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Temaet i Bog 3 er kapitalteori. Hvad er kapital, rente og profit og hvorpå 
beror disse økonomiske kategorier? 
 Bogen indledes med en teorihistorisk oversigt i Kapitel 17. 
 Derefter følger en kritisk diskussion af østrigsk, marxistisk og neo-
klassisk kapitalteori i hhv. Sektion F, Sektion G og Sektion H. Formålet 
er først og fremmest at samle materiale, dvs. indsigter, med henblik på 
formuleringen af en positiv kapitalteori, baseret på begrebet om privat-
ejendom; den præsenteres i Sektion I. Bogen afsluttes med Sektion J, der 
behandler kapitalens moderne former. 
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Kapitel 17. Teorihistorisk oversigt 
 
17.1. Kapitalens mange ansigter 
Kapitalteorien er formentlig den mest kontroversielle del af økonomiteo-
rien; det er blevet sagt at hvis økonomerne først er blevet enige om den-
ne, vil de meget hurtigt kunne blive enige om alt andet. 
 Hvorfor denne store uenighed? 
 Nogle - men bestemt ikke alle - vil mene at kapital hører sammen med 
en bestemt produktionsmåde, nemlig kapitalismen, der adskiller sig fra 
andre produktionsmåder (feudalisme og slaveøkonomi) gennem den insti-
tutionelle sikring af det frie lønarbejde; Marx mente at modsætningsfor-
holdet til dette lønarbejde var konstitutivt for kapitalen. Hvis dette er op-
fattelsen, er kapitalen en specifik social kategori, som kan ophæves i en 
anden produktionsmåde. 
 Heroverfor vil tilhængere af kapitalismen for det første sjældent benyt-
te denne betegnelse - den lugter af profitmaximering og almindelig 
grådighed - men vil foretrække at tale om 'markedsøkonomi', og for det 
andet vil de være tilbøjelige til at se dette systems økonomiske kategorier 
som evige. Denne 'vision' tilsiger et universalhistorisk kapitalbegreb, med 
gyldighed for ethvert økonomisk system, ja, mange vil hævde at det 
overhovedet ikke er en social kategori, men også kan identificeres i en 
Robinson-økonomi. Kapitalen ses som et aspekt - gerne det tidsmæssige - 
af de evige grundvilkår for produktion og behovstilfredsstillelse. 
 Der er således masser af politik i kapitalbegrebet. Derfor er det usand-
synligt - og vel heller ikke ønskeligt - at der opnås enighed om kapitalteo-
rien. 
 Alle er ganske vist enige om at kapitalen har en monetær side, nemlig 
lånekapitalen, og en real side, nemlig realkapitalen, dvs. producerede 
produktionsmidler såsom maskiner, og der er vel også enighed om at 
fællesnævneren mellem de to former er at kapitalen giver sin ejer et 
særegent afkast; lånekapitalens afkast kaldes 'rente', mens realkapitalens 
afkast kaldes 'profit' (klassikerne, Marx og Sraffa) eller 'rente' (østrigerne 
og neoklassikerne). 
 Men hvordan forholder de to aspekter sig til hinanden? Er realkapitalen 
den mest almene eller grundlæggende kapitalform, således at lånekapita-
len har en afledet status (som klassikerne og Marx mente), eller er det 
snarere den anden vej rundt? Besvarelsen af dette spørgsmål afhænger af, 
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hvordan man generelt opfatter forholdet mellem udveksling (dermed 
penge) og produktion. Subjektivisterne vil her være tilbøjelige til at tage 
udgangspunkt i udvekslingen. 
 Kapitalen er altså en kompliceret størrelse, hvilket i sig selv giver stort 
spillerum for konkurrerende teorier. Alle er enige om at en vare er et 
gode bestemt for udveksling, og de fleste er enige om at penge - trods 
sine mange bestemmelser - først og fremmest er bestemt som sikker 
bytteværdi. Men hvad kapital til sit væsen er - hvordan den mest almene 
kapital bestemmes - er der ingen enighed om. Deraf de mange kapital-
teorier, hver med sin implicitte eller explicitte tolkning af vort økonomi-
ske system. 
 - I resten af dette kapitel sættes disse mere eller mindre aktuelle kapi-
talproblemer i perspektiv gennem en kortfattet teorihistorisk gennem-
gang,1 der samtidig skal tjene som introduktion til de kapitalteorier, der 
kritiseres i de flg. sektioner. 
 Den økonomihistoriske baggrund for teorihistorien er i få - og meget 
udvalgte - ord denne: 
 Indtil omkring år 1500, hvor Middelalderen slutter, var penge-, rente- 
eller lånekapitalen den dominerende kapitalform; handelskapitalen var 
uudviklet og industrikapitalen existerede så at sige ikke. Renten kom fra 
udlån, og den monetære analyse var enerådende. 
 Fra ca. år 1500, hvor de store opdagelsesrejser åbner op for nye han-
delsmuligheder, tager handelskapitalen over. Profitten udspringer åben-
bart af at der købes billigt i de eksotiske lande og sælges dyrt i Europa. 
Periodens økonomiteori hedder merkantilisme, hvis bidrag til kapitalteo-
rien dog er ret pauvert. 
 I ingen af perioderne dominerer disse kapitalformer produktionsmåden; 
de er blot garneringer på slaveøkonomien og feudalismen. 
 Med starten af den industrielle revolution efter 1750 bliver industri-
kapitalen (evt. 'produktive kapital') dominerende i dobbelt forstand: Dels 
er det nu kapitalen, der dominerer produktionsmåden, dels subsumeres 
rente- og handelskapital under industrikapitalens vinger. Lånerente og 
handelsprofit fremtræder som lunser fra den profit, som industrikapitalen 
genererer. I denne periode drives der naturligt nok realanalyse. 
 I 1914 går den gamle verden - med bl.a. guldstandarden - under, og 
pengekapitalen (gerne i form af spekulationskapitalen) fremtræder i sti-
gende grad som en kapitalform på linie med industrikapitalen. Den 
monetære analyse vinder atter indpas, især takket være Keynes. 
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17.2. Antikken og Middelalderen: Normativ analyse af lånekapitlen 
For Aristoteles og Thomas Aquinas var økonomiteori en normativ viden-
skab, hvor spørgsmålet var om renten er retfærdig. 
 Denne tilgang beroede på at de ikke tænkte i dualismen værdier contra 
fakta, subjektive vurderinger contra objektive sammenhænge, for nor-
merne udsprang direkte af naturen (naturret). Men det skyldtes også at 
rentefænomenet kun optrådte sporadisk og marginalt, og derfor ikke hav-
de det skær af naturnødvendighed som det har i dag: Renten kunne af-
skaffes, hvis man ville (ligesom fx rentefradraget i vore dage). 
 Deres vurdering var éntydig. Renten er uretfærdig og bør forbydes, 
hvilket kirken da også gjorde i Middelalderen (O'Brian, 1920: 166ff); det 
er ikke mange år siden at Vatikanet officielt ophævede forbudet. Bag-
grunden for den moralske forargelse var givetvis at rentefoden ofte var 
100% eller mere (åger, 'usury') og ofte blev udpresset af folk i nød, spe-
cielt bønder hvis høst var slået fejl; kunne man ikke tilbagebetale, risike-
rede man i det antikke Grækenland at blive solgt som gældsslave. Renten 
var her legal, men udbytningen affødte naturligvis protester, og til tider 
gennemførtes gældssaneringer; dette var fx et centralt led i Solon's re-
former. 
 Aristoteles (384 - 322 f.K.) skelnede mellem Oeconomia og Chrema-
tistik. 
 Oeconomia betyder 'husførelse' (fra græsk 'oikos' = hus og 'nemein' = 
uddele); denne betydning har vi stadig i udtrykkene 'økonoma' og 'at øko-
nomisere med'. Denne aktivitet er naturlig, og det samme gælder udveks-
ling og penge, vel at mærke så længe disse fænomener understøtter målet 
'at holde hus' (med). Men hvis penge forvandles fra cirkulationsmiddel til 
mål i sig selv (V - P - V til P - V - P'), får vi Chrematistik ('pengemageri', 
fra græsk 'chrimata' = penge); denne aktivitet er unaturlig. 
   Målet er 'at føre hus', men ved Chrematistik er 

