kapitalistiske
verdensøkonomi: hvad monopolerne vinder, taber arbejderne,
småproducenterne og befolkningen i de afhængige lande. En af
kilderne til den maksimalprofit, monopolerne opnår, er omfor
delingen af merværdien, som ofte medfører, at de ikke-monopolistiske virksomheder ofte ikke engang opnår gennemsnitsprofitten.
Monopolerne holder priserne oppe i et højt niveau, som overstiger
varernes værdi, og tilegner sig derved resultaterne af stigningen
i arbejdsproduktiviteten og faldet i produktionsomkostningerne.
Derved pålægger de befolkningen en stadig voksende tribut.
Et vigtigt middel til den monopolistiske oppustning af priserne er de bor
gerlige staters toldpolitik. I den frie konkurrences epoke greb især de svagere
lande til hej told, idet deres industri behøvede beskyttelse mod udenlandsk
konkurrence. I imperialismens epoke er høj told derimod for monopolerne
et middel til angreb, til kamp for nye markeder. De høje toldsatser bidrager
til at opretholde monopolpriserne i hjemlandet.
For at erobre nye markeder i udlandet anvender monopolerne i vidt om
fang dumping, d. v. s. salg af varer i udlandet til underpriser, som er langt
lavere end priserne på hjemmemarkedet og hyppigt endda ligger under pro
duktionsomkostningerne. Den udvidede afsætning i udlandet ved dumping
gør det muligt at opretholde høje priser i hjemlandet uden at indskrænke
produktionen, idet de tab, der skyldes dumpingeksporten, dækkes ved pris
forhøjelse på hjemmemarkedet. Efter at monopolerne har erobret det pågæl
dende udenlandske marked og sat sig fast der, går de over til at sælge varerne
til høje monopolpriser.

Monopolernes udbytning af bøndernes brede masser viser sig
først og fremmest i, at monopolernes herredømme skaber et vok

sende misforhold mellem prisniveauet for landbrugsprodukter og
for industrivarer (den såkaldte »prissaks«): monopolerne afsætter
varerne til priser, der kunstigt er drevet i vejret, og betaler på den
anden side bønderne overordentligt lave priser for deres produkter.
Monopolpriserne tjener til at pumpe midler ud af landbruget og
hæmmer derved dets udvikling. Et af de vigtigste midler til ruine
ring af landbrugerne er pantegældens udvikling. Monopolerne
bringer bønderne i gældsafhængighed og overtager derefter deres
jord og ejendom til underpriser.
Monopolernes opkøb af landbrugernes produkter til meget lave
priser betyder absolut ikke, at forbrugeren i byen får billige lev
nedsmidler. Mellem bonden og forbrugeren i byen er der mellem
handlere — handlende, som er sluttet sammen i monopolistiske
organisationer, der ruinerer bønderne og plyndrer forbrugerne i
byerne.
»Det er« — skrev Maurice Thorez i sit arbejde »Det kommuni
stiske partis politik på landet« — »lykkedes kapitalismen at gøre
småbruget — de parceller, hvor bonden ofte arbejder 14 til 16
timer dagligt — til et middel til udbytning og undertrykkelse af
de arbejdende bønder — ikke til et eksistensmiddel og middel til
velstand for dem. Ved prioriteter, ved finans-piraternes manipu
lationer, ved høje skatter og afgifter, ved høje forpagtningsafgifter
og især ved konkurrence fra de kapitalistiske storgodsejere ruine
rer bourgeoisiet små- og middelbønder.«
En anden kilde til maksimalprofitter for monopolerne opstår
ved, at de imperialistiske staters bourgeoisi undertrykker og ud
plyndrer de økonomisk efterblevne og afhængige lande. Den
systematiske udplyndring af kolonierne og andre efterblevne lande
og forvandlingen af en række uafhængige lande til afhængige
er et ufravigeligt kendetegn på den monopolistiske kapitalisme.
Imperialismen kan ikke leve og udvikle sig uden en stadig tilførsel
af tribut fra de fremmede lande, den udplyndrer.
Monopolerne opnår store indtægter frem for alt af deres kapital
investeringer i de koloniale og afhængige lande. Disse profitter
er resultatet af hård og umenneskelig udbytning af de arbejdende
masser i kolonierne. Monopolerne beriger sig ved det skæve bytte
forhold, d. v. s. ved at sælge deres varer i kolonierne og de afhæn
gige lande til priser, som ligger langt over værdien, og ved at købe
varer, der fremstilles i disse lande til yderst lave priser, som ikke
dækker deres værdi. Desuden opnår monopolerne høje profitter
fra kolonierne ved transport-, forsikrings- og bankvirksomhed.
Endelig er krige og militarisering af økonomien en berigelses

kilde for monopolerne. Krige gør finanskapitalens magnater uhyre
rige, og i tiden mellem krigene søger monopolerne at opretholde
deres høje profitter ved hæmningsløs oprustning. Krigene og militariseringen af økonomien skaffer monopolerne fordelagtige rust
ningsordrer, som staten betaler med ekstra høje priser, og sikrer
dem en rigelig tilførsel af lån og subventioner fra statskassen. De
virksomheder, som arbejder for krigen, bliver særlig gunstigt stil
let med hensyn til forsyning med råstoffer og andre nødvendige
materialer og tilførsel af arbejdskraft. Alle arbejdslove bliver op
hævet, arbejderne erklæret for mobiliseret og strejker forbudt.
Alt dette giver kapitalisterne mulighed for at forstærke udbyt
ningsgraden til det yderste ved at drive arbejdsintensiteten mest
muligt i vejret. Samtidig synker de arbejdende massers levestan
dard stadig ved forøget skattetryk, fordyrelse af livsfornødenhe
derne og rationering af næringsmidler og andre nødvendigheds
artikler.
Militariseringen af den kapitalistiske økonomi betyder således
såvel under krigsforhold som i fredstid en uhyre forstærkelse
af udbytningen af de arbejdende masser for at sikre forøgelsen
af monopolernes maksimalprofitter.
Den moderne kapitalismes økonomiske grundlov, som bestem
mer det samlede forløb af kapitalismens udvikling i dens imperia
listiske stadium, gør det muligt at forstå og begrunde, at de uløse
lige modsigelser, den rummer, uundgåeligt vokser og skærpes.

SAMMENFATNING
1. Imperialismen eller den monopolistiske kapitalisme er
det sidste og højeste stadium i den kapitalistiske produktions
mådes udvikling. Overgangen fra den før-monopolistiske til
den monopolistiske kapitalisme fuldbyrdedes i sidste trediedel
af det 19. århundrede. I begyndelsen af det 20. århundrede
havde imperialismen definitivt taget form.
2. Imperialismens grundlæggende økonomiske kendetegn
er: 1) produktionens og kapitalens koncentration, som har
nået et så højt udviklingstrin, at den har skabt monopoler,
som spiller en afgørende rolle i det økonomiske liv; 2) bank
kapitalens sammensmeltning med industrikapitalen og på
denne basis dannelse af finanskapitalen, af finansoligarkiet;
3) kapitaleksport til forskel fra vareeksport får særlig stor

betydning; i) der opstår internationale monopolistiske kapi
talist forbund, som deler verden mellem sig; 5) den territoriale
opdeling af jorden mellem de kapitalistiske stormagter er af
sluttet. Afslutningen af verdens territoriale opdeling fører til
kamp om dens nyopdeling, hvilket uundgåeligt fremkalder
imperialistiske verdenskrige.
3. Den monopolistiske kapitalismes økonomiske grundlov
består i sikring af kapitalistisk maksimalprofit ved udbytning,
ruinering og forarmelse af befolkningsflertallet i det givne
land, ved undertrykkelse og systematisk udplyndring af be
folkningen i andre lande, især de efterblevne lande, og ende
lig ved krige og militarisering af folkehusholdningen.

18. KAPITEL

Imperialismens kolonisystem
Koloniernes rolle i imperialismens periode. Erobring af kolo
nier og stræben efter oprettelse af store verdensimperier ved un
dertvingelse af svagere lande og folk fandt også sted før imperia
lismens epoke, ja endog før kapitalismens opståen. Men i imperia
lismens periode ændredes koloniernes rolle og betydning væ
sentligt, som Lenin påpegede, ikke alene i sammenligning med
de før-kapitalistiske epoker, men også i sammenligning med den
før-monopolistiske kapitalismes periode. Til kolonipolitikkens
»gamle« metoder kommer monopolisternes kamp om råstofkil
der, kapitaleksport, indflydelsessfærer og økonomiske og militære
støttepunkter.
Som ovenfor beskrevet er undertrykkelsen og den systematiske
udplyndring af folkene i andre lande, især de efterblevne lande,
og forvandlingen af en række uafhængige lande til afhængige
lande et af hovedtrækkene i den moderne kapitalismes økonomi
ske grundlov. Kapitalismen har under sin udbredelse over hele
verden fremkaldt en tendens til økonomisk tilnærmelse mellem
de enkelte lande, til fjernelse af den nationale isolation og til
fremadskridende sammenslutning af mægtige områder til et sam
menhængende hele. Den eneste metode, hvormed den monopoli

stiske kapitalisme efterhånden forener mægtige områder økono
misk, er de imperialistiske magters undertrykkelse af kolonier og
afhængige lande. Denne sammenslutning sker ved oprettelsen af
koloniimperier, som er baseret på moderlandenes ubarmhjertige
undertrykkelse og udbytning af kolonierne og de afhængige lande.
1 imperialismens periode fuldendes dannelsen af det kapitali
stiske verdensøkonomiske system, som bygger på afhængighed,
magt og underkastelse. Ved forstærket kapitaleksport, udvidelse
af »indflydelsessfærerne« og erobring af kolonier undertvang de
imperialistiske lande folkene i kolonierne og de afhængige lande.
»Kapitalismen er vokset over i et verdenssystem, hvor en håndfuld
’fremskredne’ lande kolonialt undertrykker og finansielt kvæler
det overvældende flertal af jordens befolkning.«1)
På denne måde blev de enkelte nationale økonomier til led i en
samlet kæde, som kaldes verdensøkonomien. Samtidig spaltedes
jordens befolkning i to lejre: en lille gruppe imperialistiske lande,
som udbytter og undertrykker kolonierne og de afhængige lande,
og den store mængde kolonier og afhængige lande, hvis folk
kæmper for befrielse fra imperialismens åg.
Under kapitalismens monopolistiske stadium dannedes imperia
lismens kolonisystem. Imperialismens kolonisystem er indbegre
bet af kolonier og afhængige lande, som undertrykkes og under
kues af de imperialistiske stater.
Plyndring og erobring af kolonier, imperialistisk vilkårlighed
og vold, kolonialt slaveri, national undertrykkelse og retsløshed og
endelig de imperialistiske magter indbyrdes kamp om herredøm
met over folkene i kolonierne — det er de former, under hvilke
imperialismens kolonisystem blev skabt.
De imperialistiske stater forsøger ved erobring og udplyndring
af kolonier at overvinde de voksende modsætninger inden for
deres egne lande. De høje profitter, der pumpes ud af kolonierne,
gør det muligt for bourgeoisiet at bestikke et kvalificeret arbejder
aristokrati, som i bourgeoisiets interesse bestræber sig på at bringe
spaltning ind i arbejderbevægelsen. Samtidig fører udbytningen
af kolonierne til skærpelse af modsigelserne i det kapitalistiske
system som helhed.
Kolonierne som landbrugs- og råstofvedhæng til moder
landene. I imperialismens epoke er kolonierne frem for alt det
sikreste og fordelagtigste område for kapitalanbringelser. I kolo-V.
V. I. Lenin, Imperialismen som kapitalismens højeste stadium. Udvalgte
Værker, bd. 6, s. 52, Forlaget Tiden 1947.

nierne har de imperialistiske landes finansoligarki uindskrænket
monopol på kapitalanbringelser og opnår særlig høje profitter.
Når finanskapitalen trænger ind i de efterblevne lande, opløser
den de før-kapitalistiske former for produktion—småhåndværket,
sniåbøndernes delvise naturaløkonomi — og fremkalder en ud
vikling af kapitalistiske forhold. For at udbytte kolonierne og de
afhængige lande anlægger imperialisterne jernbaner og bygger
industrivirksomheder til udvinding af råstoffer på disse territorier.
Men samtidig hæmmer imperialisternes skalten og valten i kolo
nierne produktivkræfternes vækst og fratager disse lande forud
sætningerne for en selvstændig økonomisk udvikling. Imperiali
sterne er interesseret i, at kolonierne er økonomisk efterblevne,
idet denne efterblevenhed gør det lettere for dem at opretholde
deres herredømme over de afhængige lande og forstærke udbyt
ningen af dem.
Selv der, hvor industrien er forholdsvis udviklet, f. eks. i nogle
lande i Latinamerika, bliver kun minedrift og nogle grene af let
industrien udviklet: bomuldsindustrien, læderindustrien, levneds
middelindustrien. Sværindustrien, som er grundlaget for et lands
økonomiske selvstændighed, er yderst svagt udviklet: maskin
industri mangler næsten fuldstændigt. De herskende monopoler
griber til særlige forholdsregler for at forhindre oprettelsen af en
produktionsmiddelindustri: de nægter kolonierne og de afhængige
lande kreditter til dette formål og sælger ikke den nødvendige
udrustning og patenter til dem. De efterblevne landes koloniale af
hængighed hæmmer deres industrialisering.
I 1920 androg Kinas andel af verdens kulproduktion 1,7 pct., af produktio
nen af råjern 0,8 og af kobber 0,03 pct. I Indien udgjorde stålproduktionen
pr. indbygger umiddelbart for den anden verdenskrig (1938) 2,7 kg årligt mod
222 kg i England. Hele Afrika disponerede i 1946 kun over 1,5 pct. af de
brændselsstoffer og den elektriske energi, som blev produceret i den kapitali
stiske verden. Selv tekstilindustrien er svagt udviklet og efterbleven i kolo
nierne og de afhængige lande. I Indien var der i 1947 ca. 10 millioner spindler
mod 34,5 millioner i England, hvis befolkning kun udgør % af Indiens; i
Latinamerika var der i 1945 4,4 millioner spindler mod 23,1 millioner i USA.

Kolonierne og halvkolonierne, som er berøvet forudsætningerne
for en selvstændig industriel udvikling, forbliver landbrugslande.
I disse lande er eksistensgrundlaget for det overvejende flertal af
befolkningen landbruget, som holdes tilbage af halvfeudale for
hold. Landbrugets stagnation og degradation hindrer hjemme
markedets vækst.
Monopolerne, som hersker i kolonierne, sørger for, at kun de

produktionsgrene udvikles, som sikrer leveringen af råstoffer og
levnedsmidler til moderlandene. Hertil horer udvindingen af nyt
tige mineraler, dyrkning af landbrugskulturer til afsætning og
den første bearbejdelse af disse. Som følge heraf får koloniernes
og halvkoloniernes økonomi en yderst ensidig karakter. Imperia
lismen gør de undertrykte lande til landbrugs- og råstofvedhæng
til moderlandene.
Mange koloniale og halvkoloniale landes økonomi er specialiseret i frem
stilling af et eller to produkter, som helt bliver eksporteret. Efter den anden
verdenskrig udgør olien således 97 pct. af Venezuelas eksport, tin 70 pct. af
Bolivias eksport, kaffe ca. 58 pct. af Brasiliens eksport, sukker mere end 80
pct. af Cubas eksport, gummi og tin mere end 70 pct. af Malayas eksport,
gummi og te 80 pct. af Ceylons eksport, bomuld ca. 80 pct. af Ægyptens
eksport, kaffe og bomuld 60 pct. af Kenyas og Ugandas eksport, kobber ca.
85 pct. af Nord-Rhodesias eksport, kakao ca. 50 pct. af Guldkystens eksport.
Den ensidige udvikling af landbruget (den såkaldte monokultur) udleverer hele
lande til de råstofkøbende monopolisters vilkårlighed.

Med forvandlingen af kolonierne til landbrugs- og råstofved
hæng til moderlandene vokser koloniernes betydning som billige
råstofkilder for de imperialistiske stater overordentligt. Jo højere
udviklet kapitalismen er, jo større manglen på råstoffer føles,
desto skarpere bliver konkurrencen og jagten på råstofkilderne
over hele verden, desto mere forbitret bliver kampen for er
hvervelse af kolonier. Under monopolkapitalismen, hvor indu
strien bruger store mængder kul, olie, bomuld, jernmalm, metal,
gummi o. s. v., kan intet monopol regne sin stilling for sikker, hvis
det ikke besidder varige råstofkilder. Fra kolonierne og de af
hængige lande modtager monopolerne de nødvendige store rå
stofmængder til lave priser. Monopolbesiddelsen af råstofkilder
giver afgørende fordele i konkurrencekampen. Erobringen af bil
lige råstofkilder gør det muligt for industri-monopolerne at dik
tere monopolpriser på verdensmarkedet og sælge deres produkter
til skyhøje priser.
De imperialistiske magter får mange meget vigtige råstoffer enten ude
lukkende eller i hovedsagen fra kolonierne og halvkolonierne. Således leverer
efter den anden verdenskrig de koloniale og afhængige lande næsten al den
af den kapitalistiske verden forbrugte naturgummi, næsten alt tin, al jute,
50 pct. af olien og en række vigtige nærings- og nydelsesmidler som rørsukker,
kakao, kaffe og te.
Der står bitter kamp om kilderne til de forskellige strategiske rdsto/ler,
som er nødvendige til krigsførelse: kul, olie, jern, metal, sjældne metaller,
gummi, bomuld o. s. v. Igennem flere årtier har de imperialistiske magter —
fremfor alt USA og England — kæmpet om monopolbesiddelsen af de rige

olieforekomster. Fordelingen af verdens oliereserver berører ikke blot de im
perialistiske magters økonomiske, men også deres politiske interesser og ind
byrdes forhold.

I imperialismens epoke vokser koloniernes betydning som a/sætningsmarkeder for moderlandene. Ved hjælp af toldpolitik be
skytter imperialisterne de koloniale afsætningsmarkeder mod
udenlandsk konkurrence. På denne måde kan monopolerne af
sætte deres produkter i kolonierne til stærkt opskruede priser,
selv varer af dårlig kvalitet, som ikke kan finde afsætning i andre
lande. Uafladeligt forstærkes det skæve bytteforhold mellem de
imperialistiske magter og de afhængige lande. De monopoler, som
driver handel med kolonierne (indkøb af råstoffer og salg af in
dustrivarer), stryger en profit på flere hundrede procent. De er de
virkelige herrer over flere lande og behersker mange millioner
menneskers liv og ejendom.
Kolonierne er en kilde til meget billig, delvis næsten gratis
arbejdskraft. Den uhyrlige udbytning af arbejdermasserne sikrer
høje indtægter af kapitaler anbragt i kolonier og afhængige lande.
Desuden bliver hundredtusinder af arbejdere fra disse lande
bragt til moderlandene, hvor de må udføre særlig hårdt arbejde
for en sulteløn. Således udbytter USA-monopolerne, navnlig i den
sydlige del af landet, arbejdere fra Mexico og Puerto Rico på den
mest umenneskelige måde; monopolerne i Frankrig bærer sig ad
på samme måde med indokinesiske arbejdere o. s. v.
Følgende beregninger, som er foretaget på grundlag af officielle oplys
ninger, giver en forestilling om størrelsen af den tribut, som monopolerne
hæver i kolonierne og halvkolonierne. Således fik den engelske imperialisme
umiddelbart før den anden verdenskrig fra Indien en årlig tribut på 150—180
millioner pund; heraf var: 40—45 millioner pund renter af engelske kapital
investeringer, 25—30 millioner pund engelske statsudgifter, som Indien skulle
dække, 25—30 millioner pund indtægter og lønninger til engelske embedsmænd og militærspecialister i Indien, 15—20 millioner pund kommissions
gevinster til engelske banker, 25—30 millioner pund handelsprofitter, 20—25
millioner pund skibsfartsindtægter. De amerikanske monopoler modtog i 1948
som profitter fra afhængige lande: af kapitalinvesteringer 1,9 milliarder dol
lars. af transportydelser, forsikring og andre ydelser 1,9 milliarder dollars,
af varesalg til overpriser 2,5 milliarder dollars, af varekøb til underpriser
1,2 milliarder dollars, ialt altså 7,5 milliarder dollars i form af monopolistisk
tribut. Heraf leverede alene landene i Latinamerika 2,5 milliarder dollars.

I den situation, hvor verden allerede er opdelt og der forberedes
en væbnet kamp for dens nyopdeling, søger de imperialistiske
magter ud fra strategiske overvejelser at komme i besiddelse af
hvilke som helst områder uanset deres økonomiske betydning.

Imperialisterne tilriver sig ethvert territorium, som har eller kan
fa nogen som helst værdi som støttepunkt, marine- eller flyvebase.
Kolonierne leverer moderlandene kanonføde. I første verdens
krig kæmpede næsten 1У2 million negre fra de afrikanske kolonier
pa Frankrigs side. Under en krig vælter moderlandene en betydelig
del af deres finansielle byrder over på kolonierne. I kolonierne
afsættes en stor del af krigslånene; England gjorde under første
og anden verdenskrig i vid udstrækning brug af sine koloniers
valutareserver.
Imperialismens røveriske udbytning af kolonierne og de afhæn
gige lande skærper den uforsonlige modsætning mellem disse lan
des nødvendigste økonomiske behov og moderlandets egoistiske
interesser.
Metoderne til kolonial udbytning af de arbejdende masser.
Karakteristisk for de koloniale udbytningsmetoder, som sikrer
finanskapitalen i moderlandene høje monopolprofitter, er kombi
nationen af imperialistisk udplyndring med feudale former for
udbytning af de arbejdende lag. Udviklingen af vareproduktion
og udbredelsen af pengeøkonomi, ekspropriationen af vældige
indfødte befolkningsmassers jord og ødelæggelsen af småhåndvær
kets produktion går band i hånd med kunstig bevarelse af feudale
levn og anvendelse af tvangsarbejdsmetoder. Med udviklingen af
kapitalistiske forhold afløses naturalforpagtning af pengeforpagt
ning. og pengeskatter træder i stedet for naturalskatter, hvorved
bondemasserne endnu hurtigere ruineres.
De herskende klasser i kolonierne og halvkolonierne er de feu
dale godsbesiddere og kapitalisterne i by og på land (storbønder
ne). Kapitalistklassen deler sig i komprador-bourgeoisiet og det
nationale bourgeoisi. Kompradorerne er betegnelsen for de ind
fødte mellemmænd mellem de udenlandske monopoler og det ko
loniale afsætnings- og råstofmarked. De feudale godsejere og kom
prador-bourgeoisiet er den udenlandske finanskapitals vasaller,
et direkte, betalt agentur for den internationale imperialisme un
der dens knægtelse af kolonier og halvkolonier. Med udviklin
gen af en egen industri i kolonierne vokser et nationalt bourgeoisi
frem, som befinder sig i en splittet stilling: på den ene side spærrer
den udenlandske imperialismes åg og de feudale levn det vejen til
økonomisk og politisk herredømme, og på den anden side deltager
det nationale bourgeoisi sammen med de udenlandske monopoler
i udbytningen af arbejderklassen og bønderne. I de største kolo
niale og halvkoloniale lande findes der monopolistiske sammen
slutninger af det indfødte bourgeoisi, som er afhængige af de

udenlandske monopoler. Da den nationale befrielseskamp tilsigter
at styrte imperialismens herredømme, at vinde national selvstæn
dighed for landet og likvidere de feudale levn, som hæmmer kapi
talismens udvikling, deltager det nationale bourgeoisi i en bestemt
etape i denne kamp og spiller en progressiv rolle.
Arbejderklassen i kolonierne og de afhængige lande vokser,
efterhånden som industrien udvikles og kapitalistiske forhold
udbredes. Dens førende del er industriproletariatet. Et betydeligt
lag af proletariatet består af landarbejdere eller daglejere, arbej
dere i de kapitalistiske manufakturer og småvirksomheder og af
ufaglærte arbejdere i byerne, der er beskæftiget ved forskellige
former for manuelt arbejde.
I kolonierne og halvkolonierne er bønderne talmæssigt hoved
massen af befolkningen; i de fleste af disse lande består land
befolkningen overvejende af jordløse bønder eller bønder med en
lille jordlod, fattigbønder og middelbønder. De små handlende og
håndværkere danner det talrige småbourgeoisi i byerne.
Til koncentrationen af jordbesiddelsen hos godsejere og åger
karle kommer, at koloniherrerne bemægtiger sig udstrakte jord
besiddelser. I flere kolonier har imperialismen skabt plantage
drift. Plantager er store landbrugsbedrifter, som producerer be
stemte planteråstoffer (bomuld, gummi, jute, kaffe o. s. v.), og
som hovedsagelig tilhører koloniherrer og er baseret på primitiv
teknik og mere eller mindre slaveagtige vilkår for den retsløse be
folknings arbejde. I de tættest befolkede koloniale og afhængige
lande er småbruget fremherskende. Det er tynget af levn fra feu
dalismen og af afhængighedsforhold til ågerkarle. I disse lande
kombineres jordbesiddelsens koncentration på godsejerhænder
med jordens dyrkning i små brug.
Storgodsejerne bortforpagter små jordparceller på hårde vil
kår. Vidt udbredt er den parasitagtige underforpagtning i flere
trin, hvor der mellem storgodsjeren og bonden, der dyrker jorden,
indkiler sig mellemmænd, der fratager bonden en betydelig del af
høsten. Fremherskende er naturalforpagtning, hvor bonden helt
og fuldt er i godsejerens vold, idet han altid har ubetalt gæld til
denne. I forskellige lande eksisterer der endnu direkte former
for pligtarbejde og hoveri: de jordløse bønder må arbejde nogle
dage om ugen for godsejeren for at betale forpagtningsafgift eller
gæld. Den bitre nød tvinger bonden til at gøre gæld og opgive sin
frihed og undertiden også blive træl for ågerkarlen; ikke sjældent
må han sælge medlemmer af sin familie som slaver.

Før det britiske herredomme tilflød der staten i Indien en del af bøndernes
produkter som skat. Efter erobringen af Indien gjorde de britiske magthavere
de tidligere statsskatteopkrævere til storgodsejere med mange tusind hektar
land. Omkring tre fjerdedele af den indiske landbefolkning kom faktisk til
at stå uden jord. Bonden måtte i forpagtning betale fra halvdelen til to trediedele af høsten til godsejeren, og af den resterende del af høsten måtte han
betale ågerkarlen renter af lån. I Pakistan tilhører ifølge oplysninger fra efter
krigstiden 70 pct. af den samlede dyrkede jord 50.000 store godsejere.
I landene i del nære Østen er i dag 75—80 pct. af befolkningen beskæftiget
i landbruget. I Ægypten ejer 770 storgodsejere mere jord end to millioner
fattigbønder, som har ca. 75 pct. af alle brug; af 14,5 millioner beskæftigede
i landbruget er 12 millioner småforpagtere og daglejere; forpagtningsafgiften
sluger indtil fire femtedele af høsten. I Iran tilhører ca. to trediedele af jorden
godsejerne, en sjettedel staten og den muhammedanske kirke; forpagteren får
en til to femtedele af høsten. I Tyrkiet er mere end to trediedele af bønderne
faktisk uden jord.
I landene i Latinamerika er jorden koncentreret i hænderne på storgods
ejere og udenlandske monopoler. Således ejede f. eks. i Brasilien ifølge optæl
lingen i 1940 51 pct. af brugene kun 3,8 pct. af jorden. I landene i Latin
amerika er den fattige bonde tvunget til at optage lån hos godsejeren, som
skal tilbagebetales ved arbejde; ved dette system (det såkaldte »peonage«)
overføres forpligtelserne fra den ene generation til den næste; hele bondens
familie bliver faktisk godsejerens ejendom. Marx kaldte peonage slaveri i til
sløret form.

En stor del af det sparsomme produkt, som frembringes ved
bondens og hans families meget tunge arbejde, tilegner udbytterne
sig: godsejere, ågerkarle, opkøbere, skatteopkrævere o. s. v. De bemægtiger sig ikke blot merarbejdets produkt, men også en betyde
lig del af produktet af bondens nødvendige arbejde. Den indtægt,
som bonden beholder, er i mange tilfælde utilstrækkelig selv til
en suitetilværelse. Mange brug bliver ruinerede; deres tidligere
besiddere forøger hæren af daglejere. Den agrariske overbefolk
ning antager kæmpemæssig målestok.
Den til godsejeren og ågerkarlen forgældede bonde er kun i
stand til at anvende de mest primitive tekniske hjælpemidler, som
gennem århundreder og nogle steder endog gennem årtusinder i
det væsentlige er forblevet uforandret. Den primitive dyrknings
teknik fører til, at jorden bliver yderst udpint. Derfor er mange
kolonier, som er forblevet landbrugslande, ikke i stand til at
ernære deres befolkning, men må importere levnedsmidler. Land
bruget i de af imperialismen undertrykte lande er dømt til tilbage
gang og degradation.
I disse lande med deres store agrariske overbefolkning og deres jordhunger
bliver kun en del af det dyrkelige areal udnyttet produktivt. På jorder, som
engang regnedes for de frugtbareste i verden, er udbyttet overordentlig lavt
og falder stadig. Hyppig misvækst lader millioner af mennesker dø af sult.

I landene i det nære Østen er vandingssysteinerne forsømt og ødelagt; gen
nemsnitligt bliver kun 9—10 pct. af det samlede jordareal dyrket.

Den koloniale undertrykkelse fordømmer arbejderklassen til
politisk retsløshed og bestialsk udbytning. Da arbejdskraften er så
billig, har industrivirksomhederne og plantagerne et overordent
lig lavt teknisk niveau. På grund af den lave produktionsteknik
opnår monopolerne kæmpeprofitter ved en umådelig høj mer
værdirate.
Arbejdsdagen når i kolonierne op på 14-16 timer og mere. I
reglen mangler enhver arbejderbeskyttelse i industrivirksom
hederne og i transportvæsenet. Da udrustningen i virksomheder
ne er forældet og driftsherrerne ikke vil ofre penge på reparatio
ner og beskyttelsesforanstaltninger, forekommer der hyppigt ulyk
kestilfælde i virksomhederne, hvorved hundredtusinder af men
nesker bliver dræbt eller lemlæstet. Da enhver sociallovgivning
mangler, er arbejderen dømt til sultedøden ved arbejdsløshed,
bedriftsulykker eller erhvervssygdomme.
Arbejderne i kolonierne får en yderst lav løn, som end ikke
sikrer tilfredsstillelsen af de mest nødvendige behov. En bestemt
del af deres ringe fortjeneste må de aflevere til alle mulige mellemmænd: under-entreprenører, mestre, opsynsmænd og arbejdsanvisere. 1 stort omfang udføres arbejdet af kvinder og også af børn
fra 6—7-års alderen, og de får en endnu lavere løn end de mand
lige arbejdere. De fleste arbejdere er tyngede af gældsafhængig
hed. 1 mange tilfælde er arbejderne berøvet bevægelsesfriheden
ligesom fanger og lever i særlige barakker eller lejre. Både i land
bruget og i industrien er tvangsarbejde vidt udbredt.
Som følge af den økonomiske efterblevenhed i forbindelse med
en høj udbytningsgrad er kolonifolkene udsat for sult, fattigdom
og stor dødelighed. De imperialistiske staters store monopoler til
river sig en meget stor del af de i kolonierne frembragte materielle
goder uden nogen form for betaling. At kolonierne udbyttes og
deres produktivkræfters udvikling holdes tilbage, medfører, at
nationalindkomsten pr. indbygger i kolonierne kun udgør */io til
’/is af, hvad den udgør i undertrykkerlandene. Det overvejende
flertal af befolkningen har en yderst lav levestandard.
Dødeligheden er overordentlig stor: hungersnød og epidemier
medfører, at befolkningen uddør i hele områder.
I de afrikanske kolonier består slaveriet officielt. Magtorganerne foranstal
ter masse-indfangning af negre: politiet omringer landsbyer og sender de
fangne ud til vejarbejde, til arbejde på bomulds- og andre plantager o. s. v.

