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1. INLEVNING 

I föreliggande arbete analyseras Karl Marx* lag om den fallande profit

kvoten. Ehuru de formella bevisen innehåller ett visst mått av matema

tik, har min strävan varit att göra framställningen så enkel som möjligt. 

En empirisk granskning av profitkvotens utveckling i svensk industri 

1860-1978 avslutar arbetet. 

2. LAGEN ÖM VEN FAL LAMPE PRÖFITKl/ÖTEM 

2.1 I n&ddvung 

Marx* berömda lag om den fallande profitkvoten i band III av Kapitalet 

intar en stor och mycket omstridd plats i det Marx'ska systemet. Själv 

ansåg Marx sin egen lag vara mycket betydelsefull och tillmätte den stor 

vikt då det gällde att bedöma det kapitalistiska systemets framtida 

utveckling. Själva fenomenet - en fallande profitkvot - ansågs empiriskt 

oomtvistligt på Marx* tid, och även långt in på 1800-talet kunde en 

ekonom skriva: 

... this theory (dvs förnekande av en fallande profitkvot S W) is in 

opposition to the unanimous opinion if all other Political Economists, 

who maintain that there is a constant fall in the rate of profit as 

society advances.11 

1. Shadwell "A system of Political Economy", s 165 
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De tidigare klassiska ekonomerna hade också observerat fenomenet och 

sökt ge det sin egen förklaring. Adam Smith förklarade t ex fallet med 

ett ökat utbud av kapital och den ökade konkurrens som härav följde.' 

Ricardo förklarade å sin sida fallet med arbetets avtagande marginälpro-

duktivitet i jordbruket.: Då allt sämre jordar måste tas i bruk (som 

ett resultat av en stigande befolkningsmängd) höjdes jordbrukspriserna. 

Eftersom vidare arbetslönen städse måste vara större än (eller lika med) 

existensminimum, höjdes lönerna och profiterna föll. 

Marx hade inte mycket till övers för dessa förklaringar, men hans åsikt 

härvidlag belyser väl den betydelse han tillmätte lagen: 

... !fDe (dvs de klassiska ekonomerna, SW) såg fenomenet och ansträngde 

sig i motsägelsefulla försök att tyda det. Men i beaktande av den stora 

vikt, som denna lag bildar för den kapitalistiska produktionen, kan man 

säga att den bildar det mysterium, kring vars lösning hela den politiska 

ekonomin sedan Adam Smith vrider sig, och att skillnaderna mellan de olika 
o . . 2 skolorna består i de olika försöken till dess lösning.11 

Även senare tiders ekonomer har tagit upp tråden. Så menade t ex Keynes 

att avkastningen på kapital på lång sikt tenderar mot noll som ett resul

tat av ökat utbud och en härav följande fallande marginalproduktivitet. 

Keynes förklaring är således i det väsentliga detsamma som Smith. 

2 . 1  Waxx9 kohmuZdnJjiQ av lag m 

Karl Marx' formulering av lagen är mycket enkel. Marx utgår från sin 

ekonomiska grundmodell, dvs: 

y = c + v + m 

där 

y = totala varuvärdet (i en bransch eller i en ekonomi) 

v = totala lönesumman 

c = värdet av insatsvaror samt förslitningen 

m = mervärdet eller vinsten 

1. Smith "Wealth of Nations" II, s 38 

2. Marx "Kapitalet" III, s 183 
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(Samtliga variabler y, v, c, m används för beräkningar såväl i pris

termer som i arbetsvärdeenheter. Det bör vidare observeras att samt

liga storheter är flödesenheter med dimensionen värde/tidsenhet.) 

