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Den polske økonomen Michael Kalecki foregrep Keynes i å hevde at årsaken
til de økonomiske kriser under kapitalismen ligger i for svak etterspørsel, og at
krisen best kan unngås ved å øke etterspørselen fra den offentlige sektor. Han
hevdet imidlertid i tillegg at kapitalistene vil motsette seg offentlige tiltak med
mai å opprettholde full sysselsetting. De vil presse regjeringen til en kontraktiv politikk, med en «politisk konjunktursykel» som resultat.
Kaleckis teorier griper rett inn i den økonomiske debatten i dagens Norge.
F.eks. er det interessant å legge merke til samsvaret mellom uttalelser fra
Kalecki og de nye toner Leif Johansen slår til lyd for angående utenrikshandelen. Videre kan det hevdes ut fra Kaleckis teorier at inflasjon er et strukturelt
trekk ved kapitalistiske lands økonomier.
I de senere år har den polske økonomen Michal
Kaleckis arbeider blitt gjenstand for økt interesse
blant vestlige økonomer. En av grunnene til det er
den nysgjerrighet som er blitt Kalecki til del etter
hvert som det er blitt mer og mer kjent at han, allerede tre år før Keynes «The General Theory of Employment, Interest and Money» forelå, kritiserte den
rådende teori etter de samme linjer som Keynes her
gjorde. Men både på grunn av at Kaleckis forste arbeider ble publisert på polsk, og fordi han manglet
Keynes' anseelse og evne til å vekke oppmerksomhet, fikk hans idéer liten utbredelse. Først med Keynes «General Theory» ble kritikk av denne type
gjenstand for voldsom interesse, og etter en del om
og men opptatt i den ny-klassiske lærebygningen.
Bakgrunnen for Kaleckis første arbeider var studier av Marx og Rosa Luxemburg. Dette, sammen
med situasjonen i den vestlige verdens økonomi i
19201-30 årene, førte til at han ble opptatt av problemer omkring kapitalakkumulasjon og konjunktursvingninger. Det er først og fremst hans bidrag
på dette felt som gjør hans arbeider til et interessant studium, og ikke det, teoretisk sett mer uvesentlige fenomen at han forgrep Keynes. 1
,

*) Bemerkninger med utgangspunkt i M. Kalecki:
«Tillväxt och stagnation i moderne kapitalisme». Bo
Cavefors Bokförlag, 1975.
1) Keynes påsto heller ikke selv at hans bok ville revolusjonere økonomisk teori, men at den ville «largel3r
revolutionize.... the way the world thinks about economic problems». Keynes i brev til Bernhard Shaw, her
sitert fra Maurice Dobb, «Theories of value and distribution since Adam Smith», Cambridge University Press
1973, p. 214.
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I det følgende vil jeg se på noen trekk ved Kaleckis arbeider om den kapitalistiske økonomiens teori
slik de kommer til uttrykk i boka «Tilväxt och
stagnation i modern kapitalism» (Bo Cavefors Bokförlag, 1975). I tillegg vil jeg med utgangspunkt i
en inndeling av økonomien i en produktiv og
en uproduktiv sektor ut fra Marx begreper produktivt og uproduktivt arbeid 2 (en inndeling Kalecki
tilnærmet gjør bruk av) knytte noen kommentarer
til inflasjonen i moderne kapitalistiske økonomier.

Den offentlige sektor
I den første delen av Kaleckis bok, som en kan si
utgjøres av de første åtte artiklene, analyseres utviklingen i velutviklede kapitalistiske samfunn, eksemplifisert ved Tyskland i 30-årene og USA i 4O50 årene. Utgangspunktet for analysen er Kaleckis
erkjennelse av at «skillnaden mellan prduktivkrafternas tillväxt och marknaden för deras produkter
utgör en av de viktigsta motsättningarna i det kapitalistiska systemet», og den betydning han gir
Rosa Luxemburgs teori om de såkalte «eksterne
markeder».