 "der ingen grænser for målet, som er den skildrede art af rigdom og er-
hvervelse af penge. Derimod har husførelsen, som ikke går ud på at tje-
ne penge, sin begrænsning .." Men nogle mener "at det er husførelsens 
opgave at tjene penge, og de lever stadig i den tro, at de skal gemme, 
hvad de har, eller forøge deres formue i det uendelige" (Aristoteles, 
Statslære: 27). 
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Det problematiske ved Chrematistik er således den grænseløse stræben. 
Denne fordrejning af pengene forklares ved at folk tager fejl, altså har 
forkerte ideer om pengene. Aristoteles giver således ikke, hvad vi i dag 
vil kalde en økonomisk forklaring af dette fænomen. 
 Lad os dernæst se på Aquinas' (1225 - 74) begrundelse for at fordøm-
me renten (O'Brian, 1920: 176ff). 
 Han skelner mellem to typer af goder: de der ikke ødelægges gennem 
brug ('res non fungibilis'), og de der ødelægges ('res fungibilis'). Et fjern-
syn eller et hus er af den første type, for det er muligt at bruge fx et fjern-
syn uden at ødelægge det; derfor er det muligt at købe brugen af fjernsy-
net, uden samtidig at købe fjernsynet. Det er det, der sker, når vi lejer 
det; det skal leveres tilbage intakt, og vi betaler en afgift eller 'rente' for 
ydelsen. En sådan kontrakt er iflg. Aquinas retfærdig, da der ligger en 
reel ydelse bag afgiften. 
 Anderledes med en vare som fx ost. Vi kan ikke bruge osten uden sam-
tidig at ødelægge den ('res fungibilis'), og derfor kan vi ikke købe 'oste-
ydelsen' uden samtidig at købe osten. Den ostehandler, der kræver beta-
ling for både osten og dens brug, søger at snyde os, for 'osteydelsen' er 
ikke noget adskilt extra i forhold til osten. En afgift eller rente er her 
klart ubegrundet og derfor uretfærdig. 
 Spørgsmålet er nu, hvilken type gode pengene tilhører? Iflg. Aquinas 
hører de i samme kategori som osten, for at bruge penge er det samme 
som at give dem ud (ved varekøb), hvorfor de tilintetgøres for den, der 
har pengene; ligesom tilfældet er med osten, når vi spiser den. Derfor er 
pengerente uretfærdig, og hvis vi udlåner 100 kr. bør vi kun kræve 100 
kr. tilbage. Og Aquinas afviser den begrundelse der siger, at det er en 
kompensationsværdig ulempe at udlåneren må vente måske et år på at få 
sine 100 kr. tilbage. I Böhm-Bawerk's gengivelse (1884: 14f) er Aquinas' 
mening: 

 "Time is a common possession that belongs to no one in particular, but 
is given to all equally by God". 

   Men Aquinas opregnede en række andre forhold, der kunne berettige 
undtagelser fra renteforbudet, især 'damnus emergens', hvor udlåneren li-
der et direkte tab grundet udlånet, og 'lucrum cessans', hvor tabet består i 
mistede gevinstmuligheder (Spiegel, 1971: 63ff). Fælles for undtagelser-
ne var at udlåneren skulle kunne påvise et direkte tab eller en ulempe, 
hvorimod en henvisning til lånerens fordel aldrig kunne komme på tale, 
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for det ville jo være en indrømmelse af at pengene har en extra brugs-
værdi for låneren. Men man skal nok være skolastiker for at acceptere at 
udlåneren mister gevinster, men benægte at låneren kan opnå sådanne 
med pengene. 
 Disse undtagelser gennemhullede efterhånden renteforbudet, men i 
1500-tallet forsvarede Luther det stadig, og økonomen Molinarius kom 
på Vatikanets Index, fordi han kritiserede forbudet. Holland, den tids 
førende handelsnation, var det første land der i praksis satte sig ud over 
forbudet, støttet af Calvin der da også er blevet udnævnt til kapitalismens 
ideologiske foregangsmand (indkomsten som et mål for, hvor meget Gud 
elsker mennesket). 
 