Udbredt er endvidere salg af born som slaver. I kolonierne er gældsslaveri en
almindelig foreteelse. For revolutionen var der også gældsslaveri i Kina.
I kolonierne er der racediskrimination med hensyn til aflønningen. I
Fransk Vestafrika får de faglærte indfodte arbejdere stadig kun % eller endog
% af, hvad europæiske arbejdere med samme kvalifikationer tjener. I Belgisk
Kongo får de afrikanske minearbejdere Чо til 4 af de europæiske arbejderes
løn. I den Sydafrikanske Union dør 65 pct. af den indfødte befolknings børn,
før de bliver to år gamle.
I USA tjener negrene som arbejdere og funktionærer knap halvt så meget
som de hvide arbejdere og funktionærer med samme kvalifikationer. Negerfarmernes indkomst udgør gennemsnitligt det halve af de hvide farmeres ind
komst i de samme områder. Superudbytningen af negerbefolkningen i USA
indbragte i årene efter den anden verdenskrig de amerikanske monopoler
4 milliarder dollars ekstraprofit årligt.

Kolonifolkenes nationale befrielseskamp. Før imperialismens
epoke omfattede folkenes kamp for national frigørelse kun nogle
få lande, hovedsagelig europæiske (Irland, Ungarn, Polen, Fin
land, Serbien og andre), og fandt kun sted inden for nogle få
stater med flere nationaliteter. 1 imperialismens epoke, hvor
hovedlandenes finanskapital har undertvunget folkene i kolonier
ne og de afhængige lande, fik det nationale spørgsmål et videre
omfang, og smeltede som følge af selve udviklingens gang sam
men med det almindelige koloniproblem. »Derved forvandledes
det nationale spørgsmål fra at være et isoleret, den enkelte stat
vedkommende spørgsmål, til at være almindeligt og internationalt,
selve verdensspørgsmålet om at befri de undertrykte folkeslag i de
afhængige lande og kolonierne fra imperialismens åg.«1)
Den eneste vej til befrielsen af disse folk fra udbytningens åg
er deres revolutionære kamp mod imperialismen. Igennem hele
den kapitalistiske epoke kæmpede folkene i kolonierne mod de
udenlandske undertrykkere og rejste sig hyppigt til opstande, som
blev grusomt nedkæmpet af koloniherrerne. I imperialismens
periode antager folkenes befrielseskamp i kolonierne og de af
hængige lande et hidtil uhørt omfang.
Allerede i det 20.århundredes begyndelse, navnlig efter den første
russiske revolution i 1905, blev de arbejdende masser i kolonierne
og de afhængige lande vækket til politisk virksomhed. En revolu
tionær bevægelse opstod i Kina, Korea, Persien og Tyrkiet.
Landene i koloniverdenen adskiller sig fra hverandre ved deres
forskellige økonomiske udviklingstrin og ved proletariatets større
eller mindre styrke. Man må skelne mellem mindst tre kategorier
af kolonier og afhængige lande: 1) lande, som industrielt set
’) J. V. Stalin, Leninismens Problemer, s. 51, Forlaget Tiden 1949.

endnu er helt uudviklede og ikke eller næsten ikke har noget pro
letariat; 2) lande, som industrielt set er lidet udviklede og har et
talmæssigt ret lille proletariat, og 3) lande, som er forholdsvis
kapitalistisk udviklede og har et forholdsvis talrigt proletariat.
Dette betinger de særlige træk i den nationale befrielsesbevægelse
i kolonierne og de afhængige lande.
I)a bønderne udgør flertallet af befolkningen i kolonierne og de
afhængige lande, er det nationale og koloniale spørgsmål efter sit
væsen et bondespørgsmål. Det fælles mål for den nationale be
frielsesbevægelse i kolonierne og de afhængige lande er befrielsen
fra imperialismens herredømme og afskaffelsen af alle feudale
levn. Som følge heraf har enhver national befrielsesbevægelse i
kolonierne og de afhængige lande mod imperialismen og den
feudale undertrykkelse en progressiv karakter, selv når prole
tariatet i disse lande er forholdsvis svagt udviklet.
Den nationale befrielsesbevægelse i kolonierne og de afhængige
lande med proletariatet i spidsen som den anerkendte leder af
bøndernes og den arbejdende befolknings brede masser drager det
store flertal af jordens befolkning, som undertrykkes af nogle
få af de største kapitalistiske magters finansoligarki, ind i kam
pen mod imperialismen. Den proletariske bevægelses interesser i
de kapitalistisk udviklede lande og den nationale befrielses
bevægelses interesser i kolonierne kræver samlingen af disse to
former for revolutionær bevægelse til en fælles kampfront mod
den fælles fjende, mod imperialismen. Den proletariske interna
tionalisme går ud fra, at et folk, som undertrykker andre folk,
ikke kan være frit. Leninismen lærer, at de herskende nationers
proletariat for at yde de undertrykte befolkningers frihedsbevæ
gelser effektiv støtte skal forfægte, forsvare og gennemføre parolen
om nationernes ret til løsrivelse og til selvstændig statslig eksistens.
Væksten i de undertrykte folks nationale befrielseskamp i kolo
nierne og de afhængige lande ryster imperialismens grundvold og
forbereder dens undergang. Kolonierne og de afhængige lande
forvandles fra en reserve for det imperialistiske bourgeoisi til en
reserve, en forbundsfælle for det revolutionære proletariat.

SAMMENFATNING
1. Hensynsløs udbytning nf kolonierne og halvkolonierne
er en af de vigtigste eksistensbetingelser for den moderne ka
pitalisme. Monopolernes maksimalprofitter er uløseligt for-

biindel med udbytningen af kolonierne og halv kolonierne
som afsætningsmarkeder, råstofkilder, kapitalanbringelses
områder og leverandører af billig arbejdskraft. Imperialismen
ødelægger de for-kapitalistiske produktionsformer og fremskynder hermed fremvæksten af kapitalistiske forhold; men
samtidig tillader den kun en sådan udvikling af koloniernes
og de afhængige landes økonomi, at disse ikke kan nå frem
til økonomisk selvstændighed og uafhængighed. Kolonierne
er undertrykkerlandenes landbrugs- og råstofvedhæng.
2. Et særkende ved imperialismens kolonisystem er, at ka
pitalistisk udbytning og udplyndring kombineres med for
skellige levn af feudal undertrykkelse, eller ligefrem slave
forhold. Finanskapitalen opretholder kunstigt feudalismens
levn i kolonierne og de afhængige lande og tager slaveri og
tvangsarbejde i anvendelse. Fængselslignende arbejdsbetin
gelser i forbindelse med et yderst lavt teknisk niveau, fuld
stændig retsløshed, ruinering og forarmelse, hungersnød og
massedød er arbejderklassens og bøndernes lod i kolonierne
og de halokoloniale lande.
3. Forstærkelsen af den koloniale udbytning og undertryk
kelse fremkalder uundgåeligt modstand fra de bredeste folke
masser i kolonierne og de afhængige lande. De undertrykte
folks nationale befrielsesbevægelse drager det store flertal af
jordens befolkning ind i kampen mod imperialismen, ryster
imperialismens grundvold og forbereder dens undergang.

19. KAPITEL

Imperialismens historiske placering
Imperialismen — kapitalismens sidste stadium. Da Lenin de
finerede imperialismens historiske placering i forhold til kapita
lismen i det hele taget, skrev han: »Imperialismen er et særegent
historisk stadium af kapitalismen. Denne særegenhed er af tre
dobbelt art: imperialismen er — 1. monopolistisk kapitalisme:
2. snyltende eller rådnende kapitalisme; 3. døende kapitalisme.«1)
1) V. I. Lenin, Imperialismen og spaltningen af socialismen, se Værker, bd 23,
s. 94, russisk.

Den monopolistiske kapitalisme fjerner ikke den gamle kapita
lismes grundlag og kan heller ikke fjerne det. Den er i en vis for
stand en overbygning over den gamle, for-monopolistiske kapita
lisme, som overalt er kombineret med for-kapitalistiske former
for økonomi. Ligesom der ikke findes og ikke kan findes nogen
»ren kapitalisme«, således er også en »ren imperialisme«s eksi
stens utænkelig. Selv i de højest udviklede lande findes der ved
siden af monopolerne en mængde små og mellemstore virksom
heder, især i letindustrien, i landbruget, i handelen og inden for
andre næringsgrene. I næsten alle kapitalistiske lande er en væ
sentlig del af befolkningen bonder, som hovedsagelig præsterer
simpel vareproduktion. Langt den største del af menneskeheden
lever i koloniale og halvkoloniale lande, hvor den imperialistiske
undertrykkelse er flettet sammen med før-kapitalistiske, især
feudale udbytningsformer.
Det er et væsentligt særkende ved imperialismen, at monopo
lerne består samtidig med vareudvekslingen, markedet, konkur
rencen og kriserne. Heraf følger, at de almindelige økonomiske
love for kapitalismen helt og fuldt bevarer deres gyldighed under
kapitalismens monopolistiske stadium, men at deres virkninger
bliver bestemt af den moderne kapitalismes økonomiske grundlov,
loven om sikring af kapitalistisk maksimalprofit. Derfor virker de
med større ødelæggelseskraft. Således forholder det sig med
værdiloven og merværdiloven, med loven om konkurrence og
anarki i produktionen, med den kapitalistiske akkumulations
almene lov, som betinger den relative og absolute forarmelse af
arbejderklassen og dømmer hovedmassen af de arbejdende bøn
der til forarmelse og ruin, og således forholder det sig med
den kapitalistiske reproduktions modsigelser og de økonomiske
kriser.
Monopolerne driver produktionens forvandling til samfunds
mæssig produktion så langt, som det er muligt under kapitalis
men. De store og største bedrifter, hvor tusinder af mennesker ar
bejder, producerer en væsentlig del af det samlede produkt i de
vigtigste industrigrene. Monopolerne forbinder gigantiske virk
somheder til en helhed, fordeler afsætningsmarkederne og råstof
kilderne, tager videnskahsmændene i deres tjeneste og tilegner sig
opfindelser og forbedringer. Storbankerne har næsten alle landets
pengemidler under kontrol. Forbindelserne mellem de forskellige
erhvervsgrene og deres gensidige afhængighed forøges i vældig
målestok. Industrien formår med sin gigantiske produktionskapa
citet at øge mængden af producerede varer i hurtigt tempo.

Men samtidig forbliver produktionsmidlerne kapitalisternes pri
vatejendom. Den afgørende del af produktionsmidlerne står til
monopolernes rådighed. På jagt efter maksimalprofit skærper
monopolerne med alle midler udbytningsgraden over for arbej
derklassen, hvilket forårsager en overmåde stærk vækst i de ar
bejdende massers forarmelse og en forringelse af deres købedyg
tige efterspørgsel.
Monopolernes herredømme skærper altså i højeste grad kapi
talismens fundamentale modsigelse — modsigelsen mellem pro
duktionens samfundsmæssige karakter og den privatkapitalistiske
form for tilegnelse af produktionsresultatet. Det viser sig stadig
tydeligere, at produktionsprocessens samfundsmæssige karakter
kræver fælleseje af produktionsmidlerne.
1 imperialismens epoke har samfundets produktivkræfter nået
et sådant udviklingsniveau, at de ikke længere kan få plads inden
for de kapitalistiske produktionsforholds snævre rammer. Kapita
lismen, der engang afløste feudalismen, fordi den var en mere
progressiv produktionsmåde, er i sit imperialistiske stadium ble
vet en reaktionær kraft, som holder det menneskelige samfunds
udvikling tilbage. Den økonomiske lov, at produktionsforholdene
skal svare til produktivkræfternes karakter, kræver, at de kapi
talistiske produktionsforhold afløses af nye, socialistiske produk
tionsforhold. Denne lov støder på den stærkeste modstand fra de
herskende klassers side, frem for alt fra det monopolistiske bour
geoisi og de store jordbesiddere, som forsøger at hindre arbejder
klassen i at slutte forbund med bønderne og styrte det borgerlige
system.
Produktivkræfternes høje udviklingsniveau, produktionens for
vandling til samfundsmæssig produktion og den voldsomme skær
pelse af alle modsigelser i det borgerlige samfund vidner om. at
kapitalismen, efter at være trådt ind i sit sidste udviklingsstadium,
er moden til at blive afløst af en højere samfundsorden, socialis
men.
Imperialismen som snyltende eller rådnende kapitalisme. Im
perialismen er snyltende eller rådnende kapitalisme. Tendensen
til stagnation og råddenskab er et uundgåeligt resultat af, at mo
nopolerne med deres begær efter maksimalprofitter har herre
dømmet. Da monopolerne dikterer priserne på markedet og for
mår at holde dem kunstigt oppe på et højt niveau, er de langtfra
altid interesseret i anvendelse af tekniske forbedringer. Gang på
gang hæmmer monopolerne det tekniske fremskridt; i årevis hol

der de vigtige videnskabelige opdagelser eller tekniske opfindelser
tilbage.

Monopolerne rummer altså en tendens til stagnation og rådden
skab, og under bestemte betingelser vinder denne tendens over
hånd. Dette udelukkede dog på ingen måde, at kapitalismen indtil
den anden verdenskrig var i forholdsvis hurtig vækst. Denne
vækst foregik imidlertid yderst ujævnt og svarede i ringere og rin
gere grad til de mægtige muligheder, som moderne videnskab og
teknik frembyder.
Den moderne, højtudviklede teknik stiller vældige opgaver, som den råd
nende kapitalisme ikke kan løse. Intet kapitalistisk land kan f. eks. udnytte
sine vandkraftreserver fuldt ud, fordi privatejendomsretten til jorden og mo
nopolernes herredømme står i vejen herfor. De kapitalistiske lande er ikke i
stand til at udnytte de muligheder, som den moderne videnskab og teknik
frembyder med hensyn til at udføre omfattende arbejder til forøgelse af jor
dens frugtbarhed. De kapitalistiske monopolers interesser hæmmer atomener
giens udnyttelse til fredelige formål.

»Hvorhen man end vender sig,« skrev V. I. Lenin allerede i
1913, »møder man atter og atter opgaver, som menneskeheden
fuldtud er i stand til at løse omgående. At det ikke sker, er kapi
talismens skyld. Den har ophobet bjerge af rigdom — og har gjort
menneskene til slaver af denne rigdom. Den har løst de mest kom
plicerede tekniske problemer — og stoppet de tekniske forbedrin
gers praktiske gennemførelse på grund af millionmassernes fat
tigdom og mangel på oplysning og på grund af en håndfuld mil
lionærers snæversynede gridskhed.«1)
Kapitalismens råddenskab viser sig i .snylterfænomenernes
vækst. Kapitalistklassen mister enhver forbindelse med produk
tionsprocessen. Virksomhedernes ledelse ligger i hænderne på løn
net teknisk personale. Det overvældende flertal af bourgeoisiet og
godsejerne bliver rentier’er, mennesker, som ejer værdipapirer og
lever af indtægterne af disse papirer (kuponklippere). Udbytter
klassernes parasitære forbrug vokser.
Rentierklassens fuldstændige adskillelse fra produktionen bli
ver yderligere forstærket i kraft af kapitaleksporten, af indtæg
terne fra kapitalinvesteringerne i udlandet. Kapitaleksporten sæt
ter snylterstemplet på hele det land, som lever af at udbytte andre
landes og koloniernes folk. Den kapital, der er eksporteret til ud*) V. Z. Lenin, Civiliseret barbari, se Værker, bd. 19. s. 349. russisk.

landet, udgør en stadig voksende del af de imperialistiske landes
nationalformue, og indtægterne af disse kapitaler udgør en stadig
større andel af kapitalistklassens indtægter. Lenin kaldte kapital
eksporten for snylterøkonomi i anden potens.
Den i udlandet investerede kapital udgjorde i 1929: i England 18 pel. af
nationalformuen, i Frankrig 15 pct., i Holland ca. 20 pct., i Belgien og Schweiz
12 pct. I 1929 var indtægterne fra de i udlandet investerede kapitaler for Eng
lands vedkommende godt 7 gange og for USA’s vedkommende 5 gange så store
som indtægterne fra udenrigshandelen.
I USA nåede rentier’ernes indtægter af værdipapirer i 1913 en sum af 1,8
milliarder dollars og i 1931 en sum af 8,1 milliarder dollars; sidstnævnte be
løb var 1,4 gange så højt som de 30 millioner farmeres samlede bruttoind
tægter samme år. USA er det land, hvor den moderne kapitalismes snylter
træk og imperialismens røvernatur fremtræder særlig grelt.

Kapitalismens snylterkarakter ytrer sig klart i, at en række
borgerlige lande bliver til rentierstater. Ved hjælp af lån på trælle
vilkår presser de store imperialistiske lande kæmpemæssige pro
fitter ud af debitorlandene og undertvinger disse i økonomisk og
politisk henseende. Rentierstaten er den snyltende, rådnende ka
pitalismes stat. Udbytningen af kolonierne og de afhængige lande,
som er en af hovedkilderne til monopolernes maksimalprofitter,
gør en håndfuld kapitalistiske lande til snyltere på resten af
menneskeheden.
Kapitalismens snylterkarakter viser sig også i militarismens
vækst. En stadig større del af nationalindkomsten, og navnlig af
den arbejdende befolknings indkomster, bliver trukket ind i stats
kassen og benyttet til opretholdelse af kæmpemæssige hære, til
forberedelse og førelse af imperialistiske krige. Ikke alene er det
økonomiske livs militarisering og de imperialistiske krige en af
de vigtigste metoder til sikring af monopolernes maksimalprofit,
men de betyder tillige bestialsk tilintetgørelse af utallige menne
skeliv og af uhyre materielle værdier.
Snylterfænomenernes vækst hænger uadskilleligt sammen med.
at vældige menneskemasser unddrages samfundsnyttigt arbejde.
Hæren af arbejdsløse vokser: et stigende antal mennesker betjener
udbytterklassen eller er beskæftiget i henholdsvis statsapparatet
eller den umådeligt oppustede omsætningssfære.
Kapitalismens råddenskab ytrer sig yderligere ved, at det im
perialistiske bourgeoisi systematisk anvender en del af de profit
ter, som udbytningen af kolonierne og de afhængige lande ind
bringer, til at bestikke et tyndt lag af kvalificerede arbejdere, det
såkaldte arbejderaristokrati, med højere lønninger og andre al

misser. Arbejderaristokratiet bemægtiger sig med bourgeoisiets
støtte kommandoposterne i fagorganisationerne; sammen med
småborgerlige elementer danner det den aktive kærne i de højre
socialdemokratiske partier og frembyder en alvorlig fare for ar
bejderbevægelsen. Dette lag af borgerliggjorte arbejdere er det
sociale grundlag for opportunismen.
Opportunisme i arbejderbevægelsen betyder arbejderbevægel
sens tilpasning til bourgeoisiets interesser ved underminering af
proletariatets revolutionære kamp for befrielse fra det kapita
listiske slaveri. Opportunisterne forgifter arbejdernes bevidsthed
med propaganda for en reformistisk »forbedring« af kapitalis
men: de kræver af arbejderne, at de skal stotte de borgerlige rege
ringer i hele deres imperialistiske indenrigs- og udenrigspolitik.
Opportunisterne er bourgeoisiets agenter inden for arbejder
bevægelsen. Ved at spalte arbejderklassens rækker forhindrer op
portunisterne arbejderne i at forene kræfterne for at styrte kapi
talismen. Dette er en af de væsentligste årsager til. at bourgeoisiet
stadig er ved magten i mange lande.
Til den før-monopolistiske kapitalisme med dens frie konkur
rence svarede det begrænsede borgerlige demokrati. Imperialis
men med sit monopol-herredømme kendetegnes ved omslaget fra
demokrati til politisk reaktion i de borgerlige staters indenrigsog udenrigspolitik. Politisk reaktion over hele linien er en egen
skab ved imperialismen. Monopolernes ledere eller deres stråinænd besætter de vigtigste poster i regeringerne og i hele stats
apparatet. Under imperialismen bliver regeringerne ikke indsat
af folket, men af finanskapitalens magnater. De reaktionære mo
nopolistiske kliker vil for at afstive deres magt tilintetgøre det
arbejdende folks demokratiske rettigheder, som er vundet gen
nem mange generationers hårdnakket kamp. Dette gør det nød
vendigt på enhver måde at forstærke massernes kamp for demo
krati, mod imperialisme og reaktion. »Kapitalismen i alminde
lighed og imperialismen i særdeleshed gør demokratiet til en il
lusion — men samtidig avler kapitalismen demokratiske bestræ
belser i masserne, skaber demokratiske institutioner og skærper
antagonismen mellem den demokrati-fjendtlige imperialisme og
de demokrati-hungrende masser.«1)
I imperialismens epoke har det vældig historisk betydning, at
de bredeste folkemasser med arbejderklassen i spidsen bekæm
per den af monopolerne skabte reaktion. Af folkemassernes akti*) V. I. Lenin, Værker, bd. 23, s. 13, russisk.

vitet, organiserede optræden og beslutsomhed afhænger det, om
de menneskefjendske planer skal knldkastes, som smedes af im
perialismens aggressive kræfter under deres uafladelige arbejde
på at berede folkene nye tunge prøvelser og krigskatastrofer.
Imperialismen som tærskelen til den soeialistiske revolution.
Imperialismen er doende kapitalisme. Den moderne kapitalismes
økonomiske grundlov bevirker, at alle kapitalismens modsætnin
ger skærpes, at de drives til den yderste grænse, bag hvilken re
volutionen begynder. De vigtigste af disse modsætninger er føl
gende tre.
For det første, modsætningen mellem arbejde og kapital. Mo
nopolernes og finansoligarkiets herredømme i de kapitalistiske
lande skærper udbytningen af de arbejdende klasser. Den hur
tige forværring af arbejderklassens materielle kår og den for
stærkede politiske undertrykkelse fremkalder voksende forbit
relse hos arbejderne og medfører en skærpelse af klassekampen
mellem proletariat og bourgeoisi. Under disse forhold viser ar
bejderklassens hidtidige økonomiske og parlamentariske kamp
metoder sig at være ganske utilstrækkelige. Imperialismen fører
arbejderklassen frem til den socialistiske revolution som den ene
ste redning.
For det andet, modsætningen mellem de imperialistiske magter.
1 kampen for at opnå maksimalprofitter tørner de forskellige lan
des monopoler sammen, og hver enkelt kapitalistgruppe stræber
efter at sikre sig overtaget ved erobring af afsætningsmarkeder,
råstofkilder og områder for kapitalanlæg. Den forbitrede kamp
mellem de imperialistiske lande om indflydelsessfærer fører uund
gåeligt til imperialistiske krige, som svækker kapitalismens stil
ling i det hele taget og bringer den socialistiske revolution nær
mere.
For det tredie, modsætningen med koloniernes og de afhæn
gige landes undertrykte folk og de udbyttende imperialistiske
magter. Som følge af kapitalismens udvikling i kolonierne og
halvkolonierne forstærkes den nationale befrielsesbevægelse mod
imperialismen. Kolonierne og de afhængige lande ophører at
være reserver for imperialismen og bliver reserver for den prole
tariske revolution.
Disse hovedmodsætninger kendetegner imperialismen som dø
ende kapitalisme. Det betyder ikke, at kapitalismen dør bort af
sig selv, ved et »automatisk sammenbrud«, uden folkemassernes
mest beslutsomme kamp under arbejderklassens ledelse for at
afskaffe bourgeoisiets herredømme. Det betyder kun, at impe

rialismen er det udviklingsstadium af kapitalismen, hvor den
proletariske revolution er blevet en praktisk uundgåelighed, og
hvor der er skabt gunstige betingelser for det direkte stormløb
mod kapitalismens bastioner. Derfor karakteriserede Lenin im
perialismen som tærskelen til den socialistiske revolution.
Den statsmonopolistiske kapitalisme. I imperialismens epoke
udøver den borgerlige stat, som er fina nsoligarkiets diktatur, hele
sin virksomhed i de herskende monopolers interesse.
Efterhånden som imperialismens modsætninger skærpes, for
stærker de herskende monopoler deres umiddelbare ledelse af
statsapparatet. Det sker hyppigere og hyppigere, at kapitalmagna
ter beklæder ledende stillinger i statsapparatet. Der foregår en
proces, hvorved den monopolistiske kapitalisme bliver til stats
monopolistisk kapitalisme. Allerede den første verdenskrig frem
skyndede og skærpede denne proces ganske overordentligt.
Den statsmonopolistiske kapitalisme består i, at de kapitalisti
ske monopoler underlægger sig statsapparatet og benytter det til
indgreb i landets økonomiske liv (særlig i sammenhæng med øko
nomiens militarisering), for at sikre sig maksimalprofitter og
styrke finanskapitalens almagt. Samtidig sker der en overførelse
til staten af enkelte virksomheder, økonomiske grene og økonomi
ske funktioner (forsyning med arbejdskraft og knappe råstof
fer, rationering af produkter, bygning af rustningsvirksomheder,
finansiering af økonomiens militarisering o. s. v.), uden at den
private ejendomsret til produktionsmidlerne i det pågældende
land antastes.
Monopolerne benytter statsmagten til aktivt at fremme kapita
lens koncentration og centralisation og at forstærke de store mo
nopolers magt og indflydelse: staten tvinger med særlige for
holdsregler de selvstændige driftsherrer til at underkaste sig de
monopolistiske sammenslutninger; under krige foregår der en
tvangskoncentration af produktionen ved lukning af mange små
og middelstore virksomheder. I monopolernes interesse fastsætter
staten på den ene side høje toldsatser for importvarer og fremmer
på den anden side eksporten af varer, idet den betaler monopo
lerne eksportpræmier og letter dem erobringen af nye markeder
ved hjælp af dumping.
Monopolerne benytter sig af statskassen til at udplyndre deres
eget lands befolkning ved skatter og til at skaffe sig statsordrer,
som indbringer dem vældige profitter. Under påskud af at fremme
det »økonomiske initiativ« betaler staten kæmpemæssige summer
som subventioner til de største driftsherrer. Hvis et monopol står

i fare for at gå fallit, giver staten det midler til dækning af tabene,
og dets skatterestancer til staten bliver eftergivet.
Den statsmonopolistiske kapitalisme udvikler sig særlig i de
perioder, hvor imperialistiske krige forberedes og føres. Lenin
kaldte den statsmonopolistiske kapitalisme et tugthus for arbej
derne og et paradis for kapitalisterne. De imperialistiske landes
regeringer tildeler monopolerne kæmpeordrer på levering af vå
ben, udrustning og levnedsmidler, på statens bekostning bygges
rustningsvirksomheder, som overgives til monopolerne, og krigs
lån bliver udskrevet. Samtidig vælter de borgerlige stater alle op
rustningens byrder over på den arbejdende befolkning. Alt dette
indbringer monopolerne uhyre profitter.
Den statsmonopolistiske kapitalismes udvikling medfører for
det første, at kapitalismen i endnu hurtigere tempo gør produk
tionen samfundsmæssig, hvilket skaber de materielle forudsæt
ninger for, at kapitalismen kan afløses af socialismen. Lenin på
pegede, at den statsmonopolistiske kapitalisme betyder den mest
fuldstændige materielle forberedelse af socialismen.
Den statsmonopolistiske kapitalismes udvikling medfører for
det andet, at proletariatets relative og absolute forarmelse tilta
ger. Ved statsmagtens hjælp skærper monopolerne på enhver
tænkelig måde udbytningen af arbejderklassen, bønderne og brede
lag af intelligensen, hvilket uundgåeligt medfører en betydelig
skærpelse af modsætningerne mellem de udbyttede og udbytterne
og en forstærkelse af proletariatets og andre arbejdende lags
kamp for at tilintetgøre kapitalismen.
Kapitalismens forsvarere skjuler, at den borgerlige stat under
lægges de kapitalistiske monopoler, og påstår, at staten er blevet
den afgørende kraft i de kapitalistiske landes økonomi, og at den
er i stand til at lede folkehusholdningen efter en plan. Men i virke
ligheden kan den borgerlige stat ikke lede det økonomiske liv
planmæssigt, da dette ikke beherskes af staten, men af monopo
lerne. Ethvert forsøg på en statslig »regulering« af økonomien
under kapitalismen er afmægtigt over for det økonomiske livs
spontant virkende love.
Loven om ujævnheden i de kapitalistiske landes økonomiske
og politiske udvikling i imperialismens periode og muligheden
for socialismens sejr i et enkelt land. Under kapitalismen kan de
enkelte virksomheder og erhvervsgrene i et land ikke udvikle
sig jævnt. Konkurrencen og produktionsanarkiet betinger, at den
kapitalistiske økonomi uundgåeligt udvikler sig ujævnt. I den
før-monopolistiske epoke udviklede kapitalismen sig imidlertid

i det store og hele efter en opstigende linie. Produktionen var
splittet op på et stort antal virksomheder, den frie konkurrence
herskede, monopoler fandtes ikke. Kapitalismen kunne endnu
udvikle sig forholdsvis glat. Når nogle lande overhalede andre,
skete det i løbet af lang tid. Dengang fandtes der endnu store
territorier, som ikke var okkuperet af nogen. Udviklingen forløb
uden krigeriske sammenstød i verdensmålestok.
Situationen ændrede sig afgørende med overgangen til den mo
nopolistiske kapitalisme. Teknikkens høje udviklingsniveau gav
de unge lande mulighed for hurtigt, springvis, at indhente og
overhale de ældre rivaler. De lande, som senere end andre kom
med i den kapitalistiske udvikling, udnyttede det tekniske frem
skridts færdige resultater — maskiner, produktionsmetoder o. s. v.
På den anden side opstod monopolernes herredømme, som inde
bærer en tendens til snylten, råddenskab og teknisk stagnation,
tidligere i de gamle lande end i de unge lande. Deraf kommer den
hurtige, springvise udvikling i nogle lande og hæmningen af væk
sten i andre lande. Denne springvise udvikling forstærkes også
overordentligt gennem kapitaleksporten. Det bliver muligt for
nogle lande at overhale andre lande, at fortrænge dem fra mar
kederne og med våbenmagt at fremtvinge en nyopdeling af den
allerede opdelte verden. I imperialismens periode er ujævnheden i
de kapitalistiske landes udvikling blevet den afgørende faktor
i den imperialistiske udvikling.
Det økonomiske styrkeforhold mellem de imperialistiske mag
ter ændres så hurtigt som ingensinde før. De imperialistiske lan
des militære styrke vokser også ujævnt. Det ændrede økonomiske
og militære styrkeforhold kolliderer uundgåeligt med den bestå
ende fordeling af kolonier og indflydelsessfærer. Der begynder
en kamp om nyopdeling af den allerede opdelte verden. De for
skellige imperialistiske gruppers virkelige styrke prøves i blodige
og ødelæggende krige.
I I860 havde England verdens største industriproduktion; derefter kom
Frankrig. Tyskland og USA var dengang først lige dukket op på verdens
arenaen. Der forløb rundt regnet et årti, inden den unge kapitalismes hurtigt
voksende land, USA, overhalede Frankrig og indlog dets plads. Efter endnu et
årti havde USA også overhalet England og indtaget den faste førerplads i ver
dens industriproduktion, og Tyskland vandt frem foran Frankrig og indtog
tredjepladsen efter USA og England. Ved begyndelsen af det 20. århundrede
havde Tyskland fortrængt England og erobret andenpladsen efter USA. Gen
nem ændringer i styrkeforholdet mellem de kapitalistiske lande spalter den
kapitalistiske verden sig i to fjendtlige imperialistiske lejre, og der opstår ver-

Som følge af de kapitalistiske landes ujævne udvikling i impe
rialismens periode kan verdenskapitalismen ikke udvikle sig på
anden måde end gennem kriser og krigskatastrofer. Skærpelsen
af modsætningerne inden for imperialismens lejr og uundgåelig
heden af krigeriske sammenstød medfører, at imperialisterne gen
sidigt svækker hverandre. Imperialismens verdensfront bliver me
get sårbar over for den proletariske revolution. Derfor kan der
ske et gennembrud af fronten i det led, hvor den imperialistiske
fronts kæde er svagest, på det punkt, hvor de gunstigste forud
sætninger for proletariatets sejr opstår.
Den økonomiske udviklings ujævnhed i imperialismens epoke
betinger også den politiske udviklings ujævnhed, hvilket betyder,
at de politiske forudsætninger for den proletariske revolutions sejr
modnes til forskellig tid i de forskellige lande. Til disse forudsæt
ninger hører først og fremmest klassemodsætningernes skarphed
og klassekampens udviklingsniveau, proletariatets klassemæssige
bevidsthedsniveau, dets politiske organisationsgrad og revolutio
nære beslutsomhed, dets evne til at drage de brede bondemasser
med sig.
Loven om ujævnheden i de kapitalistiske landes økonomiske og
politiske udvikling i imperialismens epoke danner udgangspunk
tet for Lenins lære om, at socialismen kan sejre først i nogle få
lande eller endog i et enkelt land.
Ved analysen af den før-monopolistiske kapitalisme kom Marx
og Engels omkring midten af det 19. århundrede til den konklu
sion, at den socialistiske revolution kun kan sejre, hvis det sker
samtidigt i alle eller i de fleste civiliserede lande. I begyndelsen
af det 20. århundrede, særlig i perioden omkring den første ver
denskrig, havde situationen imidlertid ændret sig fundamentalt.
Den før-monopolistiske kapitalisme var vokset over i den monopo
listiske kapitalisme. Den opstigende kapitalisme var blevet til
nedadgående, døende kapitalisme. Krigen afslørede den imperia
listiske verdensfronts uhelbredelige svagheder. Samtidig betinger
loven om udviklingens ujævnhed, at den proletariske revolution
modnes til forskellig tid i de forskellige lande. Ud fra loven om
kapitalismens ujævne udvikling i imperialismens periode kom
Lenin til den konklusion, at Marx’ og Engels’ gamle formel ikke
svarer til de nye historiske betingelser, at den socialistiske revolu
tion under de nye betingelser absolut kan sejre i et enkelt land,
og at den socialistiske revolution ikke kan sejre på samme tid i
alle lande eller i flertallet af de civiliserede lande, på grund af
ujævnheden i revolutionens modning i disse lande.