Marx definierar nu sin profitkvot r, som 

r = m/ (c + v) (2) 

Själva grundtanken bakom Marx' lag kan nu åskådliggöras: Genom att divi

dera täljare och nämnare i (2) med v, erhålles: 

r = (m/v)/(c/v+1) (3) 

Kvoten m/v kallar Marx för mervärdeskvoten. Kvoten c/v kallar han för 
1 kapitalets organiska sammansättning , eftersom den betecknar kapitalets 

fördelning på insats- och kapitalvaror samt löner. Den organiska samman

sättningen är ett värdeuttryck, och Marx* lag kan lättare förstås om vi 

skriver detta som en produkt av fysiska kvantiteter och priser. Antag 

då att insatsvarorna består av blott en vara med kvantitetsbeteckningen 

C och priset P^. Antag vidare att vi har L st arbetare samt att dessa be

talas med lönen W. Vi kan då skriva: 

pc c 
c/v = (4) 

w L 

Marx* fundamentala antagande är nu att kvoten C/L tenderar att stiga över 

tiden. Han kallar denna kvot "kapitalets tekniska sammansättning" och tol

kar den ungefär som antalet maskiner per arbetare. Det finns, menar 

Marx, en lag i den tekniska utvecklingen som ständigt tvingar fram en 

ökning i denna tekniska sammansättning. Som ett resultat av denna steg

ring kommer även den organiska sammansättningen att stiga menar Marx, 

och som ett resultat härav kommer profitkvoten enligt (3) att falla. 

1. Denna definieras ibland även c/c+v. 
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Det finns emellertid, som man lätt ser, två förhållanden som måste 

preciseras innan profitkvoten skall falla som ett resultat av en stegrad 

teknisk sammansättning. För det första behöver inte den organiska samman-

sättriingen stiga, ty detta beror även på prisförhållandet P^/w. för det 

andra gäller det att även om den organiska sammansättningen skulle stiga 

kan mervärdekvoten i (3) stiga, och neutralisera effekten av den steg

rade organiska sammansättningen. Marx erkände existensen av dessa prob

lem, men han gav ingen exakt förklaring till varför dessa båda faktorer 

var otillräckliga för att hindra profitkvotsfallet. Detta gör att hans 

lag får en närmast tautologisk karaktär: Marx antar att c/v i (3) stiger, 

och han antar att förändringen i m/v inte kan neutralisera denna steg

ring. Det är egentligen lite i hela detta som skiljer det från att 

man redan från början antar att profitkvoten kommer att falla över tiden. 

Man nar emellertid .att Marx* formulering av lagen på något sätt påverkats 

av hans arbetsvärdelära. Om nämligen man utgår från denna blir lagen 

intuitivt riktig och trolig: Den enda källan till mervärde och vinst 

är det levande arbetet och arbetarna. Om den kapitalistiska utvecklingen 

nu följer lagen att arbetarna minskar på maskinernas bekostnad, före

faller det rimligt att profitkvoten faller. Den värdeskapande delen blir 

ju relativt sett mindre; allt mer kapital satsas på de icke mervärdeskapande, 

icke vinstgivande maskinerna. I stora drag tror jag att detta är den lo

giska essensen i Marx* formulering av lagen. 

På samma sätt kan man lätt inse logiken i de argument som fors fram för 

att visa att lagen är felaktig. För det första, menar man, behöver inte 

en stegring av den tekniska sammansättningen leda till en stegring av 

kapitalets värdesammansättning, c/v. Eftersom nya produktionsmetoder 

införs för att på något sätt "förbilliga11, eller "effektivisera11 produk

tionen, kommer de maskiner som ersätter arbetarna att bli billigare och 

billigare. Den organiska sammansättningen behöver således inte stiga. 

Det krävs mycket speciella antaganden för att få en stegring av den or

ganiska sammansättningen till något ,!lagmässigtn. 

Det andra ledet i kritiken av lagen är kanske ännu mer fundamental. Om 

nämligen lagen intuitivt syns korrekt i "arbetsvärde-världen11, är dess 

felaktighet lika intuitiv då vi resonerar i "Pris-världen11. Den grund
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läggande tanken är här att de nya produktionsmetoder som införs alltid 

måste följa någon bestämd lag. Vi kan inte bara antaga att kapitalisten 

inför mer maskiner, vi måste också lägga till antagandet att dessa nya 

produktionsmetoder införs just för att öka hans vinst. Och - så fottsätter 

kritiken - om vi gör detta antagande hur kan då profitkvoten falla? 