Trods denne afstandtagen - og dette forbud - existerede pengerenten. Ari-
stoteles og Aquinas forklarede dette med menneskenes manglende for-
ståelse eller moral. Andre begyndte imidlertid at lede efter en mere ob-
jektiv forklaring. 
 Det var her nærliggende at søge til datidens dominerende ejendoms-
form, jordejendommen, og bestemme rentens højde ud fra den jordrente 
man kunne have fået ved i stedet at investere sine penge i jord. Dette 
svarer til 'lucrum cessans' med sin offeromkostningsbetragtning. Argu-
mentet forudsætter en vis konkurrence mellem landbrugserhvervet og 
'udlånserhvervet', og det løser renteproblemet ved at læsse det over på et 
andet erhverv. Dette kan siges at være rimeligt, for så vidt som pengeka-
pitalismen faktisk var et underordnet 'erhverv'; i dag er det omvendt 
jordejendommen, der er underordnet kapitalen, hvilket kommer til udtryk 
i at dens værdi bestemmes som jordydelsernes værdi, tilbagediskonteres 
med pengerenten. 
 Nogle politiske økonomer (Dudley North og John Locke) begyndte at 
opfatte låneren som en slags forpagter af pengene, helt på linie med 
fæstebondens forhold til jordejeren; rente blev dermed en slags forpagt-
ningsafgift. 
 Med handelskapitalens fremvækst underordnes pengekapitalen denne. 
Rentekapitalisten udlåner penge til handelsmanden, der til gengæld må 
aflevere en del af sin profit - i form af rente - til denne. Igen absolveres 
pengerenten fra at forklare sig selv, idet byrden denne gang ligger på 
handelskapitalen: I den udstrækning rentekapitalisten investerer i handel 
har han forvandlet sig til handelskapitalist, og der existerer ikke længere 
en egentlig lånerente som der skal gøres rede for. 
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 Kirken havde ingen moralske problemer med handelsprofitten, bag 
hvilken der med lidt god vilje kunne skimtes en vis aktivitet, risiko etc. 
som kompensationsgrunde. Man begreb gerne forholdet mellem rente- og 
handelskapitalist som et partnerskab, hvor rentekapitalisten indskød pen-
gene, mens handelskapitalisten var en slags agent; pengerenten kunne nu 
tænkes som bruttoprofit minus agenthonorar. 
 
17.3. De klassiske økonomer: Profit som overskud 
Med den industrielle revolution flyttes tyngdepunktet fra udvekslingen til 
produktionen, og teorien bevæger sig fra monetær- til realanalyse. 
 Pengekapitalen afkaster en rente, men den kan ikke selv på mystisk vis 
skabe dette extra; og handelen kan på tilsvarende vis kun fordele det alle-
rede skabte. Uden produktion er penge og handel intet. Dette var pointen 
i Adam Smith's kritik af merkantilisterne. 
 Opgaven bliver da at gøre rede for den profit, der tilfalder den produk-
tive kapital. Dermed sættes en helt ny dagsorden for kapitalanalysen. 
 Den første betingelse for dette projekt er at den nye kapitalform isole-
res og identificeres, på samme måde som den kemiske videnskab aller-
først må afgrænse sig overfor fysik og biologi. Men mens udarbejdelsen 
af begrebet om 'kemi' er en rent intellektuel proces, forudsætter den nye 
kapitalteori også en udvikling i genstanden for den økonomiske analyse: 
først med den industrielle revolution opstår den produktive kapital realt 
som en selvstændig størrelse. 
 Dette illustreres på fascinerende vis af Smith's kamp med at komme til 
klarhed over den nye tingenes tilstand. I 'Lectures on Police, Justice, Po-
lice, Revenue and Arms' (Smith, 1763), der blev afholdt 13 år før udgi-
velsen af 'Wealth of Nations' i 1776, er det nye kapitalbegreb endnu ikke 
blevet isoleret i forhold til lønarbejdet, givetvis fordi de to kategorier 
stadig var sammenvævet i praksis. Med Meek's ord mente Smith det 
stadig 

 "useful, at least as a first approximation, to regard production as being 
carried on by more or less independent craftsmen and labourers who 
still owned their own means of production - the blacksmiths, weavers, 
tailors, watchmakers, carpenters and their like who so often figure in 
the Lectures as typical producers. Productive units where several indi-
viduals are employed seem to be looked upon rather as co-operative 
establishments consisting of workmen who still retain a certain meas-
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ure of independence and a 'master' who is virtually one of themselves" 
(Meek, 1973: 47, jvf. også Lundkvist, 1981: 162ff). 

 Smith tænker kort sagt stadig indenfor den simple vareproduktions 
rammer. Først 13 år efter ser han, at den nye produktionsmåde har splittet 
producenten op i kapitalisten, der får profit, og arbejderen, der får løn. 
 
Ricardo skriver i de to første årtier af 1800-tallet. Kategorierne arbejde 
og kapital - dermed løn og profit - er klart adskilte, men deres forhold 
konstituerer ikke - som senere hos Marx - samfundets grundmodsætning. 
Dette hænger formentlig sammen med at arbejderklassen endnu ikke 
fremstod som magtfuld klasse. Således som Ricardo så det gik grund-
modsætningen i stedet mellem samfundets aktive og producerende del 
(arbejdere og kapitalister) og dets passive, for ikke at sige snyltende, del 
(jordejere). 
 Dette farver hans teori om produktionsresultatets fordeling på løn, 
profit og jordrente. Denne er i korthed: 
 Økonomiens bruttoprodukt kan opdeles i den del, der er nødvendig for 
at holde kapitalapparatet ved lige ('afskrivningerne'), og nettoproduktet, 
der fordeles på de 3 produktionsfaktorer som jordrente, løn og profit. 
Jordrenten bestemmes gennem jordens marginalprodukt; resten af netto-
produktet fordeles på løn og profit. I hvilket forhold? Ricardo mente at 
arbejderne på langt sigt ville blive fastholdt på en realløn nogenlunde 
svarende til existensminimummet, for hvis lønnen stiger herudover får 
arbejderne råd til at få flere børn, hvilket i løbet af nogle år vil øge ar-
bejdsudbudet, således at lønnen falder; og hvis lønnen falder under dette 
minimum, dør arbejdere, udbudet begrænses og lønnen vil atter stige. 
 Profitten kan nu bestemmes residualt, nemlig som nettoprodukt minus 
jordrente og minus løn. Dermed fritages han for alle de problemer, som 
østrigerne og neoklassikerne kæmper med i deres 'positive' forsøg på at 
vise at profitten udspringer af kapitalen. 
 Profit er således overskud. Det er denne tankegang Marx's merværdi-
teori og Sraffa's overskudsmodel bygger videre på. Derved adskiller de 
sig radikalt fra den økonomiteori, der søger at forklare profitten - nu ofte 
kaldet 'rente' - ud fra en særlig egenskab ved realkapitalen (dennes pro-
duktivitet) eller dens ejer (abstinens, tidspræference). 
 For Ricardo er bestemmelsen af profitten først og fremmest vigtig, 
fordi investeringernes størrelse - dermed kapitalakkumulationen - er be-
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stemt af profittens størrelse; han ser stort set bort fra at noget af profitten 
går til kapitalistforbrug og pengeophobning. Hans dynamiske teori om 
kapitalakkumulation, dermed kapitalismens fremtidsudsigter, er pessi-
mistisk, hvilket beror på flg. sammenhæng: 
 I takt med at befolkningen vokser bliver det nødvendigt at opdyrke og-
så den dårlige (marginale) jord og den allerede inddragne jord må dyrkes 
mere intensivt. Loven om det faldende marginalprodukt - hvis gyldighed 
Ricardo erkendte for så vidt angår jorden - tilsiger nu at en extra enhed 
kapital-og-arbejde (målt i arbejdstimer) vil give et stadig mindre udbytte. 
Måske bliver udbyttet i 1830 5 kg korn, i 1840 kun 4 kg; dette indebærer 
iflg. arbejdsværdilæren at prisen på 1 kg korn stiger fra hvad der svarer 
til 1/5 arbejdstime til 1/4 arbejdstime. 
 Denne prisstigning har en vigtig fordelingsmæssig konsekvens. Skønt 
arbejderne producerer mindre og mindre kan deres realløn ikke trykkes 
ned under existensminimummet, fx 10 kg korn om dagen; prisen herfor 
er imidlertid steget fra 10 x 1/5 = 2 til 10 x 1/4 = 2 1/2 arbejdstime. 
Samtidig vokser jordejernes indtægt (jordrenten) i takt med at jorden 
bliver knappere og kornpriserne stiger. Resultatet bliver at en mindre og 
mindre andel af nettoproduktet går til kapitalisterne: Profitten og profit-
raten vil falde, indtil vi er havnet i et stationært samfund, hvor kapitalis-
terne hverken har penge eller incitament til at nyinvestere.2 
 Dette er kapitalproblemet, som det stiller sig for Ricardo.  
 
