
Knut Venneslan: 

Tyskland og den økonomiske ver
denskrisen 

A) INNLEDNING 

Det er ofte blitt fremhevet både av marxistiske og borgerlige 
forskere at den nasjonalsosialistiske maktovertagelse i januar 
1933 må sees i sammenheng med og på bakgrunn av den økonomiske 
verdenskrise i 1929. Fra marxistisk hold er det blitt lagt 
vekt på å forklare maktovertagelsen som en spesiell kriseløs
ningsstrategi, som en spesiell politisk mestring av den tvangs
situasjon som den tyske kapitalisme gjennom verdenskrisen var 
kommet inn i. Ved en slik forklaring blir oppmerksomheten sam
tidig rettet mot et grunnleggende problem i den marxistiske te
ori: forholdet mellom økonomi og politikk, mellom økonomisk 
og politisk krise. 

Sammenhengen mellom krisen og nasjonalsosialismen reflekterer 
seg også i nasjonalsosialistenes egen selvforståelse.Den nasjo
nalsosialistiskebevegelse oppfattet seg som en tredje vei mel
lom liberalisme og marxisme - en vei som "frem for alt gjen
nom verdenskrisen, eller gjennom overvinnelsen av denne krise 
var blitt nødvendig" (Hennig, 1973, 40}. Sammenhengen mellom 
valgresultater og konjunkturforløp taler dertil sitt tydelige 
språk: mens NSDAP i 1928 fikk 2.6% av de avgitte gyldige stem
mer, fikk partiet i 1930 18.3% og i juli 1932 37.4%. Et parti 
som tidligere bare hadde blitt støttet av en liten høyreeks
trem minoritet, vokste plutselig frem til å bli en nasjonal 
massebevegelse. Massetilstrømmingen til NSDAP fra 1929/30 
overgikk da også uten sammenligning størrelsen på alle andre 
svingninger mellom partiene i Weimarrepublikkens periode. 
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Spør vi etter årsakene til den nasjonalsosialistiske maktover
tagelsen, må vi følgelig ta utgangspunktet i den økonomiske 
verdenskrise slik som denne satte seg igjennom i Tyskland. Her 
først bare noen bemerkninger for å belyse krisens dybde og di
mensjon: Krisen hvis åpne utbrudd skjedde gjennom krakket på 
New York børsen den 29. oktober 1929, traff Tyskland spesielt 
heftig. Av de europeiske industriland ble Tyskland hardest ram
met, Bare i USA slo krisen inn med omtrent sannne styrke. In
dustriproduksjonen gikk tilbake (basis 1929) i Tyskland med 47% 
(1932), i England med 24% (1931) og i USA med 46% (1932) (sml. 
Clemenz 1972, 198). I Tyskland var tilbakegangen sterkest i 
jern- og stålindustrien mens de såkalte nye, ekspanderende in
dustrier (den elektrotekniske industri, kjemiindustrien) klarte 
å holde stillingen bedre. Investeringene sank, Fra 1930 var 
nettoinvesteringsraten negativ (d.v.s. at bruttoinvesteringene 
ikke holdt tritt med kapitalslitet). Tallet på arbeidsløse ble 
tredoblet i perioden 1929-32 og nådde i 1932 opp i 6 millioner , 
"Mer enn 30% av lønnsarbeiderne var dermed arbeidsløse, i be
stemte områder opp til nesten 50% "(Bettelheim, 1974, 25) 0 

Nasjonalinntekten gikk mellom 1929 og 1932 nominelt tilbake med 
40%, mindre for inntekten av kapital enn for arbeidsinntekten o 

Krisen i Tyskland hadde et spesielt forløp. Dens egen~lige 
utgangspunkt var det konjunkturelle tilbakeslag ved årsskift
et 1927/28. I motsetning til USA hvor krisen slo hurtig i
gjennom, ble det i Tyskland først i løpet av 1930 tydelig at 
det ikke dreide seg om en normal syklisk krise. Krisen ble 
ytterligere skjerpet med det tyske banksystems·sarrnnenbrudd 
i 1931. Den nådde en viss stabilisering på laveste -nivct i 
1932, mens den egentlig først i 1936, kan sies å ha blitt 
overvunnet. 

Den økonomiske verdenskrise i 1929 lar seg vanskelig sammen
ligne med tidligere kapitalistiske kriser - ikke bare på 
grunn av sin styrke og lange varighet, men også på grunn av 
sin territoriale og bransjemessige utstrekning. Med unntak 
av Sovjetunionen omfattet den alle land - "industristater og 
agrarstater, imperialistiske land og kolonier, produksjons
midler og konsumpsjonsmidler, livsmiddel - og råstoffproduk
sjon, innen- og utenrikshandel, børs og kreditt". (Varga, 
1974, 243). De mekanismer som hadde vært virksorrnne i tidlig
ere kriser og som hadde gjort et nytt oppsving mulig, var i 
stor utstrekning satt ut av kraft. Med rette er derfor verd
enskrisen blitt karakterisert som en epokegjørende begiven
het. Den førte til viktige strukturelle forandringer i det 
kapitalistiske system. 

For å forstå hvorfor Tyskland ble spesielt heftig truffet av 
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krisen, er det nødvendig å gå inn på den økonomiske utvikling 
i landet fra slutten av den første verdenskrig. Krakket på 
New York børsen, d.v.s. det åpne utbrudd av den økonomiske 
verdenskrise, "skapte" ikke krisen i. Tyskland. Krakket påskyn
det heller en Økonomisk oppløsningsprosess som alt var igang. 
"Den økonomiske krise var internt førprogrannnert, de ytre 
drivkrefter fra 1929 skjerpet den bare" (Stegmann 1976, 25) 

Hensikten med å gå inn på den økonomiske utviklingen i Tysk
land ligger ikke i å gi en marxistisk gjennomarbeidet frem
stilling av selve utviklingen. Noen fullstendighet blir hel
ler ikke tilstrebet (ved en slik analyse ville det hurtig vist 
seg at de økonomiske problemer i Weimarrepublikken slett ikke 
bare lar seg forstå som ettervirkninger av den første verdens
krig. Dens årsak må søkes i konstellasjoner som ble etablert 
i slutten av det 19. århundrede). For oss er det viktig å 
trekke frem forhold fra denne utvikling - av Clemenz (1972, 
192) i videre sannnenhenger karakterisert som "en akkumulasjon 
av økonomisk krisepotensial" - som nærmere kan forklare hvor
for Tyskland ble spesielt sterkt rammet av krisen, hvorfor 
kriseforløpet hadde en særegen karakter og hvorfor de problem
er som krisen brakte med seg, fikk en spesiell "løsning". 

Ut fra en marxistisk oppfatning av relasjonen økonomi/politikk 
sier det seg selv at dette ikke kan skje uten at styrkefor
holdet mellom klassene, d.v.s. klassekampkonstellasjonene på 
det politiske plan blir trukket inn. Dette må gjøres uten å 
åpne for former for økonomisme (uttrykks- eller avlednings
forhold mellom Økonomi og politikk). Det politiske nivå har 
sin egenvekt og relative autonomi og lar seg ikke redusere 
til eller ganske enkelt forklare ut fra økonomiske prosesser 
og utviklingsretninger. Det empiriske konstaterbare ved slike 
prosesser og utviklingsretninger er dessuten selv å anse som 
"forsteinete" resultater av den økonomiske klassekamp. 

B) DEN ØKONOMISKE UTVIKLING I WEIMARREPUBLIKKEN 

1} Situasjonen ut fra nederlaget i første verdenskrig 

Gjennom det militær-politiske nederlag i 1918 ble Tyskland 
stilt overfor avgjørende økonomiske problemer. På tross av 
den store aktivitet innen deler av rustningsindustrien under 
krigen, kom industriproduksjonen i 1918 bare opp i 57% av ni
vået i 1913. Spesielt hadde konsumvareindustrien gått til
bake. Levestandarden var blitt drastisk senket. Alt fra 
midten av 1916 befant store deler av befolkningen seg på eks
istensminimum. Tapet av arbeidskraft var betydelig, noe som 
satte grenser for de Økonomiske utviklingsmuligheter. Kapital
Ødeleggelsen var også betydelig. I tillegg var statsfinans
ene fullstendig i uorden. Krigen var blitt finansiert gjen
nom at staten tok opp kreditter. Dette "hadde fra 1914 til 
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1919 Øket statsgjelden fra 5a2 til 156 al milliarder mark ••• 
Dette svarte helt til at den samfunnsmessige kapital, som var 
sammenfattet i staten, håpet på å kunne foreta avbetalingen 
av gjelden senere på de beseirete motstanderes bekostning" 
(Beckenbach, 1976, ·12) .Krigsfinansieringen ga opphav til en 
inflasjon som i etterkrigstiden grep stadig sterkere om seg. 

Krigsøkonomien, satsingen på rustningsindustrien og krigsfin
ansieringen hadde i løpet av krigen ikke bare ført til en 
styrking av statens stilling, men også til en voksende direkte 
innflytelse fra storindustriens side på statsapparatet. Dette 
gjaldt frem for alt de · nye industrier som generelt sett for
bedret sin posisjon i krigsperioden. Det ble likevel ikke rok
ket ' ved tungindustriens tradisjonelle overmakt (sml. Gossweil
er, 1975, 76 fa). Betydningen av dette saksforhold konnner vi 
tilbake til. 

Av største viktighet for den videre økonomiske utvikling var 
Versailles-traktaten fra 1919. Gjennom denne fredstraktat mist
et Tyskland i sannnenligning med 1910 "1/8 av sitt territorium, 
1/10 av sin befolkning, 75% av sin jernmalm - og 20% av sin 
steinkullutvinning, 26% av sin rujernproduksjon så vel som samt
lige kolonier og patenter og ble forpliktet til erstatninger til 
seiersmaktene" (Horster-Philipps, 1977, 46). Tapet av territor
ium gikk først og fremst utover tungindustrien. 

For den tyske økonomien som helhet er betydningen av tapet 
ofte overvurdert. Ifølge Hardach hadde det - i forhold til 
de Økonomiske problemene på verdensmarkedet i 20-årene - til 
og med en strukturell fordel (sml. Hardach, 1977,16). Tapet 
av utlandskapitalene, dvs. av all den kapital soni i førl<rigs
perioden var anlagt i utlandet, fikk imidlertid vidtrekkende 
konsekvenser. Bettelheim formulerer problemet slik: . "Et land 
som overfor utlandet sto i en kreditorfunksjon forvandlet seg 
til et land som nå overfor utlandet var forgjeldet. Og denne 
forvandling er desto mer bemerkelsesverdig idet et sterkt in
dustrialisert land nå inntar en debitorfunksjon" (1974,26). 
Avgjørende var likevel krigssRadeerstatningene (de såkalte re
parasjoner). Spørsmålet om erstatninger var prinsippielt av
gjort gjennom Versaillestraktaten selv om sunnnen først senere 
ble fastlagt til 132 milliarder gullmark. Ved Londonkonfer
ansen i 1921 ble den tyske regjering tvunget til å godta sum
men. 

Erstatningsbetalingene utgjorde særlig i de første etterkrigs
år en betraktelig belastning på den tyske økonomi. De er vikt
ige for å forstå inflasjonen og dens spesielle forløp. Først 
gjennom Dawesplanen i 1924 ble det oppnådd en mer akseptabel 
organisering av erstatningsbetalingene. Sammen · med omfat- . 
tende amerikanske kreditter bidro denne til stabiliseringen ·av 
den tyske økonomien etter 1924. 
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2) Inflasjonsperioden 

Styrkeforholdet mellom klassene ut fra det rrrilitær-poli

tiske nederlag og novemberrevolusjonen 

Inflasjonen kulminerte i sammenbruddet av den tyske valuta 
sonnneren 1923. Som nevnt hadde den sin bakgrunn i krigsfin
ansieringen. Den må videre sees i sannnenheng med finansier
ingen av de Økte statlige utgifter som følge av krigsbyrdene 
og overgangen til fredsøkonomi. Inflasjonen var imidlertid 
ikke et resultat av en naturnødvendighet. Som Varga påpeker 
var den "økonomisk uunngåelig under de gitte klassemaktfor
hold" (1974, 72). For å forstå inflasjonen, dens forløp og 
spesielle konsekvenser er det følgelig nødvendig å gå inn på 
styrkeforholdet mellom klassene, d.v.s. å tematisere de poli
tiske konstellasjoner som etablerte seg ut fra det militær
politiske nederlag og novemberrevolusjonen i 1918. 

Gjennom nederlaget og novemberrevolusjonen ble det stilt 
spørsmålstegn ved maktgrunnlaget til de tradisjonelle "over
klasser", altså til bærerne av det gamle preussiske feudal
system: offiserene, storgrunneierne og de høyere embedsmenn. 
Også de storindustrielles posisjon var svekket. Den stat som 
hadde beskyttet deres interesser og garantert deres makt, 
eksisterte ikke lenger. Rett etter nederlaget og alt før 
selve utbruddet av novemberrevolusjonen hadde de storindustri
elle på grunn av den truende revolusjonære omveltning sett seg 
tvunget til å inngå en avtale med fagbevegelsen om et "arbeids
fellesskap". Fagbevegelsen ble anerkjent som tariffpartner, 
8 timers dagen ble innført og det var enighet om en radikal ut
bygging av sosialpolitikken. 