Motsetningen mellom produktivkreftene og markedet i en kapitalistisk økonomi skulle for de fleste
være velkjent, om ikke i denne form. I nyklassisk
og annen borgerlig økonomi oppfattes nemlig ikke
dette som den sentrale motsetningen, det sentrale
antas å være motsetningen mellom tilbud og etter2) Med produktivt arbeid mener Marx «labour which
is directly exchanged with capital»; og uproduktivt arbeid «is labour which is not exchanged with capital,
but directly with revenue, that is, with wages or profit». Karl Marx, Theories of Surplus-Value, part I. Progress publishers, Moscow. p. 153.
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spørsel eller, noe som er det samme, mellom produksjonen og konsumpsjonen. Den umiddelbare
form motsetningen kommer til syne i på markedet
oppfattes altså som motsetningens reelle innhold.
På denne måten spiller produksjonsmåten ingen
rolle, motsetningen er evigvarende og totalt ahistorisk siden såvel produksjon som konsumpsjon
som sådan er aktiviteter som alltid vil vedvare.
Imidlertid kan det være grunn til å komme noe
nærmere inn på Rosa Luxemburgs teori om betydningen av eksterne markeder. Kort sagt går den ut
på at langsiktig vekst i et lukket kapitalistisk system er umulig på grunn av den ovenfor nevnte motsetning. Utviklingen av kapitalismen avhenger derfor av markeder utenfor det kapitalistiske system.
Ifølge Rosa Luxemburg består disse ikke bare av
de underutviklede land, men også av ikke-kapitalistiske sektorer 3 innen de kapitalistiske land. Slike
sektorer er ikke-kapitalistisk jordbruk og framfor
alt den offentlige sektor. Årsaken til de kapitalistiske kriser mente Rosa Luxemburg først og fremst
lå i tendensen til en uttømming av de ikke-kapitalistiske markedene, dvs. i en for svak «ytre etterspørsel».
Kalecki reserverer seg både mot den begrunnelse
Rosa Luxemburg gir for de eksterne markedenes
betydning, og den rolle hun mener de spiller. Likevel
mener han begrepet er av stor betydning for analysen av den kapitalistiske økonomien, for nettopp
de eksterne markedene gir oss ifølge Kaleeki nøkkelen til forsthelsen av hvorledes kapitalistiske kriser kan motvirkes. Dette skyldes at en spesiell del
av de eksterne markedene, nemlig den offentlige
sektor, kan utvides enormt. Kalecki peker spesielt
på virkningene av opprustning, forutsatt at denne
ikke finansieres gjennom økte skatter på den arbeidende del av befolkningen.
Som Keynes mener altså Kalecki at krisenes årsak ligger i en svak etterspørsel, og at de best
kan unngås ved å øke etterspørselen fra den offentlige sektor. (Her skiller Kalecki lag med Rosa Luxemburg, idet hun anså det for umulig å opprettholde
en tilstrekkelig høv etterspørsel over et lengre tidsrom). Men også Kaleckis (og Keynes') løsningsforslag vil etter min mening ha sin begrensning innenfor en kapitalistisk økonomi. Grunnen til det er at
en slik politikk inneholder en tendens til at den offentlige sektor vil utgjøre en større og større del
av økonomiens ettersporselsside, og kreditthensyn
vil gjøre at denne del av den offentlige virksomhet
ikke kan økes i det uendelige. Den offentlige sek3) Med en ikke-kapitalistisk sektor menes en
sektor hvor det ikke produseres merverdi og derfor heller ikke eksisterer kapital i Marx' betydning. Hva Marx
la i begrepet kapital, går fram av følgende sitat: «Productive labour, in its meaning for capitalist production,
is wagelabour which, exchanged against the variable
part of the capital (the part of the capital that is spent
on wages) reproduces not only this part of the capital
(or the value of its own labour-power), but in addition
produces surplusvalue for the capitalist. It is only thereby that commodity or money is transformed into capital, is produced as capital».