Om de nya metoderna gör produktionen ekonomiskt sett mer effektiv, måste 

någon få vinsterna därav. Om vi då håller arbetarnas löner konstanta 

så måste istället profitkvoten öka. Dessa argument ägnas just åt att 

visa att profitkvoten alltid stiger istället för att falla, oberoende 

av hur den organiska sammansättningen uppför sig. Mitt bevis här är just 

av den typen. 

När så väl logiken i såväl pris- och värde-sfären är etablerad kan vi 

kanske övergå till frågan hur lagen i detta avseende skall behandlas. 

Är det en lag i arbetsvärlden eller i priser? Jag anser det klart att lagen, 

även om den kanske av Marx på något sätt destillerats ur värdeläran, hör 

till prisvärlden. Jag skall helt kort ge de tre argument jag har som stöd 

för min uppfattning: 

(i) Lagen presenteras av Marx i band III av Kapitalet. Kapitlen innan 

lagen ägnas just åt att visa hur värden omvandlas till priser (transforma

tion) , hur en "allmän profitkvot" utbildas ur en gemensam mervärdekvot. 

Det skulle innebära ett svårt logiskt brott i framställningen om Marx 

plötsligt, utan mer explicita varningar, gick över till värdesystemet 

då han skall behandla lagen. 

(ii) Lagen handlar om den allmänna profitkvotens fall. Detta begrepp 

saknar varje naturlig mening i värde-världen". En allmän profitkvot 

är ett uttryck för att avkastningen per satsad krona i kapital är lika 

i alla sektorer i ekonomin. Men om vi resonerar i arbetsvärden är det ju 

istället så att det är "avkastningen" per levande arbetstimme som är lika 

i ekonomin. I värden har vi en allmän mervärdekvot, först i prisvärlden 

har vi en allmän profitkvot. De båda kan generellt sett inte existera 

samtidigt. 

(iii) Det sista argumentet går ut på att lagen är meningslös i arbetsvärde

världen. Enligt Marx var den fallande profitkvoten ett av de hinder som 
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den kapitalistiska utvecklingen reste för sig själv. Han utvecklar 

även vältaligt dess konsekvenser för samhällsutvecklingen. Men om lagen 

blott gäller i arbetsvärden, varför behöver den då överhuvud ha några 

konsekvenser? En kapitalist blir förvisso bekymrad och slutar att inves

tera om hans profitkvot närmar sig noll. Men om detta inte sker, om blott 

hans "värdeprofitkvot" faller utan att profitkvoten faller finns ingen 

anledning till sorg. Han styr sitt handlande efter prisprofiten och inte 

efter utvecklingen av en variabel han inte ser eller är medveten om. 

2 . 1  M o d e & t e n  

Som framgått av inledningen är Marx* modell mycket enkel och ofullständig, 

något som inte oväsentligt bidragit till att han gav sin lag en felaktig 

formell behandling. 

Det första jag gör är att generalisera ansatsen så att vi har n st olika 

sektorer (varor) i ekonomin. Men även sedan detta är gjort kvarstår stora 

brister. Den första är att Modelten iute skiljer Ynelstav, fysiskcz storheter 

och prisstorheter. Det är ju t ex så att lönesumman i en sektor, v^, är 

produkten av antalet arbetstimmar (L^) och den rådande lönen (W), så att 

det gäller: 

v. = WL. i = 1 . . . n 
i i 

En notering som tar hänsyn såväl till fysiska som prismässiga samband 

är givetvis överlägsen enbart värderäkning. Speciellt i detta fall där det 

är just de fysiska mängderna (antalet maskiner, antalet arbetare) som 

initiellt förändras. 