Som følge av novemberrevolusjonen - denne "underligste av alle 
revolusjoner" (Rosenberg) som mer ga uttrykk for kravet fra 
arbeiderklassen og breie lag av folket om en økonomisk og po
litisk nyordning enn om et direkte brudd og oppgjør med det 
kapitalistiske system - ble SPD en avgjørende maktfaktor. Part
iet fikk etterhvert alene innflytelse over det råd av folkekom
misærer (Rat des Volksbeauftragten) som regjerte Tyskland i 
månedene etter revolusjonen. Innføringen av det parlamentariske 
demokrati og snarlig innkalling av en nasjonalforsamling sto på 
programmet. SPD stilte seg dermed i skarp opposisjon til den 
radikale fløy av den tyske arbeiderbevegelse - som blant annet 
hadde sine talsmenn i spartakistene. Spartakistene gikk inn 
for innføring av en rådsrepublikk på grunnlag av de arbeider
og soldatråd som spontant var blitt skapt etter nederlaget i 
verdenskrigen. Motsetningene skjerpet seg. I desember 1918 ble 
som en konsekvens av dette det tyske kommunistiske parti stift
et. Splittelsen i den tyske arbeiderbevegelse var et faktum. 
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Ifølge SPD kunne det først bli tale om sosialisme etter at 
det kapitalistiske system igjen hadde stabilisert seg. Den
ne oppfatning var bestemmende ikke bare for den politikk som 
ble ført av "folkekommisærene", men også for politikken til 
den SPD-ledete regjering som ble dannet etter valget til na
sjonalforsamling i januar 1919 (ved valget fikk de sosial
istiske partier ca. 45% av stemmene). De parlamentarisk-demo
kratiske og de sosialpolitiske reformer som ble gjennomført, 
var uten tvil av betydning. SPD rygget imidlertid tilbake 
for avgjørende inngrep i den økonomiske struktur. Forsøkene 
på en delvis statliggjøring av storindustri og storgrunneien
dom stanset hurtig opp. Ut fra SPD's generelle politiske 
oppfatning var en økonomisk gjenreising i forståelse med 
borgerskapet viktigere enn satsingen på planøkonomiske tiltak. 

Slik ble de private eiendomsforhold bevart. Det ble ikke rok
ket ved det Økonomiske maktgrunnlaget til storindustrien, 
storgrunneierne og storbankene. Deres innflytelse på stats
apparatet ble heller ikke i nevneverdig grad trengt tilbake. 
De "gamle" embedsmenn satt fortsatt i sine stillinger selv om 
toppledelsen var rekruttert fra SPD. De militære beholdt sin 
posisJon. Den Økonomiske politikk ble konsekvent nok alt fra 
begynnelsen overlatt til de borgerlige eksperter. 

Sommeren 1919 ble den nye forfatning vedtatt. Den reflekterer 
på mange måter det styrkeforhold som hadde etablert seg i no
vemberrevolusjonens kjølvann. Forfatningen hadde en "kompro
misskarakter". På den ene side garanterte den de borgerlige 
rettigheter og kom imøte en del krav fra folkemassene. Blant 
annet inneholdt den bestemmelser om "retten til arbeid", om 
fagbevegelsens tariffrett, om institusjonalisering av ulike 
typer arbeiderråd (nå imidlertid som rene samarbeidsorganer) . 
Prinsi1pieit sett sto i alle fall muligheten for en ' sosial ny
ordning enda åpen. Slik samstemte den med intensjonene til 
de ledende krefter i SPD. På den andre side hadde forfatning
en innebygd i seg mekanismer (særlig vedrørende presidentens 
makt) som lett kunne føre til en uthuling av de garanterte 
rettigheter. Da dertil den private eiendomsretten, spesielt 
til produksjonsmidlene, eksplisitt ble anerkjent, var forfat
ningen i og for seg i overensstemmelse med storindustriens og 
kapitalsidens interesse av å opprettholde det kapitalistiske 
systemet. 

På tross av at arbeiderklassen og breie lag av folket var på 
offensiven i denne periode og SPD den l .edende kraft, skjedde 
det altså ingen grunnleggende forandringer i Tysklands Økon
omiske og sosiale struktur. SPD's politikk førte etterhvert 
til en desillusjonering i arbeiderklassen overfor partiet 
(sml. valget sommeren 1920 hvor SPD's stemmeandel omtrent ble 
halvert). Samtidig ble grunnen lagt for storindustriens og 
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kapitalsidens gjenerobring av tapt maktterreng. Dermed var 
det satt bestemte rammer for hvorledes etterkrigstidens øko
nomiske problemer kunne bli løst.Inflasjonens uunngåelighet 
må sees i lys av disse. Den inflasjonistiske Økonomiske po
litikk ble ikke bare en bekvem og så og si naturlig måte å 
mestre gitte problemer på. Den åpnet i tillegg opp for en 
langsiktig stabilisering av det kapitalistiske herredømme. 
Hvorledes? 

Inflasjonens funksjon 

Gjennom krigsfinansieringen og finansieringen av de økte stat
lige utgifter hadde som nevnt statsgjelden nådd enorme dimen
sjoner. Gjelden måtte betales. Det viste seg politisk umulig 
å gjennomføre en effektiv skattereform. I tillegg kom belast
ningen med erstatningsbetalingene. En forringelse av pengenes 
verdi ble nødvendig dersom statsapparatet skulle reddes fra 
sammenbrudd. "Kilden til den inflatoriske pengefrembringelse 
var således selve statens finansiering. Forøkelsen av penge
mengden sto ikke lenger i noe forhold til den materielle pro
duksjon" (Bechenbach, 1976,13). Det kan nevnes at pengeomløp
et som i 1913 var på 2.9 milliarder mark alt i 1919 var oppe i 
50 ;l milliarder mark, mens det i 1923 nådde den eventyrlige sum 
av 496587.5 milliarder mark. 

Økningen av pengemengden førte til verdiforringelse ~v pengene 
og til stigning i vareprisene. Dermed sank pengenes kjøpekraft 
og levekostnadene ble forhøyet. De nominelle lønnstillegg som 
ble oppnådd gjennom klassekampen lå nemlig langt etter stig-. 
ningen i vareprisene. Reallønnstilbakegangen var markant. Hva 
innebar dette? Prinsippielt og ut fra den politisk-økonomiske 
betydning av inflasjon rent generelt kan vi si: forutsettes en 
situasjon med såkalt "inflasjon", hvor alle priser stiger,"vil
le alle varer ha høyere tall på sine prissedler, men ellers 
ville intet være forandret. Det ville være formålsløst å forøke 
pengemengden"(Mattick,1973,158). Poenget må altså ligge i at 
prisstigningen ikke skjer i samme takt for alle varer. Nettopp 
lønningene (dvs. prisen på varen arbeidskraft) stiger mindre i 
en inflasjonsperiode enn prisene på andre varer. Da lønningene 
er en del av de varepriser som inngår på markedet, kan det kom
penseres for en stigning av lønningene gjennom å legge på dis
se prisene. Hvorledes? Dersom f.eks. en lønnsforhøyelse på 
10% blir tvunget igjennom, blir det kompensert for denne ved at 
prisen på den ferdige varen stiger med f.eks. 15%. Varepris
ene fastsettes jo av kapitalistene etter at de arbeidsomkost
ninger som er inneholdt i dem, er fastlagt eller betalt. Kon
sekvensen blir at det betalte arbeids (altså lønnens) andel av 
varens pris og verdi faller, mens både merverdi og profitt 
øker. Prisen på varen arbeidskraft blir reelt sett lavere. 
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Følgelig: "når pri$er stiger hurtigere enn inntekter som er 
beregnet til konsum (især lønninger), kan en større del av 
den samlede produksjon brukes til kapitalforøkelse . Mens 
folk uten kapital er ofre for pengenes nedsatte kjøpekraft, 
bevarer og forøker kapitaleiere sine penger i den samme pro 
sess, forutsatt, naturligvis, at de er i stand til å reali
sere sine profitter gjennom salg på markedet" (Mattick,1973, 
161). Inflasjon blir slik sett et virksomt middel når det 
gjelder omfordeling av inntekt til kapitaleiernes og stor-
industriens fordel. ' 

Med Kuczynski kan da også konstateres at det i inflasjons
perioden i Tyskland 1yk'.tes å gjennomføre den hurtigste om
fordeling - både av inntekter og formuer - som den· tyske 
historie hadde sett inntil da:"Levestandarden for arbeidere 
og småfunksjonærer uten formue var i forhold til 1913/14 blitt 
halvert. Middelstandens formuer var for en vesentlig dels 
vedkommende forsvunnet i inflasjonen. De middelstore kapi
talers formuer var, for så vidt de var anlagt i materielle 
verdier, blitt forminsket betraktelig gjennom konkurranse og 
salg" (sitert etter Rabehl, 1975,85). 

For mer direkte å belyse styrkingen av storindustriens posi
sjon rent økonomisk, skal vi kort nevne et par videre moment
er (uten pretensjon om forklaring ut fra mekanismene i infla
sjonsbevegelsen). 

For å lette overgangen til fredsøkonomi ga den tyske riksbank 
storstilte kreditter til storindustrien. Gjelden kunne rela
tivt hurtig bli tilbakebetalt med nesten verdiløse papirpeng
er. Renten steg nemlig ikke i takt med pengenes verdiforring
else. Slik ble det mulig å redusere investeringskostnadene 
til et minimum: Produksjonsapparatet kunne hurtig og nesten 
gratis bli gjenoppbygd og betraktelig utvidet. Videre sank 
produksjonsomkostningene (på grunn av fall i reallønnen og 
fallende mark-kurs). Dette lettet eksporten som var blitt 
hemmet gjennom en rekke betingelser i fredstraktaten. Konkur
ranseevnen på verdensmarkedet ble styrket ved salg under verd
ensmarkedspriser. Eksportørene mottok verdi~tabil utenlandsk 
valuta for sine varer - noe staten sårt trengte for å oppfyl
le forpliktelsene ved erstatningsbetalingene. Økningen av 
eksporten slo tilbake på og virket stimulerende for de indu
strigrener som ikke umiddelbart tok del i eksporten. Det ble 
dessuten oppnådd spekulasjonsprofitter "gjennom oppkjøp av 
varer og utenlandsk valuta til den stadig fallende mark-kurs 
og videresalg til forhøyete priser" (Rabehl, 1975,84). Dette 
saksforhold kommer vi tilbake til. 

Det følgende kan tjene som eksempel på den økonomiske makt og 
innflytelse som storindustrien etterhvert fikk. Det var gjen
nom fredsavtalen blitt bestemt at deler av erstatningene 
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skulle gå til gjenoppbygging av de ødelagte områder i Nord
Frankrike. På grunn av Tysklands svake stilling på valuta
markedet lot disse seg vanskelig betale direkte fra stats
kassen. Gjennom forhandlinger med Frankrike ble det oppnådd 
enighet om at betalingene kunne skje i form av leveranser fra 
den tyske industri. Industrien skulle så bli betalt av stat
en, altså "et produksjonsoppsving ved hjelp av statens peng
er" (Rabehl, 1975,86). Det utspilte seg en kamp mellom de u
like fraksjonene av storindustrien om hvem som kunne tilrive 
seg størst del av erstatningsleveringene. Kampen endte med 
seier for Hugo Stinnes og deler av tungindustrien. Det lyk
tes ham å sjalte ut statens fo~midlingsfunksjon og den kon
troll som var tiltenkt fagbevegelsen og selv inngå leverings
avtaler med Frankrike. Riktignok ble disse avtaler av liten 
praktisk betydning (sml. Gossweiler, 1975, 125 f. om selve 
hendelsesforløpet). De kaster likevel lys over hvorledes det 
ble mulig for storindustrien å utnytte erstatningsbetalingene 
til egen fordel. 

Inflasjonsperiodens første år var da også kjennetegnet av 
en febrilsk aktivitet innen storindustrien. Mens den indus~ 
trielle verdensproduksjon på grunn av den Økonomiske krise 
1920/21 gikk betydelig tilbake, ble det i Tyskland i samme 
periode oppnådd en produksjonsøkning på ca. 20%. Veldige 
formuer ble samlet, gigantiske konserner etablert. Mest 
kjent er den alt nevnte Hugo Stinnes som på kort tid fikk 
bygd opp et økonomisk imperium. 

Karakteristisk for monopoliseringsprosessen i denne perioden 
er den vertikalt organiserte kapitalkonsentrasjon. Bedrifter 
fra rå- og grunnstoffindustrien og helt til foredlingsindust
rien ble slått sammen. Som modell tjente sammenslåingen i 
kjemiindustrien som alt hadde skjedd under krigen. I 1920 
ble således Rhein-Elbe Union etablert gjennom fusjoner - det 
største bergverkskonsern i Europa. Samme år sluttet Siemens
konsernet seg til fusjonen. Deler av elektroindustrien knyt
tet seg til tungindustrien, de tradisjonelle skillelinjer in
nen storindustrien ble svekket. Fra storindustriens side ble 
den nye organisasjonsstruktur eksplisitt forstått som egnet 
til å motvirke kravet om "sosialiseringer" (egentlig nasjon
aliseringeD) innen arbeiderklassen og det liberale borger
skap. 