Marx, op. cit. p. 152.

tor må derfor selv overta eller starte produktiv
virksomhet for å opprettholde etterspørselen, og
dette er en utvikling som kapitalistene vil motsette
seg. For selv om den offentlige sektor formelt sett
kan utvides over alle grenser, vil en nå et punkt
hvor kapitalistene vil motsette seg en ytterligere
utvidelse. Når dette punktet er nådd, er den eneste
mulige markedsutvidelse en utvidelse av det kapitalistiske markedet. Dette er igjen, av grunner jeg
senere vil komme tilbake til, bare mulig gjennom
en forutgående sanering av produksjonsmidler, noe
som enten kan oppnås gjennom en depresjon eller,
hurtigere og mer effektivt, gjennom en krig.
I lys av teorien om de eksterne eller ikke-kapitalistiske markedenes betydning, analyserer Kalecki
den økonomiske utviklingen i Tyskland i 30-årene
og USA's økonomi i perioden 1937-1955. Han finner store likhetcArekk ved utviklingen i de to landene, en likhet som skyldes at i begge land var oppgangen i disse periodene initiert av økt offentlig
etterspørsel rettet mot rustningsindustrien. Kalecki
viser at den nedgang i arbeidsløsheten som fant
sted, for begge lands vedkommende så godt som utelukkende skyldtes økningen i de væpnede styrker
og i antallet offentlig ansatte, og bare i liten grad
en økning i det Marx betegner produktive arbeidere, dvs. arbeidere som driver merverdiproduksjon
og som hovedsaklig er sysselsatt i industrien.
Den politikk som ble ført i Tyskland og USA, førte
altså til en utvidelse av den offentlige sektor såvel
absolutt som i forhold til resten av økonomien. Dette
vil igjen si at den delen av befolkningen som ble lønnet av verdi som var skapt i den produktive sektor
økte (i størsteparten av den offentlige sektor foregår det ingen verdiskapning i marxistisk forstand).
For at lønnsnivået skulle opprettholdes, måtte derfor både beskatningen av de produktive arbeidere og
arbeidets produktivitet øke. Økningen i den materielle levestandard som fant sted i begge land i denne perioden, skyldes således i sin helhet økningen i
arbeidsproduktiviteten i den produktive sektor. Og
på grunn av økningen i antallet offentlig ansatte,
måtte levestandarden, målt ved konsumet pr. capita,
slepe etter produksjonen pr. sysselsatt i industrien.

Inflasjon
Et spørsmål som det etter min mening er nærliggende h ta opp i forbindelse med en inndeling av
samfunnsøkonomien i en produktiv eller verdiskapende sektor og en uproduktiv sektor. er hvorvidt en
politikk som den forannevnte vil måtte virke inflatorisk. Jeg sikter ikke her til virkningene på prisene av okt etterspørsel, men på de virkninger som vil
følge av at en stadig storre del av befolkningen
blir sysselsatt i uproduktivt arbeid. Dessverre tar
ikke Kalecki opp dette spørsmålet, men jeg vil selv
knytte noen kommentarer til det. Før jeg gjør det
vil jeg understreke at begrepene produktivt og uproduktivt arbeid, i likhet med alle andre begreper hos
Marx, ikke er verdiladede. De er utelukkende betegnelser på kategorier som inngår som elementer
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i en teori til å forklare den kapitalistiske produksjonsmåtens funksjon. 4
Grunnen til at jeg etterlyser en behandling av prisstigningen i denne sammenheng, er at en inndeling
av økonomien ut fra Marx' begreper produktivt og
uproduktivt arbeid, etter min mening er et egnet utgangspunkt for at en bedre forståelse av inflasjonen
i velutviklede kapitalistiske land. Dette skyldes at
relative endringer mellom sysselsettingen i den produktive og i den uproduktive sektor vil ha en tendens til å påvirke prisnivået i samfunnet; spesielt
vil en forholdsvis sterkere vekst i den uproduktive
sektor, noe som — av grunner jeg tidligere har
nevnt, — vil være tilfelle i alle senkapitalistiske
økonomier, inneholde en tendens til at prisene vil
stige. Om denne tendensen også vil gi seg direkte
utslag i en prisstigning, avhenger imidlertid av forskjellige motvirkende krefter.