»Ujævnheden i den økonomiske og politiske udvikling,« skrev
Lenin, »er en ubetinget lov for kapitalismen. Heraf følger, at so
cialismen kan sejre først i nogle eller endog i et enkelt kapitali
stisk land.«1)
Lenin skabte hermed en ny, afrundet teori for den socialistiske
revolution. Den berigede marxismen og videreudviklede den, gav
proletarerne i de enkelte lande et revolutionært perspektiv, ud
løste deres initiativ til stormløb mod deres eget lands bourgeoisi
og styrkede deres tro på den proletariske revolutions sejr.
1 imperialismens periode fuldendes dannelsen af verdensøko
nomiens kapitalistiske system; i sammenhæng hermed er de en
kelte lande blevet til led i en sammenhængende kæde. Leninismen
lærer, at under imperialismen sejrer den socialistiske revolution
ikke ubetinget først i de lande, hvor kapitalismen er højest ud
viklet, og hvor proletariatet udgør flertallet af befolkningen, men
derimod først i de lande, som danner et svagt led i verdensimperia
lismens kæde. De objektive betingelser for den socialistiske re
volution er modnet i hele verdenskapitalismens økonomiske sy
stem. Når det er tilfældet, kan eksistensen af industrielt efter
blevne lande i dette system ikke være nogen hindring for revolu
tionen. For den socialistiske revolutions sejr er det nødvendigt,
at der findes et revolutionært proletariat og en proletarisk avant
garde, som er sammensluttet i et politisk parti, og at proletariatet
i det pågældende land har en betydelig forbundsfælle i skikkelse
af bønderne, som formår at følge proletariatet i den afgørende
kamp mod imperialismen.
I imperialismens epoke, hvor den revolutionære bevægelse
vokser i hele verden, allierer det imperialistiske bourgeoisi sig
med alle mulige reaktionære kræfter og udnytter på enhver måde
feudale levn til forøgelse af sine profitter. Som følge heraf kan
de feudale tilstande kun afskaffes ved beslutsom kamp mod im
perialismen. Under disse forhold bliver proletariatet hegemon
(fører) i den borgerlig-demokratiske revolution og samler bonde
masserne omkring sig til kamp mod feudalismen og den impe
rialistiske koloniundertrykkelse. Efterhånden som de antifeudale,
nationale befrielsesopgaver løses, vokser den borgerlig-demokra
tiske revolution over i den socialistiske revolution.
I imperialismens periode vokser proletariatets forbitrelse i de
kapitalistiske lande, der ophober sig elementer til en revolutionær
Ь V. /. Lenin, Om parolen Europas Forenede Stater, se Udvalgte Værker, bd.
6, s. 29, Forlaget Tiden 1947.

eksplosion, og i de koloniale og afhængige lande udvikler befriel
seskrigen mod imperialismen sig. De imperialistiske krige om ny
opdelingen af verden svækker imperialismens system og forstær
ker tendenserne til forenelse af de proletariske revolutioner i de
kapitalistiske lande med den nationale befrielsesbevægelse i kolo
nierne.
Den proletariske revolution, der har sejret i et enkelt land, er
samtidig begyndelsen til den socialistiske verdensrevolution og
en stærk basis for dennes videre udfoldelse. Lenin forudså viden
skabeligt, at verdensrevolutionen vil udvikle sig på den måde, at
en række nye lande på revolutionær vis skiller sig ud af imperia
lismens system, og at disse landes proletarer hertil får støtte fra
proletariatet i de imperialistiske stater. Selve den proces, hvorved
en række nye lande skiller sig ud af imperialismens system, vil
forega desto hurtigere og grundigere, jo grundigere socialismen
fæstner sig i det første land, hvor den proletariske revolution har
sejret.
»Kampens udgang«, skrev Lenin i 1923, »betinges til syvende
og sidst af, at Rusland, Indien, Kina o. s. v. udgør det gigantiske
folkeflertal. Og netop dette folkeflertal er da også i de sidste år
ved med usædvanlig fart at blive draget ind i kampen for sin fri
gørelse, således at der i denne forstand ikke kan være ringeste
tvivl om, hvilken udgang verdenskampen sluttelig vil få. I denne
forstand er der fuld og ubetinget sikkerhed for socialismens ende
lige sejr.«1)

SAMMENFATNING

7. Imperialismen er et særligt og sidste stadium af kapita
lismen. Imperialismen er: 1) monopolistisk kapitalisme, 2)
rådnende eller snyltende kapitalisme, 3) døende kapitalisme,
tærskelen til den socialistiske revolution.
2. Kapitalismens rådnen og snylten ytrer sig i, at monopo
lerne hæmmer det tekniske fremskridt og produktivkræfter
nes vækst, at en række borgerlige lande bliver rentierstater,
som lever af at udbytte koloniernes og de afhængige landes
folk, at militarismen udfolder sig hensynsløst, at bourgeoisiets
snylterforbrug vokser, at de imperialistiske stater fører en
*) V. 1. Lenin, Hellere mindre, men bedre, se Udvalgte Værker, bd. 12, s. 293,
Forlaget Tiden 1949.

reaktionær indenrigs- og udenrigspolitik, og at de imperia
listiske landes bourgeoisi bestikker et tyndt øvre lag af arbej
derklassen. Kapitalismens rådnen forstærker arbejderklas
sens og de arbejdende bondemassers forarmelse alvorligt.
3. Den moderne kapitalismes økonomiske grundlov bevir
ker, at imperialismens tre hovedmodsætninger skærpes til
det yderste: 1) modsætningen mellem arbejde og kapital, 2)
modsætningen mellem de imperialistiske magter, som kæm
per om overtaget og i sidste instans om verdensherredømmet,
3) modsætningen mellem undertrykkerlandene og kolonierne.
Imperialismen fører proletariatet helt frem til den socialistiske
revolution.
i. Den statsmonopolistiske kapitalisme består i, at de ka
pitalistiske monopoler underlægger sig statsapparatet for at
sikre sig maksimalprofitter og styrke finansoligarkiets herre
dømme. Den statsmonopolistiske kapitalisme, som betyder,
at kapitalismens forvandling af produktionen til samfunds
mæssig produktion har nået sit højeste trin, medfører en
yderligere skærpelse af arbejderklassens udbytning, af de
brede arbejdende massers forarmelse og ruinering.

5. Loven om ujævnheden i de kapitalistiske landes økono
miske og politiske udvikling i imperialismens periode med
fører en svækkelse af verdensimperialismens samlede front.
Ujævnheden i revolutionens modning udelukker muligheden
af socialismens samtidige sejr i alle lande eller i et flertal af
verdens lande. Der opstår mulighed for at gennembryde den
imperialistiske kæde i dens svage led, således at den sociali
stiske revolution kan sejre først i nogle lande eller endog i
et enkelt land.

20. KAPITEL

Kapitalismens almene krise
Kapitalismens almene krises væsen. Med væksten i kapitalis
mens modsigelser ophobedes forudsætningerne for kapitalismens
almene krise. Den yderste skærpelse af modsætningerne inden for

imperialismens lejr, sammenstødene mellem de imperialistiske
magter, der munder ud i verdenskrige, foreneisen af proletariatets
klassekamp i undertrykkerlandene med kolonifolkenes nationale
befrielseskamp — alt dette medfører, at det kapitalistiske verdens
system bliver føleligt svækket, at imperialismens kæde brydes, og
at enkelte lande ad revolutionær vej skiller sig ud af det kapita
listiske system. V. I. Lenin har udarbejdet grundlaget for læren
om kapitalismens almene krise.
Kapitalismens almene krise er en altomfattende krise i bele det
kapitalistiske verdenssystem, kendetegnet ved krige og revolutio
ner, ved kamp mellem den døende kapitalisme og den fremvok
sende socialisme. Kapitalismens almene krise omfatter alle sider
af kapitalismen, såvel den økonomiske som den politiske. Dens
grundlag er på den ene side den tiltagende opløsning af den kapi
talistiske verdensøkonomis system og på den anden side den vok
sende økonomiske styrke i de lande, som har skilt sig ud af kapi
talismens system.
Grundtrækkene i kapitalismens almene krise er: verdens op
spaltning i to systemer — det kapitalistiske og det socialistiske —
og kamp mellem disse, krise i imperialismens kolonisystem, skær
pelse af markedsproblemet og i sammenhæng hermed kronisk
uudnyttet kapacitet i virksomhederne og kronisk massearbejds
løshed.
Ujævnheden i de kapitalistiske landes udvikling under imperia
lismen bevirker, at den bestående opdeling af afsætningsmarke
derne, indflydelsessfærerne og kolonierne i tidens løb ophører at
svare til det ændrede styrkeforhold mellem de vigtigste kapitali
stiske stater. Af denne grund kommer det til en voldsom forstyr
relse af ligevægten inden for det kapitalistiske verdenssystem,
hvilket fører til spaltning af den kapitalistiske verden i fjendtlige
grupper og til krige mellem disse. Verdenskrigene svækker im
perialismens kræfter og gør det lettere for enkelte lande at gen
nembryde imperialismens front og udskille sig af kapitalismens
system.
Kapitalismens almene krise omfatter en hel historisk periode,
som er en del af imperialismens epoke. Som tidligere forklaret
betinger loven om ujævnheden i de kapitalistiske landes økonomi
ske og politiske udvikling i imperialismens epoke, at den sociali
stiske revolution modnes til forskellig tid i de forskellige lande.
Lenin påpegede, at kapitalismens almene krise ikke er et eengangsfænomen, men en langvarig periode med heftige økonomi
ske og politiske rystelser, en periode, hvor klassekampen skær

pes, en periode, hvor »kapitalismen bryder sammen over hele
linien og det socialistiske samfund opstår.«1) Dette gør det histo
risk uundgåeligt, at de to systemer, det socialistiske og det kapi
talistiske, i lang tid består side om side.
Kapitalismens almene krise begyndte i tiden omkring den før
ste verdenskrig og udviklede sig især som følge af, at Sovjetunio
nen udskilte sig af det kapitalistiske system. Det var den første
etape i kapitalismens almene krise. I tiden omkring den anden
verdenskrig begyndte den anden etape af kapitalismens almene
krise, og især efter at de folkedemokratiske lande i Europa og
Asien havde udskilt sig af det kapitalistiske system.
Den første verdenskrig og kapitalismens begyndende almene
krise. Den første verdenskrig opstod som følge af skærpelsen af
modsætningerne mellem de imperialistiske magter på grundlag
af kampen om indflydelsessfærer og om nyopdeling af verden.
Ved siden af de gamle imperialistiske magter optrådte der nye
røvere, som var kommet for sent ved opdelingen af verden. Den
tyske imperialisme trådte frem på arenaen. Tyskland havde
senere end en række andre lande betrådt den kapitalistiske ud
viklings vej og greb ind i opdelingen af markederne og indfly
delsessfærerne på et tidspunkt, hvor verden allerede var opdelt
mellem de gamle imperialistiske magter. Men allerede ved det
20. århundredes begyndelse havde Tyskland overfløjet England
med hensyn til industriel udvikling og erobret andenpladsen i
hele verden og førstepladsen i Europa. Tyskland begyndte at
trænge England og Frankrig til side på verdensmarkedet. For
andringen i det økonomiske og militære styrkeforhold mellem
de vigtigste kapitalistiske stater satte en nyopdeling af verden
på dagsordenen. I kampen om nyopdeling af verden tørnede
Tyskland, som var i forbund med Østrig-Ungarn og Italien,
sammen med England. Frankrig og Tsar-Rusland, som var af
hængigt af disse magter.
Tyskland stræbte efter at fratage England og Frankrig en del af deres ko
lonier, efter at fortrænge England fra det Nære Østen og gøre ende på Eng
lands herredomme på havet; det ville yderligere tage Ukraine, Polen og de
baltiske områder fra Tsar-Rusland og underlægge sig hele Mellem- og Sydøsteuropa. England stræbte på den anden side efter at udelukke den tyske kon
kurrence fra verdensmarkedet og at tiltvinge sig eneherredømmet i det Nære
Østen og på det afrikanske kontinent. Frankrig havde sat sig som mål at til
bageerobre Elsass-Lothringen, som Tyskland havde taget i 1870—71, og at be*) V. /. Lenin, Beretning om revision af partiprogrammet og partinavnet på
RKP(b)’s 7. kongres, se Værker, bd. 27, s. 106, russisk.

ma'gtige sig Saarområdet. Også Tsar-Rusland og de øvrige krigsførende bor
gerlige stater forfulgte erobringsplaner.

Kampen mellem de to imperialistiske blokke — den engelsk
franske og den tyske — om verdens nyopdeling berørte alle
imperialistiske landes interesser og førte følgelig til en verdens
krig, hvori senere også Japan, USA og andre lande deltog. Den
første verdenskrig var på begge sider en imperialistisk krig.
Krigen rystede den kapitalistiske verden i dens grundvold.
Den var af langt større omfang end alle tidligere krige i men
neskehedens historie.
Krigen var en uhyre rigdomskilde for monopolerne. Især
kapitalisterne i USA tjente på den. Alle de amerikanske mono
polers profitter var i 1917 tre til fire gange så store som i 1914.
I de fem krigsår (1914—18) skrabede de amerikanske monopoler
profitter til sig på over 35 milliarder dollars (før skatterne var
betalt). De største monopoler forøgede deres profitter til det
10—20-dobbelte og mere til.
Befolkningen i de lande, der deltog aktivt i krigen, udgjorde omtrent 800
millioner mennesker. Rundt regnet 70 millioner stod under våben. Krigen
kostede lige så mange menneskeliv, som samtlige europæiske krige har kræ
vet i løbet af tusind år. Antallet af døde udgjorde 10 millioner, antallet af
sårede og invaliderede var på mere end 20 millioner. Millioner af mennesker
omkom af sult og epidemier. Krigen medførte uhyre tab for de krigsførende
landes økonomi. De krigsførende landes umiddelbare krigsomkostninger ud
gjorde for hele krigen (1914—18) 208 milliarder dollars (i de dengang gæl
dende priser).
Under krigen voksede monopolernes betydning, og statsapparatets under
ordning under monopolerne blev forstærket. Statsapparatet blev udnyttet af
de store monopoler til at sikre dem maksimalprofitter. Krigstidens »regule
ring« af det økonomiske liv tjente til at berige de store monopoler. Desuden
blev arbejdsdagen forlænget i en række lande; der blev indført såvel strejke
forbud som kaserneregimente og tvangsarbejde på arbejdspladserne. De
statslige rustningsordrer, som blev dækket på statsbudgettet, var en hoved
kilde til profitterne, der voksede ud over alle grænser. Krigsomkostningerne
slugte en uhyre andel af nationalindkomsten og blev fremfor alt dækket ind
ved forhøjede skatter på den arbejdende befolkning. Størstedelen af de mid
ler, der var bestemt til krigsproduktionen, gik lige i monopolherrernes lom
me, enten i form af betaling for rustningsordrerne eller som afdragsfri lån og
subventioner. De priser, der blev betalt for rustningsordrerne, sikrede mono
polerne kæmpeprofitter. Lenin kaldte rustningsleverancerne for legalt tyveri
af statens penge. Monopolerne berigede sig ved at sænke reallønnen ved hjælp
af inflation og ved direkte udplyndring af de besatte områder. Under krigen
blev levnedsmidler og andre nødvendighedsvarer rationeret i de europæiske
lande. Dette betød, at den arbejdende befolknings forbrug blev begrænset til
sulterationer.

Krigen forøgede massernes elendighed og lidelser voldsomt,
skærpede klassemodsætningerne og førte til et opsving i arbej
derklassens og de arbejdende bønders revolutionære kamp i de
kapitalistiske lande. Desuden bredte krigen, der fra en europæisk
krig var blevet en verdenskrig, sig også til imperialismens bag
land, det vil sige til kolonierne og de afhængige lande, hvorved
foreneisen af den revolutionære bevægelse i Europa og den
nationale befrielsesbevægelse blandt folkene i Østen blev lettere.
Krigen svækkede verdenskapitalismen. »Den europæiske krig,«
skrev Lenin, »betyder en vældig historisk krise, begyndelsen til
en ny epoke. Som enhver krise har krigen skærpet de dybt
liggende indre modsigelser og bragt dem frem i lyset.«1) Krigen
fremkaldte et mægtigt opsving i den anti-imperialistiske, revolu
tionære bevægelse.
Den store socialistiske oktoberrevolutions sejr og verdens op
spaltning i to systemer: det kapitalistiske og det socialistiske.
Den proletariske revolution gennembrød imperialismens front
første gang i Rusland, som viste sig at være det svageste led i im
perialismens kæde. Rusland var et knudepunkt for alle imperial
ismens indre modsætninger. I Rusland forenedes kapitalens al
magt med tsarregimets despoti, med feudale levn og med kolonial
undertrykkelse af de ikke-russiske folk. Lenin karakteriserede
tsarismen som »militær-feudal imperialisme«.
Tsar-Rusland var en reserve for den vestlige imperialisme, dels
som investeringsområde for den udenlandske kapital, der havde
sat sig på de afgørende industrigrene — udvindingen af brænd
stoffer og metaller —, dels som den vestlige imperialismes østlige
støttepunkt, som forbandt Vestens finanskapital med Østens kolo
nier. Tsarismens og den vestlige imperialismes interesser havde
filtret sig sammen i en eneste knude af imperialistiske interesser.
Den russiske industris stærke koncentration og eksistensen af
et revolutionært parti som det kommunistiske gjorde Ruslands
arbejderklasse til en mægtig kraft i landets politiske liv. Det rus
siske proletariat havde en så betydelig forbundsfælle som de fat
tige bønder, der udgjorde det vældige flertal af bondebefolknin
gen. Under disse betingelser måtte den borgerlig-demokratiske
revolution i Rusland uundgåeligt vokse over i den socialistiske
revolution, antage international karakter og ryste imperialismen
i dens grundvold.
*) V. /. Lenin, Den dodc chauvinisme og den levende socialisme, se Værker,
bd. 21, s. 81, russisk.

Den store socialistiske Oktoberrevolutions internationale betyd
ning består for det første i, at den har gennembrudt imperial
ismens front, styrtet det imperialistiske bourgeoisi i et af de stør
ste kapitalistiske lande og for første gang i historien bragt prole
tariatet til magten; for det andet i, at den ikke blot har rystet
imperialismen i undertrykkerlandene, men også har rettet et slag
mod imperialismens bagland og undergravet dens herredømme i
kolonierne og de afhængige lande; for det tredie i, at den svæk
kede imperialismens magt i undertrykkerlandene og rystede dens
herredømme i kolonierne og derved satte spørgsmålstegn ved
verdensimperialismens eksistens overhovedet.
Den store socialistiske Oktoberrevolution betød et afgørende
vendepunkt i menneskehedens historie; den indledte en ny epoke,
omfattende de proletariske revolutioner i imperialismens lande og
den nationale befrielsesbevægelse i kolonierne. Oktoberrevolutio
nen befriede det arbejdende folk på en sjettedel af jorden for
kapitalens åg. Dette betød verdens opspaltning i to systemer: det
kapitalistiske og det socialistiske. Verdens opspaltning i to syste
mer er det klareste udtryk for kapitalismens almene krise. Som
følge af verdens opspaltning i to systemer opstod et principielt
nyt modsætningsforhold af verdenshistorisk betydning: modsæt
ningen mellem den døende kapitalisme og den voksende social
isme. Kampen mellem de to systemer — kapitalismen og social
ismen — er blevet af afgørende betydning i den nuværende epoke.
J. V. Stalin udtalte som karakteristik af kapitalismens almene
krise: »Dette betyder fremfor alt, at den imperialistiske krig og
dens følger har fremskyndet kapitalismens rådnen og rystet dens
ligevægt, at vi i dag lever i en epoke med krige og revolutioner, at
kapitalismen allerede er ophørt at være det eneste og altomfat
tende verdensøkonomiske system, at der ved siden af det kapi
talistiske økonomiske system består det socialistiske system, som
vokser og trives, som står over for det kapitalistiske system og ved
sin blotte eksistens demonstrerer kapitalismens rådnen og ryster
dens grundlag.«1)
De første år efter krigen 1914—18 var en periode, hvor de kapi
talistiske landes økonomiske liv var ude i et fuldstændigt kaos,
en periode med forbitret kamp mellem proletariatet og bour
geoisiet. Som følge af de rystelser, verdenskapitalismen havde
været udsat for, og under umiddelbar påvirkning fra den store
1) J. Stalin, Politisk Beretning fra Centralkomiteen til SUKP(b)’s 16. kongres,
se Værker, bd. 12, s. 246, russisk.

socialistiske Oktoberrevolution blussede en række revolutioner
og revolutionære aktioner op såvel på det europæiske kontinent
som i de koloniale og halvkoloniale lande. Denne vældige revo
lutionære bevægelse, den sympati og hjælp, som de arbejdende
masser i hele verden ydede Sovjetrusland, betingede, at alle ver
densimperialismens forsøg på at kvæle verdens første socialistiske
republik brød sammen. I årene 1920—21 blev de vigtigste kapi
talistiske lande ramt af en hård økonomisk krise.
Efter at den kapitalistiske verden var kommet ud af efterkrigs
tidens økonomiske kaos, begyndte i 1924 en periode med relativ
stabilisering. Det revolutionære opsving blev afløst af en midler
tidig ebbe i revolutionen i forskellige europæiske lande. Delte var
en forbigående, delvis stabilisering af kapitalismen, som blev op
nået gennem forstærket udbytning af den arbejdende befolkning.
Under den kapitalistiske »rationaliserings« skalkeskjul skete der
en voldsom forøgelse af arbejdsintensiteten. Den kapitalistiske
stabilisering medførte uundgåeligt en skærpelse af modsætnin
gerne mellem arbejderne og kapitalisterne, mellem imperialismen
og kolonifolkene og mellem imperialisterne i de forskellige lande.
Den økonomiske verdenskrise, der begyndte i 1929, satte punk
tum for den kapitalistiske stabilisering.
Samtidig gik Sovjetunionens folkehusholdning uafladeligt frem,
uden kriser og katastrofer. Sovjetunionen var dengang det eneste
land, hvor der hverken fandtes kriser eller andre af kapitalismens
modsigelser. Sovjetunionens industri udviklede sig støt i et tempo,
som man aldrig havde set mage til. I 1938 var industriproduktio
nen i Sovjetunionen vokset til 908.8 pct. i sammenligning med
produktionen i 1913, i USA derimod kun til 120 pct., i England
til 113,3 pct., og i Frankrig var den faldet til 93,2 pct. En sam
menligning mellem den økonomiske udvikling i Sovjetunionen
og i de kapitalistiske lande viser med al tydelighed det socialisti
ske økonomiske systems afgørende fortrin og lader erkende, at
det kapitalistiske system er dømt til undergang.
De erfaringer, der er gjort i USSR, viser, at det arbejdende folk
med held kan regere landet uden bourgeoisiet og mod dette, og at
det kan opbygge og lede det økonomiske liv. Hvert eneste år med
fredelig kappestrid mellem socialismen og kapitalismen under
graver og svækker kapitalismen og styrker socialismen.
Da verdens første socialistiske stat opstod, kom der et nyt mo
ment ind i udviklingen af det arbejdende folks revolutionære
kamp. Sovjetunionen er et vældigt tiltrækningscentrum, omkring
hvilket folkenes revolutionære og nationale befrielseskamp mod

imperialismen samler sig lil en fælles front. Den internationale
imperialisme stræber efter at kvæle eller i det mindste svække
den socialistiske stat. Imperialismens lejr søger at overvinde sine
egne indre vanskeligheder og modsætninger ved at udløse en krig
mod USSR. I kampen mod imperialismens rænker støtter Sovjet
unionen sig på sin egen økonomiske og militære styrke og på det
internationale proletariats bistand.
Den historiske erfaring viser med hensyn til kampen mellem
de to systemer, at det socialistiske økonomiske systems sejr over
kapitalismen er sikret på basis af en fredelig kappestrid. 1 sin
udenrigspolitik bygger sovjetstaten på muligheden af de to syste
mers — kapitalismens og socialismens — fredelige sameksistens
og fører en fast fredspolitik i forholdet mellem folkene.
Krisen i imperialismens kolonisystem. Krisen i imperialismens
kolonisystem er en del af kapitalismens almene krise. Denne krise,
der opstod i tiden omkring den første verdenskrig, udvides og
uddybes stadig mere. Krisen i imperialismens kolonisystem består
i en heftig skærpelse af modsætningsforholdet mellem de imperia
listiske magter på den ene side og kolonierne og de afhængige
lande på den anden side og i udviklingen af den nationale befriel
sesbevægelse, som de undertrykte folk i disse lande fører under
industriproletariatets ledelse.
Under kapitalismens almene krise vokser koloniernes betydning
som kilde til monopolernes maksimalprofitter. Skærpelsen af
kampen mellem imperialisterne indbyrdes om afsætningsmarke
der og indflydelsessfærer og skærpelsen af de indre vanskeligheder
og modsætninger i de kapitalistiske lande fører til, at imperiali
sternes pres på kolonierne forstærkes, og at udbytningen af fol
kene i de koloniale og afhængige lande tiltager.
Den første verdenskrig fremskyndede stærkt den industrielle ud
vikling i kolonierne, idet eksporten af industrivarer fra hoved
landene gik stærkt ned. I perioden mellem de to verdenskrige
fortsatte kapitalismens udvikling i kolonierne som følge af den
forøgede kapitaleksport til de efterblevne lande. I sammenhæng
hermed voksede proletariatet i kolonierne.
Det samlede antal industriforetagender i Indien voksede fra 2874 i 1914 til
10.466 i 1939. Derved steg også antallet af fabrikarbejdere. Antallet af arbej
dere i Indiens forarbejdende industri beløb sig i 1914 til 951.000 og i 1939 til
1.751.100. Det samlede antal arbejdere i Indien androg i 1939 rundt regnet 5
millioner, iberegnet minearbejdere, jernbanefolk, søfolk og plantagearbejdere.
I Kina (uden Manchuriet) voksede antallet af industriforetagender (med 30
arbejdere eller mere) fra 200 i 1910 til 2.500 i 1937; antallet af arbejdere i

disse foretagender voksede fra 150.000 i 1910 til 2.750.000 i 1937. Iberegnet
det industrielt højere udviklede Manchuriet androg antallet af arbejdere i
Kinas industri og transportvæsen kort før den anden verdenskrig omkring 4
millioner (når bortses fra småvirksomheder). Også i Indonesien, Malaya, i de
afrikanske og andre kolonier voksede industriproletariatet betydeligt.
Under kapitalismens almene krise skærpes udbytningen af arbejderklassen
i kolonierne. Ifølge en kommission, som i 1929—31 undersøgte de indiske ar
bejderes forhold, tjener en jævn arbejderfamilie netop så meget, at hvert
familiemedlems andel kun udgør ca. halvdelen af, hvad det koster at under
holde en fange i et af Bombays fængsler. Arbejdernes store masse kommer i
gældsslaveri hos ågerkarle. Tvangsarbejde fandt vid udbredelse i kolonierne,
især i udvindingsindustrien og i landbruget (på plantagerne).