Styrkingen av storindustriens økonomiske makt førte til for
søk på å konsolidere og utbygge de oppnådde posisjoner videre. 
Det var bare et tidsspørsmål før de direkte angrep på de mat
erielle og sosiale resultater som arbeiderklassen og fagbeveg
elsen hadde tilkjempet seg gjennom novemberrevolusjonen, skul
le begynne . 
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Storindustrien og inflasjonspolitikken 

Kunne inflasjonen tidligere, d.v.s. før sammenbruddet av va
lutaen sonnneren 1923, ha blitt avsluttet? Usikkerheten og 
handlingslannnelsen til de borgerlige regjeringer i Tyskland 
fra 1920 (disse hadde sin bakgrunn i sentrum, fra 1921 del
tok SPD igjen i regjeringen) er i denne forbindelse ofte 
blitt anført. En rekke tiltak ble satt i verk for å stabil
isere den tyske mark. Disse førte ikke frem. Offisielt ble 
erstatningsbetalingene nevnt som den avgjørende hindring for 
en virksom finans- og valutareform. I virkeligheten var imid
lertid inflasjonen et virksomt middel i kampen mot erstat
ningene. I tillegg kunne staten kvitte seg med sin gjeld. 
Fantes det egentlig noen annen måte å løse de påtrengende øk
onomiske problemer på enn gjennom inflasjon? Det benektende 
svar fra storindustriens eksperter var ikke uten innflytelse 
på de ulike regjeringer. Gjennom statsapparatet hadde der
til storindustrien, og da spesielt den nye industri, direkte 
innflytelse på de ulike forhandlinger og avgjørelser i den 
Økonomiske politikk. Hardach snakker om det "mektige infla
sjonskartell av statsbyråkrati og storindustri" (1977,18) som 
vokste frem. Det er karakteristisk at det rådet for riks
(stats-)økonomien (Reichswirtschaftsrat) som var blitt opp
rettet etter novemberrevolusjonen for å utjevne de Økonomiske 
motsetninger og som hadde en brei parti- og interessepolitisk 
sannnensetting, hurtig mistet sin betydning. Spørsmålet om 
inflasjonen kunne ha blitt avsluttet tidligere, d.v.s. alt i 
1920/21 - regjeringen "gjorde det ikke, selv om den hadde 
kunnet gjøre det" (Gossweiler, 1975,146) - lar seg følgelig 
vanskelig besvare uten direkte å gå inn på storindustriens 
interesser og på motsetningene mellom dens to fløyer. 

At de to fløyer hadde felles interesse av en vidtgående utnyt
telse av de muligheter som inflasjonen (og erstatningsbetal
ingene) åpnet for fremming av deres ~espektive særinteresser, 
skulle ha fremgått av det foregående. Begge fløyer var dess
uten innstilt på en forandring av de konstellasjoner som var 
blitt etablert gjennom novemberrevolusjonen. Motsetningene 
mellom dem har vi fra tid til annen streifet. De kan følges 
tilbake til slutten av det 19. århundrede. På det politiske 
plan og spesielt i forhold til inflasjonen og arbeiderklas
sen lar motsetningene seg i denne periode skissere på følg
ende måte: Den nye industrien var på egne premisser interes
sert i et visst samarbeid med fagbevegelsen og SPD. Den ønsk
et å styrke sine posisjoner gjennom en mer direkte kontroll av 
statsapparatet og kunne til en viss grad (men høyst foreløp
ig) avfinne seg med de eksisterende tilstander. Dette skyld
tes bl.a. at profittsituasjonen generelt sett var gunstigere 
for den nye industri enn for tungindustrien. Produksjonstek-
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nisk var i tillegg en stigning av arbeidsydelsen gjennom en 
intensivering av arbeidet lettere å gjennomføre enn i tung
industrien. 8 timers dagen ble derfor ikke offisielt for
langt opphevet selv om en uthuling av dens bestemmelser ble 
ansett som påkrevet. 

I betraktning av de farer for skjerping av klassekampen som 
den fortsatte inflasjon innebar (generalstreiken i forbind
else med Kappkuppet, oppstanden i 1921), ble nødvendigheten 
av å sette en sluttstrek for inflasjonspolitikken etterhvert 
innsett. Økonomiske grunner var viktige, særlig for elektro
industrien som til ca. 90% var anvist på import av råstoffer: 
inflasjonen måtte ikke drives ut over det punkt hvor "de for
deler som ble oppnådd gjennom l'f>nns.s~nkning gikk tapt gjennom 
ulempene ved fordyring av råstoffet" (Gossweiler, 1975, 148). 

Tungindustrien sto for en åpen kontrarevolusjonær linje. Dens 
mål var en grunnleggende endring av statsformen. Kampen mot 
Weimarrepublikken som sådan sto i sentrum. Derfor ble Kapp
kuppet støttet. Alt tidlig hadde visse kretser hatt kontakt 
med nasjonalsosialistene (Stinnes, Thyssen). I lys av den 
styrke som arbeiderklassen enda hadde, ble det imidlertid 
klart for tungindustrien at dens politiske målsettinger ikke 
lot seg innfri. Desto mer konsentrerte den seg om en ekstrem 
utnytting av de muligheter for gevinst som inflasjonspolitik
ken åpnet for. Vi har nevnt hvorledes spekulasjonsprofitter 
ble oppnådd. I tillegg ble ethvert forsøk på stabiliser
ing av marken sabotert. Gossweiler refererer en av de mest 
kjente av Stinnes' aksjoner: under påskudd av å skaffe eng
elsk kull til statsbanene, kjøpte han i april 1923 opp store 
mengder utenlandsk valuta. Den tyske mark som regjeringen 
prøvde å holde stabil, begynte igjen å falle, ja, den falt 
til sitt laveste nivå. Først i november 1923 ble fallet 
stanset ved en stand av 1 gullmark = 1 billion papirmark. 

Tungindustrien (som generelt sett forbedret sin stilling i 
forhold til den nye industri i inflasjors.perioden) sto på det 
standpunkt at en stabilisering av marken bare kunne konrrne på 
tale etter at 8 timers dagen og streikeretten var fjernet og 
erstatningsproblemet tilfredsstillende løst. Først de poli
tiske begivenheter i siste halvdel av 1923 fremtvang en a~ 
nen innstilling. 

Som svar på spørsmålet om inflasjonen kunne ha blitt avslut
tet tidligere, kan vi ut fra dette hevde: Objektivt sett 
medførte inflasjonen en styrking av storindustriens økonomiske 
makt og innflytelse. Styrkingen fikk etterhvert konsekvenser 
for inflasjonens videre forløp. Dens fortsettelse og ekstreme 
utdyping lar seg først forstå på bakgrunn av storindustriens, 
og da altså spesielt tungindustriens,hensynsløse fremming av 
sine særinteresser (dermed er det ikke sagt at det ikke også 
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fantes andre grunner). Selv om vurderingen av den aktuelle 
klassekampsituasjon og taktikken var forskjellig, hadde de to 
fløyer av storindustrien det samme mål: å drive inflasjonen 
så langt som råd var for derigjennom økonomisk å annullere de 
konsesjoner som den av politiske grunner hadde måttet innrøm
me arbeiderklassen og folkemassene (sml. Varga, 1974, 71) -
uten samtidig å sette grunnlaget for sin egen makt på spill. 

Hyperinflasjonen 1923 

"I Tyskland kom det til de vanvittige måneder hvor man for et 
brød måtte ut med papirsedler som var påtrykt med milliard
er og til og med billioner" (Rosenberg, 1973,128). Selv _om 
arbeidsløsheten var liten, skrumpet reallønnen ytterligere 
inn. En utarming av massene kan konstateres. I august ble 
det generalstreik i Berlin, kommunistene styrket sin stilling, 
i Sachsen og Thuringen regjerte KPD sammen med venstresosial
demokrater, i Hamburg brøt det ut oppstand. Det hersket en 
revolusjonær stemning i Tyskland. Trusselen fra arbeider
klassen ble åpenbar både for storindustri og regjering. 
Stridsspørsmålene ble hurtig glemt og regjeringen lot seg 
(med støtte fra SPD) utstyre med unntakslover for å hamle opp 
i de "kaotiske tilstander". 

Oppstanden i Hamburg ble slått ned, regjeringene i Sachsen og 
Thuringen avsatt. Begivenhetene og SPD's og KPD's rolle kom
mer vi tilbake til i andre sammenhenger. Her er det tilstrek
kelig å slå fast at arbeiderklassen led et avgjørende neder
lag. Etter at det kontrarevolusjonære kupp i Munchen (under 
Hitlers ledelse) også var slått ned, var plutselig de innen
rikspolitiske forutsetninger for en avslutning av inflasjon
en tilstede. Uten vanskeligheter ble en valutareform gjennom
ført. Kredittene til storindustrien ble drastisk redusert og 
markkursen holdt stabil. Samtidig passet regjeringen på å få 
opphevet 8 timers dagen. 

Utlandets inngrep er i denne sammenheng viktig. Gjennom Dawes
planen fra 1924 kom det som tidligere nevnt istand en omorgan
isering av erstatningsbetalingene. Som følge av planen vendte 
Tyskland også tilbake til gullstandarden. Spesielt fra USA 
strømmet kredittene til. Grunnlaget ble skapt for en stabili
sering av forholdene og for et nytt økonomisk oppsving. 

Inflasjonen hadde altså oppfylt sin historiske misjon. Den 
tyske kapitalisme, hvis fortsatte eksistens det var blitt 
stilt spørsmålstegn ved gjennom novemberrevolusjonen, hadde 
gjenvunnet sin økonomiske styrke og var på offensiven. Det var 
etablert konstellasjoner som var svært gunstige for kapital
kreftenes kamp for også å gjenvinne politisk makt og innflyt
else. Arbeiderklassen var svekket. Den hadde lidd en rekke 
nederlag. Og mellomsjiktene? Foreløpig og på det mer sosio-
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logiske plan kan vi slå fast at utarmingen og proletarisering
en av store deler av mellomsjiktene på den ene side hadde til 
følge "en fullstendig anormal og farlig sosial strukturering 
idet nå et tynt sjikt av stor rikdom sto overfor den nivellerte 
masse av eiendomsløse - nesten uten mellomgrader. På den 'andre-
side førte dette til politisk retningsløshet for dette sosialt 
rotløse og faktisk proletariserte borgerskap som likevel for
tvilet strebet oppover"(Heiber, 1966,98). Skylden for elendig
heten fikk Weimarrepublikken! Var den ikke nettopp et produkt 
av novemberrevolusjonen, av arbeiderbevegelsen og SPD? De 
former for allianser mellom arbeiderklassen og deler av mel
lomsjiktene som det militær-politiske nederlag og novemberre
volusjonen hadde åpnet for, hadde på kort tid mistet sitt 
grunnlag. 

3. Stdbi lisei>ingsperio'den 

Det økonomiske oppsving og dets særegne karakter 

Vi har behandlet inflasjonsperioden relativt utførlig. Dette 
skyldes at den ble av avgjørende betydning for qen videre ut
vikling, både på det økonomiske og politiske plan. Forløpet 
av den økonomiske wrise og nasjonalsosialistenes fremmarsj lar 
seg ikke forstå uten at dens resultater blir tatt tilbørlig 
hensyn til. Hvorfor? Til en viss grad ble klassekampkonstel~ 
lasjonene låst fast. Noe av bakgrunnen må søkes i den mysti
fisering av massene som inflasjonsperioden førte med seg. In
flasjonen ble oppfattet som noe "man slet med" og ikke som et 
resultat av en bevisst politikk hvor kapitalkreftene var de 
drivende. Man overså at forandringer i styrkeforholdet mellom 
klassene på det politiske nivå fikk bestemmende innflytelse på 
de økonomiske prosesser og utviklingsretninger. Mystifisering
en satte seg fast i en rekke reaksjonsmønstre som overlevde de 
skiftende konjunkturene. Spesielt gjelder dette for mellom
sjiktene. En analyse av mellomsjiktene kommer vi tilbake til. 
Den behandling av inflasjonsperioden som vi her har gitt, kan 
da også tjene som grunnlag for en slik analyse. Først skal vi 
imidlertid forsøke å vise hvorledes de forhold som ble etablert 
gjennom denne periode betinget det særegne økonomiske oppsving 
som fant sted i den såkalte stabiliseringsperiode. 

