
en type modeller som er uforenlige med de marxistiske, og som vi 

i kapitel 2 skal kritisere med utgangspunkt i John von Neumanns 

modell, og i kapitel 3 gi et eksempel på i form av Piero Sraffas 

modell. Vi skal ellers avstå fra å kommentere Dmitrievs Wal

ras-kritikk, utover å slå fast at det er denne kritikken som er roten 

til hele den nyricardianske eller nykeynesianske teorien, og at 

den ender opp i den tendens vi har beskrevet i forbindelse med 

framstillingen av Bortkiewicz' Marx-kritikk: nemlig at den ind

ustri eller de industrier som produserer til arbeiderkonsum vil 

kunne måle sin profittrate som en fysisk rate av produksjons

mengder. Denne rate vil være lik r, ettersom alle andre industrier 

vil måtte tilpasse sine varepriser til den. For å komme ut av den 

«onde sirkel» innen prisverdenen vil Dmitriev forankre systemet 

i en rate som opprinnelig pr. definisjon er framgått ikke av pris

forhold, men av fysiske mengdeforhold. En skulle da ha mulighe

ter for å løse «Ricardos gåte». For denne «gåte», vanskelighetene 

med å måle de endringer i de relative priser som forårsakes av en 

endring i distribusjonen av det sosiale nettoproduktet mellom 

kapitalister og arbeidere, består nettopp i problemet om hvordan 

en skal komme ut av den onde sirkel vi har beskrevet. Det er 

denne onde sirkel Bortkiewicz mener Marx har oversett, og som 

han ville komme ut i straks han så nødvendigheten av å ta den 

kapitalistiske prisen på pengevaren med i betraktning. 

7. Ricardos to løsningsforsøk

Den framgangsmåte Dmitriev er tilhenger av, kommer hos Ricar

do klarest for dagen ikke i hans hovedverk The Principle.1· of

Political Economy and Taxation, 27 men i hans «Essay on Pro

fits»28 fra 1815. I Principles var Ricardo tvunget til i stor grad å

legge argumentasjonen om. Vi skal bryte kronologien og her

begynne med problemstillingen slik den foreligger i Principles.

Utgangspunktet er her Ricardos kritikk av såvel Smiths teori 

om at en vares verdi bestemmes ikke av den arbeidsmengde som 

er nedlagt i den selv, men av den mengde arbeid den kan kjøpe på 

markedet ( «labour commanded»-prinsippet), samt av Smiths på-
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Utgangspunktet for nyricardianismen.  (Fra Jørgens Ricardo, Marx og Sraffa. (1976))
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