Arbejderklassens vækst i kolonierne og skærpelsen af folkenes
nationale befrielseskamp i disse lande undergraver imperialismens
positioner i bund og grund og betegner et nyt udviklingstrin for
den nationale befrielsesbevægelse i kolonierne. Lenin erklærede,
at efter den store socialistiske Oktoberrevolutions sejr, der gen
nembrød verdensimperialismens front, er en ny epoke med kolo
niale revolutioner begyndt. Medens den nationale befrielseskamp
tidligere endte med oprettelsen af bourgeoisiets herredømme og
dermed banede vej for en friere udvikling af kapitalismen, er det
i dag under kapitalismens almene krise sådan, at de nationale og
koloniale revolutioner, som gennemføres under proletariatets le
delse, fører til oprettelse af folkets herredømme, hvilket sikrer,
at landet udvikler sig frem til socialismen uden at gennemgå det
kapitalistiske udviklingsstadium.
Som ovenfor fremstillet hæmmer imperialismen den økonomiske
udvikling i kolonierne trods en vis udvikling af industrien. I disse
lande sker der stadig ingen udvikling af sværindustrien; de bliver
ved med at være landbrugs- og råstofområder for undertrykker
landene. Imperialismen bevarer de feudale levn i kolonierne og
betjener sig af disse til at forstærke udbytningen af de undertrvkte folk. En vis udvikling af kapitalistiske forhold på landet
medfører, at naturaløkonomien ødelægges, men forøger kun ud
bytningen og forarmelsen af bønderne. Kampen mod feudalismens
levn er grundlaget for den borgerlig-demokratiske revolution i
kolonierne. Den borgerlig-demokratiske revolution i kolonierne
retter sig ikke blot mod den feudale undertrykkelse, men samtidig
også mod imperialismen. De feudale levn i kolonierne kan ikke
afskaffes, uden at den imperialistiske undertrykkelse tilintetgøres
ad revolutionær vej. Den koloniale revolution er en forening af
to revolutionære strømninger, kampen mod de feudale levn og
kampen mod imperialismen. Som følge heraf er bønderne, som

udgør flertallet af befolkningen i kolonierne, en overordentlig
stærk kraft i den koloniale revolution.
Arbejderklassen, der som konsekvent modstander af imperial
ismen formår at forene bøndernes millionmasser og at fuldende
revolutionen, bliver hegemon (leder) for revolutionen i kolonierne.
Forbundet mellem arbejdere og bønder under arbejderklassens
ledelse er den afgørende forudsætning for et heldigt udfald af
de undertrykte kolonifolks nationale befrielseskamp.
En vis del af det indfødte bourgeoisi, det såkaldte kompradorbourgeoisi, virker som formidler mellem den udenlandske kapital
og det lokale marked og er et direkte agentur for den udenlandske
imperialisme. Derimod kan det nationale bourgeoisi i kolonierne,
hvis interesser lider skade på grund af den udenlandske kapital, i
et vist stadium af revolutionen støtte kampen mod imperialismen.
Dog er det nationale bourgeoisi i kolonierne svagt og ikke konse
kvent i kampen mod imperialismen.
Den store socialistiske Oktoberrevolution fremkaldte en hel
række stærke nationale befrielsesbevægelser i Kina, Indonesien,
Indien og andre lande. Den har indledt en ny epoke, epoken
med koloniale revolutioner, som ledes af proletariatet.
Skærpelsen af markedsproblemet, den kroniske underudnyt
telse af industrikapaciteten og den kroniske massearbejdsløshed.
Den fremadskridende skærpelse af markedsproblemet og den der
af følgende kroniske underudnyttelse af industrikapaciteten og
den kroniske massearbejdsløshed er et fast træk i kapitalismens
almene krise.
Skærpelsen af markedsproblemet under kapitalismens almene
krise er navnlig fremkaldt af, at enkelte lande har skilt sig ud
af imperialismens verdenssystem. At Rusland med sine kæmpe
mæssige afsætningsmarkeder og råstofkilder skilte sig ud fra det
kapitalistiske system måtte nødvendigvis indvirke på de økono
miske forhold i den kapitalistiske verden. Den moderne kapital
ismes økonomiske grundlov bevirker uundgåeligt en tiltagende
forarmelse af det arbejdende folk, hvis levestandard af kapitali
sterne holdes nede på et meget lavt niveau, hvorved markedspro
blemet yderligere skærpes. Markedsproblemets skærpelse skyldes
tillige, at der i kolonierne og i de afhængige lande udvikles en
national kapitalisme, som med held konkurrerer på markederne
med de gamle kapitalistiske lande. Også udfoldelsen af folkenes
befrielseskamp i de koloniale lande vanskeliggør de imperialistiske
staters stilling på de udenlandske markeder.
Resultatet er, at medens der tidligere skete en udvidelse af

markedet, så opstod der i perioden mellem de to verdenskrige en
relativ stabilitet af markederne, samtidig med at kapitalismens
produktionsmuligheder voksede. Dette måtte skærpe alle kapital
ismens indre modsigelser til det yderste. »Denne modsigelse mel
lem produktionsmulighedernes vækst og markedernes relative
stabilitet ligger til grund for, at markedsproblemet nu er kapital
ismens hovedproblem. Skærpelse af markedsproblemet m. h. t.
afsætningsmarkeder i almindelighed, m. h. t. udenrigsmarkeder
i særdeleshed og ganske specielt m. h. t. markeder for kapitaleks
port — det er betegnende for kapitalismens nuværende situation.
Det er også den egentlige forklaring på, at underudnyttelsen af
fabrikkernes og værkernes kapacitet er blevet en almindelig fore
teelse.«1)
Tidligere var det kun under de økonomiske kriser, at industri
kapaciteten ikke blev udnyttet fuldt ud. For kapitalismens almene
krise er den kroniske underudnyttelse af industrikapaciteten ka
rakteristisk.
I fremgangsperioden fra 1925—29 blev således den forarbejdende industris
produktionskapacitet kun udnyttet til 80 pct. i USA. I årene 1930—34 sank
udnyttelsen af den forarbejdende industris produktionskapacitet til 60 pct. I
denne sammenhæng må man lægge mærke til, at den borgerlige statistik i
USA ved beregningen af den forarbejdende industris produktionskapacitet
ikke har medtaget virksomheder, som lå stille i længere perioder, og at de
lagde virksomheder, der arbejdede i eet skift, til grund.

Den kroniske massearbejdsløshed er snævert forbundet med
den kroniske underudnyttelse af industrikapaciteten. Før den før
ste verdenskrig voksede den industrielle reservearmé i kriseårene,
men blev i fremgangsårene formindsket til en relativt ringe stør
relsesorden. Under kapitalismens almene krise antager arbejds
løsheden kæmpemæssige dimensioner og forbliver også på et højt
niveau i de år, hvor oplivningen og den økonomiske fremgang
foregår. Den industrielle reservearmé blev en stående millionhær
af arbejdsløse.
Under industriens højeste opsving i tiden mellem de to verdenskrige — i
1929 — androg antallet af helt arbejdsløse i USA ca. 2 millioner, men i de
følgende år, lige til den anden verdenskrig, nåede det aldrig ned under 8
millioner. I tiden fra 1922 til 1938 nåede antallet af helt arbejdsløse medlem
mer af arbejdsløshedskasserne i England ikke ned under 1,2 millioner om
året. Millioner af arbejdere levede kun af tilfældig beskæftigelse eller var på
nedsat arbejdstid.

1) J. V. Stalin: Politisk beretning fra Centralkomitéen på SUKP(b)’s 15. kon
gres, se Værker, bd. 10, s. 275, russisk.

Den kroniske massearbejdsløshed forringer arbejderklassens
forhold ganske overordentligt. l)en langvarige arbejdsløshed bli
ver arbejdsløshedens hovedform. Den kroniske massearbejdsløs
hed giver kapitalisterne mulighed for at forøge arbejdsintensiteten til det yderste, at sætte de arbejdere, som er udsuget af det
umådeligt anstrengende arbejde, på porten og i stedet antage nye,
kraftigere og sundere arbejdere. Derved formindskes den »ar
bejdsdygtige alder« og varigheden af arbejderens beskæftigelse på
virksomhederne betydeligt. De beskæftigede arbejderes bekym
ring for morgendagen vokser. Kapitalisterne udnytter den kroni
ske massearbejdsløshed til at sænke de beskæftigede arbejderes
lønninger stærkt. Arbejderfamiliens indtægter forringes også ved,
at antallet af arbejdende familiemedlemmer formindskes.
Efter borgerlige statistikeres opgivelser var arbejdsløshedens vækst i USA
i årene 1920—33 ledsaget af en formindskelse af den gennemsnitlige årsløn
for arbejdere beskæftiget ved industri, byggeri og jernbanetransport, idet løn
nen sank fra 1483 dollars i 1920 til 915 dollars i 1933, det vil sige med 38,3
pct. De arbejdsløse familiemedlemmer må leve på de arbejdende familiemed
lemmers knappe løn. Fordeler man den samlede lønsum ikke blot på de be
skæftigede, men på alle arbejdere, d. v. s. såvel på de beskæftigede som på de
arbejdsløse, viser det sig, at lønnen pr. arbejder (iberegnet de arbejdsløse)
med arbejdsløshedens vækst faldt fra 1332 dollars i 1920 til 497 dollars i
1933, det vil sige med 62,7 pct.

Den kroniske massarbejdsløshed indvirker også stærkt på bøn
dernes forhold. For det første indsnævrer den hjemmemarkedet og
formindsker bybefolkningens efterspørgsel efter landbrugspro
dukter. Dette medfører en uddybelse af landbrugskriserne. For
det andet forværrer den forholdene på arbejdsmarkedet og gør
det vanskeligere for de ruinerede bønder, som vandrer til byen for
at søge arbejde, at vinde indpas i industrien. Som følge heraf vok
ser den agrariske overbefolkning og bøndernes forarmelse. Den
kroniske massearbejdsløshed vidner ligesom den kroniske under
udnyttelse af industrikapaciteten om kapitalismens fremadskri
dende rådnen, om dens manglende evne til at udnytte samfundets
produktivkræfter.
Den tiltagende udbytning af arbejderklassen og det stærke
fald i dens levestandard under kapitalismens almene krise med
fører, at modsætningen mellem arbejde og kapital skærpes stadig
mere.
Uddybelsen af overproduktionskriserne og forandringerne i
den kapitalistiske cyklus. Afsætningsmarkedernes indsnævring og
udviklingen af den kroniske massearbejdsløshed samtidig med

produktionsmulighedernes vækst skærper kapitalismens indre
modsigelser ganske overordentligt, uddyber overproduktionskri
serne og fører til væsentlige forandringer i den kapitalistiske
cyklus.
Disse forandringer er af følgende art: cyklus’ varighed forkor
tes, og som følge heraf bliver kriserne hyppigere; krisernes dybde
og skarphed tiltager, hvilket giver sig udtryk i, at produktionen
falder mere, at arbejdsløsheden vokser yderligere, o. s. v.; vejen
ud af krisen bliver vanskeliggjort, i sammenhæng dermed forlæn
ges krisefasens varighed, depressionsfasen holder sig længere,
fremgangen bliver mere og mere ustadig og af stadig kortere va
righed.
Før den første verdenskrig indtraf de økonomiske kriser sæd
vanligvis med 10—12 års mellemrum, og kun nu og da efter 8 års
forløb. I perioden mellem de to verdenskrige, fra 1920 til 1938, det
vil altså sige i løbet af 18 år, forekom der tre økonomiske kriser:
fra 1920 til 1921, fra 1929 til 1933 og fra 1937 til 1938.
Produktionens indskrænkning bliver af stadig større målestok
fra krise til krise. Produktionen i USAs forarbejdende industri
sank under krisen 1907—08 med 16,4 pct. (målt fra maksimum
før krisen til minimum under krisen), medens den under krisen
1920—21 faldt med 23 pct. og under krisen 1929—33 med 47,1
pct.
Den økonomiske krise 1929—33 var den dybeste overproduktionskrise. Det skyldtes kapitalismens almene krises indflydelse.
»Den nuværende krise«, sagde Ernst Thalmann, »er en cyklisk
krise inden for det kapitalistiske systems almene krise i monopol
kapitalismens tidsalder. Iler må vi forstå den dialektiske veksel
virkning mellem den almene krise og den periodiske krise. På den
ene side antager den periodiske krise heftige og hidtil ukendte for
mer, fordi den forløber på kapitalismens almene krises grundlag,
fordi den beherskes af monopolkapitalismens betingelser. På den
anden side virker den periodiske krises ødelæggelser igen uddy
bende og fremskyndende på det kapitalistiske systems almene
krise.«1)
Den økonomiske krise fra 1929—33 omfattede alle den kapita
listiske verdens lande uden undtagelse. Som følge heraf viste det
sig umuligt for det ene land at manøvrere på de andre landes be
kostning. Med størst voldsomhed ramte krisen den moderne kapi’) Ernst Thalmann, Folkerevolution over Tyskland, tale på KPD’s central
komitémøde den 15. januar 1931, tysk.

talismes betydeligste land, Amerikas Forenede Stater. Den indu
strielle krise i de vigtigste kapitalistiske lande forbandt sig med
landbrugskrisen i landbrugslandene, hvilket medførte en uddybbelse af den økonomiske krise som helhed. Krisen 1929—33 var
den dybeste og hårdeste af alle økonomiske kriser i kapitalismens
historie. Industriproduktionen sank med 36 pct. i hele den kapita
listiske verden under eet, i nogle lande endog mere. Verdenshan
delens omsætning sank til en trediedel. De kapitalistiske landes
finanser kom fuldstændig i uorden.
Under den kroniske massearbejdsløsheds betingelser fører de
økonomiske kriser til en vældig vækst i antallet af arbejdsløse.
Da produktionen lå på sit laveste niveau, i 1932, var procenten af helt
arbejdsløse efter officielle opgivelser 32 i USA og 22 i England. I Tyskland
nåede procenten af helt arbejdsløse fagforeningsmedlemmer 43,8 i 1932, og
22,6 pct. var på nedsat arbejdstid. Efter officielle opgivelser androg det abso
lute antal helt arbejdsløse i 1932 i USA 13,2 millioner, i Tyskland 5,5 millio
ner og i England 2,8 millioner. I hele den kapitalistiske verden talte man i
året 1933 30 millioner helt arbejdsløse. Antallet af delvis arbejdsløse var
uhyre stort. Således var der i februar 1932 11 millioner delvis arbejdsløse i
USA.

Den kroniske underudnyttelse af industriens kapacitet og den
voldsomme forarmelse af masserne vanskeliggør vejen ud af kri
sen. Den kroniske underudnyttelse af industrikapacileten indsnævrer rammerne for fornyelse og udvidelse af den faste kapital
og vanskeliggør overgangen fra depression til genoplivning og til
fremgang. 1 samme retning virker den kroniske massearbejdsløs
hed og politikken med høje monopolpriser, som sætter grænser for
en udvidelse af salget af masseforbrugsvarer. I forbindelse hermed
forlænges krisefasen. Medens kriserne tidligere var overstået på et
eller to år, varede krisen 1929—33 mere end fire år.
Oplivningen og fremgangen, som indtrådte efter krisen 1920—
21, kom meget uregelmæssigt og blev gentagne gange afbrudt af
partielle kriser. I USA indtraf der partielle overproduktionskriser i
1924 og 1927. I England og Tyskland sank produktionen betyde
ligt i 1926. Efter krisen 1929—33 fulgte dog ingen sædvanlig de
pression, men en depression af særlig art, som ikke medførte
nogen ny fremgang eller nogen ny opblomstring af industrien,
selv om denne heller ikke igen nåede det laveste niveau. Efter
denne særlige form for depression indtrådte der en vis oplivning,
som dog ikke førte til nogen opblomstring på et nyt, højere niveau.
Industrien i den kapitalistiske verden havde omkring midten af
1937 kun nået 95—96 pct. af niveauet i 1929; derefter udbrød der

en ny økonomisk krise, som begyndte i USA og derfra bredte sig
til England, Frankrig og en række andre lande.
Industriproduktionen var i 1938 faldet til 72 pct. af 1929-niveauet i USA, i
Frankrig til 70 pct. Den kapitalistiske verdens samlede industriproduktion var
i 1938 10,3 pct. lavere end i 1937.

Krisen 1937—38 adskilte sig navnlig fra krisen 1929—33 ved,
at den ikke udbrød efter en periode med industriel fremgang, som
det var tilfældet i 1929, men derimod efter en depression af særlig
art og efter en vis oplivning. Yderligere begyndte denne krise i en
periode, hvor Japan havde begyndt krig i Kina, og hvor Tyskland
og Italien omstillede deres økonomi til krigsøkonomi, og hvor også
alle andre kapitalistiske lande begyndte at omstille sig med krig
for øje. Dette betød, at kapitalismen havde langt ringere ressour
cer til en normal udvej af denne krise end i kriseperioden 1929
—33.
Under kapitalismens almene krise bliver landbrugskriserne hyp
pigere og dybere. Efter landbrugskrisen i første halvdel af tyverne
begyndte i 1928 en ny dybtgående landbrugskrise, som varede lige
til den anden verdenskrig. Den relative overproduktion af land
brugsprodukter fremkaldte et betydeligt prisfald, som forringede
bøndernes forhold.
I 1921 faldt indekset for de priser, som farmerne i USA opnåede for deres
varer, til 58,5 pct. af priserne i 1920, og i 1932 lå det på 43,6 pct. af niveauet i
1928. I sammenhæng hermed faldt landbrugsproduktionens omfang betyde
ligt, og bøndernes indtægter forringedes. Agerbrugets produktion sank i USA
i 1934 til 67,9 pct. af niveauet i 1928, og til 70,6 pct. af niveauet i 1920.

De brede bondemassers forarmelse og voksende elendighed be
virker, at de revolutionære stemninger tiltager blandt bønderne,
og ansporer dem til kamp mod kapitalismen under arbejderklas
sens ledelse.
Under kapitalismens almene krise har den forcerede oprustning
og verdenskrigene, som monopolerne udnytter til at sikre sig
maksimalprofitter, en betydelig indflydelse på forløbet af den ka
pitalistiske reproduktion og hele den kapitalistiske cyklus. 1 den
første tid kan oprustningen og inflationen føre til en forbigående
konjunkturoplivning. Krigsforberedelsen kan forhale et kapitali
stisk lands indtræden i en økonomisk krise. Dog kan krigene og
militariseringen af økonomien ikke redde den kapitalistiske øko
nomi fra kriserne. De er tværtimod særdeles væsentlige faktorer,
som uddyber og skærper de økonomiske kriser. Verdenskrigene
medfører en uhørt tilintetgørelse af produktivkræfter og samfunds

mæssig rigdom: ødelæggelse af fabrikker og værker, tilintetgørelse
af materielle forråd og af menneskeliv. Krigen forøger det arbej
dende folks fattigdom og ujævnheden og skævheden i den kapita
listiske økonomis udvikling og skaber dermed forudsætningerne
for nye og dybere overproduktionskriser.
Ligeledes skaber den forcerede oprustning og krigsforberedel
serne, som forbigående udskyder krisens indtræden, forudsætnin
gerne for, at krisen udbryder i endnu skarpere form. Økonomiens
militarisering betyder en udvidelse af produktionen af våben og
udrustning til de væbnede styrker gennem indskrænkning af frem
stillingen af produktionsmidler og masseforbrugsvarer, den bety
der umådelige skatteforhøjelser og dyrtid; dette fører uundgåeligt
til en afgørende indskrænkning af befolkningens forbrug og læg
ger grunden til en ny økonomisk krise.
Den stadig stærkere rådnen under kapitalismens almene krise
ytrer sig også i et almindeligt fald i produktionens tempo. Indu
striproduktionens væksttempo i den kapitalistiske verden steg i
perioden fra 1890 til 1913 med gennemsnitligt 3,7 pct. om året, og
fra 1913 til 1929 med 2,4 pct. I perioden fra 1929 til 1938 steg pro
duktionen imidlertid ikke, men gik tværtimod tilbage.
Under kapitalismens almene krise forer det monopolistiske bourgeosi, som søger at udskyde det kapitalistiske systems sammen
brud og opretholde sit eget herredømme, et rasende angreb på det
arbejdende folks levestandard og indfører politistatsmetoder. I
alle vigtige kapitalistiske lande fremskyndes den statsmonopolisti
ske kapitalismes udvikling.
Da bourgeoisiet ikke længere formåede at opretholde sin magt
på den gamle manér ved hjælp af parlamentarismen og det borger
lige demokrati, oprettede det fascistiske regimer i en række lande
— i Italien, Tyskland og Japan og andre lande. Fascismen er det
åbne terroristiske diktatur af finanskapitalens mest reaktionære
og aggressive grupper. Fascismen sætter sig som mål indadtil at
ødelægge arbejderklassens organisationer og kvæle alle frem
skridtsvenlige kræfter og udadtil at forberede og udløse erobrings
krigen om verdensherredømmet. Disse mål søger fascismen at na
ved hjælp af terror og social demagogi.
Den økonomiske verdenskrise 1929—33 og krisen 1937—38
førte altså til en særlig heftig skærpelse af modsætningerne såvel
inden for hvert enkelt kapitalistisk land som mellem de kapitali
stiske lande indbyrdes. De imperialistiske stater søgte en udvej af
disse modsætninger ved at forberede en krig om verdens nyopde
ling.

SAMMENFATNING
1. Kapitalismens almene krise er hele det kapitalistiske ver
denssystems altomfattende krise. Den omfatter såvel økono
mien som politikken. Dens grundlag er på den ene side den
stadig tiltagende opløsning i kapitalismens økonomiske ver
denssystem og på den anden side den voksende økonomiske
magt hos de lande, der er udskilt fra kapitalismen.
2. Kapitalismens almene krise omfatter en hel historisk
periode, hvis indhold er kapitalismens undergang og socialis
mens sejr i verdensmålestok. Kapitalismens almene krise be
gyndte i tiden omkring den første verdenskrig, især som følge
af, at Sovjetunionen skilte sig ud af det kapitalistiske system.
3. Den store socialistiske Oktoberrevolution betød et afgø
rende vendepunkt i menneskehedens historie, en vending fra
den gamle kapitalistiske verden til den nye socialistiske ver
den. Verdens opspaltning i to systemer — det kapitalistiske
og det socialistiske — og kampen mellem disse er det grund
læggende kendetegn for kapitalismens almene krise. Med
verdens opspaltning i to systemer dannede der sig to økono
miske udviklingslinier: medens det kapitalistiske system mere
og mere indviklede sig i uløselige modsigelser, er det sociali
stiske system i stadig fremgang, uden kriser og katastrofer.
4. Krisen i imperialismens kolonisystem er en bestanddel
af kapitalismens almene krise. Denne krise består i udviklin
gen af den nationale befrielseskamp, som ryster kapitalismens
grundpiller i kolonierne. I spidsen for de undertrykte folks
nationale befrielseskamp træder arbejderklassen frem. Den
store socialistiske Oktoberrevolution har vakt de undertrykte
folk til revolutionær aktivitet og indledt de koloniale revolu
tioners periode, hvor proletariatet har ledelsen.
5. Under kapitalismens almene krise skærpes markeds
problemet som følge af enkelte landes udskillelse fra impe
rialismens system, den arbejdende befolknings stadig vok
sende forarmelse og kapitalismens udvikling i kolonierne.
Den kroniske underudnyttelse af industrikapaciteten og den
kroniske massearbejdsløshed er et karakteristisk særkende
ved kapitalismens almene krise. Under indflydelse af mar
kedsproblemets skærpelse, den kroniske underudnyttelse af
industrikapaciteten og den kroniske massearbejdsløshed bli
ver de økonomiske kriser stadig mere dybtgående, og der
foregår væsentlige ændringer i den kapitalistiske cyklus.

21. KAPITEL

Uddybelsen af kapitalismens almene krise
efter den anden verdenskrig
Den anden verdenskrig og anden etape af kapitalismens
almene krise. Lenin forudså videnskabeligt, at den første ver
denskrig ville blive fulgt af andre krige, fremkaldt af de impe
rialistiske modsigelser. »Alle ser, — sagde lian efter afslutningen
af krigen 1914—18 — at en ny krig af samme slags er uund
gåelig, hvis imperialisterne og bourgeoisiet forbliver ved mag
ten.«1)
Den opdeling af indflydelsessfærerne mellem de imperialistiske
lande, som blev resultatet af den første verdenskrig, var endnu
mere ustabil end den, der fandtes før krigen. Englands og Frank
rigs andel i verdens industriproduktion formindskedes betydeligt,
deres positioner på verdensmarkedet forværredes. De amerikanske
monopoler, som havde beriget sig kraftigt under krigen, udvidede
deres produktionskapacitet og rykkede med hensyn til kapital
eksport frem på førstepladsen i den kapitalistiske verden. Tysk
land, som havde lidt nederlag i den første verdenskrig, genopbvggede hurtigt sin sværindustri med amerikanske og også med en
gelske lån og fordrede snart en nyopdeling af indflydelsessfærerne.
Japan begyndte aggression mod Kina. Italien fremsatte krav på
forskellige fremmede kolonibesiddelser.
Virkningerne af loven om ujævnheden i de kapitalistiske landes
udvikling førte altså i perioden efter den første verdenskrig til
en ny kraftig forstyrrelse af ligevægten i det kapitalistiske ver
denssystem. Påny spaltede den kapitalistiske verden sig i to fjendt
lige lejre, hvilket førte til den anden verdenskrig.
Den anden verdenskrig, der var forberedt af den internationale
imperialistiske reaktions kræfter, blev begyndt af de fascistiske
staters blok — Tyskland, Japan og Italien. De herskende kredse
i USA, England og Frankrig, som søgte at vende den tyske
fascismes og den japanske imperialismes aggression imod Sovjet
unionen, ydede på enhver måde aggressorerne støtte og opmunt
rede dem med alle midler til at slippe krigen løs. Denne krig var
fra Tysklands og dets forbundsfællers side en erobrings- og røver') V. /. Lenin, Tale på Moskva-sovjetlens festmode for 3. Internationales års
dag, se Værker, bd. 30, s. 398, russisk.

krig. For Sovjetunionen og de andre nationer, som blev ofre for
det fascistiske overfald, var det en retfærdig krig, en befrielses
krig.
Med hensyn til krigshandlingernes omfang, stridskræfternes talmæssige
styrke og den anvendte krigsteknik, ofre af menneskeliv og størrelsen af øde
lagte materielle værdier overgik den anden verdenskrig langt den første.
Mange lande i Europa og Asien led uhyre tab i menneskeliv og kæmpemæssige
materielle skader.
De direkte krigsudgifter for de stater, der deltog i krigen, beløb sig til ca.
1000 milliarder dollars, heri ikke medregnet de ødelæggelser, der var forår
saget af krigshandlingerne. Ved de tysk-fascistiske og japanske okkupanters
udplyndringspolitik led mange af Europas og Asiens folk uhyre økonomiske
og kulturelle tab.
Krigen medførte en videreudvikling af den statsmonopolistiske kapitalisme.
Da de borgerlige stater var fuldstændig underordnet monopolerne, havde de
krigsforanstaltninger, de gennemførte, til formål at sikre finansmagnaterne
kæmpemæssige monopolistiske maksimalprofitter. Dette formål blev opfyldt
ved, at rustningsordrer på milliardbeløb blev tildelt de store monopoler på
overordentlig fordelagtige betingelser, ved at statsvirksomheder blev over
draget til monopolerne til spotpris, ved fordeling af knappe råstoffer og ar
bejdskraft i de førende selskabers interesse, ved at tvangslukke hundreder og
tusinder af små og mellemstore virksomheder eller ved at lægge dem ind
under nogle få storfirmaer i rustningsindustrien.
De krigsførende kapitalistiske magters rustningsudgifter blev dækket ved
skatter, lån og udstedelse af papirpenge. I årene 1943 og 1944 opslugte skat
terne i de vigtigste kapitalistiske lande (USA, England, Tyskland) ca. 35 pct.
af nationalindkomsten. Inflationen førte til en uhyre prisstigning. Arbejds
dagens forlængelse, arbejdets militarisering, skattebyrdens forøgelse og leve
omkostningernes forhøjelse, forbrugsniveauets stærke fald — alt dette betød
en endnu større udbytning af arbejderklassen og de brede masser af bøn
derne.
Under krigen skrabede monopolerne eventyrlige profitter til sig. Selv efter
de for lave officielle tal voksede de amerikanske monopolers profit fra 3,3
milliarder dollars i 1938 til 17,2 milliarder i 1941, 21,1 i 1942, 25,1 i 1943 og
24,3 milliarder dollars i 1944. Også monopolerne i England, Frankrig, det
fascistiske Tyskland, Italien og Japan opnåede kæmpeprofitter i krigsårene.
Under krigen og i efterkrigsårene øgedes monopolernes økonomiske og po
litiske almagt og deres undertrykkelsesherredømme i de kapitalistiske lande.
En særlig forøgelse af deres virksomheds omfang gennemførte sådanne ameri
kanske monopoler som ståltrusten. Du Ponts kemikaliekoncern, automobilfir
maerne General Motors og Chrysler, elektromonopolet General Electric og
andre. General Motors-koncernen besidder f. eks. i dag 102 fabrikker i USA og
33 fabrikker i 20 andre lande; i disse virksomheder er der beskæftiget rundt
regnet I/O million arbejdere.