Årsaken til at prisene har en tendens til å stige
i en situasjon hvor stadig færre driver merverdiproduksjon, er kombinasjonen av det politisk sett
umulige i å føre en politikk hvis konsekvens er en
nedgang i det nominelle lønnsnivået, og det økonomisk teoretisk sett selvfølgelige faktum at all lønn
— uansett fordelingsmekanisme — til syvende og
sist stammer fra den sektor hvor merverdiproduksjonen eller verdiskapningen foregår. Av dette siste
faktum følger det at for at de nominelle lønningene
skal holde seg på det samme (eller et høyere) nivå
når stadig flere blir sysselsatt i den uproduktive
sektor, må enten produksjonen i den produktive
sektor, uttrykt i priser, øke, eller profitten må avta.
Om ikke en eller begge av disse betingelsene er oppfylt, kan ikke det nominelle lønnsnivået opprettholdes.
Spørsmålet blir nå hvorledes produksjonen i den
produktive sektor målt i priser kan økes. Svaret er
selvfølgelig at dette oppnås enten gjennom en økning av arbeidets produktivitet uten en tilsvarende
nedgang i produktets pris, eller ved at produksjonen
målt i priser ganske enkelt «økes» gjennom en prisøkning. 5
De nominelle lønningene kan nå, i en situasjon
hvor stadig relativt færre blir sysselsatt i produktivt arbeid, bare økes dersom, 6
1. Profitten avtar tilsvarende den relative nedgangen i antallet sysselsatte i produktivt arbeid.
2. Arbeidets produktivitet stiger tilsvarende den
relative nedgangen i antallet sysselsatte i produktivt arbeid.
4) «Begrebene «produktivt og uproduktivt arbejde»
er ikke værdiladede, men betegner blot arbejdernes
stilling i kapitalens valoriseringsproces». Introduktion
til Kaptalens første bind, Forlaget Kurasje, Kobenhavn
1972 p. 72.
5) Jeg vil ikke her gå inn på spørsmålet om forbindelsen mellom arbeidsverdi og pris, bare understreke at
en prisøkning samtidig med en økning i arbeidets produktivitet, ikke trenger innebære et brudd med forbindelsen mellom disse kategorier.
6) Det nominelle lønnsnivået kan selvfølgelig også,
holdes oppe ved en kombinasjon av endringer i størrelsene profitt, arbeidets produktivitet og pris. Dette er
det vanlige i de aller fleste situasjoner.
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3. Prisene stiger tilsvarende den relative nedgangen
i antallet sysselsatte i produktivt arbeid.
Om ikke betingelsene 1 og/eller 2 er oppfylt, vil
prisene måtte stige som en følge av den relative nedgangen i sysselsettingen i den produktive sektor.
Jeg sier altså ikke at prisene alltid må stige, men at
en slik utvikling av sysselsettingen i seg selv inneholder en tendens til at prisene vil stige. (Likheten
mellom dette resonnementet og Marx' teori om profittratens tendens til fall ligger selvfølgelig helt i
dagen). Videre er det grunn til å understreke at
etterhvert som sysselsettingen i den produktive sektor utgjør en mindre og mindre del av den totale
rsysselsettingen i samfunnet, vil det bli stadig vanskeligere å oppfylle disse nødvendige betingelsene
for å opprettholde det nominelle lønnsnivået uten
gjennom en prisstigning.