17.4. Marx: Profit som udbytning 
De fleste af de teorier, der diskuteres i resten af dette kapitel, gøres til 
genstand for udførlig kritik i de flg. kapitler. Formålet med omtalen her i 
Kapitel 17 er dels at give en kort oversigt, dels at sætte teorierne ind i en 
teorihistorisk sammenhæng, hvor ligheder og forskelle, kontinuitet og 
brud fremhæves. 
 Baggrunden for Marx's teori - der diskuteres i Sektion G - er naturligvis 
den skærpede klassekamp mellem arbejde og kapital i tiden efter Ricar-
do. Marx stiller sig éntydigt på arbejderklassens side og fastholder derfor 
den arbejdsværdilære, der siger at arbejdet og kun arbejdet skaber værdi; 
dermed delegitimeres profitten, thi denne indkasseres i kraft af det blotte, 
passive eje. Arbejdsværdilæren indbegriber at alle 'arbejdsfri' indtægter 
er røvet fra arbejderne, indbegriber altså en udbytningsteori. Problemet 
er imidlertid at forklare den nærmere sammenhæng. 
 Grundpillen i Marx's teori er at arbejderen ikke sælger selve arbejdet 
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(fx 8 timer pr. dag), men sin arbejdskraft, dvs. evnen til at arbejde. I 
overensstemmelse med arbejdsværdilæren må værdien af denne særegne 
vare bestemmes som dens reproduktionsomkostninger, målt i arbejdstid, 
hvilket Marx reducerer til værdien af arbejderens subsistensmidler (hvis 
vi ser bort fra det såkaldte 'moralske element'). Lønnen er således til sit 
væsen uafhængig af det faktisk ydede arbejde. 
   Med denne idé nedlægger Marx to teoretiske fluer med ét smæk. 
 For det første får han forenet arbejdsværdilæren med existensen af løn-
arbejde. Hvis den vare, lønarbejderen solgte, var selve arbejdet, måtte 
man begribe lønnen som arbejdets værdi, på samme måde som ostepri-
sen udtrykker ostens værdi; men da arbejdet, i overensstemmelse med 
arbejdsværdilæren, er værdiens målestok, kan det ikke selv have værdi. 
Spørger vi hvad værdien af 8 timers arbejde er, svarer arbejdsværdilæren: 
8 timers arbejde! hvilket jo ikke er særlig oplysende.3 Det er en åbenbar 
kategorifejltagelse at betragte arbejdet som en vare. Hvis det derimod er 
arbejdskraften, der sælges, existerer dette problem ikke, for subsistens-
midlerne kan meningsfuldt have arbejdsværdi. 
 For det andet får Marx løst det specifikke kapitalproblem: Hvor kom-
mer profitten fra? Også her har arbejdsværdilæren et umiddelbart forkla-
ringsproblem, for hvis vareprisen alene er betaling for arbejdet (incl. det, 
der tidligere er nedlagt i produktionsmidlerne), hvorfra henter kapitali-
sten da sit overskud, sin profit? Opløses vareprisen - dermed kapitalistens 
bruttoindtægt - ikke fuldstændigt i omkostninger, nemlig til løn og køb af 
produktionsmidler? 'Arbejdsfri indtægter' synes i eklatant modstrid med 
arbejdsværdilæren, ikke blot normativt men også analytisk. Igen løser 
begrebet om arbejdskraftens værdi alle problemer, thi det forhold at det 
kun kræver 6 timers arbejde at producere de daglige subsistensmidler, 
forhindrer jo ikke at kapitalisten kræver at arbejderen arbejder i 8 timer: 
han har jo købt arbejdskraften som en vare og har derfor ret til at udnytte 
den, som han finder for godt. Subsistensmidlernes værdi og arbejdsda-
gens længde er to logisk adskilte størrelser. Merværdien er differencen, 
i dette tilfælde 8 - 6 = 2 timer; det er denne merværdi, der ligger til grund 
for profitten. 
 Denne teori er efter alle standarder smuk. Den løser arbejdsvær-
dilærens kapitalproblemer, ikke ved at bortforklare lønarbejdet som en 
undtagelse, ikke gennem vilkårlige ad hoc antagelser, men netop ved at 
applicere arbejdsværdilæren på lønarbejdet, altså ved at generalisere den-
ne lære (Witt-Hansen, 1973: 98ff). Som alle geniale teorier forekommer 
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den i bakspejlet indlysende: Når vi samtidig antager arbejdsværdilæren 
og at lønnen er bestemt som subsistensindkomsten - begge dele mere 
eller mindre fællesgods på Marx's tid - så 'giver det sig selv' at lønnen må 
knyttes til subsistensmidlernes arbejdsværdi og at det er ad denne vej at 
den Kuhn'ske anomali - 'arbejdets værdi' - opløses og udbytningen forkla-
res. 
 Men udover arbejdsværdilæren forudsætter denne teori om kapital og 
profit naturligvis, at det giver mening at antage at lønarbejdet til sit 
væsen er køb og salg af arbejdskraft. I Sektion G kritiseres denne anta-
gelse. Mens Marx mener at kapitalismens institutionelle særtræk er at 
arbejdskraften bliver vare, argumenterer jeg for præcist det modsatte: At 
kapitalismens institutionelle særtræk - især i forhold til en slaveøkonomi 
- er at arbejdskraften ikke er en vare; det er denne - negative - egenskab 
der konstituerer det frie lønarbejde. 
 