Som følge av valutareformen og Dawesplanen bedret situasjonen 
seg generelt sett for den tyske økonomi.Industriproduksjonen 
steg fra 1924 til 1929 med 46% og overgikk nivået fra 1913. 
Oppsvinget kan likevel ikke sees som uttrykk for et langsiktig 
vekstpotensial. Det dreide seg mer om en gjenoppbygningspro
sess,om en "rekonstruksjonsfase" (Hardach). For selv om den 
tyske industriproduksjon Økte hurtigere enn i mange andre land, 
gikk Tyskland i forhold til førkrigsnivået samlet sett tilbake. 
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Andelen av verdensproduksjonen var i 1913 16%, i perioden 
1926-29 bare 12%. Til sammenligning kan nevnes at USA's an
del i samme periode steg fra 36% til 42% (sml. Hardach, 1977, 
21). 

En av de viktigste å rsaker til oppsvinget var de utenlandske 
kreditter. Bettelheim karakteriserer det hele som "en kon
junktur gjennom internasjonale kreditter" (1974,26). Hoved
sakelig kom kredittene fra USA. Tyskland ble ifølge Rosen~ 
berg en slags· koloni under New Yorkbørsen. 

Hvilken rolle spilte kredittene? Kredittene må sees i sammen
heng med Dawesplanen. De skulle lette overgangen til gull
standarden, styrke den tyske Økonomi rent generelt og gjøre 
det mulig for Tyskland å betale erstatningene. Dette lyktes. 
I de følgende år ble Tyskland istand til å oppfylle sine for
pliktelser. Midlene ble imidlertid i hovedsak ikke skaffet 
til veie gjennom egne ytelser, men gjennom en form for over
føring av utenlandskredittene hvor bankene fungerte som over
føringsins ti tutter. 

Kredittene oversteg i betraktelig grad det som trengtes til å 
ordne opp i erstatningsproblemet. Bankene kunne dermed gi 
kreditter til industrien som benyttet dem til utvidelser og 
forbedringer av produksjonsapparatet '.etter moderne tekniske 
prinsipper. Den kapitalmangel som oppsto for industrien gjen
nom valutareformen og deflasjonspolitikken etter 1924, ble 
på denne måte delvis avhjulpet. Faren lå i avhengigheten 
av USA. Enhver svingning i konjunkturen der ville få av
gjørende følger for Tyskland. 

I det følgende skal vi trekke frem en del momenter fra opp
svingsperioden. Det gjelder å få belyst de strukturelle pro
blemer som den tyske økonomi etterhvert havnet opp i. Først 
om monopoliseringsprosessen: de utenlandske kreditter fremmet 
konsentrasjons- og sentralisasjonsbevegelsen i alle sektorer 
av den tyske industri. Den horisontale sammenslåing var nå 
dominerende (d.v.s. sammenslåing av samme slags industri). 
Sterkest var konsentrasjonen innen kjemisektoren (I G Farben). 
Også innen andre sektorer av den nye industri var den imidler
tid betydelig (Siemens, AEG). I tungindustrien slo flere kon
serner seg sarrnnen til Vereinigte Stahlwerke som behersket 50% 
av den tyske rujernsindustri og steinkullutvinning og 40% av 
stålproduksjonen. Vereinigte Stahlwerke ble til det nest 
største bergverkskonsern i verden. Det veldige omfang av den 
økonomiske konsentrasjon går frem av følgende tall: 98.3% av 
kalibergverksdriften, 97.3% av bergverksdriften, 96.3% av 
farveindustrien, 86.9 % av den elektroniske industri og 73.8% 
av bankene var slått sammen til konserner eller karteller. 

Fra 1926 kom en betydelig rasjonaliseringsbølge igang. Med 
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rasjonalisering mente man (d.v.s. først og fremst de borger~ 
lige eksperter) ikke bare den tradisjonelle mekanisering, men 
også "systematisk organisasjon og anvendelse av vitenskap, 
standardisering, 'vitenskapelig bedriftsledelse' ..• fra ar
beidsplass til konsern og dertil en omfattende ideologi om 
'rasjonell organisasjon' av økonomi og samfunn - etter for
bilde av USA" (Hardach, 1977,23). Rasjonalisering ble ansett 
som et tryllemiddel som skulle sikre varig vekst og blomstring 
av det kapitalistiske system. Uttrykkets ideologiske funksjon
er var egnet til å tildekke det faktum at rasjonaliseringen i 
Tyskland i internasjonal målestokk ikke var spesielt avansert. 

Det er her viktig mer prinsippielt å skille mellom teknisk 
rasjonalisering (utvidelser, suppleringer og forbedringer av 
produksjonsapparatet) og organisatorisk rasjonalisering (for
andringer i arbeidets sosiale organisering, i arbeidsrytmer o. 
s.v.). De to prosesser løper relativt parallelt og beting
er hverandre gjensidig. Hensikten med begge prosesser ligger 
i å minske den arbeidstid som er inneholdt i varene. Det 
dreier seg om en produktivitetsøkning hvor den variable kapi
tal, d.v.s. lønnsandelen av den totale kapital synker rela
tivt (selv ved Zikt nettoprodukt vil da profitten øke). 

Som følge av en rasjonaliseringskonjunktur dukker det opp be
stemte problemer. Når rasjonaliseringen tar slutt og varene 
kommer på markedet, viser det seg at det ikke finnes kjøpere 
for de store varemengder, hverken fra sektor I (produksjons
middelprodusenten) eller fra sektor Il (konsumvareprodusenten) 
- forutsatt at eksporten ikke kan økes i nevneverdig grad. For 
sektor Il er den økende arbeidsløshet som rasjonaliseringen 
medfører og konsekvensene av denne for det indr~ marked ves
entlig. Det oppstå~ avsetningsvanskeligheter. Tendensen til 
overkapasitet blir markant. 

I hovedsak dreide det seg i Tyskland om en organisatorisk 
og ikke om en teknisk rasjonalisering. Den tekniske ra
sjonalisering som fant sted, var dessuten mer konsentrert 
om forbedringer og suppleringer av det gitte produksjons
apparat enn om utvidelser av det, Hvorfor? 
Den teknologiske stagnasjon som følge av krigen og inflasjons
perioden kan forklare noe. Det gjaldt å innhente den tyske 
tilbakeliggenhet. Dette gir imidlertid ikke noen tilstrekke
lig forklaring. De kilder vi støtter oss til, hjelper oss 
ikke videre. Det følgende er derfor å anse som en hypotese 
fra vår side: tidligere påpekte vi hvorledes investerings
kostnadene som følge av inflasjonen ble redusert til et mini
mum. Gigantiske konserner ble etablert. Den gjenoppbygging 
og utvidelse av produksjonsapparatet som dengang fant sted, 
innebar imidlertid at rammene for selve produksjonsprosessen 
i hovedsak ble lagt fast. (Dette varierte selvfølgelig noe 
innen de ulike sektorer av industrien.) Selv om inflasjons-
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perioden styrket kapitalkreftene betraktelig Økonomisk og fikk 
avgjørende betydning for de politiske konstellasjoner, ble 
konsekvensene av den først nå synlige. I og med at rannnene 
for produksjonsprosessen i hovedsak var lagt fast, var det 
nemlig også satt bestemte grenser for rasjonaliseringstiltak
ene. Først og fremst måtte det satses på forbedringer og 
suppleringer av det produksjonsapparat som alt fantes. Dette 
muliggjorde riktignok (og da sannnen med den organisatoriske 

rasjonalisering) en betydelig produksjonsøkning. Dispropor
sjonaliteten mellom forbedrings-/suppleringsinvesteringer og 
utvidelsesinvesteringer ble imidlertid markant. Da det ikke 
kunne satses på utvidelser av produksjonsapparatet i stort om
fang, lyktes det heller ikke å skape nye arbeidsplasser. Slik 
sett lar ikke det særegne ved den tyske rasjonaliseringskon
junktur seg alene forklare ut fra den katastrofale situasjon 
i 1923/24. Mer dyptliggende strukturelle problemer i den 
tyske Økonomi lå bak. 

For å belyse hva som foregikk i stabiliseringsperioden skal vi 
trekke frem noen tall for arbeidsproduktiviteten, arbeidsløs
heten og kapasitetsutnyttingen og kaste et blikk på eksport
situasjonen. En betraktelig Økning i arbeidsproduktiviteten 
ble oppnådd. Førkrigsnivået ble overgått selv· om den nasjonale 
tilbakeliggenhet ikke lot seg overvinne. I enkelte bransjer 
var stigningen imidlertid spesielt stor, i koksproduksjonen 
67%, i jernproduksjonen 41% (sml. Bettelheim, 1974, 23). 

I ~rsgjennomsnitt ~Ar ~rbeidsrisheten i p24 13%, i 726 19% 
og i ·:i:29" 14%. .Riktignok var den arbeidsføre del av be-
folkningen i 20 årene uvanlig høy. Arbeidsløsheten må like
vel sees i lys av rasjonaliseringsbevegelsen. Det lyktes på 
ingen måte å integrere arbeidskraftpotensialet i produksjons
prosess en. Utvidelsesinvesteringer som kunne ha skapt nye 
arbeidsplasser kom jo som nevnt knapt istand. 
Karakteristisk for den tyske Økonomi ble etterhvert den ikke 
utnyttete kapasiteten. Kapasitetsutnyttingen lå gjennomsnitt
lig for perioden 1925-29 bare på en del over 80 %. Ved den 
Økonomiske verdenskrises utbrudd var det en enorm overkapasi
tet. For kapitalistene var det da også meningsløst å satse di
rekte på utvidelsesinvesteringer før den gitte kapasiteten var 
utnyttet. 

Og eksporten? I løpet av inflasjonsperioden steg eksporten be
traktelig. Årsakene til dette har vi nevnt tidligere. Året 
1923 er karakterisert ved en katastrofal tilbakegang. Tysk
lands isolasjon fra verdensmarkedet er viktig for å forstå en 
slik svingning. Tilpassingen til verdensmarkedet lyktes hel
ler ikke fra 1924 og utover. Eksporten økte riktignok igjen, 
men nådde f.eks. aldri førkrigsnivået. Den tyske økonomis in
ternasjonale konkurranseevne var og forble problematisk. En 
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kompensasjon for det stadig smalere innenlandsmarked gjennom 
eksporten ble altså ikke mulig. 

Hvorledes skal stahiliseringsperioden karakteriseres økonom
isk? Det blir ofte snakket om en relativ stagnasjon (ifølge 
Hardach lå nettoinvesteringenes andel av nettonasjonalpro
duktet fra 1925 til 1929 gjennomsnittlig bare på 11% i for
hold til 15% fra 1910 til 1913). Samler vi de nevnte momenter 
mener vi at denne må forklares slik: en betraktelig produk
sjonsøkning fant sted. I forhold til den produksjonskapasitet 
som etterhvert ble skapt, var produksjonen likevel lav. Selv 
om produksjonsapparatet var betydelig større og bedre enn før 
krigen, oversteg ikke produksjonen i tilsvarende grad før
krigsnivået. Avsetningsproblemet er her viktig. Massenes be
grensete konsumsjansevne, det snevre innenlandske markedet 
gjorde seg gjeldende. Noen vesentlig Økning av eksporten fant 
heller ikke sted. For kapitalistene selv fremsto mangelen på 
avsetning som for høye kostnader i forhold til oppnåelig pro
fitt. "Hver enkelt tenker for seg: kunne jeg kaste mine varer 
billigere inn på markedet, så ville den fulle utnytting av 
produksjonskapasiteten være sikret og dermed høyere profitt" 
(Varga, 1974,147) : For å senke produksjonskostnadene ble der
for nye, mer vidtrekkende rasjonaliseringstiltak satt i verk. 
Men da tiltakene ikke var konsentrert om utvidelser av pro
duksjonsapparatet, bidro de ikke til å skape nye arbeidsplas
ser. Konsekvensen var "frigjøring" av arbeidskraft og en yt
terligere innsnevring av det indre marked. En "organisert 
feildirigering av kapital", konstaterte man alt dengang. 

Utviklingen av styrkeforholdet mellom klassene på det polit

iske plan 

Hvem bar så byrdene for denne noe spesielle stabilisering - et 
oppsving ved samtidig relativ stagnasjon? Som anført var 
storindustrien og kapitalsiden gått styrket ut av inflasjons
perioden. Arbeiderklassen hadde lidd en rekke nederlag. Fra 
1924 regjerte borgerskapet alene. Unntakslovene og unntaks
tilstanden ble relativt hurtig opphevet. Mer forfatnings
messige tilstander ble etablert. I SPD hersket etterhvert en 
almen tilfredshet med de bestående forhold. Partiet godtok 
Dawesplanen og hadde en positiv holdning overfor tilstrømning
en av de utenlandske kreditter. Politisk konsentrerte partiet 
seg om å få innflytelse på sosialpolitikken og å bedre arbeid
ernes kår. KPD var svekket av indre stridigheter og fikk lit
en oppslutning om sine politiske linjer. 

Karakteristisk for stahiliseringsperioden er nedtrappingen av 
de revolusjonære kamper. I sentrum for interessen sto lønns
problematikken, streike- og tariffretten og 8 timers dagen. 
Reallønnen steg - et saksforhold som imidlertid må sees på 
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bakgrunn av det lave lønnsnivå i begynnelsen av 1924. Selv 
om det ikke lyktes å få innført 8 timers dagen igjen, ble lov 
om arbeidsløshetstrygd vedtatt og det statlige meglingssystem 
utbygget. 