På samma sätt kan man, som vi skall se, skriva såväl c som m som en 

produkt av fysiska och prismässiga enheter. 

Den andra svagheten i Marx* modell är än mer uppenbar och har sedan 

länge erkänts. Modellen är uppbyggd enbart på storheter med dimensionen 

kr/tidsenhet, dvs flödestermer, c avser under perioden förbrukade råvaror 

och förslitning på kapitalet, v avser utbetald lönesumma och m under 

perioden erhållen vinst. Svagheten blir uppenbar då man ur denna modell 
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skall konstruera begrepp som inte enbart bygger på flödesenheter, 

speciellt profitkvoten. Uttrycket: 

m r = —T— 
c + v 

avser ju vinsten i förhållande till lönesumman plus värdet av råvaror 

etc. Det skall mycket speciella och krångliga antaganden till för att 

likställa detta med den verkliga profitkvoten som är 

där K är "det satsade kapitalet". Detta K är, till skillnad från insats

varor osv, inte en flödesterm. Dess dimension är istället kr, dvs en 

flstockt!-term. 

En mer realistisk modell måste således ta hänsyn till att i den verk

liga produktionen ingår såväl flödes- som stocktermer. 

Jag skall nu bygga upp modellen i två steg. Först skall jag ta hänsyn 

till en fysisk enhet och dess pris. Därefter skall jag komplettera modellen 

så den innehåller såväl flödes- som stocktermer. 

Låt oss då införa följande beteckningar: 

= (Produktions-) Priset på vara i i = 1 ... n 

= Antal arbetstimmar som (direkt) erfordras för att producera en 

enhet av vara i i = 1 ... n 

W = Den rådande penning- eller nominallönen 

a^j = Antal enheter av vara j (j = 1 ... n) som erfordras för att producera 

en enhet av vara i i = 1 ... n 

Vi tänker oss att a.. står för fysiska enheter av såväl råvaruinsatserna 
1J . som den fysiska förslitningen av kapitalet. 
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Kostnaden för att producera en enhet av vara i, C^, blir nu: 

C. = a. - P + a. P + ... + a. P + WL. (5) 
i il 1 i2 2 m n i 

(Många a^ kommer givetvis att vara lika med noll.) 

För att förenkla ovanstående uttryck använder vi oss av summations-

tecknet £, och får då: 

C. = l a..P. + WL. 
i J ij J i 

Vi skall nu även införa profiten och profitkvoten r. 

Då man använt dessa modeller har man tidigare beräknat profiten på 

C^, som man således antagit varit lika med det satsade kapitalet. 

Den totala profiten vid produktion av en vara har således satts till 

rC. 
i 

och eftersom en varas pris är summan av dess kostnader och dess profit, 

har man fått ekvationerna: 

P. = C. + rC. 
i l l  

eller 

P. = (E a..P. + WL.)(l+r) i = 1 ... n (6) 
1 . ij J i 

J 

Med just denna modell har man tidigare visat att Marx* lag inte gäller. 

Den första som visade detta var Shibata (1934) som dock endast gav be

viset i form av konkreta exempel. 1963 kunde dock Okisio ge även det 

formella beviset, vars existens även hade påpekats av Samuelson (1957). 

Modellen har emellertid kritiserats för att kapitalet likställs med 

kostnaderna. Jag skall istället införa den verkliga stocktermen för 

kapitalen i de olika sektorerna, K^. är alltså det totala kapital 

som satsats (i maskiner, byggnader, lager, till råvaror, löner och 

likvida medel) per enhet av vara i. Den totala profiten blir då: 
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rK. , 

och vi får följande ekvationer för priserna: 

P. = E a..P. + WL. + rK. i = 1 ... n (7) 
i . xj j i 

Detta är den modell jag skall arbeta med. 