17.5. Krisen i kapitalteori før 1870erne 
Imidlertid satte to forhold arbejdsværdilæren og den herpå baserede 
kapital- og profitteori under pres. 
 For det første indebærer kapitalen et pristeoretisk problem. Kapital - fx 
en maskine - kan forstås som akkumuleret arbejde, men det kan vises at 
dette 'døde' arbejde tæller mere end det umiddelbare, 'levende' arbejde i 
prisbestemmelsen; Ricardo havde indset dette problem, men han minime-
rede dets betydning.4 Marx søger at løse det i sin teori om de arbejdsbe-
stemte prisers 'transformation' til såkaldte 'produktionspriser', som tager 
højde for den nævnte uoverensstemmelse. Dette skal jeg ikke komme 
nærmere ind på. Hovedsagen er at det blev stedse vanskeligere at hævde 
arbejdsværdilæren som den almene pristeori, som grundteorien; den lig-
nede mere og mere et specialtilfælde. 
 For det andet blev det stedse klarere at arbejdsværdilæren var utålelig 
fra en pro-kapitalistisk synsvinkel. Hvad enten man accepterer Marx's 
teori eller ej, indebærer denne lære som nævnt at enhver arbejdsfri ind-
komst er udbytning, at profit altså er moralsk ubegrundet. Vejen frem 
måtte bestå i at frigøre sig fra overskuds-paradigmet, og søge at begrunde 
- og legitimere – profitten med henvisning til positive egenskaber ved 
kapitalen eller dens ejer. 
 Lauderdale søgte at vise at profitten udspringer af kapitalens særlige 
produktivitet; en sådan teori er tillokkende, eftersom enhver véd at man 
kan producere mere med en maskine end uden. Men teorien har to pro-
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blemer. Det ene er - som Böhm-Bawerk viste (1884: 73ff) - at maskinens 
fysiske produktivitet ikke forklarer dens 'værdiproduktivitet', altså at den 
afkaster en profit, thi jo mere maskinen producerer, desto højere bliver 
dens værdi (købspris), dvs. fordelen - profitten - ved at investere i en 
maskine forsvinder. Det andet problem er det normative, nemlig at teori-
en ikke forklarer, hvorfor den passive kapitalejer skal nyde godt af et 
sådant overskud. 
 En legitimering af kapitalejerens profit kræver at denne profit kan 
henføres til en kompensationsværdig adfærd hos ejeren. Dette er imidler-
tid vanskeligt - arbejdsværdilære eller ej - for hvis ejeren så meget som 
bevæger en lillefinger, er det arbejde, hvorfor hans indkomst ikke er 
profit men løn. Nassau Senior fandt en sand dialektisk løsning på pro-
blemet: Kapitalistens indsats består i en særlig ikke-indsats, nemlig i ikke 
at øde kapitalen på privatforbrug, men i stedet investere. Denne 'absti-
nensteori' er forløberen for den teori om tidspræference, som vil blive 
diskuteret indgående senere; i Senior's udformning virkede den næppe 
overbevisende på mange. 
 Både grundteori og kapitalteori befandt sig således i krise forud for den 
subjektivistiske revolution. De færreste økonomer ville acceptere Marx's 
løsning, men et troværdigt alternativ existerede ikke. Umiddelbart kan 
det undre at arbejdsværdilæren ikke blev opgivet langt tidligere, men her 
må det erindres at man før den marginalistiske nytteteori ikke havde et 
pristeoretisk alternativ; hertil kommer - nok så vigtigt - at denne lære sad 
meget dybt i borgerlig tankegang, fra Locke og fremefter: den var fun-
damental for fordømmelsen af snyltere såsom jordejerne, den afspejlede 
gode borgerlige dyder om at 'yde før man kan nyde', og den var vævet 
sammen med kristen etik om at tjene brødet i sit ansigts sved. 
 Men hele denne teori/ideologi måtte altså falde, fordi den delegitime-
rede kapitalismen. I stedet får vi individualismen, hvis grundværdi og 
grundprincip er det frie valg. Som vi så i Bog 2 ligger pointen i - nemlig 
begrundelsen for - den subjektive nytteteori i individualismen. Arbejds-
værdilærens retfærdighed må vige for liberalismens frihed. 
 
17.6. Den individualistiske revolution 
Ricardo fattede økonomien som et politisk-socialt fænomen, for så vidt 
som han focuserede på nettoproduktets fordeling på de tre klasser. Men 
det var især Marx, der begreb de økonomiske kategorier som essentielt 
sociale kategorier; kapitalen er en social relation, nærmere bestemt et 
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udbytningsforhold. 
 1870ernes økonomer gør op med denne tankegang. Hemmeligheden 
ved kapitalen ligger gemt hos det arketypiske individ: Robinson Crusoe. 
Kapitalteori bliver essentielt en analyse af Robinson's redskaber (den 
objektive side) og af Robinson's - eller det evige menneskes - intertempo-
rale præferencer (den subjektive side); dette siges højt og tydeligt af 
Böhm-Bawerk (bl.a. 1889: 346), hovedskikkelsen i den nye kapitalteori. 
Disse bestemmelser hos Robinson appliceres så senere på kapitalfæno-
menerne, således som vi møder dem i de sociale relationer mellem ud-
vekslende (udlån, rentekapital) og mellem arbejdere og kapitalister (pro-
duktion, realkapital); det er naturligvis disse fænomener man ønsker at 
forklare - ingen er interesseret i Robinson's økonomi for dens egen skyld 
- men principperne for forklaring henter man hos Robinson. 
 Umiddelbart deler den individualistiske kapitalteori sig således i en 
subjektiv side, hvor udvekslingens rente forklares ud fra tidspræference, 
og en objektiv side, hvor produktionens rente (profit) forklares ud fra 
realkapitalens produktivitet (tidsproduktivitet hos Böhm-Bawerk, mar-
ginalproduktivitet hos neoklassikerne).  
 Individualismen er således mere fundamental end subjektivismen, om 
end de konsekvente subjektivister (de radikale østrigere) vil nægte at 
ligestille det subjektive og objektive. 
 