Da jeg antar at mange er uvant med en slik inndeling av samfunnsøkonomien som her er gjort, vil
jeg belyse det jeg har sagt ved et eksempel. Anta
en økonomi bestående av to sektorer, en produktiv
hvor en driver f.eks. brødproduksjon, og en uproduktiv (gjerne offentlig) hvor en kontrollerer busdenne kvalitet. Innen brødproduksjonen er det sysselsatt 8 personer, 6 arbeidere som produserer brød
og 2 kapitalister som eier produksjonsmidlene. Med.
brødkontroll driver 4 personer. Jeg ser bort fra slitasje og andre utgifter på produksjonsutstyret.
I løpet av en dag produserer hver arbeider 100
brød 'som selges til en pris av kr. 2 pr. stk., dvs. den
samlede produksjonen utgjør 600 brød svarende til
1 200 kr. Av disse mottar arbeiderne 600, kapitalistene 200 og brødkontrollørene 400 kr. (fordelingsmåten er uinteressant i den sammenheng). En
arbeider går nå over i brødkontrollørenes rekker,
slik at sysselsettingen i den uproduktive sektor vokser i forhold til i den produktive. Dette fører, dersom
såvel arbeidets produktivitet som prisen er uendret,
til at produksjonen blir redusert til 500 brød svarende til 1 000 kr. Om lønnen skal holdes oppe på
samme nivå som tidligere, vil arbeiderne måtte motta 500 kr. og brødkontrollørene 500 kr., dvs. hele
salgsprisen for produksjonen. Dette kan bare oppnås
dersom,
1. Profitten reduseres til null, arbeidets produktivitet og prisen uendret.
2. Produksjonen pr. arbeider økes fra 100 til 120
brød pr. dag, profitten og prisen uendret.
3. Prisen pr. brød stiger fra kr. 2,00 til kr. 2,40,
profitten og arbeidets produktivitet uendret.
Lonna kan selvfølgelig også holdes oppe ved en
kombinasjon av endringer i de tre størrelsene profitt, arbeidets produktivitet og pris.
Jeg vil understreke at den teori jeg her har skissert bare kan gi en forklaring på at det alltid vil
være en tendens til inflasjon i moderne kapitalistiske økonomier, den sier ingenting om faktiske
prisendringer. For å kunne si noe om disse, må en
tor det første foreta en inndeling av økonomien i
en produktiv og en uproduktiv sektor i lys av Marx'
begreper om produktivt og uproduktivt arbeid, for
det andre kjenne arbeidets produktivitet og profitten innen ulike næringer m.m. Et fenomen som imid%
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lertid virker til å styrke denne teorien framfor mye
av den empiristiske teori som i dag nyttes til å «for-.
klare» inflasjonen, er det faktum at begrepet «stagflasjon» vil inngå som et like naturlig element som
en situasjon med inflasjon og vekst i produksjonen.
Innenfor den teoretiske forsthelse av inflasjonen
som her er gitt, vil den kunne forståes som det den
er --- et strukturelt trekk ved utviklede kapitalistiske lands økonomier. Dette betyr selvfølgelig også
at den er begrenset til å gjelde for kun denne type
økonomier, den er ikke noen slags almenn teori som
er gyldig for alle samfunn uansett produksjonsmåte.

Konjunktursykelen
Den kanskje mest interessante artikkelen i Kaleckis bok er «den fulla sysselsättningens politiska
aspekter» som han skrev i 1943. Hovedpoenget i artikkelen er at rett nok vil kapitalistene kunne godta
underskuddsbudsjettering i en situasjon med lavkonjunktur, men om «man gör forsök att använda
denna metod för att upprättholda den höga sysselsättningsnivå som uppnå,ddes under den ,efterføljande högkonjunkturen, kommer man sannolikt att
mötas av ett starkt motstånd från «näringslivets
toppar». Den viktigste grunnen til dette mener
Kalecki skyldes den «ovilja mot de sociala och politiska forändringer som kommer ut av en upprätthållen full sysselsättning». For «under ett tillstånd
av permanent full sysselsättning skulle faktiskt
detta att «ge folk sparken» upphöra att spela en
roll som diciplinärt medel». Og kapitalistene setter
storre pris på «diciplinen på fabriksgolvet» og polltisk stabilitet enn på maksimale profitter gjennom
en situasjon med permanent full sysselsetting, fordi
denne ville føre til en økt selvtillit og klassebevissthet i arbeiderklassen.