Den anden verdenskrig endte med, at de stridskræfter, der til
hørte landene i anti-hitler-koalitionen, fuldstændig nedkæmpede
de fascistiske stater. Sovjetunionen spillede den afgørende rolle i
denne nedkæmpelse. Den reddede de europæiske folks kultur, fri

hed og uafhængighed og overhovedet deres eksistens fra de fasei
stiske undertrykkere. Sovjetunionens store fædrelandskrig viste
den styrke og magt, som verdens forste socialistiske stat hesad,
og demonstrerede de mægtige fortrin ved den socialistiske sam
funds- og statsorden.
Krigen forte en yderligere svækkelse af det kapitalistiske ver
denssystem med sig. Begge de kapitalistiske koalitioner, som kæm
pede mod hinanden i krigen, håbede på at tilintetgøre modstan
deren og opnå verdensherredømmet. Heri søgte de en udvej af
den almene krise. Begge kapitalistiske grupper regnede med, at
krigen ville medføre Sovjetunionens undergang eller en betydelig
svækkelse af den; de regnede med at kunne kvæle arbejderbevæ
gelsen i hovedlandene og de nationale befrielsesbevægelser i kolo
nierne. Amerikas Forenede Stater tragtede efter at kaste sine far
ligste konkurrenter, Tyskland og Japan, af sadlen, at tilrive sig
verdens afsætningsmarkeder og råstofkilder og at erobre verdens
herredømmet.
Sovjetfolkets heltemodige kamp. Sovjetunionens økonomiske og
militære styrke såvel som den anti-imperialistiske, nationale be
frielsesbevægelse i Europa og Asien kuldkastede imperialisternes
planer. I stedet for at tilintetgøre eller svække Sovjetunionen
førte krigen til en styrkelse og forøgelse af dens internationale
autoritet. I stedet for at svække og nedkæmpe den revolutionære
bevægelse førte krigen til, at nye lande skilte sig ud fra det kapi
talistiske system. De fascistiske aggressorers nederlag udløste
kræfterne i befrielsesbevægelsen blandt Europas og Asiens folk.
»Under de nvskabte betingelser, især som følge af Sovjetunionens
afgørende rolle i denne krig, blev det for en hel række lande muligt
i efterkrigstiden at forlade den kapitalistiske vej og slå ind på en
ny vej. der har ført til skabelse og udvikling af folkedemokratiske
stater. Dermed blev en ny etape i den internationale socialismes
udvikling indledet.«1)
Folkene i en række lande i Mellem- og Sydøsteuropa — Polen,
Tjckoslovakiet, Rumænien, Ungarn. Bulgarien og Albanien — af
kastede det reaktionære regimes åg, skabte folkedemokratiske re
publikker, gennemførte grundlæggende sociale, økonomiske om
skabelser og gik over til opbygningen af socialismen. Et betyde
ligt nederlag for verdensimperialismen og en stor sejr for fredens
og demokratiets lejr var dannelsen af Den tyske demokratiske re
1) V. M. Molotov, Tale på Sovjetunionens kommunistiske partis 19. kongres.
»Pravda«, den 6. okt. 1952.

publik, som er el bolværk for de demokratiske kræfter i det tyske
folk i kampen for skabelsen af et samlet, demokratisk og freds
elskende Tyskland.
I stedet for en yderligere knægtelse af folkene i kolonierne og
de afhængige lande fulgte et nyt magtfuldt opsving i den natio
nale befrielseskamp i disse lande. Det store kinesiske folks hi
storiske sejr fravristede imperialismen et kæmpeland med en be
folkning på 600 millioner mennesker. Efter at en række lande
i Europa og Asien har skilt sig ud fra kapitalismen, er allerede
over % af menneskeheden nu befriet fra del kapitalistiske åg.
Alt dette betingede en yderligere forandring i styrkeforholdet
mellem socialismen og kapitalismen til gunst for socialismen og
til ugunst for kapitalismen. 1 dag forsvarer de europæiske folke
demokratier, Den kinesiske folkerepublik og Den tyske demokra
tiske republik sammen med Sovjetunionen det sociale fremskridts,
fredens og demokratiets sag. Desuden står mange millioner men
nesker i de kapitalistiske lande og i de kolonier, der endnu be
herskes af kapitalen, i aktiv kamp mod imperialismen, for den
sociale og nationale befrielse.
1 den anden verdenskrigs periode, især efter at de folkedemo
kratiske lande i Europa og Asien havde skilt sig ud fra det kapita
listiske system, udfoldedes den anden etape af kapitalismens al
mene krise, som er karakteriseret ved denne krises overordentlige
uddybelse og skærpelse.
Dannelsen af to lejre på den internationale arena og det sam
lede verdensmarkeds spaltning. De lande i Europa og Asien,
som efter den anden verdenskrig skilte sig ud fra det kapitali
stiske system, dannede sammen med Sovjetunionen en samlet og
mægtig socialistisk lejr, som står over for kapitalismens lejr. De
to lejre — den socialistiske lejr med USSR i spidsen og den kapi
talistiske lejr med USA i spidsen — repræsenterer to linier i den
økonomiske udvikling. Den ene linie kendetegnes ved voksende
økonomisk styrke, uafbrudt vækst i fredsøkonomien og stadig for
højelse af de arbejdende massers levevilkår i Sovjetunionen og de
folkedemokratiske lande. Den anden linie kendetegnes af den
kapitalistiske økonomi, hvis produktivkræfter stagnerer, af øko
nomiens militarisering og sænkningen af de arbejdendes levestan
dard under de betingelser, der skabes af den stadig skærpede al
mene krise i det kapitalistiske verdenssystem.
De to lejre — den socialistiske og den kapitalistiske — repræ
senterer to modsatte retninger i den internationale politik.
De herskende kredse i USA og de andre imperialistiske stater

følger vejen til forberedelse af en ny verdenskrig og fascisering al
livet i deres lande. Den socialistiske lejr kæmper mod faren for
nye krige og mod den imperialistiske ekspansion, for fascismens
udryddelse, for fredens og demokratiets befæstelse.
Det vigtigste økonomiske resultat af den anden verdenskrig og
dannelsen af to lejre på den internationale arena var det samlede
og altomfattende verdensmarkeds spaltning. »Det økonomiske re
sultat af, at der eksisterer to modsatte lejre, blev, at det samlede,
altomfattende verdensmarked spaltedes, og i kraft af dette bar
vi nu to parallelle verdensmarkeder, som også står over for bi il
anden.«1). Dette betingede en yderligere uddybelse af kapitalis
mens almene krise.
1 efterkrigsperioden har den socialistiske lejrs lande sluttet sig
økonomisk sammen og organiseret et snævert økonomisk sam
arbejde og gensidig hjælp. Det økonomiske samarbejde mellem
landene i den socialistiske lejr bygger på et oprigtigt ønske om
at hjælpe hinanden og opnå en fælles økonomisk fremgang. De
kapitalistiske hovedlande — USA, England og Frankrig — søgte
at udsætte Sovjetunionen, Kina og de folkedemokratiske lande i
Europa for økonomisk blokade for at kvæle disse lande. Derigen
nem fremmede de imidlertid mod deres vilje dannelsen og styrkel
sen af det nye parallelle verdensmarked. Takket være økonomiens
krisefri udvikling i den socialistiske lejrs lande kender det nye
verdensmarked ikke til afsætningsvanskeligheder: dets evne til
at aftage varer forøges uafladeligt.
Som følge af det fælles verdensmarkeds spaltning blev der gjort
ende på markedernes relative stabilitet, sådan som den bestod
i første etape af den almene krise. Karakteristisk for anden etape
af kapitalismens almene krise er indskrænkningen af det kapitali
stiske verdensmarkeds evne til at aftage varer. Det betyder, at det
område, hvor de kapitalistiske hovedlande (USA, England. Frank
rig) kan sætte deres kræfter ind på udnyttelsen af verdensressour
cerne, uundgåeligt bliver indsnævret, og at afsætningsbetingelserne
på verdensmarkedet forværres for disse lande. Den kroniske under
udnyttelse af virksomhedernes kapacitet i de kapitalistiske lande
er vokset i efterkrigstiden. Dette gælder især USA. selv om enorme
produktionskapaciteter i forskellige industrigrene i USA efter den
anden verdenskrigs afslutning dels blev lagt stille, dels blev tilintetgjort.
1) J. V. Stalin, Socialismens okonomiske problemer i Sovjetunionen, s. 33.
Forlaget Tiden 1952.

Indsnævringen al det område, hvor de kapitalistiske hovedlande
kan sætte deres kræfter ind på udnyttelsen af verdensressourcerne
forstærker kampen mellem den imperialistiske lejrs lande om af
sætningsmarkeder, råstofkilder og områder for kapitalanlæg. Im
perialisterne, især de amerikanske imperialister, søger at overvinde
de vanskeligheder, der er opstået som følge af tabet af betydelige
markeder, ved forstærket ekspansion på bekostning af deres kon
kurrenter, ved aggressionshandlinger, oprustning og militarisering
af økonomien. Alle disse foranstaltninger fører til større uddy
belse af kapitalismens modsigelser.
Skærpelsen af krisen i imperialismens kolonisystem. Den an
den etape af kapitalismens almene krise er karakteriseret ved en
heftig skærpelse af krisen i kolonisystemet. De imperialistiske
magter søger at vælte byrderne ved krigen og dens følger over
på folkene i de afhængige lande. Levestandarden for den arbej
dende befolkning i koloniverdenen synker katastrofalt. Alt dette
forstærker modsætningerne mellem kolonierne og undertrykker
landene. De amerikanske monopoler trænger under dække af
»hjælp« til de svagt udviklede lande systematisk ind i de vest
europæiske landes kolonier og indflydelsessfærer og sætter sig
fast dér, hvilket fører til, at udplyndringen af de undertrykte folk
forstærkes, og modsætningerne mellem de imperialistiske magter
uddybes. Samtidig fremmede industriens krigsbetingede udvik
ling i en række kolonier og halvkoloniale lande væksten i prole
tariatet, som træder mere og mere aktivt op mod imperialismen.
Under indflydelse heraf forstærkedes folkenes befrielseskamp
i den koloniale verden. Nedkæmpelsen af den tyske og den japan
ske imperialismes stridskræfter skabte en ny, gunstig situation
for en heldig udgang af denne kamp.
Som resultat af den anden verdenskrig og det nye opsving i
den nationale befrielseskamp i kolonierne og de afhængige lande
foregår der faktisk en smuldren nf imperialismens kolonisystem.
Denne smuldren er navnlig kendetegnet ved, at imperialismens
front blev gennembrudt i en række koloniale lande, og at disse
lande har skilt sig ud fra imperialismens verdenssystem. Den
koloniale udbytnings sfære indsnævres mere og mere.
Vældige historiske forandringer foregik i Asien og i Stillehavs
området, d. v. s. et område af jorden, der er beboet af over en
milliard mennesker. Førstepladsen blandt disse forandringer ind
tager den sejr, som det store kinesiske folk under ledelse af Kinas
kommunistiske parti vandt over den amerikanske og den japanske
imperialisme og den indenlandske feudale reaktions forenede

kræfter. Folkerevolutionens sejr i Kina ophævede de feudale ud
bytteres og udenlandske imperialisters herredømme i verdens
største halvkoloniale land. Grundlæggelsen af Den kinesiske folke
republik var det stærkeste slag mod hele imperialismens system
efter den store socialistiske Oktoberrevolution i Rusland og Sovjet
unionens sejr i den anden verdenskrig. Folkerepublikker opstod
også i Korea og i Indokina.
De imperialistiske magters kamp om herredømmet i Kina forte
til en særlig tilspidsning af de internationale forhold i Asien og
Stillehavs-området. I dag er Kina en selvstændig stormagt, som
besidder fuld national suverænitet og fører en uafhængig po
litik på den internationale skueplads. Den kinesiske folkerepublik,
som gennem talrige venskabsbånd og ved samarbejde er nært for
bundet med Sovjetunionen og alle andre lande i den socialistiske
lejr, er en mægtig faktor i kampen for fred og demokrati i det
fjerne Østen og i hele verden.
Også i andre lande i Asien og Stillehavs-området fuldbyrdedes
væsentlige forandringer. Under trykket af den nationale befrielses
bevægelse i Indien, hvis befolkning tæller over 440 millioner men
nesker, måtte den engelske imperialisme trække sin kolonifor
valtning bort fra dette land. Indien blev delt i to dominions, In
dien og Pakistan; magten overgik til de indenlandske herskende
klasser. Også den britiske koloni Ceylon blev dominion. Under
lignende betingelser måtte Holland anerkende sin tidligere koloni,
Indonesiens selvstændighed, og England måtte anerkende Birmas
selvstændighed. Dermed betrådte Indien, Indonesien og nogle
andre lande den selvstændige, suveræne udviklingsvej. Den en
gelske imperialisme søger at hævde sit økonomiske herredømme
over Indien, Pakistan, Ceylon og Birma. Samtidig bestræber de
amerikanske monopoler sig på at sætte sig fast i disse lande.
Imidlertid støder de imperialistiske magters politik på voksende
modstand fra disse landes folk, som kæmper for national frihed
og uafhængighed. I en række underkuede lande førte udviklingen
af den nationale frihedsbevægelse til folkemassernes langvarige
væbnede kamp mod koloniherrerne (Malaya, Philippinerne).
Også de af imperialisterne mest undertrykte folk i Afrika (Ma
dagascar, Guldkysten, Kenya, Den sydafrikanske Union) rejste
sig til national befrielseskamp. Modstanden mod imperialisterne
vokser i landene i det nære og det mellemste Østen (Iran, Ægyp
ten) og Nordafrika (Tunis, Marokko). I landene i Latinamerika
bliver modstanden mod USA’s finansoligarki med dets økonomi
ske skalten og valten og politiske tryk stadig stærkere.

1 deres bestræbelser for at standse de nationale befrielsesbevæ
gelsers vækst supplerer de imperialistiske magter deres tvangs
metoder med anvendelse af bedrageri; de proklamerer fiktivt visse
koloniers »uafhængighed «, men beholder faktisk det fulde herre
domme over landene. Ved gennemførelse af disse manøvrer støt
ter imperialisterne sig på den feudale reaktions kræfter (stor
godsejere og andre feudalherrer) og de antinationale lag af de
koloniale landes storbourgeoisi, som er nært forbundet med den
udenlandske kapital.
Den amerikanske imperialisme er — som bolværk for reaktio
nen og aggressionen i hele verden — de imperialistiske magters
anfører i forsøgene på at sønderslå de undertrykte folks natio
nale befrielsesbevægelser med bedrag og med væbnet hånd.
Imperialisternes reaktionære forsøg på at hindre den vældige
proces, der fører til de asiatiske folks nationale og sociale gen
fødelse på anti-imperialistisk og anti-feudalt grundlag, lider uund
gåeligt skibbrud. Det sammenbrud, som den amerikanske væb
nede intervention led i Korea, og den franske og amerikanske
imperialismes strandede planer i Indokina har med al tydelighed
vist, at de tider, da imperialisterne kunne påtvinge Asiens folk
deres vilje med våbenmagt og undertrykke deres stræben efter
frihed og uafhængighed, uigenkaldeligt er forbi.
De undertrykte folks nationale frihedsbevægelse har antaget
en række nye væsentlige træk. I de fleste kolonier er proletaria
tets og det kommunistiske partis førende rolle forøget og befæ
stet. Dette er den afgørende forudsætning for et heldigt udfald
af de undertrykte folks kamp for at drive imperialisterne ud og
gennemføre demokratiske omskabelser. Under arbejderklassens
ledelse skabes en national, demokratisk enhedsfront, og arbejder
klassens forbund med bønderne i kampen mod imperialisme og
feudalisme styrkes.
Det imperialistiske kolonisystems påbegyndte smuldren forstær
ker de kapitalistiske landes økonomiske og politiske vanskelig
heder endnu mere og ryster hele det kapitalistiske systems fun
dament.
Forstærkelsen af ujævnheden i kapitalismens udvikling. Den
amerikanske imperialismes ekspansion. Den anden verdenskrig,
som skyldtes ujævnheden i de kapitalistiske landes udvikling,
førte til en yderligere skærpelse af denne ujævnhed. Tre imperia
listiske magter — Tyskland, Japan og Italien — blev militært
knust. Frankrig led store tab, og England blev alvorligt svækket.
Samtidig kunne imidlertid USA’s monopoler, der havde tjent tykt

på krigen, befæste deres positioner i den kapitalistiske verden.
Efter nedkæmpelsen af de fascistiske aggressorer i den anden
verdenskrig forskød verdensreaktionens og aggressionens centrum
sig til USA.
På jagt efter maksimalprofitter rev de amerikanske monopoler
under udnyttelse af konkurrenternes svaghed — i efterkrigs
tiden en anselig del af verdensmarkedet til sig.
Allerede i slutningen af 1949 oversteg de amerikanske kapitalinvesteringer i
udlandet den samlede sum af alle andre kapitalistiske landes udenlandske
kapitalinvesteringer. Totalsummen af de i udlandet investerede amerikanske
kapitaler steg fra 11,4 milliarder dollars ved udgangen af 1939 til 39,5 milliar
der dollars ved udgangen af 1953. Totalsummen af de i udlandet investerede
engelske kapitaler faldt fra 3,5 milliarder pund i 1938 til 2 milliarder pund
i 1951. Den overvejende del af de kapitalistiske landes guldforråd er koncen
treret i USA, som er blevet disse landes hovedkreditor.
Den amerikanske ekspansion udvikledes i den første tid under dække af
hjælp til Europas genopbygning efter krigen«. Den i årene 1948—52 gæl
dende »Marshallplan« havde til formål at kneble de vesteuropæiske lande, at
kvæle deres industri, forvandle dem til afsætningsmarkeder for amerikanske
uafsættelige varer og afskaffe deres nationale suverænitet; den skulle tvinge
disse lande ind på den amerikanske aggressionspolitiks bane og drive militariseringen af deres økonomi igennem. »Marshallplanen« dannede grundlaget for
atlantpagten — et aggressivt forbund, som blev skabt i 1949 af den ameri
kanske imperialisme med aktiv støtte fra de herskende kredse i England med
det formål at oprette et amerikansk verdensherredømme. »Marshallplanen«
blev efter dens udløb erstattet af programmet for »gensidig sikkerhed«, hvor
efter den amerikanske »hjælp« kun ydes til oprustning, til forberedelse af
en ny krig. Dermed kastede den amerikanske imperialisme masken som »gen
opbygger« af de kapitalistiske landes økonomi.

Det amerikanske fina nsoligarkis planer om at vinde herredøm
met på det kapitalistiske verdensmarked strandede. På det efter
hånden indsnævrede kapitalistiske verdensmarked stødte USA på
den tiltagende konkurrence fra de vesteuropæiske lande — i første
række England. Kampen om afsætningsmarkederne tiltog yder
ligere i skarphed ved, at Vesttysklands og Japans monopoler 5 6
år efter krigens afslutning påny deltog i denne kamp. USA's
imperialister søger at udligne de tab, der er opstået ved det kapi
talistiske verdensmarkeds indsnævring, gennem hensynsløs øko
nomisk og politisk ekspansion, gennem hel eller delvis under
tvingelse af andre lande, gennem faktisk afskaffelse af disse lan
des nationale uafhængighed.
Under krigen steg den amerikanske eksport stærkt i sammenhæng med et
skarpt fald i de europæiske landes, navnlig Englands, eksport. USA’s andel i
de kapitalistiskes landes totaleksport beløb sig i 1945 til 40,1 pct. mod 12,6

pct. i 1937, medens Englands andel faldt fra 9,9 pct. i 1937 til 7,4 pct. i 1945.
Som følge af skærpelsen af kampen på verdensmarkedet og væksten i de euro
pæiske landes eksport forringedes imidlertid efter krigens afslutning USA’s
andel i de kapitalistiske landes eksport, således at den i 1953 udgjorde 21,1
pct. medens Englands andel i samme år udgjorde 10,1 pct.

De amerikanske monopoler søger på enhver måde at forøge
vareeksporten til andre lande i den kapitalistiske lejr og benytter
sig med henblik herpå såvel af lån på tyngende vilkår til disse
lande som af direkte dumping. Samtidig gør USA alt for at af
spærre sit indenlandske marked mod udenlandske varer ved hjælp
af meget høje toldsatser. Denne ensidighed i den amerikanske
udenrigshandel fører i de andre kapitalistiske lande til et kronisk
dollarunderskud, d. v. s. at disse lande mangler dollars til beta
ling af importvarer fra USA.
De Forenede Staters økonomiske ekspansion undergraver de
historisk opståede mangesidige økonomiske forbindelser mellem
landene. Den amerikanske imperialisme fratager Vesteuropa mu
ligheden for at indføre levnedsmidler og råstoffer fra de øst
europæiske lande, som før leverede disse varer i bytte mod vest
europæiske industriprodukter. En faktor, der skærper den kapita
listiske økonomis efterkrigsvanskeligheder, er den omstændighed,
at imperialisterne selv lukkede sig ude fra den demokratiske lejrs
verdensmarked, idet de næsten fuldstændig indstillede handelen
med Sovjetunionen, Den kinesiske folkerepublik og de europæi
ske folkedemokratiske lande.
I årene efter den anden verdenskrig (1946—53) beløb USA’s eksport sig i
gennemsnit til 13,3 milliarder dollars årligt, importen derimod til 8,2 milliar
der dollars. USA importerede fra Vesteuropa i gennemsnit om året for 1,3
milliareder dollars varer og eksporterede til de samme lande for ca. 4 milliar
der dollars. I disse otte år beløb differencen mellem USA’s eksport og import
fra Vesteuropa sig til 21.6 milliarder dollars.
I 1951 var USA’s vareomsætning med de lande, der i dag tilhører den de
mokratiske lejr, gået ned til en tiendedel af omsætningen i 1937, Englands
vareomsætning med disse lande til en sjettedel og Frankrigs til mindre end en
fjerdedel.

Den amerikanske imperialisme optræder som international ud
bytter og undertrykker af folkene, som en kraft, der desorganise
rer de øvrige kapitalistiske landes økonomi. De amerikanske mo
nopolers ekspansion skader de engelske og franske monopolers
interesser betydeligt. Under dække af »hjælp« trænger de ame
rikanske monopoler ved ydelse af kreditter ind i disse landes
økonomi, søger at forvandle dem til vedhæng til USA’s økonomi
og bemægtiger sig vigtige positioner i de engelske og franske kolo

nier. Da England og Frankrig er imperialistiske lande, for hvem
billige råstoffer og sikre afsætningsmarkeder har førsterangs be
tydning, kan de ikke i længden affinde sig med denne tilstand.
De besejrede lande — Vesttyskland, Japan, Italien — som er
under det amerikanske åg, kan heller ikke finde sig i den ynkelige
skæbne, som de amerikanske aspiranter til verdensherredømmet
har tiltænkt dem.
Allerede i 1920 sagde Lenin, da han klarlagde grundlaget for
modsætningerne mellem De Forenede Stater og de andre kapita
listiske magter: »Amerika er stærkt, alle har gæld til Amerika,
alt afhænger af det, det er det mest forhadte land, det udplyndrer
alle ... Amerika kan ikke forliges med andre lande, fordi de ind
byrdes ligger i det dybeste økonomiske klammeri, fordi Amerika
er rigere end de andre.«1)
Efter den anden verdenskrig tiltog ujævnheden i udviklingen
inden for imperialismens sammenskrumpede lejr endnu mere,
hvilket uundgåeligt fører til en yderligere vækst i modsætningerne
mellem de kapitalistiske lande. De vigtigste af disse uoverens
stemmelser er modsætningerne mellem USA og England. Disse
modsætninger ytrer sig i åben kamp mellem de amerikanske og
engelske monopoler om afsætningsmarkeder, om råstofkilder (især
olie, gummi, metaller og sjældne metaller) og om indflydelses
områder overhovedet (i Vesteuropa, i det nære og fjerne Østen,
i Latinamerika). De aggressive blokke af imperialistiske stater,
som er skabt af USA, og som er rettet mod den socialistiske lejr,
kan ikke fjerne antagonismerne og konflikterne mellem blokpart
nerne, der kæmper om høje monopolprofitter pa det formindskede
område, som kapitalen behersker. Heraf følger, at Lenins tese
om uundgåeligheden af krige mellem de kapitalistiske lande, som
er betinget af loven om ujævnheden i de kapitalistiske landes ud
vikling i imperialismens epoke, bevarer sin gyldighed i den nu
værende periode.
De imperialistiske magters — først og fremmest USA’s —
aggressive herskende kredse slog straks efter afslutningen af den
anden verdenskrig ind på en politik til forberedelse af en tredie
verdenskrig. Monopolens håndlangere bestræber sig på at bedrage
folkene ved at hævde, at en krigs uundgåelighed skyldes, at der
består to modsatte systemer i verden i dag — kapitalisme og
socialisme. De historiske kendsgerninger modsiger dette hjerne1) V. I. Lenin, Tale på et aktivmode i RKP(b)’s moskvaorganisalion. se Vær
ker, bd. 31, s. 419—20, russisk.

spind. Den første verdenskrig skyldtes skærpelsen af imperia
listiske modsætninger i en verden, hvor det imperialistiske sy
stem endnu herskede uindskrænket. Den anden verdenskrig be
gyndte med krigen mellem to koalitioner af kapitalistiske lande.
1 perioden efter den anden verdenskrig arbejder den socialistiske
lejrs lande med Sovjetunionen i spidsen fast og konsekvent for be
varelsen og styrkelsen af freden mellem folkene ud fra det stand
punkt. at det kapitalistiske og det socialistiske system udmærket
kan eksistere fredeligt side om side i indbyrdes økonomisk kappe
strid. Sovjetunionens og de folkedemokratiske landes politik, som
går ud på at udvikle staternes fredelige samarbejde — uanset
hvilken samfundsordning, der hersker — bliver støttet af de
arbejdende masser og alle tilhængere af fred i hele verden.
Verdensfredsbevægelsen forener hundreder millioner menne
sker i alle lande, herunder mange millioner mennesker i de kapi
talistiske lande. Forsvaret af freden og folkenes sikkerhed er den
basis, hvorpå repræsentanter for de forskelligste sociale grupper,
for forskellige politiske og religiøse anskuelser slutter sig sammen.
Den nye verdenskrig som imperialisterne forbereder, kan forhin
dres, hvis folkene tager fredens bevarelse i deres egne hænder og
forsvarer den til det yderste. »Verdens demokratiske kræfter er
stærke nok til at forhindre krigen, hvis de blot handler på en fæl
les linie og forstår at binde hænderne på dem, der vil profitere
på krig og gør fordring på verdensherredømmet.«1)
Militariseringen af de kapitalistiske landes økonomi. Uddybel
sen af det kapitalistiske verdenssystems almene krise efter den
anden verdenskrig ytrer sig i en yderligere forandring af den kapi
talistiske cyklus som følge af verdensmarkedets spaltning.
Verdensmarkedets spaltning og indsnævringen af det område,
hvor de kapitalistiske hovedlande kan sætte deres kræfter ind til
udnyttelse af verdensressourcerne bevirker, at de herskende mo
nopoler mere og mere griber til militarisering af økonomien som
middel til at opnå en vis vækst i produktionen og sikre sig de
størst mulige profitter. Militariseringen af økonomien fører dog
uvægerligt til en endnu større skærpelse af den kapitalistiske øko
nomis uløselige modsigelser.
Militariseringen af erhvervslivet betyder økonomisk, for det
første at en større og større del af færdigprodukterne og råstof
ferne siuges af det uproduktive militære forbrug eller oplagres i
form af mægtige strategiske reserver, og for det andet at midlerne
’) William Z. Foster, Oversigt over Amerikas politiske historie, s. 590, engelsk.

til udvidelse af rustningsproduktionen skaffes gennem yderligere
lønsænkninger for arbejderne, ruinering af bønderne, forøgelse af
skattetrykket og udplyndring af befolkningen i de koloniale og
afhængige lande. Alt dette forringer stærkt befolkningens købeevne, formindsker efterspørgslen efter industri- og landbrugspro
dukter og fører til en betydelig indskrænkning i produktionen til
civile formal. Således uddyber militariseringen af erhvervslivet
i de kapitalistiske lande misforholdet mellem produktionsmu
lighederne og befolkningens synkende købedygtige efterspørgsel
og fører uundgåeligt til en ny økonomisk krise.
Efter afslutningen af den anden verdenskrig kom De Forenede
Staters industri uden at have gennemløbet den almindelige frem
gangsfase — efter en kortvarig og svag oplivelse — allerede mod
slutningen af 1948 ud i en økonomisk krise, som forstærkedes i
løbet af 1949. Kendetegnene på en krise var i 1949 også synlige i
Vesteuropas kapitalistiske lande.
Udvidelsen af USA’s og andre atlantbloklandes rustningsproduk
tion, som især blev forstærket midt i 1950 efter begyndelsen af den
amerikanske imperialistiske krig mod det koreanske folk, gjorde
det i nogen tid muligt for de kapitalistiske lande at hæve industri
produktionens niveau. Dette blev imidlertid nået ved en ensidig
udvikling af de kapitalistiske landes økonomi som følge af mili
tariseringen. Siden anden halvdel af 1953 begyndte en ny økono
misk krise i USA at udvikle sig, som har ført til en formindskelse
af industriproduktionen, til en betydelig stigning i lagerbehold
ningerne, færre ordrer og flere helt eller delvis arbejdsløse.
Militariseringen af de kapitalistiske landes økonomi og den hen
synsløse oprustning i perioden efter den anden verdenskrig er
nogle af de grelleste udslag af kapitalismens snylterkarakter og
rådnen. Ved økonomiens militarisering vokser monopolernes pro
fitter enormt. De direkte og indirekte rustningsudgifters andel i
statsbudgettet øges uafladeligt. Væksten af statsbudgetterne, som
omfatter en bestandig større del af nationalindkomsten, ledsages
af et stigende underskud, forøgelse af statsgælden, forstyrrelse i
statsfinanserne og pengevæsenet i de kapitalistiske lande og over
fyldning af pengecirkulationens kanaler med papirpenge, hvis
købekraft stadig daler.
Efter de officielle vitterligt formindskede tal steg de amerikanske mono
polers profitter fra 3,3 milliarder dollars i 1938 til 41,9 milliarder i 1953.
d. v. s. 13 gange. I otte efterkrigsår udgjorde de amerikanske monopolers pro
fitter ialt mere end 280 milliarder dollars. I England androg aktiselskabernes
profitter i 1951 2953 millioner pund mod 828 millioner i 1938.

I efterkrigsårene (1946—53) var USA’s samlede rustningsudgifter, iberegnet
udgifterne til bevæbning af atlantblokkens medlemsstater og til produktion af
atombomber, næsten 250 milliarder dollars. USA’s direkte rustningsudgifter
beløb sig i de sidste tre år (1952—54) til mere end 50 milliarder dollars i årligt
gennemsnit eller 72 pct. af det samlede budget mod 953 millioner dollars eller
12 pct. af det samlede budget i de sidste tre år før den anden verdenskrig.
I England steg rustningsudgifterne i samme tidsrum fra 173 millioner pund til
1503 millioner pund og androg 36 pct. af det samlede budget mod 18 pct. for
krigen. I Frankrig slugte rustningsudgifterne i de sidste fem år i gennemsnit
mere end en trediedel af det samlede budget.
Den amerikanske dollar’s købekraft androg i 1953 kun 34,7 pct. af købe
kraften i 1939, købekraften af det engelske pund 31,3 pct., den franske franc
2,8 pct. og den italienske lire 1,8 pct.

Allerede under den første verdenskrig fremhævede Lenin den
hurtige økonomiske udvikling i USA og betonede, at » ... netop
derfor trådte snyltertrækkene i den nyeste amerikanske kapita
lisme særlig grelt frem.«1) 1 perioden efter den anden verdenskrig
er der en uløselig forbindelse mellem den amerikanske kapitalis
mes snylterkarakter og den omstændighed, at ågerstatens tendenser
træder stadig tydeligere frem i USA’s økonomi. Snylterfænome
nernes tiltagen ytrer sig klart ved, at statens uproduktive udgifter
vokser som følge af oprustningen og den gennemgribende militari
sering af det økonomiske liv. Snylterfænomenernes tiltagen kom
mer endvidere til udtryk i, at landbruget kommer mere og mere
bagud i forhold til industrien, at de arbejdsfrie indtægter vokser
voldsomt, at bourgeoisiets ødselhed er uden sidestykke selv efter
amerikansk målestok, og at bourgeoisiet underkøber det demorali
serede fagforeningsbureaukrati, som er en pålidelig støtte for de
amerikanske monopoler i inden- og udenrigspolitikken.
Den tiltagende forarmelse af arbejderklassen i de kapitalisti
ske lande. Uddybelsen af kapitalismens almene krise efter
den anden verdenskrig bragte en yderligere forarmelse af prole
tariatet med sig. For at opnå maksimalprofitter under forhold,
hvor det kapitalistiske verdensmarked er snævret ind, forøger
monopolerne udbytningen af arbejderne stærkt. Monopolkapitalen
vælter alle de ødelæggende følger af krigen og erhvervslivets mili
tarisering over på den arbejdende befolknings skuldre.
Perioden efter den anden verdenskrig er karakteriseret ved en
yderligere uddybelse af kløften mellem det kapitalistiske sam
funds sociale poler. Den voksende udbytning af proletariatet ytrer
sig frem for alt i, at arbejdernes realløn daler. En meget væsentlig
*) V. /. Lenin, Imperialismen som kapitalismens højeste stadium, se Udvalgte
Værker, bd. 6, s. 198, Forlaget Tiden 1947.

faklor for faldet i arbejderklassens realløn er den permanente
massearbejdsløshed. Endvidere bliver arbejdsbetingelserne for de
beskæftigede arbejdere systematisk forringet gennem omfattende
anvendelse af morakker-lønsystemer, der muliggør en hensynsløs
forøgelse af arbejdsintensiteten.
Monopolerne søger med højresocialdemokraternes og de reak
tionære fagforeningsfunktionærers bistand at sænke arbejdernes
realløn ved »fastfrysning« af nominallønnen (»lønstop«), d. v. s.
forbud mod lønforhøjelser under samtidig inflation og voksende
skattebyrder. Inflationen fører til en forhøjelse af leveomkostnin
gerne, til hurtig stigning i priserne på forbrugsgenstandene og der
med til en uddybelse af kløften mellem nominalløn og realløn.
Midlerne til den ydre ekspansion og til militarisering af de kapita
listiske landes økonomi fremskaffes ved enorm stigning i skalle
byrden på den almindelige befolkning. Også den hurtige stigning
i huslejen og forværringen af boligforholdene bidrager til, at arbej
derklassens levestandard synker. Reallønnens fald fører til en sy
stematisk forringelse af arbejderbefolkningens ernæringsforhold.
Situationen forværres også hurtigt for den arbejdende intelli
gens i de kapitalistiske lande; den kroniske massearbejdsløshed
i dens rækker tiltager; dens indtægter forringes på grund af
stigningen i leveomkostningerne og skatterne samt inflationen.
I Frankrig og Italien androg arbejdernes realløn i 1952 mindre end halv
delen af førkrigstidens realløn; i England var den ca. 20 pct. lavere end før
krigen.
Det samlede antal af helt eller delvis arbejdsløse i de kapitalistiske lande
var i 1950 45 millioner, d. v. s. at iberegnet familierne var mere end 150 mil
lioner mennesker ramt. I 1952 var der trods den stigende rustningsproduktion
ikke mindre end 3 millioner helt arbejdsløse og 10 millioner delvis arbejdsløse
i USA; mere end en halv million helt arbejdsløse i England, næsten 3 millioner
helt og delvis arbejdsløse i Vesttyskland. I Italien var der mere end 2 millio
ner helt arbejdsløse og endnu flere delvis arbejdsløse. I Japan fandtes om
trent 10 millioner helt og delvis arbejdsløse. Siden dengang er arbejdsløs
heden i de kapitalistiske lande steget endnu mere. I USA nåede antallet af
helt arbejdsløse i begyndelsen af 1954 3,7 millioner og antallet af delvis ar
bejdsløse 13,4 millioner.
I USA steg de direkte skatter på befolkningen i finansåret 1952—53 i for
hold til 1937—38 til mere end 12 gange så meget, selv under hensyntagen til
pengenes værdiforringelse. I de vesteuropæiske lande, hvor skatterne allerede
før den anden verdenskrig var meget høje, steg de i det samme tidsrum:
i England med 100 pct., i Frankrig med 160 pct. og i Italien med 150 pct.
I alle lande i den kapitalistiske lejr er de brede folkemassers forbrug af
levnedsmidler stærkt formindsket. I de koloniale og afhængige lande, hvor
konstant underernæring og hunger er hundreder af millioner menneskers lod,
er befolkningens forbrug sunket endnu dybere.