17.7. Subjektiv kapitalteori: Tidspræference 
Mens Senior's abstinensteori søgte at begrunde den produktive kapitalists 
profit gennem en (indirekte) offeromkostningsteori, er Böhm-Bawerk's 
teori om tidspræference en (direkte) nytteteori, hvis genstand er vore 
intertemporale vurderinger. Ved denne vurdering er godernes forhistorie 
- om de er produceret eller ej - ligegyldig, dvs. produktionen er et epifæ-
nomen, og det, der umiddelbart skal forklares, er den intertemporale 
udveksling, dvs. udlån mod rente. 
 Grundprincippet er en påstået almenmenneskelig præference for nu-
tidsgoder: vi vil hellere have chokoladen i dag end om ét år. Grundet 
denne tidspræference vil vi være villige til at betale 11 stykker chokola-
de om ét år for at få 10 stykker i dag, dvs. vi er villige til at betale en 
rente på 1 styk chokolade, svarende til 10%. Dermed er existensen af 
rente forklaret, og rentefodens højde afhænger af tidspræferencens styr-
ke. 
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 Denne teori hyldes i dag af de radikale østrigere. For en konsekvent 
subjektivistisk tankegang må nutidsvarens højere pris nødvendigvis bero 
på en opvurdering af denne i forhold til den samme vare, leveret om ét år; 
der kan ikke være tale om at sidestille denne forklaring med en forkla-
ring, der støtter sig på objektive faktorer (og derfor kritiserer de radikale 
subjektivister da også Böhm-Bawerk's og neoklassikernes objektive teo-
rier). Med denne teori er den subjektive værditeori generaliseret fra den 
atemporale lov om faldende marginalnytte til en intertemporal lov om at 
værdien falder med afstanden til nutiden. Men mens det synes indlysende 
rigtigt at fjernsyn nr. 6 giver mig mindre nytte end fjernsyn nr. 5, er det 
langt fra indlysende at et gode vurderes lavere jo længere ud i fremtiden 
det ligger. Dette diskuteres i Sektion F, Kapitel 18. 
 
17.8. Objektiv kapitalteori: Tidsproduktivitet og marginal- 
 produktivitet 
Også denne side af individualistisk kapitalteori har sit udspring hos 
Böhm-Bawerk. Focus ligger nu på den produktive kapital og dens afkast. 
 Som nævnt kritiserede Böhm-Bawerk Lauderdale's produktivitetsteori 
om profittens kilde, men hvordan overvinde dette problem? På god 
østrigsk facon begynder han med at spørge om essensen af kapitalen, nu 
forstået som realkapital (redskaber, maskiner); han når frem til at maski-
nen kan reduceres til fortidigt arbejde plus fortidig jordydelse, således 
at kapitalens særtræk er dateringen, altså tiden. En længere produkti-
onsperiode ('omvejsproduktion') betyder mere kapital, og det hævdes nu 
dristigt at en sådan forlængelse er produktiv, altså giver et større fysisk 
udbytte. Heraf profitten. Denne teori om tidsproduktivitet fandt stort set 
kun klangbund hos Wicksell, og den er da også kritisabel. Dels forekom-
mer det mystisk at tiden som sådan skulle kunne skabe noget, dels synes 
teorien ikke at overvinde Lauderdale's problem: hvorfor bliver værdien af 
dette overskud ikke konkurreret bort? Teorien diskuteres i Kapitel 19. 
 Overfor denne teori satte neoklassikerne, først i skikkelse af Clark, 
marginalproduktivitetsteorien, hvor profitten bestemmes som værdien af 
realkapitalens marginalprodukt, på samme måde som lønnen bestemmes 
som værdien af arbejdets marginalprodukt. Teorien - der omtales i Sek-
tion H, Kapitel 25 - er tillokkende, fordi faktormarkedet dermed kommer 
til at lyde samme grundlov som færdigvaremarkedet: Alle prissatte goder 
kan nu subsumeres under det marginalistiske princip. Ikke mærkeligt at 



 16 

denne teori blev dominerende helt frem til 60ernes og 70ernes Kapital-
kontrovers. 
 Neoklassikerne ignorerede - eller kendte ikke - kritikken af de gamle 
kapitalproduktivitetsteorier, og de var uinteresserede i østrigsk essentia-
listisk tidsfilosofi. Rettere: I to kapitalkontroverser mellem først Clark og 
Böhm-Bawerk, senere (i 30erne) mellem Knight og Hayek, hævdede 
neoklassikerne udtrykkeligt at tiden var irrelevant for kapitalfænomenet. 
Clark og Knight skrev provokerende at i det typiske tilfælde er produk-
tionsperioden 'nul', forstået på den måde at produktion og forbrug er 
simultant. Idéen bag denne overraskende påstand er, at hvis vi har en 
skov, hvor der hvert år 'høstes' 10% af træerne, samtidig med at der 
plantes samme antal nye, kan det siges at investeringen (de nye træer)   
og forbruget (de 'høstede' træer) foreligger samtidigt. Det enkelte træ   
('kapital-godet') har naturligvis en produktionsproces, der forløber i tiden 
(måske 100 år), men kapitalen som sådan er hævet over tiden: den er en 
permanent fond. Dette er den såkaldte 'synkroniseringsmodel'. 
 