Slike tilsynelatende forbedringer, hovedsakelig på det sosial
politiske plan, kan likevel ikke tildekke det faktum at den 
økonomiske politikk i denne periode kontinuerlig frennnet · s·tor
industriens og kapitalsidens interesser. Rasjonalisering og 
konsentrasjon ble begunstiget gjennom den statlige kartell-· 
politikk og gjennom kredittpolitikken til riksbanken, I til
legg kom direkte skattelettelser og subsidier. Som Clemenz 
fremhever må både rasjonaliserings- og konsentrasjonsbevegel
sen sees ikke bare "som et økonomisk, men samtidig som et po-. 
litisk fenomen: begge tjente til å gjenerobre det politiske 
maktterreng som etter 1918 var gått tapt under press fra ar
beiderbevegelsen"- ( 19 72, 19 7) • 

I ly av den "tilsynelatende stabile likevekt av krefter" 
(Bracher, 1964, 204) styrket organisasjonene til de storin
dustrielle sin innflytelse på de borgerlige partier. Storin
dustrien Økte sin direkte kontroll av statsapparatet. For 
storindustrien gjaldt det gradvis å få sikret sin ledende 
stilling politisk og institusjonelt. Klassekampens former 
hadde endret seg. 

På denne bakgrunn kan det være av betydning å se litt nærm
ere på storindustriens politikk overfor arbeiderklassen: Gene
relt lar det seg gjøre å påvise en mer fleksibel holdning. 
Selv om redusering av lønnskostnadene og nedskjæring av bi
dragene til sosialtrygden var sentrale krav, ble fagbevegel
sen (en fagbevegelse som alt var sterkt svekket: inflasjonen 
hadde tømt kassene, medlemstallet var nesten halvert) opp
fordret til samarbeid om et felles mål: økning av produksjon
en, Forutsetning for samarbeid var "måtehold" fra fagbeveg.,.. 
elsens side. Den styrking av kjøpekraften som begge parter 
ifølge storindustrien tilstrebet, skulle i pakt med den 
herskende rasjonaliseringsideologi bli nådd gjennom "almen 
billiggjøring av arbeidsproduktene, muliggjort ved hjelp av 
høynet ytelse og rasjonell bedriftsledelse". Ut fra dette 
måtte nødvendigvis "tariffavtalene bli tilpasset til de spe.,. 
sielle forhold og også til ytelsesprinsippet" (uttalelser 
fra det tyske industriforbund RDI, 1925, sitert hos Horster
Phillipps, 1977, 54). 
Selv om det hersket enighet så langt, fantes det forskjellige 
syn p.å hvorledes man taktisk skulle gå frem. Den ujevne øko
nomiske utvikling innen storindustrien er her viktig som bak.,.-. 
grunn, Mens tungindustrien (kull, jern, stål, men 6g ma!?kin~. 
og skipsbygging) alment sett stagnerte i stabiliseringsperi
oden, eks-panderte den nye industri videre. Like viktig er de 
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alt nevnte produksjonstekniske betingelser. "De nyere indust
riers produksjonstekniske betingelser tillot i langt større 
omfang en intensivering av arbeidsytelsen og en stigning av 
produksjonen gjennom rasjonalisering •.• enn i bergverksdrift
en og i jern- og stålindustrien. I disse industrigrener slo 
lønnsforhøyelser mye sterkere ned som kostnadsfaktorer i og 
med at det var satt snevre grenser for rasjonaliseringsmulig
hetene" (Horster-Philipps, 1977,55). Den nye industri var 
derfor lettere istand til å komme fagbevegelsen imøte. 

Innen tungindustrien ble det eksplisitt tatt avstand fra et
tergivenhet overfor arbeiderklassens organisasjoner. Nå som 
før var kravet om en styrking av eksekutivmakten og om be
grensninger i riksdagens kompetanse grunnlaget for dens poli
tikk. 

At det likevel generelt sett kan snakkes om en mer fleksibel 
holdning overfor både fagbevegelsen og SPD skyldtes at den 
politiske kursen til den nye industri i denne periode var do
minerende. Ifølge Horster-Philipps (som vi her støtter oss 
til) rådde der den oppfatning at de Økonomiske maktposisjon
ene bare kunne sikres og utbygges videre hvis kampen mellom 
arbeid og kapital lot seg redusere til et minimum. Gjenerob
ringen av posisjonen på verdensmarkedet var det egentlige mål, 
samarbeid med arbeiderklassens organisasjoner ble ansett som 
det best egnete middel til å nå målet. Vi bør heller ikke 
glemme at det lå taktiske overveielser bak når representanter 
fra den nye industri talte om respektering av fagbevegelsen 
og om sin støtte til Weimarrepublikken. 

Forholdene endret seg raskt. De økonomiske problemer ble 
stadig mer merkbare o Alt i 1927/28 slo motsigelsen mellom 
storindustriens økonomiske styrke og dens likevel begrens
ete politiske makt ut i en direkte politisk offertsiv mot 
fagbevegelsen og det parlamentariske system. Hva som sto 
på spill, kom tydelig til uttrykk gjennom den såkalte Ruhr
jernstrid mot slutten av 1928 (vi kommer senere tilbake til 
denne). I samme tidsrom tok visse deler av tungindustrien 
opp igjen kontakten' med Hitler og NSDAP. Ved valget i 1928 
seiret imidlertid SPD. Også KPD styrket sin stilling. I 
den regjering som ble dannet etter valget (den _ ''store koa
lisjon"), ble SPD den ledende krafto Grunnlaget vai skapt 
for avgjørende konflikter o Så brøt den Økonomiske verdens
krisen ut o 
C) DEN ØKONOMISKE KRISE - FORLØP, KARAKTER OG "LØSNING" 

Kriseforløpet med særlig vekt på kredittsystemet 

,Da vi drøftet bakgrunnen for og årsakene til den nasjonalsosi
alistiske maktovertagelse i 1933, anså vi det som nærliggende 
og relevant å ta utgangspunkt i den økonomiske verdenskrise -
slik denne satte seg igjennom i Tyskland. Det ble imidlertid 
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hurtig klart at kris.en først lot seg forstå ut fra den Økon
omiske utvikling i landet etter den første verdenskrig. Til 
nå har vi vært 9pptatt av denne utvikling og da slik at 
styrkeforholdet mellom klassene på det politiske plan er 
blitt trukket inn. I det følgende skal vi gå nærmere inn på 
selve krisen. I lys av de angitte sannnenhenger gjelder det 
å få grep på dens styrke, forløp og spesielle karakter. Frem
stillingen holder seg mer direkte til det Økonomiske plan. 
Styrkeforholdet mellom klassene konnner vi tilbake til i neste 
artikkel. 

Som tidligere antydet startet ikke krisen i Tyskland med krak
ket på New York børsen, men med det konjunkturelle tilbakeslag 
ved årsskiftet 1927/28. Tilbakeslaget traff hovedsakelig kon
sumvareindustrien. Det oppstod en overproduksjon av konsum
sjonsmldler. Lagrene var fulle. Det ble etterhvert bare produ
sert for det løpende konsum. Produksjon og sysselsetting i 
konsumvareindustrien ble tilsvarende innskrenket. Produksjonen 
av produksjonsmidler holdt seg oppe enda i 1929, ja, ble til 
og med Øket slik at den industrielle produksjonen i 1929 sam
let sett var 2% høyere enn i 1927 (sml. Hardach, 1977,28). 

Den spesielle konjunktur innen produksjonsmiddelindustrien 
skyldtes boligbyggingen som ble understøttet av statlige mid
ler og at det lyktes å øke eksporten. Krisen slo derfor ikke 
egentlig igjennom i Tyskland i 1929. I analysene fra det 
tyske konjunkturinstitutt som Eugen Varga refererer, blir det 
hevdet at økonomien er i ferd med å gå inn i en konjunkturell 
depresjon, altså"i en fase som i sitt videre forløp pleier å 
gi rom for nye oppsvingstendenser" (etter Varga, 1974,172) .• 
Det forventete oppsving uteble. Isteden skjerpet krisen seg. 

Noe av årsaken lå i den begynnende tilbaketrekking av de ut
enlandske, d.v.s. hovedsakelig amerikanske kreditter . Tilbake
trekkingen må sees i lys av krakket på New York børsen. Da 
krisen virkelig brøt ut, ble tilbaketrekkingen bare forsert 
(suksessen til NSDAP ved valget i 1930 er her av betydning) -
noe som igjen forsterket virkningen av krisen . 

Tilbaketrekkingen av kreditter førte til at erstatningsbetal
ingene ikke lenger kunne finansieres gjennom utenlandske lån. 
Også andre forhold gjorde det vanskelig .å oppfylle erstat
ningsforpliktelsene, først og fremst prisfallet. Betalingene 
skulle skje i gullmark. "Faller prisnivået 10%,så betyr dette 
at Tyskland må ut med 10% mer av verdi for å avbetale sine 
erstatningsforpliktelser. Den økonomiske byrde ved erstat
ningene stiger og faller med prisfallet som i denne krise vil 
være temmelig sterkt" sier Varga (1974,171) alt i begynnelsen 
av 1930. Prisfallet viste seg da også å bli mye sterkere enn 
10%. Oppløsningen av den kapitalistiske verdensøkonomien og 
reduseringen av verdenshandelen hadde som konsekvens at den 
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tyske eksport fra 1930 gi_kk markant tilbake. Eks.porten kunne 
ikke lenger bidra til å dempe belas.tningene ved erstatningene. 

I denne sammenheng må kredittkris·en nevnes, en kredittkrise 
som spes·ielt på grunn av det sterke prisfall tvang seg frem. 
Gjeldsbyrden steg med 30-40% i løpet av den økonomiske krise. 
Det samme beløp som før, skulle skaffes tilveges for å betale 
renter og avdrag med en profitt som alt var blitt redusert . 
En nedskriving av valutaen og dermed en ny inflasjon - den 
vei ut av uføre som en rekke andre land slo inn på - var det 
i Tyskland av politiske grunner ikke forsøket verdt å gjennom
føre. Skulle bankerotter unngåes, måtte staten gripe inn. 
Statlige inngrep ble desto mer påkrevet ettersom kredittkrisen 
utviklet seg slik at det syntes som selve kredittsystemet var 
i ferd med å falle sammen . Bettelheim fremhever i denne for
bindelse: I løpet av våren 1931 ble det satt igang en massiv 
tilbaketrekking av utenlandske kreditter . Utlandet trengte 
selv pengene. I tillegg hadde det meldt seg tvil om den tyske 
betalingsevne , Bankene som hadde fått kredittene kortsiktig 
bevilget, men som likevel hadde lånt pengene videre på lang-
siktige betingelser, kom opp i problemer. For å gjennopp-
rette tilliten hos sine kreditorer, oppfylte de straks alle 
betalingskrav. Voksende likviditetsvansker var følgen. Stor
bankene måtte stenge lukene. Sammenbruddet av det tyske bank
vesenet virket uunngåelig . 

Nå hadde riktignok USA med sine spesielle interesser i erstat
nings- og kredittspørsmålet blandet seg inn . Det såkalte 
Hoover-moratorium fra 1931 muliggjorde en ettårig utsettelse 
av erstatningsbetalingene. Internasjonal finanshjelp ble og
så tilbudt. Men da hjelpen ble knyttet sammen med politiske 
innrømmelser fra tysk side, . kunne den ikke aksepteres. Den 
endelige løsning av erstatningsproblemet gjennom Lausannekon
ferensen i 1932 kom for sent til å ha noen betydning. Stat
lige aksjoner ble altså - også av rent politiske årsaker -
nødvendig. 

I slutten av 1931 var de viktigste sentra innen penge- og kre
dittsystemet gått over i statens hender. Som følge av dette 
"overtok staten den ~jeld som de enkelte bedrifter ikke mer 
kunne tilbakebetale til bankene. Man kunne her snakke om en 
samfunnsmess.iggjøring av tapene" (Bettelheim, 1974,32). I 
denne forbindelse skal det bare nevnes at staten ble hoved
aksjonær i Vereinigte Stahlwerke og at den fikk kontrollen og
så over en rekke andre større konsern. Samlet sett kan en ut
videlse av de statlige funksjoner påvises. Ifølge Becken
bach innebar dette at "en senere forsterket produksjon av de 
private samfunnsmessige enkeltkapitaler formidlet gjennom 
staten og en utvidelse av statens umiddelbare kapitalistiske 
funksjoner var gjort mulig" (Beckenbach, 1974, 55). 
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Avsetningssituasjonen 

Vi skal nå se litt nærmere på forholdene innen den industri.,.. 
elle produksjon. Vi tar utgangspunkt i avsetningsproblemene. 
Som alt nevnt gikk eksporten sterkt tilbake fra 1930. Dette 
hadde sannnenheng med tilbakegangen i verdenshandelen rent ge
nerelt - fra 1928 til 1933 sank den med ca. 60% - og med øk
et proteksjonisme og kaos på valutafronten. For Tysklands 
vedkommende hadde dessuten tilpasningen til verdensmarkedet 
helt fra inflasjonsperioden vært heller dårlig. Svikten i 
eksporten gjorde det etterhvert til og med umulig å få im
portert nok råstoff til å sikre en normal funksjonering av 
Økonomien. 