Den husleje, som en arbejderfamilie betalte i USA, var i 1952 mere end
90 pct. større end lejen i 1939.
Ifølge bureauet for statistiske undersøgelser havde 72,2 pct. af alle familier
i USA i 1949 en indtægt, der lå under det yderst karrige officielle eksistens
minimum: 34,3 pct. af alle familier tjente mindre end halvdelen af dette eksi
stensminimum, 18,5 pct. mindre end en fjerdedel og 9,4 pct. mindre end en
ottendedel. Mere end 5,5 millioner amerikannere levede af tilfældigt arbejde.

Forværringen i de brede befolkningslags materielle forhold i de
kapitalistiske lande fører til, at folkemassernes utilfredshed og
harme vokser, og kampen mod monopolkapitalen forstærkes.
Dette kommer til udtryk i strejkebevægelsernes opsving i de kapi
talistiske lande, i styrkelse af de progressive fagorganisationer,
som har sluttet sig sammen i det i 1945 oprettede Faglige Verdens
forbund, i de kommunistiske partiers vækst og større indflydelse
på masserne, og i udfoldelsen af arbejderklassens politiske kamp.
De kommunistiske partier og de progressive fagorganisationer,
som kæmper beslutsomt mod højresocialdemokraterne og de reak
tionære fagforeningsledere, skoler arbejderklassen i den proletari
ske solidaritets ånd, til kamp for befrielse fra det imperialistiske

ågLandbrugets degradering i de kapitalistiske lande og bønder
nes ruinering. Uddybelsen af kapitalismens almene krise efter
den anden verdenskrig karakteriseres ved, at monopolerne og
finanskapitalen forstærker deres herredømme over landbruget, at
landbrugsproduktionen yderligere degraderes, og at differentie
ringen og ruineringen af bøndernes brede masser tiltager.
Finanskapitalen udvider og forstærker mere og mere sit greb
om landbruget. Kreditinstitutionerne, der yder lan mod sikkerhed
i jord, bliver de faktiske ejere af de ruinerede bønders jord, inven
tar og alle øvrige ejendele. De banker, der yder kortfristet kredit,
og forsikringsselskaberne snævrer bønderne ind i et net af gæld.
Monopolerne beriger sig på alle trin, som landbrugsvarerne pas
serer fra producent til forbruger. De fastsætter ved deres køb
af småbøndernes produkter lave priser og skruer detailhandels
priserne op; herigennem tilegner de sig en betydelig del af land
brugets indtægter. De monopoler, som behersker forarbejdningen
af landbrugsprodukter (møllerier, kød-, konserves- og sukkerindu
strien) stryger på bekostning af landbrugets brede masser kæmpe
mæssige profitter til sig. Statsmagtens foranstaltninger — skatte
politik, opkøb og forskellige arter af såkaldt »hjælp« til land
bruget — fører til, at monopolerne bliver endnu rigere og land
brugets brede masser endnu fattigere. Monopolernes udbytning af

bønderne kombineres med talrige levn af feudal udbytning, især
med naturalforpagtning, hvor forpagteren er tvunget til at over
lade grundejeren en stor del af høsten som forpagtningsafgift for
jord og inventar.
De store og største landbrugsbedrifter i USA med over 500 acres, der i
1950 udgjorde mindre end 6 pct. af alle brug, rådede i 1940 over 44,9 pct. af
det samlede dyrkede areal, hvilket steg til 53,5 pct. i 1950, medens de største
brug på over 1000 acres taget for sig steg fra 34,3 pct. til 42,6 pct. Ifølge
1950-tællingen fremstillede 44 pct. af alle brug kun 5 pct. af den samlede salgs
produktion, d. v. s. at de driver et primitivt, lidet produktivt landbrug for at
dække eget behov, medens 103.000 storfarme, som kun udgjorde 2 pct. af alle
brug, leverede 26 pct. af den samlede salgsproduktion. I Frankrig hørte i 1946
kun 16,4 pct. af den samlede landbrugsjord til småbrug med et areal på indtil
10 ha, som udgjorde 58,2 pct. af alle brug, mens storbrugerne, 4,3 pct. af samt
lige brug, ejede 30 pct. af jorden. I Vesttyskland, hvor småbrug med et areal
på indtil 5 ha i 1949 udgjorde 55,8 pct. af alle brug, rådede disse kun over
11 pct. af det samlede areal, medens storbrugene udgjorde 0,7 pct. af alle
brug og ejede 27,7 pct. af arealet. I Italien findes der 2,5 millioner jordløse
og 1,7 million jordfattige bønder. I de 10 år fra 1940 til 1950 blev mere end
700.000 landbrugere ruineret i USA.
Den samlede jordrente i USA steg fra 760 millioner dollars i 1937 til 2,1
milliarder dollars i 1952. I Italien får nogle hundrede godsejere årligt 450
milliarder lire i jordrente, medens der bliver anvendt ca. 250 milliarder lire
årligt til løn til 2,5 million landbrugsarbejdere. De amerikanske landbrugeres
samlede gæld til banker og andre kreditinstitutioner steg i årene 1946—52 til
næsten det dobbelte og beløb sig den 1. januar 1953 til 14,6 milliarder dollars.
Farmernes ejendomsskatter var i 1952 2,3 gange så høje som i 1942.

Da arbejderklassens og bøndernes forarmelse i de kapitalistiske
lande er taget voldsomt til efter den anden verdenskrig og kæmpe
mæssige summer her gives ud til rustningsformål, er den købedyg
tige efterspørgsel faldet, og markedet for landbrugsprodukter er
skrumpet ind. 1 forbindelse hermed vokser der en ny landbrugs
krise frem i de kapitalistiske lande. Lagrene og »overskuddene af
usælgelige landbrugsprodukter øges hurtigt, det dyrkede areal
formindskes, bondebefolkningens brede masser har stærkt fal
dende indtægter ved salget af deres produkter, masser af sinåproducenter ruineres, og uhyre mængder af levnedsmidler destrueres,
medens de arbejdende massers næringsmiddelforbrug samtidig
synker, og der opstår direkte underernæring.
USA’s hvedelagre oversteg i 1953 det højeste lagerniveau under krisen
1929—33 og androg 4.4 gange det gennemsnitlige årlige lager i tiden 1946 18.
For at holde de opskruede levnedsmiddelpriser oppe opkøber staten enorme
mængder kartofler, grønsager, frugt, kvæg og fjerkræ og destruerer dem.
1 1953 sank de amerikanske farmeres nettoindtægt med ca. 4,5 milliarder
dollars, d.v. s. med 35 pct. af gennemsnitsindtægten i 1946—48. I samme

tidsrum steg deres produktionsomkostninger og andre udgifter betydeligt i
kraft af prisstigning og dollarens værdiforringelse.

☆

Den yderligere uddybelse af kapitalismens almene krise eller
den anden verdenskrig karakteriseres af en uafladelig skærpelse
af alle modsigelser i det kapitalistiske samfund. Modsigelsen mel
lem samfundets produktivkræfter og de kapitalistiske produk
tionsforhold skærpedes til det yderste og viser med al tydelighed,
at det borgerlige system har overlevet sig selv historisk og er
dømt til undergang.
Den anden etape i kapitalismens almene krise medførte en skær
pelse af det borgerlige demokratis krise. Bourgeoisiet har kastet
de borgerlig-demokratiske friheders, den nationale uafhængigheds
og den nationale suverænitets banner over bord. Under kosmopo
litismens løsen har bourgeoisiet trådt princippet om menneskenes
og nationernes ligeberettigelse i støvet. Dette princip er i dag i de
kapitalistiske lande erstattet med et andet, som betyder uindskræn
ket ret for det udbyttende mindretal og retsløshed for det udbyt
tede flertal af samfundets medlemmer. Det borgerlige herredøm
mes foikefjendske og anti-nationale karakter træder i dag bestan
dig tydeligere frem. Bourgeoisiet søger udvejen af kapitalismens
almene krise i krig og fascisering af det politiske liv.
De kapitalistiske landes folkemasser, der skarer sig under den
proletariske internationalismes banner, søger udvejen i aktiv og
beslutsom kamp mod hele det imperialistiske undertrykkelsessy
stem, for national og social frigørelse.
»Den proletariske, socialistiske internationalisme er grundlaget
for de arbejdendes solidaritet og samarbejdet mellem folkene til
forsvar af deres uafhængighed mod imperialismens rænker, til
forsvar af freden. Den lærer arbejderne at forene sig i hvert land
til kamp mod kapitalens magt, til sikring af overgangen til sociali
stisk økonomi. Den lærer arbejderklassen og folkene at videre
udvikle den internationale solidaritets forbindelser for at føre
kampen for freden bedre og isolere og uskadeliggøre dem. der
provokerer til en ny krig.«1)
Som følge af den første verdenskrig skilte Rusland sig ud af det
kapitalistiske system, som følge af den anden verdenskrig skilte en
Palmiro Togliatti, Arbejderklassens enhed og de kommunistiske partiers
og arbejderpartiernes opgaver, se »For varig fred og folkedemokrati«,
2. december 1949.

liel række af Europas og Asiens lande sig ud, og en tredie verdens
krig ville, hvis det lykkes imperialisterne at udiose den, uvægerligt
føre til hele det kapitalistiske verdenssystenis sammenbrud. I en
sådan krig ville de imperialistiske aggressorer ikke blot støde
sammen med den socialistiske lejrs stater og deres uovervindelige
styrke — de ville også komme ud for en eksplosion af alle de
yderst skarpe modsætninger, som den moderne kapitalisme rum
mer: modsætningen mellem arbejde og kapital, mellem de impe
rialistiske magter, mellem undertrykkerlande og kolonier. I kraft
af den historiske udviklings uomstødelige love, klassekampens
love, ville den imperialistiske fronts bagland i tilfælde af en ny
verdenskrig uundgåeligt blive skuepladsen for arbejderklassens og
alle arbejdendes forbitrede kampe mod deres undertrykkere, for
de underkuede folks uforsonlige kamp i kolonierne og de afhæn
gige lande for deres frihed og uafhængighed. Dette ville fore til,
at det imperialistiske system i sin helhed ville blive knust.
Folkenes progressive, demokratiske kræfter med arbejderklas
sen og den fortrop, de kommunistiske partier, i spidsen, slutter
sig sammen til aktiv modstand mod den imperialistiske reaktion,
mod den fascistiske fare, mod planerne om nye krige. Fredens,
demokratiets og socialismens lejr med Sovjetunionen i spidsen
forener i dag 900 millioner mennesker i de lande, der er udskilt
af det kapitalistiske system, med mange hundrede millioner men
nesker i de lande, som endnu er underkastet kapitalen. Denne
lejr er en vældig kraft, der øver afgørende indflydelse på den
moderne histories hele forløb.

SAMMENFATNING

/. I tiden omkring den anden verdenskrig, især efter at de
folkedemokratiske stater i Europa og Asien skilte sig ud fra
det kapitalistiske system, udviklede den anden etape af kapi
talismens almene krise sig. Som følge af at der pd den inter
nationale arena dannedes to modstående lejre, skete der en
spaltning af det samlede, altomfattende verdensmarked, og
der opstod to parallelle markeder: markedet for den sociali
stiske lejrs lande og markedet for den kapitalistiske lejrs
lande. Det område, hvor de kapitalistiske hovedlande — USA,
England. Frankrig — kan sætte deres kræfter ind på udnyt
telsen af verdensressourcerne, skrumpede stærkt ind. I de

kapitalistiske lande vokser afsætningsvanskelighederne og
den kroniske underudnyttelse af virksomhedernes kapacitet.
2. En af de vigtigste følger af den anden verdenskrig var
den heftige skærpelse af det imperialistiske kolonisystems
krise. Det nye opsving i den nationale befrielseskamp i kolo
nierne og de afhængige lande førte til, at kolonisystemet
begyndte at styrte sammen, og at Kina og nogle andre lande
skilte sig ud fra det imperialistiske verdenssystem.
3. Den yderligere uddybelse af ujævnheden i de kapitalisti
ske landes udvikling medfører uvægerligt en skærpelse af de
indre modsætninger i imperialismens lejr. Den amerikanske
imperialisme, der er slået ind på en hensynsløs ekspansion,
søger at underlægge sig de andre kapitalistiske landes økono
mi. Militariseringen af økonomien betinger en udvidelse af
kløften mellem industriens produktionsmuligheder i de kapi
talistiske lande og mulighederne for afsætning af dens pro
duktion og lægger dermed grunden til nye økonomiske kriser
og katastrofer.
i. Den anden etape af kapitalismens almene krise karak
teriseres af en yderligere forværring i den brede befolknings
materielle kår. Dette ytrer sig i, at arbejderklassens realløn
falder, at de permanent arbejdsløses hær forøges, at der i
vid udstrækning anvendes morakker-systemer ved organise
ringen af arbejdet, den ytrer sig i inflation og fordyrelse af
leveomkostningerne, i forøgelse af skattebyrden, forarmelse
og ruinering af bøndernes brede masser i de kapitalistiske
lande og øget kolonial udbytning. Styrkelsen af fredens, de
mokratiets og socialismens lejr, svækkelsen af reaktionens og
krigens imperialistiske lejr, opsvinget i arbejderklassens, bøn
dernes og kolonifolkenes befrielseskamp viser, at det nuvæ
rende tidsafsnit er kapitalismens undergangsepoke, kommu
nismens sejrsepoke.

De økonomiske teorier i kapitalismens epoke
Med kapitalismens udvikling og dens modsigelsers vækst opstod og udvik
ledes forskellige retninger af økonomisk tænkning som udtryk for bestemte
klassers interesser.
Den borgerlige klassiske politiske okonomi. 1 kampen mod feudalismen
for at grundfæste det kapitalistiske system skabte bourgeoisiet sin egen poli
tiske økonomi, der trængte de feudalistiske ideologers økonomiske synspunk
ter i baggrunden og for en vis tid spillede en progressiv rolle.
Den kapitalistiske produktionsmåde slog først rod i England. Her fødtes
også den borgerlige klassiske politiske økonomi. William Petty (1623—87),
hvis virksomhed faldt sammen med merkantilismens forfaldsperiode, søgte at
finde den indre sammenhæng mellem de økonomiske fænomener i del borger
lige samfund og gjorde den vigtige opdagelse, at varerne udveksles i overens
stemmelse med den mængde arbejde, som er nødvendig til deres produktion.
Fysiokraterne spillede en stor rolle for dannelsen af den borgerlige politiske
økonomi. I spidsen for denne retning stod Francois Quesnay (1694—1774).
Fysiokraterne virkede i Frankrig i anden halvdel af det 18. århundrede,
perioden for den åndelige forberedelse af den borgerlige revolution. De mente
ligesom repræsentanterne for samtidens franske oplysningsfilosofi, at der
findes naturlove for det menneskelige samfund. Frankrig var på denne tid
et agerbrugsland. I modsætning til merkantilisterne, der kun anså penge for
at være rigdom, erklærede fysiokraterne, at den eneste kilde til rigdom var
naturen, altså landbruget, som forsyner menneskene med naturens frugter.
Heraf kommer også skolens navn »fysiokrater«, der er sammensat af to græ
ske ord. som betyder natur og magt.
En central plads i fysiokraternes teorier indtog læren om »nettoproduktel .
Sådan kaldte fysiokraterne de overskydende produkter udover udgifterne ved
produktionen, altså den del af produkterne, som under kapitalismen rummer
merværdien. Fysiokraterne opfattede rigdommen som en bestemt masse af
produkter i deres naturalform, som en bestemt masse af brugsværdier. De
hævdede, at >nettoproduktet« udelukkende opstår i ager- og husdyrbrug,
d. v. s. i de grene af økonomien, hvor planternes og husdyrenes naturlige
vækstprocesser finder sted, mens alle andre grene kun ændrer formen på de
produkter, som landbruget leverer.
Den fysiokratiske skoles mest betydningsfulde frembringelse var Quesnay’s
■‘økonomiske skemat. Quesnay’s fortjeneste bestod i, at han gjorde et be
mærkelsesværdigt forsøg på at give en fremstilling af den kapitalistiske re
produktionsproces i dens helhed, selv om han ikke formåede at skabe en vi
denskabelig reproduktionsteori.
Idet fysiokraterne gik ud fra. at »nettoproduktet« kun skabes i landbruget,
krævede de, at alle skatter blev pålagt jordejerne, mens de industrielle skulle
være fritaget for skattebyrder. I dette krav fremtræder fysiokraternes klasse
karakter som bourgeoisiets ideologer klart. Fysiokraterne var talsmænd for
den private ejendomsrets ubegrænsede herredomme. De hævdede, at kun den
frie konkurrence er i overensstemmelse med økonomiens naturlove og den
menneskelige natur, og stillede derfor /rfAandefspolitikken op imod protektio
nismen og kæmpede beslutsomt mod lavenes begrænsninger og mod statens
indblanding i landets økonomiske liv.

Den borgerlige klassiske politiske økonomi nåede sin højeste udvikling i
A. Smith's og D. Ricardo’s skrifter.
Adam Smith (1723—90) gjorde i sammenligning med fysiokraterne et be
tydeligt skridt fremad i den videnskabelige analyse af den kapitalistiske pro
duktionsmåde. Hans hovedværk er »En undersøgelse af nationernes rigdom,
dens væsen og årsager« (1776). Et lands rigdom består efter Smiths mening i
den samlede mængde af varer, der produceres i landet. Han forkastede fysio
kraternes ensidige og derfor urigtige påstand, at »nettoproduktet« kun skabes
af arbejdet i landbruget, og han var den første, der erklærede enhver slags
arbejde for at være værdiens kilde, i hvilken produktionsgren det end var
lagt. Smith var som økonom et udtryk for manufakturperioden i kapital
ismens udvikling, hvorfor han betragtede arbejdsdelingen som grundlaget for
forøgelsen af arbejdsproduktiviteten.
Karakteristisk for Smith er en sammenfletning af to forskellige indstil
linger over for de økonomiske fænomener. På den ene side studerer han
fænomenernes indre sammenhæng og forsøger at trænge igennem med sin
analyse til det borgerlige økonomiske systems skjulte struktur, eller med
Marx’ udtryk, dels fysiologi. Og på den anden side giver han en beskrivelse af
fænomenerne, som de optræder på det kapitalistiske samfunds overflade, og
dermed som de tager sig ud for den aktive kapitalist. Den første af disse syns
måder er videnskabelig, mens den anden er uvidenskabelig.
Smith studerede fænomenernes indre sammenhæng under kapitalismen og
bestemte varens værdi som den mængde arbejde, der er forbrugt til varens
produktion; han betragtede lønarbejderens løn som den del af hans arbejds
produkt, der er bestemt af værdien af de nødvendige eksistensmidler, og pro
fitten og jordrenten som et fradrag fra det produkt, der er skabt af arbejde
rens arbejde. Smith forfulgte imidlertid ikke dette synspunkt konsekvent. Be
stemmelsen af varernes værdi efter det arbejde, de indeholder, sammenblan
dede Smith altid med bestemmelsen af varernes værdi efter »arbejdets værdi«.
Han hævdede, at det kun er på »samfundets primitive trin«, hvorved han
mente småproducenternes simple vareproduktion, at værdien bestemmes af
arbejdet. Under kapitalismen derimod sammensættes varens værdi af indtæg
terne: arbejdsløn, profit og jordrente. En sådan påstand afspejlede det vild
ledende indtryk, som den kapitalistiske økonomis fænomener skaber. Smith
mente, at værdien af hele samfundsproduktet kun består af indtægterne ar
bejdsløn, profit og jordrente, d. v. s. han udelod fejlagtigt værdien af den kon
stante kapital, der er brugt ved fremstillingen af varen. Dette »Smiths dogme«
udelukkede enhver mulighed for at forstå den samfundsmæssige reproduk
tionsproces.
Smith var den første, der skitserede det kapitalistiske samfunds klasse
struktur ved at sige, at det var opdelt i tre klasser: 1) arbejdere, 2) kapitali
ster og 3) jordejere. Men Smith var begrænset af den borgerlige verdensan
skuelse og afspejlede i sine meninger klassekampens svage udvikling på den
daværende tid; han hævdede, at der i det kapitalistiske samfund herskede et
interessernes fællesskab ved at enhver stræber efter egen fordel, og af disse
enkelte bestræbelsers konflikt opstår det fælles vel. Han trådte energisk op
imod merkantilisternes teoretiske anskuelser og politik og forsvarede den frie
konkurrence varmt.
I David Ricardo’s arbejder (1772—1823) nåede den borgerlige klassiske

politiske økonomi sit højdepunkt. Ricardo levede under den industrielle revo
lution i England. Hans hovedværk »Den politiske økonomis og beskatningens
principper« udkom i 1817.
Ricardo udarbejdede arbejdsværdilæren med en inden for den borgerlige
horisont storst mulig konsekvens. Han forkastede Smiths opfattelse, at det
kun er på samfundets primitive trin, at værdien bestemmes af arbejdet, og på
viste, at værdien, skabt af arbejderens arbejde, er den kilde, hvorfra såvel
arbejdslønnen som profit og jordrente opstår.
Ud fra. at værdien bestemmes af arbejdet, påviste Ricardo modsa-tningerne
mellem det borgerlige samfunds klasseinteresser, som de får udtryk i forde
lingen. Han mente, at klasser ville eksistere evigt i samfundslivet. Med Marx'
ord tager Ricardo «bevidst modsætningen mellem klasseinteresserne, mellem
arbejdslønnen og profitten, mellem profitten og jordrenten, som udgangs
punkt for sine studier, idet ban naivt opfatter denne modsætning som en sam
fundsmæssig naturlov«. 1)
Ricardo formulerede den vigtige økonomiske lov: jo større løn til arbejde
ren. desto lavere profit til kapitalisten, og omvendt. Han påviste også mod
sætningen mellem profit og jordrente; men han begik den fejl kun al kende
eksistensen af forskels-jordrenten, som han forbandt med den indbildte »lov
om jordens faldende udbytte«.
Ricardo spillede en stor rolle for den politiske okonomis udvikling. Hans
lære, at værdien kun bestemmes af arbejdet, fik stor historisk betydning. I
betragtning af de kapitalistiske modsigelsers vækst drog nogle af hans efter
følgere den konklusion, at når værdien kun skabes af arbejdet, så er det nød
vendigt og retfærdigt, at arbejderne, der skaber alle rigdomme, også bliver
besiddere af alle disse rigdomme og af alle arbejdets produkter. Sådanne
krav blev rejst i England i første halvdel af det 19. århundrede af de tidlige
socialister, Ricardo's efterfølgere.
Samtidig var Ricardo’s lære præget af borgerlig begrænsning. Han frem
stillede ligesom Smith det kapitalistiske system og dets modstående klasse
interesser som et naturligt og evigt system. Han stillede heller ikke spørgs
målet om den historiske oprindelse af sådanne økonomiske begreber som
vare, penge, kapital, profit o. s. v. Han opfattede kapital som noget uhistorisk
og identificerede den med produktionsmidlerne.
Den politiske vulgærøkonomis opståen. Med kapitalismens udvikling og
klassekampens skærpelse veg den borgerlige politiske økonomi pladsen for den
politiske vulgærøkonomi. Marx kaldte den vulgær, fordi dens repræsentanter
erstattede den videnskabelige erkendelse af de økonomiske begreber med en
beskrivelse af deres ydre træk og satte sig til mål at forskønne kapitalismen
og udviske dens modsigelser. Vulgærøkonomerne kastede alt videnskabeligt
bort og greb all uvidenskabeligt i de tidligere økonomers synspunkter (især
A. Smiths), alt, der var betinget af deres horisonts klassemæssige begrænsning.
»Spørgsmålet var nu ikke længere, om den ene eller den anden læresætning
var sand, men om den var nyttig eller skadelig for kapitalen, om den var be
hagelig eller ubehagelig, om den blev anset for politisk farlig eller ikke.
Uegennyttig forskning afløstes af betalt klopfægteri, uhildet videnskabeligt
studium afløstes af apologetikkens onde samvittighed og dårlige hensigt«.*2)
!) Karl Marx, Kapitalen, bd. I, s. 12, Berlin 1953.
2) Samme sted s. 13.

På værditeoriens område forkastede vulgærokonomien værdiens bestem
melse ved arbejdstiden og fremsatte en række påstande, der allerede var ble
vet tilbagevist af den borgerlige klassiske skole. Hertil horer: teorien om
efterspørgsel og udbud, som ser bort fra værdien, der ligger til grund for
priserne, og som erstatter en forklaring af grundlaget for varepriserne med
en beskrivelse af disse prisers svingninger; produktionsomkostningsteorien,
som forklarer prisen på nogle varer ved hjælp af priserne på andre varer,
d.v. s. faktisk indvikler sig i en cirkelslutning; nytteteorien, som ved at for
søge at forklare varernes værdi ved deres brugsværdi ser bort fra, at forskel
ligartede varers brugsværdier er kvalitativt forskellige og derfor ikke kan sam
menlignes kvantitativt.
Den engelske vulgærøkonom T. R. Malthus (1766—1834) fremsatte den på
stand, at den arbejdende befolknings elendighed, som er karakteristisk for ka
pitalismen, skyldes, at menneskene formerer sig hurtigere, end mængden af
de levnedsmidler, som naturen yder, kan forøges. Malthus hævder, at den
nødvendige overensstemmelse mellem befolkningstallet og mængden af lev
nedsmidler, som naturen kan levere, tilvejebringes af sult, elendighed, epide
mier og krige. Malthus' menneskefjendske »teori« blev skabt for at retfærdig
gøre samfundsforhold, hvor udbytterklassernes parasitisme og luksus eksiste
rer side om side med arbejdernes umenneskelige slid og voksende nød.
Den franske vulgærøkonom J. B. Say (1767—1832) erklærede de »tre pro
duktionsfaktorer«, arbejde, kapital og jord, for at være værdiens kilde og
drog heraf den konklusion, at ejerne af disse tre produktionsfaktorer modta
ger de indtægter, der »skyldes« dem: arbejderne arbejdsløn, kapitalisten profit
(eller rente) og jordejeren jordrente. Ved at holde på, at der under kapital
ismen ikke kunne være nogen modsætning mellem produktion og forbrug, be
nægtede Say muligheden af almindelige overproduktionskriser. Says teori var
en grov fortegning af virkeligheden til fordel for udbytterklasserne. Påstan
dene om klasseinteressernes relative harmoni under kapitalismen videreførtes
ivrigt af den franske økonom F. Bastiat (1801—50) og amerikaneren H. Ch.
Carey (1793—1879). Under påskud af at forsvare den borgerlige »arbejdsfri
hed« førte den politiske vulgærøkonomi en bitter kamp mod fagforeninger,
kollektivaftaler og arbejderstrejker. Fra anden fjerdedel af det 19. århundrede
overtog den politiske vulgærøkonomi det udelte herredømme inden for den
borgerlige videnskab.
Den småborgerlige politiske økonomi. I begyndelsen af det 19. århundrede
opstår den småborgerlige retning i den politiske økonomi som en afspejling af
småborgerskabets modsætningsfyldte stilling som en overgangsklasse i det
kapitalistiske samfund. Den småborgerlige politiske økonomi begyndte med
den svejtsiske økonom S. Sismondi (1773—1842). Til forskel fra Smith og Ri
cardo, der anså det kapitalistiske system for at være en naturlig samfundstil
stand, fremkom Sismondi med en kritik af kapitalismen, som han fordømte ud
fra småborgerskabets standpunkt. Han idealiserede bøndernes og håndvær
kernes lille vareproduktion og fremkom med utopiske projekter til forevigelse
af den lille ejendom, idet han ikke kunne indse de kapitalistiske forholds uund
gåelige vækst, der havde sin rod i den lille vareproduktion. Af den kendsger
ning. at arbejdernes og småproducenternes indtægter formindskes, drog Sis
mondi den fejlagtige slutning, at markedet uundgåeligt indskrænkes, efter
hånden som kapitalismen udvikler sig. Og han hævdede derfor fejlagtigt, at
kapitalakkumulation kun ville være mulig, hvis der fandtes småproducenter
eller et ydre marked.

