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dynamiske konkurransen 
revolusjonerer den økonomiske 
strukturen innefra og hvordan 
den ødelegger det gamle ved å 
skape det nye.

Mange økonomer og 
kommentatorer er trolig for 
besatt av pris og kostnads
konkurranse til å se den reelle 
konkurransen klart nok. I den 
grad Schumpeter kommente
res, blir han gjerne karakterisert 
som «the revolutionary 
nonMarxist», mens han i 
realiteten er «the nonrevoluti
onary Marxist». Trolig ville han 
være stolt av den siste betegnel
sen – til ære for dagens jubilant.

Kalle Moene, professor ved 
Økonomisk institutt, Universite-
tet i Oslo

fordelt geografisk og over tid.
En oppgangskonjunktur er 

tilsynelatende arbeiderklassens 
beste venn. Ledigheten går ned. 
Men når tiden derfor endelig er 
inne for at arbeiderne kunne 
skaffe seg mer av alle verdiene 
de skapte, svarte systemet med 
en krise – lavere investeringer og 
økende arbeidsledighet.

Marx fremholdt videre 
hvordan krisene skulle forstås 
som kompliserte fenomener der 
virkninger av én krise igjen ble 
årsakene til den neste «akkurat 
som himmellegemene gjentar det 
kretsløp de en gang har startet».

Kapitalismens dynamikk viser 
seg i nye produkter, nye teknolo
gier og nye produksjonsmåter. 
Den som vinner et innovasjons
kappløp kan få en betydelig 
monopolprofitt ved å ligge et 
hestehode foran konkurrentene. 
Men monopolet varer bare til 
andre konkurrenter skaffer seg 
metoder eller produkter som er 
enda bedre. Kapitalismen kan 
ikke eksistere uten slike stadige 
endringer.

Den som forsto Marx best på 
dette området, er forrige århun
dres kanskje fremste økonom, 
den politisk konservative Joseph 
Schumpeter. Han kalte den 
dynamiske konkurransen for 
kapitalismens kreative destruk
sjon – selve essensen i den 
kapitalistiske utviklingen, som 
han sa. Han ga all ære til opphavs
mannen bak forståelsen av 
mekanismen: Karl Marx.

Oppgaven som Schumpeter 
stilte seg, var å gjenta («restate») 
analysen av hvordan den 

Kapitalismens dynamikk
I dag er det to hundre år siden en av verdens 
fremste økonomer, Karl Marx, ble født.

D
et er grunn til å 
feire jubileet med 
fynd og klem – og 
med den demokra
tiske fanen høyt 
hevet. Autoritære 

regimer har uten grunnlag tatt 
Marx til inntekt for egen brutal 
undertrykking.

Det første av disse regimene 
kom som kjent til makten hele 34 
år etter at Marx døde. Han har 
likevel fått skylden for under
trykkelse og Gulag – han som 
hele livet kjempet for sosial 
frihet, politiske rettigheter og full 
ytringsfrihet både som redaktør, 
journalist og forfatter. Han 
betalte en høy pris for kampen 
han førte og endte som statsløs 
flyktning i London, nærmest ute 
av stand til å brødfø familien.

Marx kjempet også for allmenn 
stemmerett som han mente var 
«ekvivalent med politisk makt for 
arbeiderklassen i England der 
proletariatet danner den store 
majoriteten i samfunnet». Både 
for han og bestevennen, med
forfatter Friedrich Engels, var 
demokratiet ikke bare nødven
dig, men også tilstrekkelig, for å 
nå sosialistiske mål. «En ting er 
sikkert», skrev Engels i 1891 til 
Lenins store irritasjon: «vårt parti 
og arbeiderklassen kan bare 
komme til makten under den 
demokratiske republikken. Dette 
er den spesielle formen for 
proletariatets diktatur».

Selv om det er viktig å 
korrigere det feilaktige bildet av 
Marx som antidemokratisk, bør 
200års jubileet først og fremst 
dreie seg om de mer faglige 
bidragene hans. På sin tid må han 
ha vært blant verdens fremste 
økonomer, men han ble aldri 
anerkjent som det. I begravelsen 
i 1883 kom det bare 11 sørgende.

Som økonomer flest hadde han 
gode forklaringer på det meste. 
Ikke alle har stått seg. Det som har 
stått seg best er ikke arbeidsverdi
teorien, men forståelsen av 
kapitalismen som dynamisk 
system. Grunnlaget er det jeg har 
kalt den reelle konkurransen om å 
innføre det nye og avskaffe det 
gamle enten det dreier seg om 
produkter, teknologier, markeder 
eller samfunnsorganisering.