1 . 3  A n t a g a n d m  

För att genomföra beviset formellt korrekt skall jag nu göra fem 

antaganden. Dessa är: 

(i) Reallönen är konstant. Marx* lag säger ju att det är den stegrade 

organiska sammansättningen, och inte stegrade reallöner, som sänker 

profitkvoten. Antagandet om en konstant reallön syftar därför till att 

isolera effekterna av en förändrad teknisk sammansättning. Jag antar 

nu att en konstant reallön innebär att en arbetare alltid kan köpa en 

bestämd "varukorg" för sin nominallön, oavsett dessa varors nominalpriser. 

Om vi antar att denna f,varukorgl! innehåller varor i mängderna b^ ... b^, 

betyder en konstant reallön då att följande villkor är uppfyllt: 

W = E b.P. (8) 
j 3 J 

(ii) Priset på guld bestämmer prisnivån. De prisekvationer (7) och (8) 

vi nu har bestämmer entydigt relativpriserna på varorna. Marx har 

mellertid även en ekvation för "priset på pengar11. Marx antar nämligen 

att värdeenheten är guld, och att produktionspriset på guld =1. 

Detta ger oss följande ekvation: 

1 = E a .P. + WL + rK (9) 
j gJ J g g 

där indexet g anger att det är fråga om guldproduktion. 

(iii) Ekonomin är hproduktivfr. Om vi ställer samman ekvationerna 

(7) och (8) kan vi direkt eliminera lönen. Bilda nämligen: 
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A..=a..+L.b. i = 1 . . . n , i = 1 .. . n 
ij ij i 3 J 

och vi ser att vi kan skriva (7) och (8) som 

P. = E A..P. + rK. i = 1 ... n (10) 
1 . ij J i 

J 

Kalla nu den matris som bildas av elementen A.. för A. Jag antar 
1J 

nu att matrisen 

(E-A) 

där E är enhetsmatrisen (med diagonalelementen = 1 och övriga element = 0) 
1 uppfyller Hawkins-Simon-villkoren. Detta betyder att ekonomin är 

"produktiv11 i den meningen att den förmår generera ett överskott. (Mer 

exakt betyder det att om alla rK.= 0, så kommer även alla P. att vara 
. i< i 

;0). 
(iv) Produktionsmatrisen A är "icke dekomposabel". (Indecomposable). Detta 

betyder att alla sektorerna är kopplade till varandra, så att man inte 

kan dela upp ekonomin i en undersektor som producerar lönevarorna (och 

maskiner som producerar dessa) samt en ytterligare undersektor, t ex 

för lyxvaror. Om det gick att på detta sätt skilja ut en eller flera 

sektorer skulle profitkvoten vara helt oberoende av denna eller dessa. 

Det är detta fall som undvikes genom antagandet matrisen A är icke-

dekomposabel. 

(v) Kapitalisterna inför nya produktionsmetoder för att sänka produk-

tionskostnadema. Marx' la§ §år ut På att det är förändrade produktions-

metoder i en eller flera branscher som sänker profitkvoten. Vi måste 

emellertid göra ett beteendeantagande om dessa nya metoder, eftersom vi 

inte kan anta att sådana införes utan någon form av rationellt handlande 

från kapitalisternas sida. Vi kan ju t ex inte anta att kapitalisten 

anställer några nya arbetare för att dessa skall gå sysslolösa, eller 

1. Hawkins och Simon "Note: Some Conditions of Macroeconomic Stability11, 

Econometrica (1949) 

Debreu och Herstein "Nonnegative Square Matrices", Econometrica (1953) 



att han köper en maskin för nöjet att se den rosta sönder, I dessa fall 

kommer givetvis profitkvoten att falla, men då som en följd av kapitalis

tens oskicklighet eller felslut. Och enligt Marx faller ju inte profit

kvoten som en följd av enskilda kapitalisters felslut utan som en följd 

av själva logiken i det kapitalistiska systemet. 