Den småborgerlige politiske økonomis synspunkter blev i Frankrig udviklet
af P. J. Proudhon (1809—65). Han forsvarede den reaktionære ide, at alle
kapitalismens sociale onder skidle helbredes ved oprettelse af en særlig bank,
der skulle gennemføre den pengeløse udveksling af småproducenternes pro
dukter og yde arbejderne gratis kredit. Proudhon såede hermed reformistiske
illusioner blandt arbejderne og vendte dem bort fra klassekampen.
I Rusland udbredte de liberale narodnikker i slutningen af det 19. årh. den
småborgerlige politiske økonomis reaktionære og utopiske ideer.
De utopiske socialister. Med den maskinelle storindustris opståen og udvik
ling i slutningen af det 18. og begyndelsen af det 19. årh. trådte kapitalismens
modsigelser og de ulykker, den betød for de arbejdende masser, langt tyde
ligere frem. Men arbejderklassen havde endnu ikke erkendt sin historiske
rolle som kapitalismens banemand. I denne periode optrådte de store utopiske
socialister: Henri de Saint-Simon (1760—1825) og Charles Fourier (1772—
1837) i Frankrig og Robert Omen (1771—1858) i England, som spillede en
stor rolle i de socialistiske ideers udviklingshistorie.
I deres forklaring af de økonomiske fænomener blev de utopiske socialister
stående på det 18. århundredes oplysningsfilosofis grund, som repræsentan
terne for den borgerlige klassiske politiske økonomi også havde stået på. Men
medens disse anså det kapitalistiske system for at være i overensstemmelse
med den menneskelige natur, betragtede de utopiske socialister dette system
som stridende mod menneskenaturen.
De utopiske socialisters historiske betydning består i, at de udsatte det bor
gerlige samfund for en kraftig kritik og ubarmhjertigt hudflettede dets skam
pletter som folkemassernes nød og savn, ufrihed og hårde udmattende arbejde,
de rige samfundsspidsers korruption og demoralisation, det uhyre spild af
produktivkræfterne som følge af konkurrencen, kriserne o. s, v. Imod det
kapitalistiske system, baseret på privat eje af produktionsmidlerne og nogle
samfundsklassers udbytning af andre, stillede de utopiske socialister det
kommende socialistiske system, baseret på fælles eje af produktionsmidlerne,
og menneskets frihed fra udbytning. Men de var langt fra en forståelse af de
virkelige veje til socialismens virkeliggørelse. De kendte ikke lovene for sam
fundsudviklingen, klassekampens love, og mente derfor, at de besiddende
klasser selv ville indføre socialismen, når det var lykkedes at overbevise dem
om dette nye systems fornuft, retfærdighed og formålstjenlighed. For de uto
piske socialister var en forståelse af proletariatets historiske rolle fuldstæn
dig fremmed. Den utopiske socialisme »evnede hverken at klarlægge, hvad
lønslaveriet under kapitalismen indebar, eller at afsløre lovene for kapitalis
mens udvikling, eller at finde den sociale kraft, der er i stand til at blive
skaber af et nyt samfund.«1)
De revolutionære demokrater i Rusland. I midten af det 19 årh. opstod der
i Rusland, der gennemlevede livegenskabets krise, en række af fremragende
tænkere, der gav et stort bidrag til den økonomiske videnskabs udvikling.
4. I. Herzen (1812—70) hudflettede tsarismen og livegenskabet i Rusland
og kaldte folket til revolutionær kamp herimod. Han kritiserede også det
kapitalistiske udbytningssystem skarpt, som det havde fæstnet sig i Vesten.
Herzen lagde grunden til den utopiske »bondesocialisme«. Han så »socialis-

J) V. /. Lenin, Marxismens tre kilder og tre bestanddele, se Udvalgte Værker,
bd. 1, s. 84, Forlaget Tiden 1949.

me« i frigørelse af bønder med jord, i landsbyfællesskabet og i bondeideen om
»retten til jorden«. I disse opfattelser hos lierzen var der intet virkelig
socialistisk, men han afspejlede de revolutionære strømninger blandt Ruslands
bonder, som kæmpede for at omstyrte godsejervældet og afskaffe godsejernes
besiddelse af jorden.
Den store russiske revolutionære og forsker N. G. Tjernysjevskij (1828—89)
gjorde sig stærkt fortjent ved sin udvikling af den økonomiske videnskab.
Han anførte de revolutionære demokraters beslutsomme kamp mod livegen
skabet og tsarens enevælde i Rusland og gav en fremragende kritik ikke blot
nf feudalismen, men også af det kapitalistiske system, der på denne tid fæst
nede sig i Vesteuropa og Nordamerika. Tjernysjevskij afslørede fuldstændig
den borgerlige klassiske politiske økonomis klassekarakter og begrænsning og
underkastede vulgærøkonomerne John Stuart Mill, Say, Malthus og andre en
tilintetgørende kritik. Marx værdsatte i høj grad N. G. Tjernysjevskijs mester
lige afsløringer af den borgerlige politiske økonomis fallit.
Imod den borgerlige politiske øknomi, som tjener kapitalisternes egeninter
esser, stillede Tjernysjevskij »de arbejdendes politiske økonomi«, hvor arbej
det og de arbejdendes interesser må indtage den centrale plads. På baggrund
af at kapitalismen var lidet udviklet i hans samtidige Rusland, så Tjernysjev
skij som repræsentant for den utopiske »bondcsociaiisme« ikke, at kapital
ismens udvikling og proletariatets opståen skaber de materielle forhold, den
kraft i samfundet, som vil gøre socialismen til virkelighed. Men han nåede
langt videre end de vesteuropæiske utopiske socialister og tog et stort skridt
henimod den videnskabelige socialisme i sin forståelse af det kapitalistiske
samfunds natur og dets klassestruktur og karakteren af dets økonomiske ud
vikling. Til forskel fra Vestens utopiske socialister tillagde Tjernysjevskij de
arbejdende massers revolutionære aktivitet og deres kamp for deres frigørelse
afgørende betydning og kaldte til folkerevolution mod udbytterne. Tjernysjev
skij var en konsekvent kæmpende revolutionær demokrat. Lenin skrev, at
hans værker udstråler klassekampens ånd.
Tjernysjevskijs økonomiske lære er højdepunktet i den politiske økonomi
før Marx. I sine filosofiske anskuelser var han kæmpende materialist. Lige
som lierzen nærmede han sig den dialektiske materialisme stærkt.
De revolutionære demokrater, Herzen, Tjernysjevskij og deres menings
fæller, var forløbere for det russiske socialdemokrati.
Karl Marx’ og Friedrich Engels’ revolutionære omvæltning af den politiske
økonomi. Med midten af det 19. årh. var det kapitalistiske system blevet her
skende i Vesteuropas vigtigste lande og i Amerikas Forenede Stater. Der var
opstået et proletariat, som rejste sig til kamp mod bourgeoisiet. Hermed var
betingelserne for den fremskredne proletariske verdensanskuelses dannelse,
den videnskabelige socialisme, opstået.
Karl Marx (1818—83) og Friedrich Engels (1820—95) forvandlede socialis
men fra utopi til videnskab. Den lære, Marx og Engels udarbejdede, udtryk
ker arbejderklassens afgørende interesser og er de proletariske massers ban
ner i kampen for kapitalismens revolutionære omstyrtelse, for socialismens sejr.
Marx’ lære »opstod som en direkte og umiddelbar fortsættelse af de lære
sætninger, som filosofiens, den politiske økonomis og socialismens største re
præsentanter havde skabt.«1) Marx’ genialitet består, som Lenin bemærkede,
’) V. I. Lenin, Marxismens tre kilder og tre bestanddele, se Udvalgte Værker
bd. 1, s. 79, Forlaget Tiden 1949.

især i, at lian gav svaret på de spørgsmål, som menneskehedens førende tæn
kere allerede havde stillet. Hans lære er den retmæssige efterfølger af det
bedste, som er skabt af menneskelig tænkning inden for videnskaben om det
menneskelige samfund. Men samtidig medførte marxismens opståen en yennemyribende revolutionær omvadtniny i filosofien, i den politiske økonomi, i
alle samfundsvidenskaber. Marx og Engels bevæbnede arbejderklassen med en
helstøbt og harmonisk verdensanskuelse, den dialektiske materialisme, der er
den videnskabelige kommunismes teoretiske fundament. De anvendte den dia
lektiske materialisme på samfundsfænomenernes område og skabte den hi
storiske materialisme, en vældig landvinding i den videnskabelige tænkning.
Op imod den uhistoriske behandling af det menneskelige samfund stillede de
den historiske behandling, der bygger på et dybtgående studium af udvik
lingens virkelige gang. Den tidligere herskende forestilling om samfundets
uforanderlighed og ubevægelighed erstattede de med den sammenhængende
lære, som påviser de objektive love for den samfundsmæssige udvikling, for
den ene samfundsforms afløsning af den anden.
Marx og Engels var grundlæggere af den virkeligt videnskabelige politiske
økonomi. Ved at anvende den dialektiske materialismes metode ved studiet
af de økonomiske forhold fremkaldte Marx en dybtgående revolutionær om
væltning i den politiske økonomi, lian behandlede den politiske økonomi
som arbejderklassens ideolog og afslørede til bunds kapitalismens modsigelser
og skabte den proletariske politiske økonomi. Marx skabte sin økonomiske
lære i uforsonlig kamp med kapitalismens borgerlige apologeter og med ka
pitalismens småborgerlige kritikere. Han anvendte og udviklede en række
læresætninger hos den borgerlige politiske økonomis klassikere, Smith og Ri
cardo, og gendrev energisk de uvidenskabelige opfattelser og modsigelser, der
fandtes i deres teorier. I sine økonomiske værker samlede og generaliserede
Marx et kæmpemateriale om det menneskelige samfunds historie og især ош
kapitalismens opståen og udvikling. Marx har opdaget den kapitalistiske pro
duktionsmådes historisk forbigående karakter og udforsket lovene for kapi
talismens opståen, udvikling og undergang. På grundlag af en dybtgående øko
nomisk analyse af det kapitalistiske system begrundede han proletariatets hi
storiske mission som kapitalismens banemand og skaberen af et nyt, social
istisk samfund.
Grundlaget for den marxistiske verdensanskuelse blev fremsat allerede i den
videnskabelige kommunismes første programdokument, i »Det kommunistiske
partis manifest«, som blev skrevet af Marx og Engels i 1848. Marx offentlig
gjorde resultaterne af sine videre økonomiske studier i skriftet »Til kritik af
den politiske økonomi« (1859), der var viet analysen af vare og penge; i for
ordet til dette arbejde er givet en klassisk formulering af den historiske ma
terialismes grundlag. Marx’ hovedarbejde, som han med fuld ret kaldte sit
livs værk, er »Kapitalen«. Første bind af »Kapitalen« (»Kapitalens produk
tionsproces«) blev udgivet af Marx i 1867, andet bind (»Kapitalens cirkula
tionsproces«) af Engels først i 1885 efter Marx’ død og tredie bind (»Kapita
lens produktionsproces i dens helhed«) i 1894. Under sit arbejde på »Kapi
talen« havde Marx til hensigt at skrive et fjerde bind viet en kritisk oversigt
over den politiske økonomis historie. De efterladte forberedende manuskrip
ter blev først udgivet efter Marx’ og Engels’ død under titlen »Merværditeo
rier« (i tre bind).
En række af Engels’ klassiske værker er også viet udarbejdelsen af den

videnskabelige kommunismes teori. Hertil hører »Arbejderklassens stilling i
England« (1845), »Anti-Diihring« (1878), hvor de vigtigste spørgsmål inden
for filosofi, naturvidenskab og samfundsvidenskab er behandlet, »Familiens,
privatejendommens og statens oprindelse« (1884) og andre.
1 sin udarbejdelse af den proletariske politiske økonomi begrundede og ud
viklede Marx alsidigt og konsekvent især arbejdsværditeorien. Han studerede
varen, modsætningen mellem dens brugsværdi og værdi, og påviste, at det
arbejde, der indeholdes i varen, har en dobbeltkarakter. Det er på den ene
side konkret arbejde, der skaber varens brugsværdi, og på den anden side
abstrakt arbejde, der skaber dens værdi. Opdagelsen af arbejdets dobbelt
karakter gav Marx nøglen til den videnskabelige forklaring af alle den kapital
istiske produktionsmådes fænomener på grundlag af arbejdsværditeorien. Ved
at påvise at værdien ikke er en ting, men udtryk for menneskenes forhold til
hinanden i produktionen, som skjules bag tingenes overflade, afslørede Marx
hemmeligheden bag varefetichismen. Han underkastede værdiformen en ana
lyse og studerede dens historiske udvikling fra udvekslingens forste kim til
vareproduktionens fulde herredømme, hvilket gjorde det muligt for ham at
afdække pengenes virkelige natur.
Arbejdsværditeorien tjente som grundlag for Marx’ lære om merværdien.
Marx var den første, der påviste, at ikke arbejdet, men arbejdskraften er en
vare under kapitalismen. Han studerede denne særlige vares værdi og brugs
værdi og belyste den kapitalistiske udbytnings karakter. Den marxske mer
værditeori blotlægger fuldstændig kapitalismens grundlæggende produktions
forholds væsen som et forhold mellem kapitalister og arbejdere og afdæk
ker de dybestliggende grunde for klassemodsætningerne og klassekampen mel
lem proletariatet og bourgeoisiet.
Marx ikke blot opdagede merværdiens oprindelse og kilde, men belyste også,
hvordan den kapitalistiske udbytning maskeres og tilsløres. Han studerede ar
bejdslønnens væsen som prisen på arbejdskraft, der optræder i forvrænget
form som arbejdets pris.
Marx gav en dybtgående videnskabelig analyse af de forskellige former,
som merværdien antager. Han viste, at merværdien optræder i forvandlet form
som profit, der så igen antager form af jordrente og rente. Herved opstår det
falske indtryk, at arbejdslønnen er prisen på arbejde, mens profitten skabes
af kapitalen, jordrenten af jorden og renten af pengene.
Med sin teori om produktionsprisen og gennemsnitsprofitten løste Marx den
modsigelse, der bestod i, at markedspriserne under kapitalismen afviger fra
værdien. Samtidig blotlagde han det objektive grundlag for sammenholdet mel
lem kapitalisterne i udbytningsforholdet til arbejderne, idet den gennemsnits
profit, som hver kapitalist modtager, bestemmes af udbytningsgraden ikke
på den enkelte virksomhed, men i hele det kapitalistiske samfund.
Marx udarbejdede teorien om forskelsjordrenten og gav som den første en
videnskabelig begrundelse af teorien om den absolute jordrente. Han belyste
den store jordbesiddelses reaktionære snylterrolle og godsejernes og bourgeoi
siets udbytning af bønderne og dennes væsen og former.
Marx var den første, der klarlagde den kapitalistiske akkumulations love, og
fastslog, at kapitalismens udvikling og kapitalens koncentration og centralisa
tion uundgåeligt fører til en uddybelse og skærpelse af de modsigelser, der er
karakteristiske for dette system, til grund for hvilket ligger modsigelsen
mellem produktionens samfundsmæssige karakter og den privatkapitalistiske

tilegnelsesform. Marx opdagede den kapitalistiske akkumulations almene lov,
der betinger væksten af rigdom og luksus på samfundets ene pol og væksten
af elendighed, nod og arbejdsbyrder på den anden pol. Han viste, at der med
kapitalismens udvikling foregår en relativ og absolut forarmelse af proletaria
tet, som fører til en uddybelse af kløften mellem proletariat og bourgeoisi, til
skærpelse af klassekampen mellem dem.
Analysen af hele samfundskapitalens reproduktion, som er skabt af Marx,
har den største betydning. Ved at overvinde Smiths fejl, der bestod i, at han
havde set bort fra den konstante kapital, der forbruges ved varernes produk
tion, ved at opdele samfundsproduktet i tre værdidele (c+v+m) og i dets
materielle form — i produktionsmidler og forbrugsgenstande, gennemførte
Marx en analyse af betingelserne for simpel og udvidet kapitalistisk reproduk
tion og af den kapitalistiske afsætnings dybe modsætninger, der uundgåeligt
fører til overproduktionskriser. Han studerede de økonomiske krisers natur
og forudsagde videnskabeligt deres uundgåelighed under kapitalismen.
Marx’ og Engels’ økonomiske teorier er en dyb og alsidig begrundelse for
kapitalismens uundgåelige fald og den proletariske revolutions sejr, som op
retter arbejderklassens diktatur og indleder en ny tidsalder, hvor det social
istiske samfund opbygges.
Allerede i halvfjerdserne og firserne vandt marxismen stadig større aner
kendelse i de kapitalistiske lande i arbejderklassen og den førende intelligens.
I disse år spillede Paul La/argue (1842—1911) i Frankrig. Wilhelm Lieb
knecht (1826—1900) og August Bebel (1840—1913) i Tyskland, G. V. Plehanov
(1856—1918) i Rusland. Dmitrij Blagojev (1855-—1924) i Bulgarien og andre
fremragende ledere i de forskellige landes arbejderbevægelse en stor rolle for
udbredelsen af marxismens ideer.
1 Rusland dannedes det marxistiske arbejderparti og dets verdensanskuelse
i uforsonlig kamp mod marxismens værste fjende — narodnismen. Narodnik
kerne bestred proletariatets ledende rolle i den revolutionære bevægelse: de
hævdede, at kapitalismens udvikling i Rusland var umulig. Plehanov og den
gruppe, han organiserede, »Arbejdets frigørelse«, trådte op imod narodnik
kerne. Som den første gav Plehanov en marxistisk kritik af narodnikkernes
fejlagtige anskuelser og leverede samtidig et fremragende forsvar for de
marxistiske anskuelser. Hans virksomhed i firserne og halvfemserne havde
stor betydning for den ideologiske skoling af de proletariske revolutionære i
Rusland. I en række arbejder populariserede han med sukces de enkelte sider
af Marx’ økonomiske lære og forsvarede denne lære mod borgerlig kritik og
reformistisk forvrængning. Plehanovs litterære arbejder underminerede fuld
stændig narodnikkernes stilling. Men deres ideologiske fald blev ikke fuld
byrdet. Hos Plehanov fandtes der allerede i den tidlige periode af hans virk
somhed en fejlagtig forståelse af en række spørgsmål, hvilket var roden til
hans senere mensjevikiske anskuelser: han mente ikke, at proletariatet under
revolutionens forløb skulle drage bønderne til sig, og betragtede det liberale
bourgeoisi som den kraft, der kan yde revolutionen støtte o. s. v. Opgaven at
gøre det endeligt af med narodnikkerne som marxismens fjender og forene
Ruslands arbejderbevægelse med marxismen blev løst af Lenin.

Den borgerlige økonomiske videnskabs yderligere forfald. Den moderne
borgerlige politiske økonomi. Efter at marxismen var trådt ind på historiens
arena, blev det de borgerlige økonomers grundlæggende og afgørende opgave
at »modbevise« marxismen.

I Tyskland opstod i midten af det 19. årh. den såkaldte historiske skole i
den politiske økonomi (V. Roscher, 13. Hildebrand og andre). Repræsentan
terne for denne skole benægtede ligefrem eksistensen af økonomiske love for
samfundsudviklingen og erstattede videnskabeligt studium med beskrivelse af
løsrevne historiske data. Benægtelsen af økonomiske love tjente hos disse øko
nomer til retfærdiggørelse af enhver reaktionær vilkårlighed og til under
danighed over for den militær-bureaukratiske stat, som de altid hævede til
skyerne.
Senere repræsentanter for den historiske skole dannede under ledelse af G.
Schmoller den såkaldte historisk-etiske eller historisk-retslige retning. Det ka
rakteristiske for denne retning, der også kaldes katedersocialismen (af ordene
»socialisme fra katedret«) er, at den erstatter økonomisk forskning med re
aktionær-idealistisk snak om moralske mål, retslige normer o. 1. Kateder
socialisterne fortsatte deres forgængeres traditioner som håndlangere for den
militaristiske tyske stat, hvis handlinger de kaldte et »stykke socialisme«. Ka
teder-socialisterne berømmede Bismarcks reaktionære politik og hjalp ham
at føre arbejderklassen bag lyset.
Efterhånden som marxismens ideer bredte sig i de sidste årtier af det 19.
årh., fik bourgeoisiet brug for nye ideologiske midler til kampen mod dem. Den
såkaldte østrigske skole trådte da frem på scenen. Denne skoles navn kommer
af, at dens hovedrepræsentanter — K. Menger, F. Wieser og E. 13dhm-Baiverk
— var professorer ved østrigske universiteter. Til forskel fra den historiske
retning anerkendte repræsentanterne for den østrigske skole formelt nødven
digheden af studiet af økonomiske love, men for at forskønne og forsvare de
kapitalistiske tilstande søgte de ikke længere disse love i samfundsforholdenes
sfære, men på det subjektive, psykologiske område, d. v. s. de slog ind på
idealismens vej.

På værditeoriens område fremførte den østrigske skole det såkaldte princip
om »grænsenytten«. Ifølge dette princip bestemmes varens værdi ikke direkte
af dens nytte, som nogle vulgærøkonomer tidligere havde hævdet, men af
varens grænsenytte, d. v. s. den subjektive vurdering af nytten af den enhed
af varen, der tilfredsstiller individets mindst presserende behov. I virkelig
heden forklarer denne teori ingenting. Det er f. eks. fuldstændig åbenbart, at
den subjektive vurdering af et kilogram brød er fundamentalt forskellig hos
den mætte bourgeois og hos den sultne arbejdsløse, men begge betaler samme
pris for brødet. Op imod den marxske teori om merværdien stillede den øst
rigske skoles økonomer den uvidenskabelige »henregningsteori«, der kun er
en ny form for den vulgære teori om »de tre produktionsfaktorer«.
Overgangen til imperialismen og den dermed følgende yderligere skærpelse
af de samfundsmæssige modsætninger og klassekampen fremkaldte en yder
ligere degradering af den borgerlige politiske økonomi. Efter den socialistiske
revolutions sejr i USSR, der i praksis tilbageviste bourgeosiets ideologers
påstande om det kapitalistiske systems evige beståen, så de borgerlige økono
mer en af deres hovedopgaver i gennem bagvaskelse af Sovjetunionen at skjule
sandheden om de verdenshistoriske resultater i socialismens land for den
arbejdende befolkning i de kapitalistiske lande. Den moderne borgerlige poli
tiske økonomi er et ideologisk våben for det finansielle oligarki og tjener
den imperialistiske reaktions og aggressions formål.
Når moderne borgerlige økonomer skal forklare kapitalismens begreber:
værdi, pris, arbejdsløn, profit, jordrente, stiller de sig sædvanligvis på den

subjektivt-psykologiske retnings standpunkt, en af hvis varianter var den
ovenfor betragtede østrigske skole, og gentager på forskellig måde den gamle
vulgære teori om de tre produktionsfaktorer. Den engelske økonom Alfred
Marshall (1842—1924) forsøgte på eklektisk vis at forlige tre forskellige vul
gære værditeorier: udbud og efterspørgsel, grænsenytten og produktions
omkostningerne. Den amerikanske økonom John Bates Clark (1847—1938),
der fremførte den urigtige idé, at der består »interesseharmoni« mellem de
forskellige klasser i det borgerlige samfund, udviklede teorien om »grænse
produktivitet«, som i virkeligheden kun var et særligt forsøg på at forene
den gamle vulgære teori om »kapitalens produktivitet« med den østrigske
skoles vulgære teori om »grænsenytten«. Profitten er ifølge Clark vederlaget
for driftsherrens arbejde, og de arbejdende klasser skaber kun en ringe del
af rigdommen, og denne del får de fuldt ud.
Til forskel fra de borgerlige økonomer i den før-monopolistiske kapitalis
mes epoke, der hyldede den frie konkurrence som hovedbetingelsen for sam
fundets udvikling, understreger de moderne borgerlige økonomer almindelig
vis nødvendigheden af statens stadige indgriben i det økonomiske liv. De pri
ser den imperialistiske stat som en kraft, der står over klasserne, og som
kan lægge de kapitalistiske landes økonomi ind under planprincipper. Men
i virkeligheden har den borgerlige stats indgriben i det økonomiske liv intet
tilfælles med planlægning af folkehusholdningen og skærper produktions
anarkiet endnu mere. Monopolernes talsmænd foregiver al se »organiseret
kapitalisme« i den imperialistiske stats underordning under finansoligarkiet
og i dettes udstrakte anvendelse af statsapparatet til sine egoistiske formål,
til forøgelse af monopolernes profitter.
I de første årtier af dette århundrede vandt den såkaldte sociale retning
eller den social-organiske skole inden for den politiske økonomi (A. Ammon,
H. Stolzmann, O. Spann og andre) udbredelse i Tyskland. Til forskel fra den
østrigske skole og dennes subjektive, psykologiske betragtning af de økono
miske fænomener skrev repræsentanterne for den sociale retning om menne
skenes samfundsforhold, men de betragtede disse forhold på idealistisk måde,
som retslige normer, berøvet ethvert materielt indhold. Den sociale retnings
økonomer hævdede, at samfundslivet styres af retslige etiske normer. Deres
ivrige støtte af de kapitalistiske monopoler skjulte de under demagogiske ud
talelser om »det fælles vel« og om nødvendigheden af at underordne »delen«
d. v. s. de arbejdende masser, under »helheden«, d. v. s. den imperialistiske
stat. De priste kapitalisternes virksomhed og kaldte dem samfundets tjenere.
Denne skoles konstruktioner var et ideologisk redskab for fascismen i Tysk
land og andre borgerlige lande.

Den tyske fascisme anvendte de mest reaktionære dele af den tyske poli
tiske vulgærøkonomi, dens yderliggående chauvinisme, dens ærbødighed over
for den borgerlige stat, dens propaganda for erobring af fremmed jord og
»klassefred« i Tyskland. Som socialismens og hele den progressive menneske
heds værste fjender greb de tyske fascister til antikapitalistisk demagogi og
kaldte sig hyklerisk national-socialister. De italienske og tyske fascister præ
dikede den reaktionære teori om »den korporative stat«, hvorefter kapitalisme,
klasser og klassemodsætninger skulle være afskaffet i de fascistiske lande.
Hitler-Tysklands røveriske erobring af fremmed jord blev retfærdiggjort af
de fascistiske økonomer ved hjælp af såkaldt »raceteori« og »Lebensraumteori«. Efter disse »teorier« skulle tyskerne være en »højere race« og alle

øvrige nationer »lavere«, hvorfor »herrefolket« skulle have ret til med vold
at erobre de andre »lavere« folks jord og udbrede sit herredømme over hele
verden. De historiske erfaringer viste tydeligt det fuldstændigt tåbelige og
urealisable i Hitlers afsindige planer om erobring af verdensherredømmet.
Under kapitalismens almene krise, hvor markedsproblemet er blevet ual
mindelig akut, og hvor de økonomiske kriser bliver hyppigere og mere dybt
gående, hvor der opstår en permanent massearbejdsløshed, fremsættes der
forskellige teorier, der skaber illusioner om muligheden af at sikre »fuld
beskæftigelse«, fjerne produktionsanarkiet og kriserne, samtidig med at det
kapitalistiske system bevares. De teorier, som den engelske økonom J. M.
Keynes (1883—1946) fremsatte i sin bog »Beskæftigelsens, rentens og pengenes
almindelige teori« (1936), har fået stor udbredelse blandt borgerlige økonomer.
Keynes gik uden om de virkelige årsager til den permanente massearbejds
løshed og kriserne under kapitalismen og søgte at vise, at årsagen til disse
»mangler« ved det borgerlige samfund ikke ligger i kapitalismens væsen, men
i menneskenes psykologi. Efter Keynes’ udtalelser er arbejdsløsheden en følge
af en utilstrækkelig efterspørgsel efter forbrugs- og produktionsmidler. Den
utilstrækkelige forbrugsefterspørgsel skulle skyldes den tilbøjelighed, som
menneskene har til at opspare en del af deres indkomst, og den utilstrække
lige efterspørgsel efter genstande for produktivt forbrug skulle skyldes kapi
talisternes svækkede interesse i at anvende deres kapitaler i de forskellige
økonomiske grene på grund af et almindeligt fald i »kapitalismens rentabili
tet«. For at forøge beskæftigelsen er det, hævder Keynes, nødvendigt at
udvide kapitalinvesteringerne, hvorfor regeringen på den ene side må sikre,
at kapitalens rentabilitet vokser, ved at arbejdernes realløn nedsættes, ved
inflation og nedsættelse af rentesatsen, og på den anden side må den foretage
store kapitalinvesteringer på budgettets regning. For at udvide forbrugsefter
spørgslen anbefaler Keynes en yderligere vækst i de herskende klassers para
sitære forbrug og ødselhed, udvidelse af udgifterne til militære formål og
andre uproduktive statsudgifter.
Keynes’ teori er fuldstændig uholdbar og i sit væsen dybt reaktionær. Den
utilstrækkelige forbrugsefterspørgsel skyldes ikke menneskenes mystiske »sparetilbøjelighed«, men de arbejdendes forarmelse. De forholdsregler, som er
foreslået af Keynes til foregiven sikring af fuld beskæftigelse — inflation,
vækst i de uproduktive udgifter til forberedelse af og førelse af krig — fører
i virkeligheden til yderligere forringelse af de arbejdendes leveniveau, til ind
skrænkning af markedet og forøgelse af arbejdsløsheden. Keynes’ vulgær
teori anvendes i vid udstrækning i vore dage af borgerlige økonomer, men
også af højresocialister i USA, England og andre kapitalistiske lande.
Den teori, der propagerer for forøgelse af statsbudgettet og staltsgælden
som middel til at overvinde kapitalismens skavanker, er karakteristisk for
USAs moderne politiske vulgærøkonomi. Den amerikanske økonom Alvin
Hansen mener, at mulighederne for kapitalismens videre udvikling blot gen
nem de spontane økonomiske kræfters virken er meget begrænsede, og hæv
der nødvendigheden af, at staten »regulerer« den kapitalistiske økonomi ved
at forcere kapitalinvesteringerne gennem større statsordrer. Han gør sig til
talsmand for, at der via statsbudgettet, d. v. s. gennem skatter og lån, skal
organiseres offentlige arbejder, der skulle sikre »den fulde beskæftigelse« og
helbrede den moderne kapitalisme. I virkeligheden betyder denne slags »offent
lige arbejder« under de imperialistiske magters forberedelse af en ny verdens

krig ikke andet end bygning af strategiske autostradaer, jernbaner, lufthavne,
flådebaser o. s. v„ altså en yderligere militarisering af økonomien og en der
med følgende skærpelse af imperialismens modsigelser.
Nogle borgerlige økonomer i USA og England går ind for »de økonomiske
kræfters frie spil«, hvorved i virkeligheden forstås monopolernes ubegrænsede
frihed til al udbytte arbejderne og plukke forbrugerne. Disse økonomer kal
der hyklerisk fagforeningernes virksomhed til forsvar af arbejderne for øde
læggelse af »den økonomiske frihed« og roser de imperialistiske staters arbej
derfjendske lovgivning. Ligesom fortalerne for »regulering« af de borgerlige
staters økonomi giver forsvarerne for »de økonomiske kræfters frie spil« ud
tryk for finansoligarkiets interesser, som består i at sikre sig maksimalprofit
ved yderligere forstærket udbytning af de arbejdende masser inden for landet
og i imperialistisk aggression på den internationale arena.
Borgerlige økonomer søger at retfærdiggøre de imperialistiske magters
røveriske erobringspolitik over for fremmed jord og undertrykkelsen og ud
plyndringen af andre folk ved antividenskabelige konstruktioner om de for
skellige racers og nationers »ulige værdi«, om de »højere« racers og folks
civilisatoriske mission over for de »lavere« o. s. v. Særligt ivrige i denne hen
seende er reaktionære amerikanske økonomer, som i de tyske fascisters fod
spor udbreder den menneskefjendske idé, at de engelsktalende nationer er alle
andre folk overlegne, og som på enhver mulig måde søger at retfærdiggøre
afsindige planer om at oprette USAs verdensherredømme.
Raceteoriens anden side er den borgerlige kosmopolitisme, der benægter
princippet om nationernes ligestilling og kræver, at de statslige grænser fjer
nes. De borgerlige kosmopolitter kalder den nationale suverænitet og folkenes
selvstændighed forældede begreber, og de erklærer eksistensen af nationale
stater for at være hovedårsagen til det moderne borgerlige samfunds sociale
onder — militarisme, krige, arbejdsløshed, menneskenes fattigdom o. s. v. Op
imod princippet om folkenes nationale suverænitet stiller de den kosmopoli
tiske idé om en »verdensstat«, og de tildeler troligt USA den ledende rolle.
Samme mål, at likvidere de europæiske folks nationale suverænitet og fuld
stændig underlægge dem USAs imperialisters herredømme, forfølger den
stærke propaganda for et »forenet Europa« og »Europas Forenede Stater«.
Kosmopolitismens propaganda har til opgave at afvæbne folkene ideologisk
og svække deres vilje til at modstå den amerikanske imperialismens ind
blanding.
Mange af USAs borgerlige økonomer gør direkte propaganda for en ny
verdenskrig. De kalder krigen et naturligt og evigtbestående fænomen i sam
fundslivet og hævder, at den fredelige sameksistens mellem landene i den
kapitalistiske og den socialistiske lejr er umulig.
For at retfærdiggøre imperialistisk aggression og forberedelserne til en ny
verdenskrig populariseres Malthus’ allerede omtalte teori i vid udstrækning
i borgerlig litteratur. Det er karakteristisk for den moderne malthusianisme,
at den forbinder Malthus’ reaktionære ideer med raceteorien. USAs og andre
borgerlige landes malthusianister hævder, at jordkloden er overbefolket som
følge af menneskenes »overdrevne formering« og finder i denne hovedårsagen
til de arbejdende massers sult og alle andre ulykker. De kræver en stærk for
mindskelse af folketallet især i de koloniale og afhængige lande, hvis folke
slag fører befrielseskamp mod imperialismen. De moderne malthusianere

kalder til ødelæggelseskrig med anvendelse af atombomben og andre masse
ødelæggelsesvåben.
Alle disse teorier fra kapitalismens apologeter er et klart vidnesbyrd om
den moderne borgerlige politiske økonomis fuldstændige fallit.
2. Internationales opportunisters og de moderne højresocialisters økono
miske teorier. Den borgerlige videnskabs utallige forsøg på at »tilintetgøre«
marxismen havde ikke rystet dens stilling det ringeste. Kampen mod marxis
men blev så ført med tvetungethed, forklædt som »forbedring« og »fortolk
ning« af Marx’ teorier. »Historiens dialektik er sådan, at marxismens teo
retiske sejr tvinger fjenderne til at forklæde sig som marxister.«1)
Revisionismen, hvis hovedrepræsentant var den tyske socialdemokrat
E. Hernstein, trådte frem på scenen i 90’erne. Revisionisterne bekæmpede
Marx’ og Engels’ lære om uundgåeligheden af kapitalismens revolutionære om
styrtning og oprettelsen af proletariatets diktatur. De underkastede alle dele
af Marx’ revolutionære økonomiske lære en fuldstændig revision. De foreslog
at forene Marx’ arbejdsværditeori med grænsenytteteorien, men i virkeligheden
ville de erstatte den med grænsenytteteorien. Den marxistiske lære om mer
værdien fortolkede de som en »moralsk fordømmelse« af den kapitalistiske
udbytning. Under dække af foregivne »nye oplysninger« om kapitalismens
udvikling erklærede revisionisterne den marxske lære om storproduktionens
sejr over småproduktionen, om proletariatets forarmelse i det kapitalistiske
samfund, om klassemodsætningernes uforsonlighed og skærpelse, om dc øko
nomiske overproduktionskrisers uundgåelighed under kapitalismen for »for
ældet«. De opfordrede arbejderne til at afholde sig fra revolutionær kamp
for det kapitalistiske systems tilintetgørelse og til at begrænse kampen til de
løbende økonomiske interessers område. I Rusland blev revisionismens an
skuelser taget op af de såkaldte »legale marxister«, der i virkeligheden var
borgerlige ideologer {P. Struve, M. Tugan-Baranovskij og andre), af repræsen
tanter for den opportunistiske gruppe »økonomisterne« og af mensjevikkerne.