Kapitalistene vil derfor motsette seg offentlige
tiltak som har som mål å opprettholde full sysselsetting, og de vil presse regjeringen til å gå tilbake
til en kontraktiv politikk. Det vil derfor oppstå en
«politisk konjunkturcykel», noe som etter Kaleckis
mening er «måhända symptomatiskt för de kapitalistiska demokratiernas framtidiga ekonomiska
politik». 7 Mens altså Kalecki, som før nevnt, mente
at det var mulig å forhindre de «økonomiske grunner» til en nedgang ved hjelp av økt aktivitet fra
den offentlige sektor, kunne en ikke unnslippe det
politiske innhold i det kapitalistiske systemet, og
derfor heller ikke unngå en økonomisk depresjon.
Den andre delen av Kaleckis bok, som en kan si
utgjøres av de siste åtte artiklene, er en mer formell
framstilling av hans konjunkturteori. Denne delen
bindes sammen med den første gjennom artikkelen
«Huvuddragen i en metod för att konstruera en
perspektivplan» fra 1963. Artikkelen viser hvorledes
en etter Kaleckis mening bør gå fram for å velge
7) Sml. Leif Johansens uttalelse om at «Kalecki....
forutså en politikk påvirket konjunktursyklus som ikke
var uten likhet med den tendens til stop-go-politikk som
har vært medvirkende i konjunkturutviklingen i de senere år». <<Krisen i verdensokonomien - nyorientering
av Norges økonomiske politikk», Sosialøkonomen nr. 2
1976, p. 19.

den beste årlige veksten i nasjonalproduktet, idet
«den korrekta varianten av en plan är. liktydigt
med att välja en lämplig tillväxttakt för nationalinkomsten». Ifølge Kalecki vil dette igjen si å velge
et korrekt nivå på investeringene i den produktive
sektor. (Også her benytter Kalecki seg av inndelingen av økonomien i en produktiv og en uproduktiv sektor).
En svakhet ved artikkelen er at den ikke behandler de politiske mekanismer som avgjør valget mellom konsum og investering. At Kalecki oppfattet
dette som et viktig problem, forstår en imidlertid av
følgende uttalelse «Aven om man inte bekymrade
sig över den olyckliga befolkningens lidande under
den första åren av den långsiktiga planen, borde
man ta med i beräkningen att befolkningen vid den
antagna konsumptionsnivå,n snart skulle förgås och
därför inte skulla kunne uppfylla planen».
Ellers er det interessant å legg merke til samsvaret mellom folgende uttalelse av Kalecki, og de nye
toner Leif Johansen slår til lyd for angående utenrikshandelen. 8 «Om landet grundar en del av sina
planer för utrikshandel på långsiktiga avtal, kommer det på samma sätt att bara vara mojligt att få
avsättning för begränsade mängder mojliga exportprodukter i dessa avtal. Man bör emellertid notera
att långsiktiga avtal har en avsevärd fördel framför
«normal» handel, på så sätt att de gör en del av planen för utrikeshandeln oberoende av förändringar
i det internationella ekonomiska läget».
En må imidlertid bemerke at mens dette er en
mulig politikk i Polen hvor industrien er nasjonalisert, vil den for Norges vedkommende være atskillig
vanskeligere å gjennomføre. Støtte til en slik poli-.
tikk er jo det samme som å gå inn for en nasjonalisering av industrien.