Jag gör därför enklast möjliga antagande, nämligen att nya produktions

metoder införes för att sänka produktionskostnaderna. Detta kan forma-

liseras enligt följande: Låt oss anta att en ny produktionsteknik införes 

i sektor k. Låt oss vidare beteckna den nya tekniken med T, så att sektor 

k nu får tekniken: 

Ä'ki 

Om kapitalisten nu skall införa denna teknik måste den, kalkylerat till 

priserna Pn uppfylla följande villkor 

i 

E \j v rKk < f'Hcj VrK* <1,) 

J J 

1 . 4  V o H m o Z t  a n a f a j A  a v  l a g e n  m d d  t u a  o  L i k a  t i ,  d ò p e / u p c k t i v  

För att genomföra den formella analysen delar jag nu in tidsperspektivet 

i tre olika faser: kort sikt, halvlång sikt och lång sikt. Alla dessa 

karaktäriseras av olika anpassningar i systemet: På kort sikt är det 

bara en enskild kapitalist i sektor k som infört de nya metoderna. På 

halvlång sikt antar jag att alla kapitalister i sektor k infört de nya 

metoderna och att detta lett till helt nya jämviktspriser, löner och 

profitkvot. På lång sikt slutligen antar jag att de nya jämviktspriserna 

även har kommit att påverka värdet av kapitalstockarna i de olika sektorerna 

Den formella analysen börjar nu med antagandet att en ny teknik, beteck

nad med !, införs i sektor k, samt att denna teknik uppfyller villkoret (11) 

2 . 4 . 1  K o t i t  b i k t  

Här är reaktionerna enkla och kräver inga speciella uträkningar. Endast 

en kapitalist har installerat den nya tekniken. Vi antar här att alla 

priser är oförändrade, och ser då omedelbart ur ekvation (11) att den 
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enskilde kapitalistens profitkvot har höjts. Eftersom ingen kapitalists 

profitkvot sänkts, kommer givetvis den genomsnittliga profitkvoten att 

stiga. 

2 . 4 . 2 .  H a l v l å n g  b i k t  

Här antar vi att alla kapitalister i sektor k anammat den nya tekniken. 

Detta har emellertid lett till nya jämviktspriser, och en ny profitkvot, 

Vi har nu systemet: 

T 

P. = Z A..P. + r'K. i = 1 ... n i * k (12) 
1 j 1J J J 

Pk-^'A,kjPj +r'Ki (13) 

1 = E A .P! + r'K (14) 
j SJ J g 

För att nu analysera hur profitkvoten förändrats, skall vi subtrahera 

ekvationerna i det nya systemet (12-14) från det gamla (9-10). (Dvs 
T 

ekvationen för P ̂ subtraheras med ekvationen för P^ osv.) I vänstra 

leden kommer efter dessa subtraktioner att stå P# - P., vilket jag beteck-
o î 1 

nar med AP^. Pa samma sätt betecknar jag rT-r med Ar. Dessa subtraktioner 

ger ekvationerna: 

AP. = Z A. .AP. + ArK. i = 1 . .. n i * k (15) 
i . lj j i 

J 
! I 

APk = E A^AP. + ArK^ + X (16) 

i 1J J 

0 = E A .AP. + ArK (17) 
J SJ J g 

där X är en term vars värde är : 

X = E A, . P. + rK, - E A, .P. - rK, 
j XI J k j J J 

och vi ser ur (11) att X är mindre än noll. 

(18)  

Beteckna nu den nya produktionsmatrisen (dvs den som bildas av elemen-
T 

ten mec* ^ vet nu att matrisen (E-A!) uppfyller Hawkins-
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Simon-villkoren, och vi antar att AT liksom tidigare A är icke-

dekomposabel. Att matrisen uppfyller Hawkins-Simon-villkoren betyder 

att om alla termer i systemet (15-16) som står till höger om första 

plustecknet i högra ledet är positiva, så kommer även alla AP att vara 

positiva, och omvänt om termerna är negativa. 