En mere raffineret form for forvrængning af marxismen blev anvendt af 2.
Internationales opportunister, K. Kautsky (1854—1938), R. Hilferding (1877
—1941) og andre. I begyndelsen af deres virksomhed var de marxister, der
udbredte den marxistiske lære. Senere blev de faktisk modstandere af den
revolutionære marxisme og optrådte fra tid til anden som »ortodokse«,
d. v. s. som rettroende elever af Marx og Engels. Disse opportunister, der i ord
— og meget inkonsekvent — gik imod nogle af opportunisternes meninger,
kastrerede marxismens revolutionære væsen og søgte at forvandle marxismen
til et dødt dogme. De forkastede læren om proletariatets diktatur, der er sjæ
len i marxismen, benægtede arbejderklassens absolutte forarmelse og hæv
dede, at kriserne under kapitalismen ville blive sjældnere og svagere. De sogte
at tilpasse den proletariske politiske økonomi til bourgeoisiets interesser.
For at dække over den monopolistiske kapitalismes dybe modsigelser be
handlede K. Kautsky imperialismen som blot en særlig form for politik, nem
lig som de højtudviklede industrilandes stræben efter at underlægge sig land
brugsområder. Denne teori skabte en illusion om, at en anden, erobringsfri

J) V. Z. Lenin, Marxismens historiske skæbne, se Udvalgte Værker, bd. 1, s. 89,
Forlaget Tiden 1949.

politik var mulig under den monopolistiske kapitalisme. I den første verdens
krigs Ar fremsatte Kautsky den antimarxistiske teori om ultraimperialisme og
hævdede, at det var muligt under kapitalismen at afskaffe krige og skabe en
organiseret verdensøkonomi ved aftale mellem kapitalisterne i de forskellige
lande. Det er karakteristisk for denne reaktionære teori, at den river økono
mien løs fra politikken og overser loven om de kapitalistiske landes ujævne
udvikling i imperialismens epoke. Teorien om »ultraimperialismen« forskøn
nede imperialismen og afvæbnede arbejderklassen til fordel for bourgeoisiet
ved at skabe en illusion om muligheden af en fredelig udvikling af kapital
ismen uden kriser. Samme formål tjente den af Kautsky fremførte vulgære
»produktivkraft-teori«, hvorefter socialismen er et mekanisk resultat af ud
viklingen i samfundets produktivkræfter, uden klassekamp og revolution.
Efter den store socialistiske Oktoberrevolution i USSR slog Kautsky ind på
Aben kamp mod det forste proletariatets diktatur i verden og kaldte til inter
vention mod USSR.
R. Ililferding gav i sit arbejde »Finanskapitalen« (1910), der var viet stu
diet af »kapitalismens nyeste fase«, en videnskabelig analyse af nogle sider af
imperialismens okonomi, men tilslørede på samme lid monopolernes afgø
rende rolle i den moderne kapitalisme og skærpelsen af alle dens modsigelser
samt overså imperialismens vigtigste træk — kapitalismens parasitisme og
råddenskab, verdens opdeling og kampen om dens nyopdeling. I de år, hvor
den midlertidige, delvise stabilisering af kapitalismen gjorde sig gældende,
hævdede Ililferding i overensstemmelse med borgerlige økonomer, at en tids
alder med »organiseret kapitalisme« var begyndt, hvor monopolernes virk
somhed får konkurrencen, produktionsanarkiet og kriserne til at forsvinde,
og hvor den planmæssige, bevidste organisation sætter ind. Heraf drog de re
aktionære ledere af socialdemokratiet den konklusion, at truster og karteller
»vokser fredeligt over i« den planmæssige socialistiske økonomi; arbejder
klassen behøver derfor blot al hjælpe trusterne og bankerne med at bringe
orden i økonomien, hvorefter den nuværende kapitalisme gradvis, uden nogen
somhelst kamp eller revolution »vokser ind i« socialisme.

På denne måde er Kautskys, Hilferdings og andre af socialdemokratiets re
formistiske teoretikeres forskønnelse af imperialismen uløseligt forbundet med
deres snak om, at »kapitalismen fredeligt vokser ind i socialismen«, hvilket til
sigler at vende arbejderklassen fra den revolutionære kamp for socialismen og
at lægge arbejderbevægelsen ind under det imperialistiske bourgeoisis inter
esser. Dette formål tjente i særdeleshed teorien om det »økonomiske demo
krati«, der blev udbredt af nogle hojresocialistiske ledere i tiden mellem de to
verdenskrige. Efter denne teori skulle arbejdere, der sidder som repræsen
tanter for fagforeningerne i fabriksledelserne og andre organer, tage jævn
byrdig del i styrelsen af økonomien og gradvis blive produktionens herrer. I
deres politiske forriedderi mod arbejderklassens interesser beredte 2. Inter
nationales socialdemokrater vejen for fascismen i Tyskland og i nogle andre
lande.
En variant af den reformistiske teori om kapitalismens fredelige indvoksen
i socialismen er teorien om den »kooperative socialisme«, der bygger på den
illusion, at udbredelsen af kooperative former under bevarelse af kapitalens
herredømme fører til socialisme.
1 Rusland blev de antimarxistiske, kautskyanske anskuelser vedrørende
imperialismens teori udbredt af socialismens fjender — mensjevikker, trotskis-

ler, buharinister og andre. Hensigten med deres apologetiske teorier om den
»rene imperialisme«, den »organiserede kapitalisme« o. s. v. var at dække over
den monopolistiske kapitalismes skærpede modsigelser. De benægtede loven
om kapitalismens ujævne udvikling i imperialismens epoke og søgte at ind
gyde arbejderklassen mistro til muligheden for socialismens sejr i et enkelt
land.
I perioden efter anden verdenskrig optrådte de højrereformistiske ledere af
de engelske labourfolk, de højresocialistiske ledere i Frankrig, Italien, Vest
tyskland, Østrig og andre lande (L. Blum, K. Benner og andre) som forsvarere
af kapitalismen. Som det imperialistiske bourgeoisis agenter i arbejderbevægel
sen forsvarer højresocialisternes ledere monopolerne, propagerer for arbejder
nes klassefred med bourgeoisiet og støtter aktivt imperialismens reaktionære
indenrigspolitik og aggressive udenrigspolitik. De højresocialistiske ledere
søger at forsone den arbejdende befolkning med imperialismen og at få arbej
derklassen til at tro, at den kan forbedre sine elendige forhold samtidig med,
at det kapitalistiske system bevares; i dette øjemed opfandt de teorien om den
• demokratiske socialisme«, der er en variant af teorien om kapitalismens
fredelige indvoksen i socialismen.
Teorien om den »demokratiske socialisme« hævder, at der i dag i England,
USA, Frankrig og andre kapitalistiske lande ikke findes nogen udbytning eller
nogen modsætning mellem proletariatets og bourgeoisiets interesser, hvorfor
den imperialistiske stat erklæres at være en organisation over klasserne, og
ethvert foretagende, der tilhører denne stat, erklæres for en »socialistisk«
virksomhed. Labour-lederne erklærede den nationalisering af Bank of Eng
land. jernbanerne og nogle industrigrene, der gennemførtes under deres styre
efter den 2. verdenskrig, for at være den »demokratiske socialismes« triumf.
I virkeligheden var Labours nationalisering en borgerlig foranstaltning, der
ikke ændrer de nationaliserede virksomheders økonomiske natur som kapi
talistiske virksomheder. De virkelige herrer i England var fortsat det impe
rialistiske bourgeoisi og de store jordejere, landlorderne. Ejerne af de natio
naliserede virksomheder, der tidligere var tabgivende, modtog en rigelig er
statning og en høj garanteret indkomst, medens arbejderne i de nationalise
rede grene blev tvunget til at arbejde endnu mer intenst ved et lavt lønniveau.
Teorien om den »demokratiske socialisme« tjener som en skærm, der skjuler
den statsmonopolistiske kapitalismes voksende undertrykkelse af de arbej
dende masser som den højeste grad af finansoligarkiets herredømme.
Lederne af de højresocialistiske partier, der snakker »klassefred« i det
kapitalistiske samfund, hjælper samtidig aktivt bourgoisiet med at gennem
føre et bredt angreb på de arbejdende massers leveniveau og at holde arbej
derbevægelsen i undertrykkerlandene og de nationale frihedsbevægelser i de
koloniale og afhængige lande nede. I fortolkningen og vurderingen af alle de
vigtigste økonomiske fænomener i den nuværende epoke går de i de borgerlige
økonomers fodspor.
De kommunistiske partier og arbejderpartierne, der i deres virksomhed
ledes af marxismen-leninismens teori, fører en konsekvent kamp mod de bor
gerlige økonomers og de højresocialistiske lederes reaktionære »teorier«.
Den fremskredne marxistisk-leninistiske teoris ideer får stadig større ud
bredelse blandt den progressive del af intelligensen i de kapitalistiske lande,
heriblandt også økonomerne. Den skare af førende forskere og fremtrædende
personligheder af forskellige anskuelser og retninger, der tager aktivt del i

kampen for deres folks nationale uafhængighed, for fred, for udviklingen af
økonomiske og kulturelle forbindelser mellem alle lande uafhængigt af deres
forskellige samfundssystemer, vokser stadigt.
V. I. Lenins udvikling af kapitalismens marxistiske politiske økonomi.
.1. V. Stalins udarbejdelse af en række nye teser i kapitalismens politiske
økonomi. Marx’ og Engels’ økonomiske lære fik sin yderligere selvstændige
udvikling i skrifter af V. /. Lenin (1870—1924). Marx, Engels og Lenin er ska
berne af den virkeligt videnskabelige politiske økonomi. Som den trofaste
efterfølger og fortsætter af Marx’ og Engels’ lære førte Lenin en uforsonlig
kamp mod marxismens åbne og skjulte fjender. Han forsvarede Marx’ og
Engels’ revolutionære lære mod den borgerlige pseudovidenskabs angreb og
mod den forvrængning, den bles’ udsat for fra revisionister og opportunister
af alle afskygninger. På grundlag af en generalisering af de nye historiske er
faringer i proletariatets klassekamp hævede han marxismens lære til et nyt,
højere trin.
Lenin trådte ind i den politiske kamp i 90’erne, da overgangen fra den førinonopolistiske kapitalisme til imperialismen fuldbyrdedes, da centret for den
revolutionære verdensbevægelse overflyttedes til Rusland — det land, hvor
den største folkerevolution var under forberedelse.
I sine arbejder i 90’erne — «Om det såkaldte markedsproblem« (1893),
»Hvad er »folkevennerne« og hvordan bekæmper de socialdemokraterne?«
(1894), »Narodnismens økonomiske indhold og kritikken heraf i Struves bog«
(1894), »Til karakteristik af den økonomiske romantisme« (1897) — førte
Lenin en konsekvent kamp mod såvel narodnikkerne som de »legale marx
ister«, der priste kapitalismen, dækkede over dens dybe modsætninger og søgte
at tilpasse den voksende arbejderbevægelse til bourgeoisiets interesser. Narod
nikkernes åndelige nederlag blev fuldbyrdet af Lenins klassiske arbejde »Ka
pitalismens udvikling i Rusland« (1899), der var det største værk i den marx
istiske litteratur efter udgivelsen af Marx’ »Kapitalen«.
Lenin gav i dette værk og i andre arbejder i 90’erne en dybtgående analyse
af Ruslands økonomi og afdækkede de økonomiske grunde for klassemodsæt
ningerne og klassekampen og perspektiverne for den revolutionære bevægelse.
Han generaliserede erfaringerne fra den økonomiske og politiske udvikling i
Rusland og andre lande i de sidste årtier af det 19. århundrede og forsvarede
og udviklede marxismens lære om lovene for den kapitalistiske produktions
mådes opståen og udvikling, om dens uløselige modsigelser og uundgåelige
fald. Han tilbageviste narodnikkernes konstruktioner om den russiske kapi
talismes »kunstige« udvikling og afdækkede de særegne træk i Ruslands øko
nomi og samfundsstruktur, som hang sammen med særtrækkenc i dets histo
riske udvikling, især kombinationen af kapitalistiske udbytningsmetoder med
de utallige rester af feudal undertrykkelse, hvilket gav de samfundsmæssige
forhold i Rusland en særlig skarphed.
I sin kamp mod narodnikkernes ringeagt over for proletariatet viste Lenin,
at kapitalismens udvikling uundgåeligt fører til forøgelse af arbejderklassens
tal, organisering og bevidsthed som fortroppen for alle arbejdende og udbyt
tede. Han begrundede udførligt proletariatets førende rolle i revolutionen.
Lenin gjorde rede for indholdet i bøndernes differentieringsproces i Rusland
efter reformen og den intime sammenfletning af de to former for under
trykkelse, dels feudalismens levn og dels de kapitalistiske forhold, og han til
bageviste narodnikkernes forestilling om bøndernes som en ensartet masse.

lian gav den økonomiske begrundelse for muligheden og nødvendigheden af
det revolutionære forbund mellem arbejderklassen og bøndernes arbejdende
og udbyttede masser.
Lenin afdækkede det økonomiske grundlag for de særtræk i den russiske
revolution, der gjorde den til en revolution af en ny type — en borgerlig-de
mokratisk revolution under proletariatets hegemoni med det perspektiv at
vokse over i en socialistisk revolution.
»Kapitalismens udvikling i Rusland« opsummerede en række af Lenins ar
bejder om teorien for den kapitalistiske reproduktion. I disse arbejder gen
drev han narodnikkernes sismondistiske lære om det umulige i at realisere
merværdien uden tilstedeværelse af småproducenter og et ydre marked og
gav en udførlig begrundelse for den marxistiske lære, at der skabes markeder
for kapitalismen under dens egen udviklings forløb. Lenin videreudviklede
marxismens lære om den kapitalistiske realisations modsigelser, om forøgelsen
af kapitalens organiske sammensætning som en faktor ved proletariatets for
armelse, om de periodiske overproduktionskrisers uundgåelighed under kapi
talismen.
Et værdifuldt bidrag til den marxistiske politiske økonomi er Lenins arbej
der om landbrugssporysmdlet, hvori han videnskabeligt generaliserede et om
fattende materiale om kapitalismens udvikling i landbruget i Rusland og en
række andre lande (Frankrig, Tyskland, Danmark, USA o. s. v.). I sine arbej
der — »Landbrugsspørgsmålet og ’Marx-kritikerne’« (1901—07), »Socialdemo
kratiets landbrugsprogram i den første russiske revolution 1905—07« (1907),
»Nye oplysninger om lovene for kapitalismens udvikling i jordbruget« (1914—
15) og andre — studerede Lenin dybt og alsidigt lovene for den kapitalistiske
udvikling af landbruget, som kun var skitseret af Marx i generelle træk.
I kampen mod den vesteuropæiske og russiske revisionisme, der betragtede
landbruget som det område af økonomien, der ikke kan forenes med lovene
om kapitalens koncentration og centralisation, gav Lenin en videnskabelig ana
lyse af de særlige træk i kapitalismens udvikling på landet. Han påviste de
dybe modsigelser i de afgørende bondemassers økonomiske forhold og deres
uundgåelige ruinering i det borgerlige samfund. Lenin forsvarede og udvik
lede den marxistiske teori om forskels-jordrenten og den absolute jordrente.
Han afda-kkede den absolute jordrentes betydning som en af de vigtigste fak
torer. der hæmmer produktivkræfternes udvikling i landbruget, og gennem
arbejdede spørgsmålet om mulighederne og betingelserne for, samt de økono
miske følger af en nationalisering af jorden i den borgerlig-demokratiske og i
den socialistiske revolution. Han tilbageviste de borgerlige økonomer, der
fremsatte den pseudovidenskabelige »lov om jordens aftagende udbytte«. I
sin kamp mod den opportunistiske retning i de vesteuropæiske partier i 2.
Internationale og den russiske mensjevisme, herunder trotskismen, med hen
syn til bønderne begrundede Lenin nødvendigheden af en politik fra arbejder
klassens side, som stiler efter at gøre de afgørende masser af bønderne til
forbundsfæller for det revolutionære proletariat.
Den lcninske teori om landbrugsspørgsmålet var en dybtgående økonomisk
begrundelse af Ruslands kommunistiske partis politik for forholdet mellem
proletariatet og bønderne og især for dets programkrav om nationalisering af
jorden. Lenins arbejder i landbrugsspørgsmålet er det teoretiske grundlag for
de kommunistiske broderpartiers landbrugsprogrammer og landbrugspolitik.
Den kamp, som Lenin forte til forsvar for den dialektiske og historiske ma

terialisme i sil kendte arbejde »Materialisme og empiriokriticisme«, har stor
betydning for udviklingen af den marxistiske teori. Denne bog tilføjede selve
kernen i de reformistiske »teorier« — deres idealistiske filosofi — et knusende
slag.
Lenin afdækkede det fuldstændigt uholdbare i den revisionistiske kritik af
den marxistiske politiske økonomi. Han påviste revisionismens fallit i alle
hovedspørgsmål i kapitalismens politiske økonomi — i værditeorien, i mer
værditeorien, i kapitalkoncentrationsteorien, i teorien om kriserne o. s. v.
Marx og Engels, der levede i den før-monopolistiske kapitalismes epoke,
kunne naturligvis ikke give en analyse af imperialismen. Den store fortjene
ste at have gjort et marxistisk studium af kapitalismens monopolistiske sta
dium tilkommer Lenin.
Ud fra »Kapitalens« grundsætninger og en generalisering af de nye fænome
ner i de kapitalistiske landes økonomi gav Lenin som den første marxist en
udførlig analyse af imperialismen som kapitalismens sidste fase, som tærsklen
til proletariatets sociale revolution. Denne analyse findes i lians klassiske ar
bejde »Imperialismen som kapitalismens højeste stadium« (1916) og i andre
arbejder fra den første verdenskrigs tid: »Socialisme og krig«, »Om parolen
Europas Forenede Slater«, »Om en karikatur af marxismen og om 'den im
perialistiske økonomisme'«, »Imperialismen og socialismens spaltning«, »Den
proletariske revolutions militærprogram«.
Lenins teori om imperialismen tager sit udgangspunkt i, at det dybeste
grundlag for imperialismen, dens økonomiske væsen, er monopolernes herre
dømme, at imperialisme er monopolistisk kapitalisme. Lenin underkastede
imperialismens økonomiske hovedtræk og de konkrete former for monopoler
nes herredømme et alsidigt studium. I Lenins lære om imperialismen, om den
frie konkurrences ophør til fordel for monopolernes herredømme, hvor der
opnås høje monopolprofitter, om kilder og metoder til sikringen af disse høje
monopolprofitter, blev de første formuleringer af grundtrækkene i den
monopolistiske kapitalismes økonomiske grundlov givet. Han karakteriserede
imperialismen som et nyt, højere stadium af kapitalismen, fastslog imperialis
mens historiske placering og viste, at imperialismen er kapitalisme: monopoli
stisk, snyltende eller rådnende og døende kapitalisme. Den leninske teori om
imperialismen blotlægger kapitalismens modsigelser i det monopolistiske sta
dium af dens udvikling — modsætningen mellem arbejde og kapital, mellem
undertrykkerlande og kolonier, mellem de imperialistiske lande. Han fremdrog
de dybtgående årsager, som gør imperialistiske krige for nyopdeling af verden
uundgåelige. Skærpelsen og uddybelsen af alle disse modsigelser fører til den
yderste grænse, hvor revolutionen begynder. Lenin begrundede det retfærdige
i folkenes befrielseskamp mod imperialismens åg og trældom.
Lenin gennemarbejdede problemet om den stats-monopolistiske kapitalisme,
hvor den borgerlige stats apparat er underordnet monopolerne. Han viste, at
stats-monopolistisk kapitalisme på den ene side betyder den højeste form for
kapitalistisk forvandling af produktionen til samfundsmæssig produktion og
materiel forberedelse af socialismen og på den anden side stadig skærpelse af
udbytningen af arbejderklassen og alle arbejdende.
Lenin opdagede loven om ujævnheden i de kapitalistiske landes økonomiske
og politiske udvikling i imperialismens periode. Ud fra denne lov gjorde han
den store videnskabelige opdagelse, at verdensimperialismens kæde kunne
brydes i dens svageste led, og drog den konklusion, at socialismen kunne sejre

først i nogle lande eller endog i et enkelt land for sig, men at socialismen ikke
kunne sejre i alle lande på samme tid. Lenin påviste bøndernes store rolle som
proletariatets forbundsfælle i revolutionen. Han gennemarbejdede det natio
nale og koloniale problem og skitserede dets løsning. Han viste muligheden
og nødvendigheden af at forene den proletariske bevægelse i de udviklede
lande og de nationale frihedsbevægelser i kolonierne i een fælles kampfront
mod den fælles fjende — imperialismen. Den leninske teori om imperialismen
er begrundelsen for den socialistiske revolutions nødvendighed, for arbejder
klassens diktatur under den nye historiske epokes betingelser, den epoke, hvor
proletariatets direkte og afgørende kampe for socialismen finder sted. På
denne måde skabte Lenin en ny, afrundet teori for den socialistiske revolution.
Denne teori var ledetråden for den revolutionære aktion i kæmpemålestok
— den store socialistiske Oktoberrevolution i USSR.
Lenin udarbejdede grundlaget for læren om kapitalismens almene krise,
d. v. s. den historiske periode, hvor det kapitalistiske system omstyrtes, og det
nye, højere socialistiske system sejrer. Allerede under den første verdenskrig
drog han den slutning, at kapitalismens forholdsvis fredelige udviklingsepoke
var forbi, at den imperialistiske krig, der var historiens største krise, indledte
den socialistiske revolutions æra. Krigen skabte en så uhyre krise, sagde Lenin
kort før den store socialistiske Oktoberrevolution, at menneskeheden står over
for valget: enten at gå til grunde eller lægge sin skæbne i hænderne på den
mest revolutionære klasse for hurtigst muligt at gå over til en højere produk
tionsmåde — socialismen. Lenin fastslog, at den socialistiske revolution ikke
modnes på samme tid i det kapitalistiske verdenssystems forskellige led, hvoraf
følger, at kapitalismens omstyrtelse og socialismens sejr sker ved, at der af
det kapitalistiske system udskilles enkelte lande, hvor arbejderklassen sejrer
og kommer til magten i snævert og ubrydeligt forbund med bøndernes brede
arbejdende masser og med det overvældende folkeflertal samlet omkring sig.
Han begrundede muligheden og nødvendigheden af de to systemers, det kapi
talistiske og det socialistiske systems, fredelige sameksistens over en lang hi
storisk periode.
Lenin udarbejdede teorien om imperialismen og kapitalismens almene krise
i uforsonlig kamp mod de borgerlige økonomer og 2. Internationales oppor
tunister. Han fremdrog det teoretiske uholdbare og politisk skadelige i Kaut
skys antimarxistiske teori om »ultraimperialismen« og dens varianter, som
blev fremsat af Trotski og Buharin. I kampen mod Buharins antimarxistiske
forvrængninger understregede Lenin gentagne gange, at >ren imperialisme«,
uden kapitalismens grundlæggende basis, aldrig havde eksisteret, ikke eksiste
rer noget sted og aldrig vil komme til at eksistere. Det er netop karakteristisk
for imperialismen, at den forener monopoler med udveksling, marked og kon
kurrence. Imperialismen, der hæver sig over den gamle kapitalisme som dens
overbygning og direkte fortsættelse, skærper det borgerlige samfunds mod
sigelser endnu mere. Lenin påviste oppurtunismens snævre forbindelse med
imperialismen og afslørede opportunisternes politiske rolle som bourgeoisiets
agenter i arbejderbevægelsen. Han blotlagde rødderne til de opportunistiske
strømninger i arbejderbevægelsen og viste, at disse strømninger vokser op af
en jordbund, hvor bourgeoisiet har købt og korrumperet lag af spidser i ar
bejderklassen. Han førte et knusende slag mod opportunisternes apologetiske
behandling af den stats-monopolitiske kapitalisme, som de søgte at udgive
som »socialisme«. De leninske arbejder mod opportunismen har overordentlig

stor betydning for den revolutionære bevægelse, idet der ikke kan fures nogen
virkelig kamp mod imperialismen uden afsløring af opportunismens ideologisk-politiske indhold og dens forrædderiske rolle i arbejderbevægelsen.
Den marxistisk-Ieninistiske politiske okonomis problemer fik deres videre
udvikling og konkretisering i Sovjetunionens kommunistiske partis beslutnin
ger og dokumenter, i arbejder af J. V. Stalin (1879—1953) og andre af Lenins
kampfæller og elever.
Støttet på Marx’, Engels’ og Lenins værker, der skabte den virkeligt viden
skabelige politiske økonomi, udledte og udviklede Stalin en række nye lære
sætninger inden for den økonomiske videnskab på grundlag af en generalise
ring af den historiske udviklings nye erfaringer og arbejderklassens og dens
kommunistiske partis nye kamppraksis. Samtidig er der i Stalins arbejder
givet et konsekvent forsvar af den marxistiske politiske økonomi mod den
revolutionære marxismes fjender og en popularisering af dens grundproble
mer og -teorier.
Stalin afslørede urigtigheden af de borgerlige økonomers og reformisters på
stande om. at kapitalismens modsætninger udjævnes under dens historiske ud
vikling, og påviste uundgåeligheden af disse modsigelsers yderligere uddybelse
og skærpelse som tegn på kapitalismens uundgåelige undergang. I Stalins ar
bejder er der udviklet en række læresætninger vedrorende landbrugsspørgs
målet. Han viste slottet på nye argumenter i kampen mod revisionismen det
fuldstændig uholdbare i teorien om de små landbrugs »stabilitet«. Kun en til
intetgørelse af det kapitalistiske slaveri kan redde bønderne fra luinering og
elendighed. Bondespørgsmålet er spørgsmålet om at forvandle del udbyttede
flertal af bønderne fra en reserve for bourgeoisiet til en direkte reserve for
revolutionen, til en forbundsfælle for arbejderklassen, der kæmper for tilintet
gøreisen af det kapitalistiske system. I sit værk »Marxismen og det nationale
spørgsmål« (1913) og i andre arbejder behandlede Stalin yderligere det natio
nale spørgsmål. Han påviste, hvilken betydning de økonomiske betingelser for
samfundslivet har for dannelsen af nationer og nationale stater. Menneskenes
fællesskab i det økonomiske liv er en af nationernes hovedkendetegn. Feudal
ismens likvideringsproces og kapitalismens udvikling medfører samtidig men
neskenes samling i nationer. Stalin klarlagde det nationale markeds betydning
for dannelsen af nationale stater i Vesteuropa og skitserede det særlige hi
storiske forløb for dannelsen af stater i Østen.
Sovjetunionens kommunistiske parti under ledelse af centralkomiteen med
J. V. Stalin i spidsen forsvarede den marxistisk-Ieninistiske teori i dens hel
hed, den marxistisk-Ieninistiske økonomiske lære i særdeleshed, mod angre
bene fra leninismens fjender — trotskisterne, buharinisterne og de borgerlige
nationalister, hvorunder forsvaret og den videre udarbejdelse af den leninske lære om muligheden for socialismens sejr i et enkelt land og den leninske
teori for den socialistiske revolution havde særlig betydning for socialismens
skæbne i USSR og hele verden.
I en række af Stalins arbejder (»Om leninismens grundlag«, »Om leninis
mens problemer«, »Socialismens økonomiske problemer i USSR«, taler på
SUKPs kongresser og konferencer) udvikles Lenins læresætninger om impe
rialismens økonomiske og politiske væsen og kapitalismens almene krise, om
lovmæssighederne i den monopolistiske kapitalismes udvikling. Støttet på
Lenins klassiske redegørelse for imperialismens økonomiske væsen — mono
polernes herredømme — og for de høje monopolprofitter formulerede Stalin

den moderne kapitalismes økonomiske grundlov. Han gav en detailleret
analyse af kapitalismens almene krise i dens to etaper: den forste, der be
gyndte i tiden omkring den første verdenskrig, og den anden, der opstod i
tiden omkring den anden verdenskrig, især da de folkedemokratiske lande i
Europa og Asien skilte sig ud af det kapitalistiske system.
Han afslørede bourgeoisiets håndlangere, der priste kapitalismens økono
miske system, og beviste, at den moderne kapitalisme befinder sig i en tilstand
af almen alsidig krise, der omfatter såvel økonomien som politikken. Det kla
reste udtryk for kapitalismens almene krise var den store socialistiske Okto
berrevolutions verdenshistoriske sejr i USSR og verdens spaltning i to syste
mer — det kapitalistiske og det socialistiske. Krisen i imperialismens koloni
system er en bestanddel af kapitalismens almene krise.
1 Stalins arbejder belyses sådanne træk i kapitalismens almene krise som
den hæftige skærpelse af markedsproblemet, den kroniske underudnyttelse af
virksomhedernes kapacitet og den stadige massearbejdsløshed med hensyn til
deres væsen og betydning. Han gav en analyse af forandringerne i den kapi
talistiske konjunkturs og de økonomiske krisers karakter i vor tid og viste
det forgæves i den borgerlige slats forsøg på at bekæmpe kriserne, det uhold
bare i påstandene om muligheden for en planmæssig ledelse af økonomien
under kapitalismen. 1 Stalins arbejder blev fascismens reaktionære og aggres
sive væsen og de nuværende højresocialisters forræderiske rolle afsløret.
Den marxistisk-leninistiske politiske økonomi såvel som marxismen-lenin
ismen i dens helhed bliver yderligere udviklet og beriget af Sovjetunionens
kommunistiske partis øg de kommunistiske broderpartiers beslutninger, i ar
bejder af Lenins elever — de førende ledere af Sovjetunionens kommunistiske
parti og af de kommunistiske broderpartier.
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