En del av de strukturelle problemer i forbindelse med det 
innenlandske marked har vi alt vært inne på. Ifølge Bettel
heim gikk de innenlandske salg i de viktigste industrier fra 
1929-32 tilbake med ca. 50%. Denne tilbakegang var knyttet 
sammen med nedgangen i den tyske nasjonalinntekt som følge av 
Øket arbeidsløshet og lavere lønninger. "Fra 19 29 til 1932 
falt den tyske nasjonalinntekt fra 7.6 til 46 milliarder, d.v. 
s. med 40%. Og innen denne mindre nasjonalinntekt hadde i
gjen andelen av lønninger blitt forringet fra 58.6 til 56.6%" 
(Bettelheim, 1974,32). I begynnelsen av januar 1933 var ·
dessuten hver tredje arbeider eller ansatt arbeidsløs. Ar
beidsløsheten vokste altså usedvanlig sterkt (gjennomsnitt fra 
1924 til 1928: 11.2%). Tarifflønnens tilbakegang begynte først 
i 1930. Den sank til slutten av 1932 med ca. 21%. 

Hva så med det sterke prisfall og med forholdet mellom priser 
og lønninger? Grossistprisene på konsumvarer falt fra 1929 
til 1932 med 31.5%, på produksjonsvarer med 14.6%. På grunn 
av den monopolistiske prispolitikk var prisfallet for en del 
varer betraktelig mindre - et saksforhold vi kommer tilbake 
til. 

"Den samtidige tilbakegang av priser og av lønninger gir inn-
trykk av at lønningene er sunket mindre sterkt enn levekost
nadene - som en funksjon av prisene - og samlet sett for lite" 
(Hennig, 1973, 58). Slik ble det da også argumentert fra kapi~ 
talsiden. Nå lå imidlertid de effektive lønninger i stabili
seringsperioden 14% over tarifflønnen. Gjennom opphevingen av 
lønnsglidningen ble altså den effektive lønnssenking mye sterk~
ere enn den senking som kommer til uttrykk ved tariffene. Mer 
sammenfattende hevder Hennig: "Gjennom oppheving av lønns·glid-
ningen, nedsetting av tarifflønnen, inngrep i tariff-friheten 
og en Økning av skatter og avgifter blir reallønnen senket" 
(1973, 61, for en mer prinsippiel utredning, Varga, 1974, 
305 f.) o Det faktum at lønningene for industrien - som den 
viktigste kostnadsfaktor - etterhvert sto i en svært gunstig 
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relasjon til prisene, skal vi foreløpig ikke kommentere nærm
ere. Poenget lå i å vise hvorledes reallønnsnedgang og stig
ning av antall arbeidsløse (også bidragene til de arbeidsløse 
ble redusert)" satte bestemte grenser for muligheten av innen
landsk avsetning. 

Ut fra erfaringene med tidligere kriser skulle man etterhvert ha 
forventet visse initiativ fra storindustrien. Nyinvestering-
er - i tillit til senere salgsmuligheter og for å oppnå for
sprang overfor konkurrentene - ville ha gitt produksjonsmid
delindustrien nye oppdrag. Flere arbeidere måtte ha blitt an
satt, inntektene ville ha Økt - noe som igjen hadde virket 
stimulerende på konsumvareindustrien. Slike initiativ som re
lativt hurtig kunn~ ha hatt en gunstig innflytelse på avset
ningssituasjonen ble ikke tatt. Dette skyldtes bl.a. krisens 
omfang. Avgjørende var imidlertid den sterke monopolisering 
innen den tyske industri. Fra 1930 var da også nettoinvester
ingsraten negativ, d.v.s. at bruttoinvesteringene ikke lenger 
holdt tritt med kapitalslitet. 

Følgelig: grunnproblemet for den tyske industri var ikke ut
rustningen (som nevnt har vi å gjøre med overkapasitet, f.eks. 
falt utnyttingen av produksjonskapasiteten i Vereinigte 
Stahlwerke i 1931 til ca. 40%, i 1932 til ca. 20%), hellerik
ke på lang sikt kapital, heller ikke arbeidskraft. Det som 
manglet "var avsetning, var salgsmuligheter innenlands og ut
enlands" (Bettelheim, 1974,32). I følge Varga var den tyske 
kapitalisme i løpet av sin utvikling konnnet til grensene for 
sine avsetningsmuligheter (først og fremst på det indre mark
ed), d.v.s. til grensene for kapitalens verdiforøkning. Mot
sigelsen mellom produksjonskraft og konsumsjonskraft gjør seg 
gjeldende. En utvidelse av produksjonen er ikke lenger men
ingsfvll. Store deler av produksjonsapparatet ligger brakk. 
Samtidig er det massearbeidsløshet (etter Varga, 1974,136 f.). 

Strukturelle problemer i den industrielle produksjon 

Med utgangspunkt i avsetningsproblemet har vi begynt å belyse 
forholdene innen den industrielle produksjon. Motsigelsen mel
lom produksjonskraft og konsumsjonskraft er blitt fiksert, en 
motsigelse som ligger innnanent i det kapitalistiske system 
(og som selv må sees i lys av en mer grunnleggende motsigels,e: 

at produksjonen foregår med høyt utviklete produktivkrefter, 
mens produktet tilegnes og konsumeres privat). I en krise av 
den type som vi her behandler, gjør motsigelsen seg gjeldende 
i en spesiell ekstrem form. Den er imidlertid ikke selv egnet 
til å forklare hva som var den egentlige årsak til krisen. I 
det følgende skal dette bli nærmere tematisert, noe som gjør 
mer prinsippielle drøftinger nødvendige. 
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Det er da igjen viktig å kaste et blikk på stabiliseringsperi
oden, Som nevnt var i denne peri.ode r:asjonali.seringsinvester
inger avgjørende. Produksjonsapparatet ble frem for alt for.,... 
bedret og supplert, kapasiteten utvidet. Investeringene 
som førte til at stigende kapitalmasser ble fiksert i produk
sjonsprosessen, innebar en økning av den faste kapital. Med 
fast kapital menes da verdien av de produksjonsmidler - byg
ninger, anlegg, maskiner, verktøy - som på grunn av varighet
en av sin bruksverdi forblir i produksjonssfæren i lengere tid 
og -som fungerer der i flere produksjonsperioder. Den overfør
er gjennom disse perioder suksessivt sin verdi på .de nyprodu
serte varer. Den faste kapital må adskilles fra den flytende 
eller sirkulerende - verdien av råvarer, halvfabrikata, ener
gi osv. - som, fordi den brukes opp i løpet av produksjons
perioden, forlater produksjonssfæren ved produksjonsperiodens 
slutt, og helt overfører sin verdi til det nye produktet. 

Det er viktig å merke seg at økningen av den faste kapital 
skjerper kravet om en full og kontinuerlig utnyttelse av pro
duksjonsmidlene. Verdiforringelsen av den faste kapital skjer 
nemlig relativt uavhengig av om prosessen er igang eller ikke. 
Maskiner ruster f.eks. også når de står stille. Ved siden av 
denne type fysisk slitasje har vi den som Marx kaller den 
"moralske": den tekniske utvikling fører til at stadig nye og 
billigere produksjonsmidler blir produsert, slik at de "for
eldete" produksjonsmidlene mister sin verdi. Avbrudd i pro
duksjonsprosessen innebærer følgelig at eksisterende verdier 
blir destruert (sml. Marx, Kapitalen lI, 169 f., III,123-124).. 

Kostnadene ved den faste kapital er dertil betydelige. Schmal
enbach hevder i 1928 i forbindelse med rasjonaliseringsbølgen 
i Tyskland "at de faste kostnader stadig er blitt større og 
da slik at andelen av disse blir bestemmende for den videre 
produksjonsutvikling" (sitert etter Sohn-Rethel, 1975,41). 
Det må her da nærmere skilles mellom de kostnader som di~ekte 
er knyttet til selve utnyttingen av kapasiteten og slike som 
ikke er det. Til den siste gruppe hører reparasjons-, ren
holds- og vedlikeholdskostnader, likeså renter og avdrag av 
de kreditter som er tatt opp i forbindelse med anskaffelsen 
av produksjonsmidlene. Det er denne siste gruppe kostnader 
som Schmalenbach spesielt har i tankene - kostnader "som opp
står uten hensyn til produksjonsmengden og som selv når be
driften bare arbeider med halvdelen eller fjerdedelen av sin 
kapasitet ikke kan bli vesentlig forminsket" (sitert etter 
Sohn-Rethel, 1975,42). 

Hva ligger mer prinsippielt sett bak Økningen av den faste ka
pital? · Den private tilegnelse tvinger enkeltkapitalisten til 
permanent akkumulasjon - uten hensyn til samfunnets begrens-· 
ete konsumkrafto På grunn av konkurransen og den tekniske ut
vikling blir han nødt til å spare inn på den betalte arbeids-
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tid. Han må effektivisere og rasjonalisere. Spesielt den kost
nadsgunstige masseproduksjon forlanger at stigende kapitalmasser 
blir fiksert i produksjonsprosessen, at kapasiteten utvideso "Ut
viklingen av den kapitalistiske produksjon nødvendiggjør en sta
dig Økning av den kapital som er anlagt i et industrielt fore
tak, og konkurransen påtvinger enhver individuell kapitalist den 
kapitalistiske produksjonsmåtes immanente lover som ytre tvangs
lover. Den tvinger ham til stadig å utvide sin kapital for å 
bevare den, og utvide den kan han bare ved progressiv akkumula
sjon" (Marx, Kapitalen I, 618). Konsekvensen av dette er kapi
talens konsentrasjon og sentralisasjon. 

I en fase hvor monopoliseringen er sterkt fremskridende, blir 
utvidelsen av kapasiteten spesielt viktig. Monopolene fjerner 
ikke konkurransen, men skjerper den. Riktignok faller pris
mekanismene i stor grad bort som middel i konkurransekampen. 
Størrelsen av den kapasitet som står til rådighet blir isted
en et viktig kampmiddel. "Overkapasiteter holder potensielle 
investorer vekk fra bransjen, de tillater en fleksibel reak
sjon på markedssvingningene og på konkurrentenes falske stra
tegier, da varetilbudet hurtig kan bli utvidet" (Altvater 
1974,xxx). 

Så lenge avsetningen er stor og prisene høye fungerer det hele 
til monopolenes fulle tilfredshet. Kapasiteten utnyttes, pro
duktene blir fremstilt til kostnader som er rimeligere enn 
noen gang før. Synker avsetningen og faller prisene, er det 
imidlertid ikke noe poeng for monopolene i å utligne prisfal
let gjennom nedtrapping av produksjonen. En slik nedtrapping 
reduserer ikke i tilsvarende grad kostnadene med den faste 
kapital. Den fysiske og moralske slitasje går sin gang. Det 
lønner seg derfor egentlig å fortsette produksjonen på samme 
nivå som tidligere. "Riktignok arbeider bedriftene da med 
tap, men tapet er mindre enn det ville vært hvis man hadde 
forminsket produksjonen og likevel vært nødt til å bære nesten 
de samme kostnader som før" (Schmalenbach, etter Sohn-Rethel, 
1974,43). 

Men det fins visse grenser for dette. Når lagrene er fulle og 
markedssituasjonen for produktene bare blir verre, når tapene 
fortsetter over et lengere tidsrom og etterhvert blir så store 
at de truer med å oppsluke den innskutte kapital, tvinger pro
duksjonsinnskrenkninger seg frem. Kapasitetsutnyttingsgraden 
synker. 

La oss s.e nærmere på dette og da i mer direkte tilknytning til 
de tyske forhold. Som tidligere påpekt, ble gigantiske konsern
er bygget opp så å si gratis i løpet av inflasjonsperioden. Til 
en viss grad ble rammene for selve produksjonsprosessen lagt 
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fast. Dermed var det satt bestemte grenser for hvor langt 
rasjonaliseringstiltakene kunne gå. Særs illustrerende er 
Sohn-Rethels skildring av situasjonen innen Vereinigte Stabl~ 
werke. Rundt 1926 (altså ved rasjonaliseringsbølgens begyn
nelse) blir denne karakterisert slik: "ikke bare ble de for
skjellige bedriftsavdelinger ... så . langt som mulig organi
sert etter prinsippet om samlebåndsarbeid •..• de forskjel
lige fabrikkdeler ble også på sin side igjen kjedet sammen 
•.. slik at de bare kunne produsere som en sluttet helhet, 
som et eneste gigantisk urverk. Synkroniseringen av alle del
er var så perfeksjonert at det veldige anlegg kunne bli over
våket gjennom en sentral koplingsordning og styrt av to eller 
tre overingeniører'' (Sohn-Rethel, 1974,47). De rasjonaliser
ingsinvesteringer (først og fremst forbedrings- og suppler
ingsinvesteringer) som vider~ ble foretatt, hadde i hovedsak 
til hensikt å fremme kontinuiteten i selve produksjonsproses-· . 
sen. Når det gjaldt senking/Økning av produksjonsvolumet, kom 
i Vereinigte Stahlwerke bare en variering av produksjonstemp
oet på tale. Her var det satt bestemte skranker, også av tek
nologisk karakter. Ved en kapasitetsutnyttingsgrad på noe 
over 60% gikk f.eks. maskineriet i stå. 