Låt oss då anta att Ar £ 0. Eftersom X < 0 betyder detta att AP _< 0 för 

alla AP, Men något AP^ måste vara strikt mindre än noll, eftersom (16) 

gäller. Men eftersom matrisen är icke-dekomposabel måste alla AP^ < 0. 

Detta motsäger emellertid (17). Således gäller Ar > 0 eller rT>r. 

Profitkvoten stiger således i detta fall. 

2.4.3 Lång bikt 

Jag skall nu analysera de långsiktiga effekterna på profitkvoten. Det som 

skiljer denna situation från den föregående är att nu har även de olika 

kapitalstockarna ändrat värde. Kapitalet består ju av konkreta föremål, 

som maskiner, byggnader osv. Värdet av detta kommer då att bero på de 

priser som råder. Nu vet vi att priserna förändras av den nya tekniken, 

och detta kommer - då hela kapitalstocken har nyanskaffats - att förändra 

värdet även på sektorernas kapital. (Detta kommer i sin tur att förändra 

priser, profitkvot osv.) Jag formaliserar det ovanstående genom att 

skriva: 

K. = Ek..P. (19) 
i ij J 

där kj, j således betecknar de enheter av vara j som ingår i kapitalstocken 

för sektor i (per producerad enhet). Vi får då följande långsiktiga 

prissystem: 

P. = I A..P. + rEk..P. i = 1 ... n (20) 
1 j 1J J j 1J J 

Vi skall nu genomföra i stort sett samma procedur som i det tidigare 

fallet. Vi måste dock ta till en annan metod eftersom prisekvationerna 

i systemet (20) inte är linjära. I gengäld kan beviset genomföras utan 

guldekvationen och vi behöver heller inte hänvisa till någon matematisk 

sats, det räcker här med ett vanligt "common-sense-resonemang". 
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Låt oss även här antaga att den tekniska förbättringen sker i sektor k. 

På samma sätt som tidigare antar vi att den nya tekniken representeras 

med k^ 

Om vi på samma sätt som tidigare antar att den nya tekniken uppfyller: 

ZA,' . P . + rEk,'. P. < EA, .P. + rEk, .P. (21) 
Kj j kj j kj ] kj j 

Låt oss nu anta att de priser som så småningom utbildas är P' och r'. 

Dessa uppfyller ekvationerna: 

P! = E A!.P! + r'Ekl.PL i = 1 ... n (22) 
1 > ; ' i - * 

där A !. = A.. då i * k 
ij iJ 

och k!. = k.. då i * k 

Vi ser emellertid att vi kan förenkla ekvationerna i (22) . Den andra 

termen är ju liksom den första skriven i priserna P'. Precis på samma 

sätt som vi tidigare kunde addera in lönesumman i den första termen kan 

vi ju här addera in vinsten. Vi får helt enkelt att 

P! = E (A!. + r'k ! . ) P! i = 1 ... n (23) 
i . U U 3 

Vi skall nu genomföra samma subtraktion som tidigare. Denna gång skall 

vi emellertid subtrahera systemet (23) från systemet (20) . Vi observerar 

även att 

rP - r1PT = rP - r?P + rfP - r!P! = ArP - rTAP 

där r - rT = Ar, och P - PT = AP 

Efter förenkling och utförd subtraktion kan det nya systemet skrivas 
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AP. = £(A.. + r'k..) AP. + Ar£k..P. i = 1 ... n (24) 1 IJ IJ J IJ J 

APk » + r,kkj) APj + ArSkkjPj + X 

där 

x • >V3 + rZVi - %pj - rEkkjpj <26) 

och enligt (21) gäller att X > 0. 