17.9. Kapitalkontroversen 
Men hvad enten man accepterede denne idé om kapitalen som en perma-
nent fond eller ej, var det neoklassisk fællesgods at operere med en så-
kaldt makroproduktionsfunktion, Y = f(L,K), hvor økonomiens totale 
produkt (Y) ses som en funktion af det totale arbejde (L) og den totale 
kapital (K). Pointen var nu at bestemme gennemsnitslønnen som lig med 
værdien af dette arbejdes marginalprodukt og profitten som lig med 
værdien af denne kapitals marginalprodukt. 
 Kapitalkontroversen (Kapitel 26) i 60erne og 70erne mellem neoklassi-
kerne (Samuelson, Solow, Blaug o.a.) og neoricardianerne (Sraffa, Joan 
Robinson, Nuti o.a.) gjorde det imidlertid klart at denne teori har to 
umiddelbare problemer. 
 Det første består i at det synes umuligt at definere dette 'K'. Realkapita-
lens værdi kan aggregeres, fordi man i priserne har et fælles mål, men 
værdi producerer ingenting og indgår derfor ikke i en produktionsfunkti-
on. 'K' må stå for den fysiske realkapital, men hvordan aggregere forskel-
lige maskiner?  Dette problem ledte til en opgivelse af denne makro-
funktion; i stedet baserede man profitteorien5 på mikroproduktions-
funktioner. 
 Det andet problem ligger i at det overhovedet ikke er realkapitalen, 
men dens ydelser, der indgår i produktionsfunktionen, mikro eller makro. 
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Realkapitalen er ligesom arbejdskraften en 'beholdning' (stock), dvs. 
givne mængder af maskiner på et bestemt tidspunkt; når disse beholdnin-
ger aktiveres resulterer de i 'strømme', nemlig hhv. arbejde og 'maskin-
ydelse'; en strøm's dimension er mængde pr. tidsenhed, fx pr. år. Det, 
produktionsfunktionen skal forklare, er en strøm, nemlig så og så mange 
produkter pr. år, og det kan kun forklares ud fra en anden strøm, nemlig 
faktorydelserne. Herom er der i dag enighed. Marginalproduktivitets-
teorien handler altså i virkeligheden om maskinydelserne: det er prisen 
på disse - ikke på maskinen - som kan bestemmes, nemlig som lig med 
værdien af ydelsens marginalprodukt. Denne pris kaldes maskinrenten 
('rental'), og det er dette beløb sælgeren af maskinydelsen får. Da salg af 
maskinydelse er det samme som udleje af maskinen, kan beløbet også 
kaldes maskinens lejeafgift (på samme måde som leje af et fjernsyn er 
det samme som køb af fjernsynsydelsen). Problemet er imidlertid at der 
ikke er en jordisk chance for at slutte fra den således bestemte maskin-
rente til det, som kapitalteorien sigter mod at bestemme, nemlig profitra-
ten. Vi kan ikke vide om en maskinrente på fx 10.000 kr. pr. år svarer til 
en profitrate på 10% (dermed en maskin- eller kapitalværdi på 100.000 
kr.) eller en profitrate på 20% (dermed en maskin- eller kapitalværdi på 
50.000 kr.). Marginalproduktivitetsteorien er ikke en kapitalteori. 
Dette havde neoklassikerne imidlertid troet, så de havde anvendt en 
gyldig teori udenfor dens domæne, hvilket naturligvis gav besyn-derlige 
resultater, døbt 'capital reversing' og 'reswitching'; set i bakspejlet kan 
sagen synes klar, men det er sådanne anomalier, der i praksis får økono-
mer til at forlade en forkert teori. 
 I øvrigt er Kapitalkontroversen enestående i den økonomiske teori-
historie. Marxister og borgerlige økonomer, og østrigere og neoklassikere 
talte altid forbi hinanden, men neoricardianere og neoklassikere lyttede 
til hinandens argumenter, trods den åbenbare teoretiske og politiske 
uenighed. Dette hænger måske sammen med at neoricardianerne var 
respekterede universitetsøkonomer, der faktisk kendte den neoklassiske 
teori. Man kunne blive enige om den slagmark - dvs. de modeller - som 
bråvallaslaget udkæmpedes på, og de toneangivende neoklassikere accep-
terede i hovedsagen neoricardianernes argumenter, eller det er måske 
rigtigere at sige at de tog disse argumenter så alvorligt, at de selv begynd-
te at tænke kritisk om Clark's teori og selv nåede frem til de ovenanførte 
resultater (jeg tænker her specielt på Blaug). 
 Men af disse fælles indsigter drog de to parter vidt forskellige konse-



 18 

kvenser. Neoricardianerne mente at kunne generalisere de neoklassiske 
kapitalproblemer til hele den neoklassiske pristeori, baseret på udbud og 
efterspørgsel, og søgte at etablere en alternativ teori, baseret på de tekno-
logiske sammenhænge plus politisk bestemmelse af fordelingen mellem 
profit og løn. Neoklassikerne mente omvendt at de netop i den almene 
udbud-efterspørgselsteori havde den ramme, hvori kapital- og rentefæ-
nomenerne kunne indpasses; dette blev til den intertemporale generelle 
ligevægtsteori (Kapitel 27.1). Som det vil fremgå drager jeg selv et helt 
tredje sæt af konklusioner fra debatten. 
    
17.10. Fisher's syntese af subjektiv og objektiv kapitalteori 
Irving Fisher's teori (Kapitel 27.2) stammer fra begyndelsen af århundre-
det, men finder sin endelige udformning i 1930. Her ligestilles det sub-
jektive med det objektive element ved bestemmelsen af renten. 
 Det subjektive element er tidspræferencen, og denne tolkes som villig-
hed til at overføre goder til fremtiden; fx betyder en tidspræference på 
15% at jeg er villig til at opgive 100 nutidsgoder til fordel for 115 frem-
tidsgoder. Det objektive element er kapitalens eller investeringens afkast 
('rate of return'), dvs. den objektive mulighed for at overføre goder til 
fremtiden; et afkast på fx 5% betyder at 100 nutidsgoder (investeringen) 
via produktion kan transformeres til 105 fremtidsgoder. Fisher demon-
strerer nu at det i ligevægt må gælde at den subjektive og objektive rate 
er lig med hinanden, og at begge er lig med den sociale rate, dvs. rente-
foden i den pågældende økonomi; det kan nemlig vises at hvis rentefoden 
er fx 10%, vil den rationelle forbruger gennem lån og udlån tilpasse sine 
intertemporale forsyninger, indtil nutidsgodet vurderes netop 10% højere 
end fremtidsgodet, mens den rationelle kapitalejer vil tilpasse sine inve-
steringer indtil afkastet bliver netop 10%. Fisher baserer disse tilpasnin-
ger på at flere nutidsgoder (gennem lån) giver lavere tidspræference 
grundet deres faldende grænsenytte, mens flere investeringer giver lavere 
afkast grundet deres faldende marginalprodukt. 
 Gennem sådanne ræssonementer synes Fisher at godtgøre såvel den 
subjektive som den objektive kapitalteori: Renten er lig med såvel tids-
præference som kapitalproduktivitet! Det var Nuti's store fortjeneste i 
slutningen af kapitalkontroversen, at han - skønt kritiker af neoklassiker-
ne - slog fast at Fisher's teori er fundamentalt korrekt: I ligevægt må det 
gælde at alle – subjektive, objektive eller sociale - 'rejser' fra nutid til 
fremtid må være præcis lige fordelagtige, altså give det samme procent-
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vise afkast. Imidlertid slog han også fast at dette resultat kun er korrekt, 
når alting måles i den samme enhed, nemlig penge, men det kan vises at 
gør man det, tenderer Fisher's resultat mod at tømmes for betydning. Hele 
denne diskussion om rentefoden og 'rate of return' tjente i høj grad til at 
afklare kapitalproblemerne. 
 I øvrigt er Fisher's teori grundteorien bag den makroøkonomiske kredit-
teori om renten ('loanable fund theory'), hvor ligevægtsrenten bestemmes 
af kreditudbud fra opsparingen (det subjektive) og kreditefterspørgsel fra 
investeringerne (det objektive). Det er denne teori Keynes opponerer 
imod med sin likviditetsteori, hvor renten bestemmes rent monetært, gen-
nem udbud og efterspørgsel efter penge. Det 'reale' er ophørt med at 
spille nogen direkte rolle i renteteorien: Tidspræferencen kan måske be-
stemme hvor meget vi opsparer ud af indkomsten, men ikke hvor stor en 
del af denne opsparing, der placeres i penge (pengeefterspørgslen); og 
investeringerne bestemmer ikke renten, men bestemmes af denne. Disse 
makroteorier behandles kun sporadisk i denne afhandling. 
 