For eksempel beskriver Marx (i 
1848) hvordan jakten på super
profitt har «gitt produksjon og 
forbruk i alle land en kosmopoli
tisk karakter gjennom verdens
markedet. (...) De gamle nasjo

 Selv om det er viktig å korrigere det feilaktige bildet av Marx som antidemokratisk, bør 200-års jubileet 
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Med egne ord
Kalle Moene

nale industriene er blitt ødelagt 
og ødelegges daglig. De fortren
ges av nye industrier som alle 
siviliserte nasjoner må innføre, 
industrier som (…) bearbeider 
råstoffer fra fjerne himmelstrøk 
[som] forbrukes (…) i alle 
verdensdeler. (…) I stedet for den 
gamle nasjonale selvforsyningen 
(…) kommer et allsidig samkvem, 
en allsidig innbyrdes avhengighet 
mellom nasjonene … Borger
skapet siviliserer alle nasjoner, 
også de mest barbariske, ved 
hjelp av hurtige forbedringer i 
produksjon og (…) samferdsel».

Dette er en analyse av 
globaliseringen 150 år før den 
kom for fullt. Marx var imponert 
over resultatene, som vi ser, men 
også kritisk. Han viste hvordan 
den reelle konkurransen ikke 
bare skapte sivilisasjon, men 
også ulikhet, barnearbeid, og nød 
– hvordan den ikke bare skapte 
fremgang, men også kapital
konsentrasjon, kriser og fattig
dom. Utviklingen var ujevnt 
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Med «lakseskatt» 
på tre kroner 
kiloen ville 
oppdrett gitt kapi-
talavkastning godt 
over normalen selv 
i «dårlige» år som 
2015
Anders Skonhoft, professor i 
samfunnsøkonomi ved NTNU
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Jeg mener Sylvi Listhaug vil 
være best. Hun er den som 
ligner mest på meg.
Tidligere Frp-eier Carl I. Hagen 
forteller Dagsavisen hvem  
som bør overta som ny parti-
leder.

Det er liksom grenser for hvor 
mange hipstere på Grünerløkka 
som kan gå på kafé hver dag og 
sørge for at hjulene går rundt i 
vår by, altså.
Finansminister og Frp-leder Siv 
Jensen tar et oppgjør i NRK med 
dem som får sykkelhjulene til å 
gå rundt.

I går publiserte vi saken «76 
annonsører har hentet kontakt
informasjonen min fra 
Facebook. Flere av dem har jeg 
aldri hørt om». Det er feil, 
annonsørene har allerede 
informasjonen og laster den 
opp til Facebook.
Aftenposten retter.

Frode var en snill og vanlig gutt 
som ikke hadde noen anmerk
ninger av noe slag.
Adresseavisen har truffet den 
spionsiktede trondhjemmeren 
Frode Bergs (62) gamle lærer, 
74-åringen Knut Skjervold. 
(Familien Berg bodde først på 
Voldsminde, men flyttet senere 
til en tomannsbolig i Eventyr-
veien på Charlottenlund, 
presiserer avisen.)

Frp kan ikke være regjerings
parti og protestparti samtidig. 
Partiet prøver å gi inntrykk av 
at de er begge deler ved å dyrke 
dobbeltkommunikasjon på 
høyt nivå.
Nationen slår på lederplass fast 
at Frp ikke kan være noe partiet 
er på høyt nivå.

Vi tenkte å bruke navnet 
Pushwagner på bussen, men 
kunne ikke gjøre det mens han 
var i live. Så døde han i forrige 
uke, og bussen brenner ned nå. 
Det er veldig trist.
Marte Classon, sjef for russe-
bussen «Soft City», forteller VG 
om tragedier.

Da bussen med Frpgjengen 
passerte rundkjøringen til 
Stovner tbanestasjon, ble en 
mann i 60åra observert mens 
han forsøkte å ta på seg 
hetten.
Dagbladet rapporterer fra 
Frp-politikernes rundtur i Oslos 
innvandrertette drabantby-
strøk.

KRAGERØ: Politiet ba naken 
sørlending haike hjem
KV – Kragerø Blad Vestmar

lestsidensist@dn.no

Lørdag 5. mai 2018 | Dagens Næringsliv