Antag nu att ArM). Jag skall enbart med resonemang visa att detta är 

omöjligt. Skriv först om systemen (23) och (24-25) enligt: 

Bij " Alj + rkij 1 = 1 ••• n' j = 1 ••• n 

och vi får: 

P ! = ZB: . P ! i = 1 ... Il (27) 
i . U J ; • 

AP! = £B! . AP. + Y. i = 1 n (28) 
i - U J i 

där vi vet att Y. > 0 för alla i och Y. > 0. 
i — k 

Systemen liknar varandra, så när som på Y-termerna i (28) och det 

faktum att vi har PTi (27) och AP i (28). Vi vet nu emellertid att 

systemet (27) är konsistent och lösbart och att det ger, om vi till

sätter en guldekvation, entydiga lösningar för Pj. Detta betyder emeller

tid att om vi sökte lösa systemet med successiv elimination, så att vi 

först löste ut P^ ur ekvation 1, substituerade denna lösning mot alla 

P^ i de övriga ekvationerna, därefter löste ut P^ ur ekvation 2 osv, 

skulle vi till slut erhålla en ekvation 

Pf = f (B! JP1 (29) 
n lj n 

(där f (B Î . ) anger en funktion i alla B.f.) 
iJ 
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Systemets konsistens garanterade nu att f(B^) = 1. 

Vi upprepar nu samma procedur för systemet (28) . För enkelhets skull 

a n t a r  v i  o c h s å  a t t  v i  n u m r e r a t  s å  a t t  k  ä r  d e n  " s i s t a "  s e k t o r n ,  d v s  

k = n. Vi erhåller då som sista ekvation: 

APk - £(b:.) APt + g,(B!.) Y, * g2(B!.) Y2 • + Yk (30) 

Där alla 2l ^en eftersom vi vet att f(B^) = 1 , >_ 0 och 

> 0 har vi fått en motsägelse. Således gäller: 

Ar < 0 

dvs 

r1 > r 

Profitkvoten stiger således även i detta fall. 

2.5 SluuUat6 av dm tzokoJuAka. analyòm 

Som framgått av analysen i avsnitt 2.4 stiger profitkvoten i samtliga 

fall. Marx' lag är således felaktig. Det spelar ingen roll huruvida de 

nya produktionsmetoderna höjer eller sänker den organiska sammansättningen. 

Om vi antar att de nya metoderna sänker produktionskostnaderna, att 

rellönen är konstant samt att produkterna kan säljas till deras produk

tionspris, kommer profitkvoten alltid att stiga. 

Det bör dock avslutningsvis påpekas att detta resultat är beroende 

av vilken produktionsmodell som användes. Om jag t ex hade arbetat med 

en neoklassisk produktionsmodell, där kapitalets avkastning bestämdes 

av marginalproduktiviteten, skulle en ökning av kapitalintensiteten 
1 o leda till en fallande profitkvot. Då är det emellertid knappast fråga 

om "Marx' lagM. 

1. Se Dickinson, H D (1957) 
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2.6 EmplhJj>k beJtyòwLng òvmòk ^nduA&ii 1860-1980 

I nedanstående figur belyses profitkvotens långsiktiga utveckling inom 

svensk industri de senaste 120 åren. Underlaget till denna figur beskrivs 

i detalj i Wibe (1973) och jag sammanfattar här endast förfarandet: 

Beräkningarna utgår från data i Ö Johansson "The gross domestic product 

of Sweden" samt från uppskattningar om industrins kapitalstock som gjor^ 

des 1908 och 1953. För varje år (framåt och bakåt) från 1908 har ny

investeringarna lagts till (dragits ifrån) och avskrivningar dragits 

ifrån (lagts till). Samtidigt har en justering gjorts med prisindex. En 

avstämning har gjorts så att värdena för 1953 och 1908 ungefär överens

stämmer med observerade värden. Vinsterna har beräknats som totalt för

ädlingsvärde minus skatter och sociala avgifter. 

Figur 1 Profitkvoten i svensk industri 1860-1978. Procent. 5-års medeltal. 
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De beräkningar som ligger till grund för figuren är givetvis grova, men 

trenden torde dock återspeglas relativt väl. Som framgår finns emellertid 

varken en positiv eller negativ trend, utan profitkvoten förefaller tämli

gen konstant sett över hela perioden. 
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