17.11. Afsluttende 
Østrigsk og neoklassisk økonomiteori hylder den metodologiske indivi-
dualisme, så det kan ikke undre at også deres kapitalteori er individuali-
stisk. Heri er der imidlertid nogle problemer. 
 Lad os først se på den objektive teori, hvor kapital er lig med realkapi-
tal, forstået som redskaber og maskiner. 
 Den første opgave for denne teori må være at bestemme denne kapital 
overfor de andre produktionsfaktorer. Dette er ikke vanskeligt: Realkapi-
tal er en produceret, dermed afledet, produktionsfaktor, hvilket Böhm-
Bawerk præciserede til at den er dateret arbejde og jordydelse. Men den-
ne kapital må også afgrænses overfor de færdigvarer, som den resulterer 
i, hvilket kræver at produktion afgrænses overfor forbrug. Problemet er 
nu at én og samme fysiske genstand, fx en bestemt bygning, er realkapital 
hvis den tjener som lagerrum, men forbrugsgode hvis den tjener til bebo-
else. 
 Derfor kan kapitalen ikke bestemmes objektivt. Den kan kun bestem-
mes, hvis vi ser på det formål, som den skal tjene. De østrigske subjekti-
vister var naturligt nok de første til at påpege dette. 
 For den subjektive teori er formålet altså alfa og omega, og dette for-
mål er nytten. Når tiden inddrages i denne betragtning handler det om at 
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maximere den intertemporale - livslange - nyttetilfredsstillelse. Vi har set 
at renten formodes at opstå, fordi vi tillægger nutidsgodet højere værdi 
(pris) end fremtidsgodet. 
 Det centrale spørgsmål er her, om kapital, rente og profit lader sig sub-
sumere under nyttelogikken? Stræber ejeren af pengekapital eller indu-
strikapital efter nytte? Alle er her enige om, at kapitalejerens umiddelba-
re mål er rente (eller profit, afhængigt af terminologi), men subjektivis-
terne vil mene at denne rente kun er et middel til at nå det ultimative mål, 
nemlig nytte; man stræber efter rente for i anden - og sidste - omgang at 
få nytte. 
 Dette mente Ricardo og Marx ikke. Ricardo så stort set bort fra kapita-
listen qua forbruger, og Marx mente at den social-økonomiske nødven-
dighed tvang kapitalejeren til alene at stræbe efter rente/profit. Det er her 
klart at et rationelt menneske aldrig vil have penge som ultimativt mål 
(dette ville være afsind), så en sådan påstand er ensbetydende med at 
hævde at den relevante agent ikke er kapitalisten qua menneske, men 
kapitalisten qua passiv 'bærer' af kapital; det er en påstand om at kapita-
len til sit væsen er upersonlig. 
 Marx's kapitalmodel udtrykker denne tese. Den sætter arbejderens stræ-
ben efter livsmidler ('nytte') op overfor kapitalejerens - rettere kapitalens 
- stræben efter merværdi (profit/rente). Hvis subjektivisterne har ret, er 
denne model ugyldig. 
 Østrigernes og neoklassikernes modeller udtrykker i stedet en tese om 
at kapital-sammenhængene kan forstås som personlige. Dette er særlig 
tydeligt i neoklassikernes velkendte kredsløbsmodel (Kapitel 28), hvor 
'virksomheden' står overfor 'husholdningen'. Her er kapitalejeren lidt 
overraskende en 'husholdning', og 'husholdningen' er defineret som nyt-
temaximerende; deri ligger at kapitalisterne stræber efter rente for at få 
færdigvarenytte. Hvis Marx - og Ricardo - har ret, er denne model ugyl-
dig. 
De svar man får afhænger af de spørgsmål man stiller, og i økonomisk 
teori formuleres spørgsmålene i form af modeller. Før man analyserer, 
manipulerer og differentierer de givne modeller, gælder det derfor om at 
begrunde dem, vise deres gyldighed. 
 Marx søger at gøre dette, i og med at han søger at udvikle sit begreb om 
kapitalen som 'Mehrwert heckender Wert' ud af sit pengebegreb; han 
søger at forklare hvorfor og hvordan V - P - V forvandles til P - V - P'. 
Denne fremstilling kan kritiseres, også selv om arbejdsværdilæren anta-
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ges, men Marx er bevidst om nødvendigheden af at begrunde sit kapital-
begreb. 
 Neoklassikerne søger ikke at begrunde deres kredsløbsmodel; de anta-
ger den blot; de indskrænker sig til at definere deres kapitalbegreb. Det-
te er den store forskel i teoretisk dybde mellem Marx og neoklassikerne. 
 
De svar man får afhænger af de spørgsmål man stiller.  
 I denne afhandling består spørgsmålene af de ufuldkommenheder, som 
analysen af privatejendommen og den almene markedsøkonomi afsløre-
de; kapitalen vil blive søgt begrebet som svar på disse problemer. Denne 
tilgang søges imidlertid undertrykt i de flg. sektioner, fordi det dér drejer 
sig om en intern kritik af andre kapitalteorier, med henblik på at opsam-
le 'lærdomme'. Først derefter, i Sektion I, vender vi tilbage til afhand-
lingens egen problemstilling. 
 
NOTER  

1. I de næste afsnit trækker jeg til tider på formuleringerne i Lundkvist, 1995. 

2. Iøvrigt behøver man ikke arbejdsværdilæren for at nå til denne konklusion. Når det 
antages 1) at befolkningen vokser samtidig med at jordarealet er konstant, 2) at arbejderne 
alene skal brødfødes af jorden samt 3) at reallønnen er konstant, må det følge at jordens 
realafkast vokser på bekostning af kapitalens. Den traditionelle kritik af dette ræssone-
ment er at Ricardo overser effekten af tekniske fremskridt. 
En udførlig fremstilling og analyse af Ricardo's teori kan findes i Estrup, 1991. 

3. Det var den engelske 'amatørøkonom', Samuel Bailey, der første gang gjorde opmærk-
som på dette problem i arbejdsværdilæren. Vendt mod Ricardo skriver han: "If this prin-
ciple /arbejdsværdilæren/ is rigidly adhered to, it follows, that the value of labour depends 
on the quantity of labour employed in producing it - which is evidently absurd" (Bailey, 
1825: 51). 

4. Ricardo, 1817: 72-83. - Stigler (1958) har 'beregnet' at kapitalen iflg. Ricardo inde-
bærer en afvigelse fra de arbejdsværdibestemte priser på 7%! 

5. Det fænomen, som klassikerne og neoricardianerne kaldte 'profit', benævnte neoklas-
sikerne gerne 'rente', men i Kapitalkontroversen antog man oftest neoricardianernes termi-
nologi. 