Tidlig, d.v.s. alt i stabiliseringsperioden var det for Verein
igte Stahlwerke meningsløst å satse på full utnytting av kapa
siteten. I løpet av krisen ble ordretilgangen så liten at den 
tilsvarte en kapasitetsutnyttingsgrad på ca. 40% (i 1931, i be
gynnelsen av 1932 bare 20%). Man besluttet da "å · 1a . fabi:'ikkene 
avvekslende fjorten dage stå stille og så sette igang igjen, 
selv om de relativt små kostnadsbesparelser i løpet av de 
fjorten stille dager delvis ble oppveid av friksjonstapene ved 
den fornyete igangsetting" (Sohn-Rethel, 1974,49). Det sier 
seg selv at en slik situasjon i lengden var uholdbar for ka
pitalistene, og også for monopolene. Som nevnt ble 
staten nødt til å overta aksjemajoriteten i Vereinigte Stahl
werke. 

Nå er eksemplet med Vereinigte Stahlwerke slik Sohn-Rethel 
bruker det, spesielt ekstremt. Det kaster likevel lys over 
den type problemer som særlig tungindustrien ble konfrontert 
med i løpet av krisen. Samtidig tvinger det frem et spørsmål 
av mer prinsippiel karakter: hvorfor er egentlig kapasitets
utnyttingen så viktig? Rent generelt sier den oss noe om den 
konjunkturutvikling som kan forventes (akkumulasjonstvangen i 
kapitalisme'n er forutsetningen for kapitalens sykliske beveg
else og den faste kapital den "materielle basis" for pro
duksjonens sykliske gang - sml. Altvater 1974, xxxi, et saks
forhold vi her ikke nærmere kan kommentere). En økning av 
den faste kapital, av kapasiteten uten tilsvarende utvidelse 
av det indre og ytre marked (som påvist fant ikke en slik ut
videlse sted i Tyskland), får etterhvert som følge at kapa :. ".:", 
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sitetsutnyttingen synker. Dette kan s.ees som et s.igna,l for 
en konnnende krise. Nå forårsaker ikke overkapasitet i og for 
seg krisen. F. eks. var det i stabilis.eringsperioden betyde
lig overkapasitet uten at noen krise kan påvis-es. Avgjørende 
er hva som skjer med profittraten. 

Vi skal se litt på dette (uten at vi pretenderer noen full
stendig utlegging). Når stigende kapitalmasser fikseres i 
produksjonsprosessen, har den nytilførte kapital høyere teknisk 
sannnensetting enn den kapital som alt finnes der. Den mengde 
produksjonsmidler som en arbeider i et gitt tidsrom kan for
vandle i varer, Øker med .økingen av produktivkreftene. Verdi
størrelsen av den variable kapital (lønnsandelt::fiJ tenu1::rer med 
dette til å avta i forhold til den konstante. Den konstante 
kapitals .andel av totalkapitalen stiger, følgelig stiger kapi
talens .organiske sannnensetning. Ved gitt merverdirate (m'= ~ , 
d.v.s. når forholdet mellom den tid som en arbeider arbeiderv 
gratis for kapitalisten og den tid han bruker til å reprodu
sere verdien av sin arbeidskraft, er gitt) og stigende organ
isk sannnensetting, faller profittraten (p' = m' ·k: ) . En stig
ning i kapitalens organiske sannnensetning - hei f~em for alt 
gjennom økning av den faste kapital - er altså· - i seg selv 
en faktor som over tid og for økonomien som helhet bevirker 
fallende profittrate (Det er imidlertid verdt å merke seg at 
Marx selv går ut fra en økende merverdirate. Dette forandrer 
ikke loven om profittratefallet. D-et modifiserer imidlertid 
profittratens kontinuerlige, rettlinjete fall.) 

Brandes formulerer på bakgrunn av utviklingen .i slutten av -20-
årene poenget på følgende måte: "Følgen av stigende kapital
innskudd i form av produksjonsmidler Pf bekostning av den 
variable kapital ... var en relativ minsking av den merverdi 
som kapitalistene tilegnet seg i forhold til den innskutte 
totalkapital. Denne utvikling måtte etterhvert senke profitt
raten (som blir beregnet i forhold til den anvendte totalkapi
tal) - på trass av den stigning i arbeidets produktivitet som 
gir seg uttrykk i forhøying av merverdiraten - og senke den så 
sterkt at det for kapitalen ble stadig mindre rentabelt å pro
dusere videre i sannne omfang enn si å, utvide produksjonen" 
(Brandes, 1976,22). En konsekvens av dette var nettopp ned
trapping av produksjonen, produksjonsinnskrenkninger - noe som 
hurtig fikk markante virkninger for avsetningen for den delen 
av industrien som produserte produksjonsmidler. Slik var da 
også produksjonsmiddelindustrien spesielt sterkt rannnet av 
krisen. Produksjonen gikk her fra 1929 til 1932 tilbake med 
52%, i -konsumvareindustrien bare med 18%. 

Dermed ble kapasitetsutnyttingsgraden lavere. Den del av to
talkapitalen, som altså mer og mer besto . av fast kapital, og 
som ikke lenger fikk overført sin verdi på de nyproduserte 
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varer, d.v.s. som ikke lenger gikk inn i . vareverdien, men like
vel i beregningen av profittraten, vokste. Det ble stadig mer 
"død" kapital, kapital som ble liggende fast i produksjons
sfæren, som ikke overførte sin verdi til nye varer og dermed 
ikke ble reprodusert. Den var imidlertid nå som før utsatt 
for den fysiske og"moralske" slitasje, som jo bevirker verdi
forringelse. Kostnadene ble heller ikke i vesentlig grad re
dusert: renter og avdrag måtte nå som før betales. Dermed 
Økte trykket på profittraten. Den falt ytterligere. Result
atet ble en videre _ nedtrapping av produksjonen, enda 
større produks3onsinnskrenkninger. Følgene av dette skulle 
være innlysende nok: voksende arbeidsløshet, ytterligere re
duksjon av avsetningsmulighetene, vidtrekkende forstyrrelser 
i penge- og kredittsystemet - almen krise. Det er på denne 
bakgrunn viktigheten av spørsmålet om kapasitets-utnyttingen 
må forståes. 

Så langt forsøket på å trekke frem noen av de sammenhenger som 
er relevante for en forklaring av. krisens egentlige årsak. Noe 
av poengei lå i -i vise - ut fra den hypotese som vi tidligere 
la frem - hvorledes stabiliseringsperiodens spesielle karakter 
(og da nettopp som følge av de forhold som var blitt etablert 
gjennom inflasjonen) kom til å prege krisen i Tyskland selv om 
ytre faktorer (faktorer som vi ikke i særlig grad har tatt 
hensyn til) virket bestemmende inn på kriseforløpet. Vi har 
konsentrert oss om prinsippielle og strukturelle poenger for å 
kaste lys over det materiale som ellers er blitt lagt frem. 
At det "grunnleggende" ved krisen dermed blir plassert i den 
industrielle produksjon, berettiger selvfølgelig ikke til 
slutninger vedrørende det faktiske kriseforløpet i Tyskland. 
Det ville ha oversteget rammen for vår fremstil11ng. å behandle 
krisen som almen krise, likeså de tidsmessige relasjoner mel
lom penge- og kredittkrisen og krisen i den industrielle pro
duks _ion. 

En kommentar er her nødvendig. Det gjelder å få frem betyd
ningen av den faste kapital og dens kostnader. Ifølge Marx 
lar "den alt oppnådde utviklingsgrad for den produksjons
måte som beror på kapital .•• seg måle ut fra det eks,i, 
sterende omfang av fast kapital, ikke bare ut fra dens kvant
itet, men også ut fra dens kvalitet" (Marx, Grundrisse, 
603). Den faste kapital blir slikt sett målestokken for 
hvor langt det faktisk har lyktes kapitalen å etablere 
seg som selvstendig makt, for kapitalens tendens til å løs
rive seg fra sitt materielle grunnlag, fra det gitte sam
funnsmessige totalarbeid. Det er i denne forbindelse dens 
kostnader blir viktige, nemlig når disse blir bestemmende for 
den videre -produksjonsutvikling. Dermed er det etab1ert en 
produ~sjon som ikke lenger primært er innrettet på avsetnings-
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og prismekanismer på markedet, en produksjon som følger sine 
egne regler og lover og som ikke er anlagtpå å oppnå en til
pass-ing av produks,jon og konsumpsjon. Motsigelsen mellom pro.,... 
duksjonskraft og konsumsjonskraft kommer da til uttrykk i en 
spesielt ekstrem form. 

Noe av dette reflekterer seg i kapitalistenes egen vurdering 
av den situasjon som den økonomiske krise etterhvert hadde 
ført dem inn i. Som vi så ved behandlingen av stabiliser
ingsperioden betraktet kapitalistene produksjonskostnadene 
som for høye. En senking av lønnskostnadene og/eller nyin
vesteringer ble ansett som påkrevet skulle kapasiteten utnyt
tes og høyere profitt bli oppnådd. Enda i 1930 var denne 
oppfatning fremherskende (sml. som belegg Hen~igl973,58 f.). 
Etterhvert kommer en noe annen holdning til uttrykk i deres 
politiske bestrebelser. Skulle ikke den investerte kapital 
gå tapt, måtte industrien produsere videre ..,.. selv om det git
te marked ikke hadde bruk for produktene. Enten ble det da 
nødvendig med en utvidelse av markedet, eller så måtte det 
åpnes for a~setning av ikke-reproduktive verdier (verdier som 
hverken bidrar til opprettholdelse og fornyelse av arbeids
kraft eller fungerer som produksjonsmidler) - eller begge 
deler. Skulle slike målsettinger realiseres, var imidlertid 
en styrking av statens posisjon og av dens funksjoner, var 
direkte statlige oppdrag påkrevet. 

Irrelevansen til de tradisjonelle mekanismer for kriseover

vinnelse 

På bakgrunn av en del empirisk material har vi behandlet 
penge- og kredittkrisen, avsetningssituasjonen og struktur
elle problemer innen den industrielle produksjon. Noe av det 
karakteristiske for den økonomiske verdenskrise - slik den 
satt seg igjennom i Tyskland - skulle etterhvert ha blitt 
tydeligere. Krisens forløp burde ha fortjent en nærmere f 0 r,... 
-kl-a,r:in_g. Vi begrenser oss her til å antyde noen problem
stillinger idet vi tar utgangspunkt i spørsmålet om hvorfor 
ikke nye investeringer kom igang, d.v.s. om hvorfor de mulig
heter til overvinnelse som var tilstede i tidligere kriser 
ikke lenger kom til utfoldelse. 

Erfaringene med tidligere kriser skulle bl.a. ha tilsagt det 
følgende: prisfall for å redusere varenes prissummer, verdi
forringelse av den anlagte produktive kapital gjennom kon:... 
kurser osv., fysisk tilintetgjørelse av varelagre og produk
sjonsmidler, forminsking av utlegget til varen arbeidskraft. 
Ved hjelp av slike mekanismer skulle kapitalens profittevne 
ha latt seg gjenopprette og et nytt økonomisk oppsving ha 
kommet igang. 
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La oss se på noen momenter. For det første skulle altså tradi
sjonelt sett den stadig svakere avsetning ha ført til et dras
tisk prisfall - et prisfall som så igjen skulle ha kunnet sti
mulere avsetningssituasjonen. Uten tvil var prisfallet i Tysk
land enormt, men likevel ikke stort nok. Prisindeksen gikk 
mindre tilbake enn i de andre store industriland i Europa 
(totalprisindeksen i Storbritannia falt mellom 1929 og 1931 
med 26.4%, i Tyskland med 19.8% - Clemenz,1972,198) - noe som 
skyldtes monopolenes sterke stilling i den tyske Økonomi.Pris
fallet innen de monopoliserte sektorer av industrien var be
tydelig mindre enn innen de ikke-monopoliserte sektorer, iflg. 
Hennig bare 1/3.Monopolenes prisavtaler og den monopolistiske 
prispolitikk er her viktig. Viktig er også kostprisen (den 
verdidel av varen som erstatter kapitalistenes utlegg, dvs. 
summen av den medgåtte konstante og variable kapital) på de 
enkelte produkter. Denne "varierer på grunn av andelen av de 
faste kostnader ikke med variasjonen i utbredelsesmengden~ 
Med stigende andel av de faste kostnader faller den således 
kun ubetydelig ved en tilbakegang i den salgbare produksjon 
eller den kan til og med stige" (Altvater, 1976,16). Også av 
den grunn var det mer fordelaktig for monopolene å produsere 
videre i sarrnne omfang som før - uberørt av avsetningssitua~ 
sjonen - og å forsøke å motvirke prisfallet. Når så dette et
terhvert ble problematisk, foretrakk man produksjonsinnskrenk
ninger (for i alle fall å spare på de kostnader som er knyt
tet til kapasitetsutnyttingen) fremfor å måtte bidra til pris
fallet. Jo større dette ble, desto sterkere ble verdiforring
elsen av den konstante kapitals elementer - et saksforhold som 
for monopolene (nettopp på grunn av størrelsen av den faste 
kapital) måtte få vidtgående konsekvenser (konkurser osv.), 
som imidlertid ellers ville ha vært gunstige for totalkapital
ens verdiforøkning. Følgen var i hvert fall at prisfallets 
"rensende" effekt ikke fikk gjort seg fullt ut gjeldende i 
Tyskland. 