Kjernen i Kaleckis konjunkturteori er hans investeringsteori, idet det økonomiske aktivitetsnivået
er bestemt av den effektive etterspørselen som igjen
er bestemt av investeringene. Denne konklusjonen,
som jo er den samme som innholdet i Keynespreget
konjunkturpolitikk om at aktivitetsnivået avhenger av den samlede etterspørselen i et land, kom
Kalecki fram til på folgende enkle måte:
Han tok utgangspunkt i en forenklet to-klasse
modell for et lukket samfunn uten offentlig sektor.
Lønnstakerne forbrukte alt de tjente, mens kapitalistene besørget all investering. Kapitalistenes profitt utgjordes nå av hva de brukte til konsum og investering.
(1) P = C + I
hvor P er bruttoprofitten, C kapitalistenes konsum
og I bruttoinvesteringene.
Kapitalistenes konsum avhang igjen av profittens
størrelse
(2) C = qP + A
De totale lønnskostnadene W mente Kalecki utgjorde en konstant del av nasjonalinntekten Y, tilpasset en trendfaktor
(3) W = rY + B
Siden all lønn forbrukes, er
8) Leif Johansen, op. cit. Seerlig pp. 16-19.
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(4) W = Y — P
Systemet (1)
(5) Y

—

investeringsbeslutningene bestemmes, det vil ifølge

(4) gir nå

1
1
(I + A) +
(1—r) (1—q) 1—r

B

En ser at likheten med Keynespregede modeller er
slående, og som for Keynes blir problemet også
for Kalecki å bestemme de private investeringene
som igjen generer den effektive ietterspørselen. 9
Kalecki antok at investeringene avhang av profittarten, dvs. profitten satt i forhold til utgiftene
til lønn, råvarer og annen konstant kapital. Han så
helt bort fra renten som bestemmende for investerin,;,ene, idet «i den aktuella framställningen kommer investeringar, när de väl gennomförts,. att automatiskt
generera det sparande som behövs för att finansiera dom. I vår förenklade modell dr det faktiskt så
att profiter under en given period dr det direkta
resultatet av kapitalisternas konsumption och investeringar under samma period». Han understreket
at som en følge av denne teorien, kan ikke renten
bestemmes av etterspørselen og tilbudet av ny kapital, noe som ny-klassikerne før Keynes hevdet,
og som ifølge Dobb «became the central point of
Keynes' attack against what he chose to call the
«classical» doctrine» • 0
Som allerede nevnt mente Kalecki at de private investeringene avhang av profittraten. Denne ville stige når investeringene økte, og avta når kapitalmengden økte. Kapitalmengden var igjen bestemt av
tidligere investeringer. Investeringene inneholdt
derfor to motstridende tendenser m.h.t. profittratens størrelse, og Kalecki mente at etter en tids
oppsving ville kapitalmengdens størrelse føre til at
profittraten, og dermed investeringene, ville avta.
Dette vil pågå helt til kapitalmengden er blitt tilstrekkelig liten til at profittraten igjen vil stige, og
tiden for et nytt oppsving er inne. 11 Årsaken til
konjunktursykelen er altså etter Kaleckis mening et
iboende trekk ved det kapitalistiske systemet, forutsatt at det offentlige ikke makter å holde etter sporselen oppe på et tilstrekkelig høyt nivå.
Men Kalecki sa seg ikke fornøyd med en konjunkturteori som bare beskriver den sykliske bevegelsen, en fullstendig konjunkturteori, måtte også beskrive trenden i utviklingen. Allerede i utgangspunktet forkaster Kalecki teorier som vil forklare
økonomisk vekst i en kapitalistisk økonomi «i termer av en rørlig jämvikt snarare än att använda
ett angreppssätt som liknar det 'som används i konjunkturteorin». For at dette skal være mulig, må en
både ta hensyn til virkningene på profitten og
nasjonalinntekten av den effektive etterspørselen
som genereres av investeringene, og til hvorledes
9) Jeg har forenklet Kaleckis opprinnelige modell
noe, idet han selv forutsatte en dynamisk modell ved
at (2) var erstattet med (2') C --- p
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10) Maurice Dobb, op. cit. p. 217.