I denne sarrnnenheng bør et videre forhold trekkes frem. Når 
først prodtiksjonsinnskrenkninger ble foretatt, så å si som 
siste utvei, var de ofte kraftigere enn de behøvde å være ut 
fra avsetningssituasjonen. "Også oppsvinget fra krisen blir 
derved vanskeliggjort. For nye anlegg blir først oppført el
ler gamle anlegg som ligger brakk tas (først) i anvendelse i
gjen når realiseringssjangsene er tilstrekkelig store for å 
avsette de produserte varer"(Altvater, 1976,16). Realiserings
området som da kreves "må være så mye desto større, jo større 
minsteavsetningsmengden er for rentabel drift av et anlegg" 
(ibid.,16), et problem som ytterligere kaster lys over den 
økonomi~ke bakgrunn for de politiske målsettinger som etter
hvert satt seg igjennom hos kapitalistene. 
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Verdiforringelsen av kapital gjennom bankerotter og sanering
er ble tradisjonelt ans-ett som en viktig forutsetning for ny
investeringer. Karakteristisk for Tyskland var imidlertid at 
ikke bare de små og mellomstore bedrifter var truet av banke
rott, men også de store konserner og bankene. En fortsatt 
konsentrasjon og sentralisasjon - noe som tidligere hadde let
tet verdiforringelsesprosessen - lot seg ikke lenger gjennom
føre. Noe er å la små og mellomstore bedrifter gå bankerott, 
noe helt annet å la storkonserner og storbanker bryte sammen 
og forsvinne. Dermed rarnmes fundamentale sentra i den sam
funnsmessige totalproduksjon. Kapitalens eget herredømme blir 
truet. Det kunne derfor "i denne krise ikke gis fritt løp for 
kapitalismens normale anarkiske · vei til gjennom bankerotter 
å annullere den del av gjelden som ikke lenger lot seg bære" 
(Varga, 1974,251). Både av økonomiske og politiske grunner 
måtte staten gripe inn, ikke bare for å overta gjelden, men 
også for å legge forholdene til rette for fornyet ekspansjon 
av den industrielle produksjon. Det forhold som i tidligere 
kriser hadde innledet "helbredelsesprosessen" : at profittene 
så å si spontant begynte å stige igjen, uteble. 

Hva så med forminskingen av utlegget til varen arbeidskraft, 
d.v.s. med reallønnssenkninger - som ikke bare kapitalistene, 
men også de liberale Økonomer forventet seg så mye av? Nå 
kunne reallønnen ikke bli senket i nevneverdig grad i Tyskland. 
Den hadde riktignok steget i stabiliseringsperioden, men befant 
seg likevel på et svært lavt nivå. Avgjørende var likevel at 
de reallønnssenkninger som faktisk kunne gjøres, ikke ble gjen
nomført hurtig nok. Mens levekostnadene på grunn av prisfallet 
alt i 1930 går ned, begynner tilbakegangen for tariff-lønnens 
vedkommende først ved årsskiftet 1930/31, altså i det tredje 
kriseår (noe som ikke må forlede til den oppfatning at arbeid
erklassens situasjon. generelt ble forbedret. Arbeidsløsheten 
var stor. Alt fra 1929 forminskes den samlede arbeiderinn
tekt). Arbeiderklassen var svekket, men kunne på tross av det
te yte motstand mot presset fra kapitalkreftene. De sosialpo
litiske "rettigheter" som den hadde tilkjempet seg, lot seg 
heller ikke uten videre fjerne. 

Selv om reallønnen var lav, var den likevel for høy i forhold 
til kapitalens akkumulasjonsbehov. Dette må sees i sammenheng 
med de strukturelle forhold innen den industrielle produksjon. 
På grunn av den faste kåpitals høye andel måtte egentlig 
stadig større profittmasser ha blitt akkumulert bare for å 
opprettholde den rentabilitet som alt var oppnådd. I så hen
seende ble profitten for lav. Rentabiliteten falt da også 
kraftig. Kapitalismen ble til en kapitalisme "med omvendt pro
fitt-fortegn" (Sohn-Rethel). Ser man det hele ut fra kapital
istenes synspunkt, var derfor kravet om ytterligere reallønns-
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senkninger "berettiget" nok. Først mot slutten av krisen lyk
tes det imidlertid - og da soll) en konsekvens. ay en lang poli
tisk prosess hvor kapitalkreftene var på offens:iven .,.... å få 
bragt lønni'ngene i et for kapitalistene guns·tig forhold til 
prisene. 

Statlige inngrep og nasjonalsosialistisk "kriseløsning" 

Ved hjelp av en del momenter har vi forsøkt å vise hvorfor de 
"tradisjonelle" muligheter for kriseovervinnelse nå ikke leng
er kom til utfoldelse. De automatiske "helbredelseskrefter" 
fungerte ikke lenger. Statlige inngrep var påkrevet. Disse 
har vi fra tid til annen streifet. Mer generelt dreide det seg 
om subsidier, ettergivelse av skatt, henstand med betaling av 
gjeld~ · nedsetting av renten, nasjonalisering osv. Inngrep
ene hadde en kortsiktig karakter. De fremtvang seg for å lø
se påtrengende problemer og var lite egnet til å mestre selve 
krisen. I mange tilfeller virket de kriseforsterkende eller 
de bidro til å forlenge den. 

I løpet av 1932 forverret situasjonen seg. Hvor svak den 
tyske Økonomien egentlig var, ble åpenbar. I kjeden av de 
store kapitalistiske land vist.e Tyskland seg å være et spe
sielt svakt, ja, det svakeste ledd. Et par av de mulighet-
er for "løsning" som var tilstede, har vi alt vært inne på. 
(En nærmere diskusjon av deres relevans, ville ha forutsatt 
undersøkelser av styrkeforholdet mellom klassene på denne tid.) 
F.eks. kunne devaluering ha blitt forsøkt. Uten tvil ville 
en devaluering ha ført til forbigående fordeler i kampen om 
avsetning på verdensmarkedet. Fordelene ville imidlertid ha 
forsvunnet så snart andre land grep til det samme tiltak (noe 
som jo faktisk skjedde). En ny devaluering måtte ha blitt 
gjennomført osv. På grunn av Tysklands utsatte Økonomiske po
sisjon er det vanskelig å tenke seg hvor sluttstreken for en 
slik prosess skulle bli satt. Et stadig større kaos i penge
systemet ville i alle fall vært resultatet. I tillegg kom 
den innenrikspolitiske belastning. Utbruddet av en ny infla
sjon ville ha skjerpet klassemotsetningene og skapt ytterlig
ere kaos. 

En annen "løsningsmulighet" lå i at Tyskland hadde godtatt 
tilbudet om finanshjelp. Som Bettelheim påpeker ville det da 
"under masken av samarbeid ha kommet til en ekte finansiell 
kolonisering av Tyskland og til den utenlandske kapitals over
tagelse av den tyske Økonomi." (1974,36). En slik utvei lot 
seg heller ikke akseptere. 

Det ble etterhvert klart, både for regjeringen og for kapital
kreftene, at et totalt økonomisk sammenbrudd bare kunne unn
gåes ved systematiske og varige statlige inngrep, ved en form 
for sterk statsintervensjonisme. De nevnte "løsningsmulig-
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heter" kunne ikke godtas., hverken økonomisk eller politisk. 
Å satse på kapitalismens selvhelbredende krefter hadde ut fra 
krisens dybde og ut fra den sosiale og politiske ustabilitet 
som den medførte, vist seg å være for risikofylt. Uten en 
form for statsintervensjonisme, uten statlig penge- og finans
politikk, statlige oppdrag, offentlige investeringer og sub
sidier var det vanskelig, ja omtrent umulig for regjeringen og 
kapitalkreftene å se hvorledes de private nyinvesteringer skul
le kunne konnne igang igjen. 

Hva innebar dette? Prinsippielt og på bakgrunn av de økonom
iske mekanismer vi har skildret, kan vi fremheve: Skulle ka
pitalens herredømme sikres og kapitalkreftenes grunnleggende 
interesser bli ivaretatt, måtte staten bli ordregiver og selv 
overta konjunkturpolitiske oppgaver. Den statlige finanspoli
tikk måtte istedet for markedet bli kapitalakkumulasjonens mo
tor og regulator (Deutschmann) . "Denne politikk betydde ikke 
bare den endelige fjerning fra gullstandarden og det 'kassiske' 
dogme om et balansert budsjett. Statsgjelden til gjenoppliv
ing av de private investeringer ble mye mer målrettet satt inn 
som antisyklisk middel i konjunkturpolitikken" (Brandes,1976, 
23). 

Formulert på denne måte, var ikke "løsningen" Økonomisk sett 
spesiell for Tyskland. I forhold til f. eks. USA som i alle 
fall var like sterkt rannnet av krisen, kan en rekke likhets
trekk påvises. Det som går tapt ved denne type formulering, 
er imidlertid det særegne for de tyske forhold. Det som må 
forklares, er nettopp hvorfor den nasjonalsosialistiske krise
løsningsstrategi, altså en spesiell form for statsinterven
sjonisme, satte seg igjennom i Tyskland. (Denne var konsent
rert om en massiv opprustning og om igangsettelse av store 
statlige oppdrag. Det gjaldt å åpne provisoriske markeder for 
storindustrien.) 

Avgjørende er her kapitalkreftenes politikk. For disse ble det 
nemlig i løpet av l932 mer og mer klart at bare den form for 
statsintervensjonisme som nasjonalsosialistene foreskrev~ kun
ne sikre deres grunnleggende interesser. Nasjonalsosialistenes 
strategi ble vurdert som den eneste som var istand til å vise 
en gangbar vei. Uten at nasjonalsosialistene overtok makten, 
anså de det egentlig for umulig å komme helskinnet ut av det 
uføret som den økonomiske krise hadde bragt dem inn i. 

Hvorfor er kapitalkreftene ner avgjørende? Spørsmålet henvi
ser til en dimensjon som vi ved fremstillingen av den økonom
iske krise foreløpig har sett bort fra: styrkeforholdet mellom 
klassene på det politiske plan og de forskyvinger i dette som 
fant sted i den såkalte fasciseringsprosessen. Først gjennom 
undersøkelser av denne dimensjon, kan de politiske betingelser 
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for den "løsning" som satte seg igjennom i Tyskland bli klar
lagt. Dermed lar seg ikke bare "løsningens" spesielle karak
ter nærmere forklare , men også hvorledes en slik "løsning" i 
det hele tatt var mulig ut fra de tyske forhold. Dette er 
tema for den følgende artikkel. 

Vi nøyer oss her tilslutt med å anføre noen tall om det Økon
omiske oppsving som fant sted etter nasjonalsosialistenes 
maktovertagelse (så å si for å demonstrere "effektiviteten" 
til den nevnte strategi) - tall som nettopp må sees i lys av 
den spesielle karakter og funksjon til de statlige inngrep som 
maktovertagelsen åpnet opp for. Industriproduksjonen steg til 
1939 i Tyskland til 145 poeng (1925-29 = 100), i USA bare til 
109. Tallet på arbeidsløse var alt i 1937 under en million, 
før utbruddet av krigen var arbeidsløsheten praktisk talt for
svunnet (i USA var det i 1933 nesten 13 millioner arbeidsløse 
- i 1939 enda over 10 millioner). Lønnsandelen av nasjonal
inntekten sank fra 66.1% i 1931 til 52.2% i 1938. Realnetto
tarifflønnen falt til 88 i 1937 (1932 = 100). Arbeidsydelsen 
pr. ansatt industriarbeider steg i samme tidsrom med ca. 10%, 
hovedsakelig gjennom forlengelse av den gjennomsnittlige ar
beidsdag. Og profitten? I følge offisielle statistikker steg 
profitten for industri- og handelskapital fra 6.6 milliarder 
mark i 1933 til 13 milliarder mark i 1938 - en stigning på 
nesten 100% (sml. som belegg Brandes, 1976, 26;,Iienni_g, 1973, 
82 f.) "Få år etter regjeringsovertagelsen gjennom Hitler 
syntes den tyske kapitalisme på overflaten sawJet sett å være 
mer stabilisert enn hans motstandere hadde holdt for mulig" 
(Brandes, 1976,27) - et saksforhold som ikke må tildekke det 
faktum at de økonomiske problemer og vanskeligheter som lig
ger innebygget i det kapitalistiske system forts'att gjorde seg 
gjeldende. 
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