11 Den mekanisme som her er nevnt, svarer til det
jeg nevnte foran om en utvidelse av det kapitalistiske
markedet gjennom en sanering av produksjonsmidlene
Denne saneringen vil twist ramme det minst produktive utstyr, slik at systemet senere vil tåle «en storre
mengde» produksjonsutstyr for nedgangen setter inn.
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Kalecki si av, «allmänt uttrykt, den ekonomiske
aktivitetens nivå och förändringstakt». Og det er
dette siste punktet som ifølge Kalecki er «den ekonomiska vetenskapens pièce de résistance».
I den siste artikkelen i boka behandler Kalecki
dette problemet. Han forsøker her å knytte investeringsbeslutningene til faktorer som vil uttrykke
«den ekonomiska aktivitetens nivå och förändringstakt». Disse faktorer kaller han semiautonome, idet
de ikke kan forklares ut fra andre variable som inngår i teorien. De s,emiautonome variable avhenger av
tidligere økonomisk og sosial utvikling, og inngår i
modellen som funksjoner av tiden. Den viktigste av
de s emiautonome variable er den tekniske utvikling, men også de trendmessige forandringer i kapitalistenes konsum og lønnstakernes andel av nasjonalinntekten, og monopoliseringsgraden i økonomien
inngår blant disse. Svært forenklet går Kaleckis
teori ut på at en stigende takt i den tekniske utvikling, noe som gjerne følges av en økt monopoliseringsgrad, øker tilveksten i økonomien gjennom
virkningen på investeringene, mens en nedgang i
innovasjonstakten har den motsatte effekt.
Det ville være uriktig å behandle Kaleckis teorier
om den kapitalistiske økonomiens utvikling uten å,
komme inn på hvorledes Kalecki mener monopoliseringsgraden i økonomien spiller inn. Monopoliseringsgraden bestemmes av de spesielle sosiale og
tekniske relasjoner som utvikles under kapitalismen
og ytrer seg på markedet gjennom kapitalistenes
økte innflytelse på prissettingen. Sammen med en
økt monopolisering vil arbeidskraften konsentreres,
og dette legger grunnen for en «monopolisering»
av arbeidskraften i fagforeninger. Kalecki knyttet
monopoliseringsgraden sammen med inntektsfordelingen i samfunnet (forholdet mellom lønn og profitt), og via denne bringer han implisitt monopolise-.
ringsgraden inn i modellene for konjunktursykelen.
Et annet moment ved Kaleckis teori om monopoliseringsgraden, er at han mente det beste middelet til å bekjempe prisstigningen var en høy organisasjonsgrad, idet dette gjorde det mulig å minske
profittmarginalene. Høye profitt marginaler ville
nemlig føre til nye lønnskrav, og bedriftene ville
prise seg ut av markedet dersom de forsøkte å opprettholde dem.
Om det ikke lykkes å angripe profitten gjennom
fagforeningenes politikk, dvs. dersom er får inflasjon
p.g.a. kapitalistenes motstand mot å skjære ned profitten, vil dette enten provosere fram «angrepp från
staten av type inkomstpolitik eller en politisk lagkonjunktur av den art som Kalecki så förutseende
analyserade i uppsatsen om politiska aspekter på
den fulla sysselsättningen» • 12
Som en ser griper Kaleckis teorier rett inn i den
økonomiske debatten og politikken i dagens Norge,
og det er denne evnen til A uttrykke økonomiske
og politiske realiteter sammen med lysende teoretiske resonnementer som framfor alt gjør Kalecki
verd et studium i dag.
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12) Gunnar Persson i forordet til boka, p. 16.
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