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Jag har Hitt alla dokument om den ekonomis
ussion, som f6rdes i samband med ·bedomningen av utkastet
till Jarobok i politisk ekonomi. Blanrd annat har jag erhallit »Forslag till f6rbattring av utkastet till larobok i poHtisk ekonomi», »Forslag till avlagsnande av fel och bristfalligheter» i utkastet och »Oversikt over tvistefragor».
Till allt detta material samt till Jaroboksutkastet
anser jag det nodvandigt att gora f61jande anmarkninc
gar.
1. FRAGAN OM DE EKONOMISKA LAGARNAS KARAKTAR

UNDER SOCIALISMEN

En del kamrater bestrider den obj-ektiva karaktaren
hos vetenskapens lagar, sa·rskilt de:n politiska ekonomins
lagar under socialismen. De bestrider att den politiska
ekoinomins lagar aterspeglar lagbund~nheten i processer'
_som f6rsiggar oberoende av manniskornas vilja. De anser att Sovjetstaten ·och dess ledare, med hansyn till d·en
sarskilda roll som historien tilldelat Sovjetstaten, kan upphava den politiska ekonomins existerande lagar, at.t ·de
kan »bilda» nya lagar, »skapa» nya lagar.'
Dessa kamrat·er tar grundligt fel. De fi:irvaxlar uppenbarligen vetenskapens lagar, som aterspeglar objektiva
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processer i naturen eller i samhallet, vilka forsiggar oberoende av manniskors vilja, med de lagar som utfardas av regeringar, skapas enligt 1;nanniskors vilja och
endast har ju1ridisk kraft. Men ·de fil.r under i.nga fOrhallanden forvaxlas.
Marxismen uppfattar vetenskapens lagar - oavsett
om det ar fraga om naturvetenskapens lagar eller den politiska ekonomins lagar - som ,en aterspegling av objektiva processer, vilka forsiggar oberoende av ma,nniskoirs
vilja. Manniskorna kan uipptacka dessa lagar, Iara
kanna de:m, utforska dem, ta ha,nsyn till dem i sitt handlande, utnyttja dem i samhallets intresse, men de kan inte
andra eller uppihava dem. Annu mirndre kan de bilda eUer
skapa nya vet€nskapliga lagar.
Betyid,er ·detta, att exempelvis resultate,n av naturlagairnas verkningar, riesultaten av !lJaturkrafternas verkningar 0-verhuvud taget ar oavvandbara, att naturkrafternas forst6ranide v·erkningar 6verallt och alltid upptrader
med elementart obeveklig kraft, som i.nte kan paverkas av
manniskorna? Nej, det betyder det i.nte. Bortsett fran
asitronorniska, geofogiska ooh nagra andra liknande processer, som manniskorna faktiskt inte ens kan paverka
nar de !art kanna deras utvecklingslagar, star manniskorna i manga andra fall lan'gt ifran maktl6sa ifraga om
att kunna paverka naturprocesserna. I alla sadana
fall kan manniskorna, nar de lart kanna naturens
lagar, tar hansyn till dem och st6der sig pa dem, tillampaT och utnyttjar dem sakkunnigt, begransa deras verkningssfar, ge ·en annan riktriing at naturens f6rst6rande
krafter och utnyttja naturens f6rst6rande krafter till gagn
for samhaHet.
Lat oss ta ett bland manga exempel. I aldsta tider betraktades h6gvattnet i de stora floderna, 6versvamningarna oc:h ,die;n darmed forbundna :f6rst6relsen av bostader
och grodor sasom oavvandbara kafas:trofer, ·mot vilka
manniskorna stod maktIOsa. Men U'Illder tidernas lopp, i
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och med ,det manskliga v,etandets utveckling, nar manniskorna !art sig bygga f6rdamningar ·hob vattenkraf tverk,
visade det sig mojligt att radda samhallet fran oversvam- .
ningskatastrnfer, som tidigarn tycktes oavvandba:ra.
An mer, manniskorna larde sig att tygla naturens f6r-:st6rande krafter, sa att saga lagga sele pa dem, utnyttja
vattnets kraft till gagn for samhallet 'ooh anvanda den
f6r att bevattna Hilt och utvinna energi.
Bety der det att manniskorna darmed upphav.de naturens !agar, vetenskapens lagar, aH de skapade nya naturlagar, nya vetenskapliga lagar? Nej, det betyder det
inte. Saken ar den att hela detta forfaringssatt med att
f6ir1ebygga d,e f6rst6rande vaHenkrafternas verkningar oc:h
atit utnyttj a dem i samhallets intr,esse f6rsiggar utan aitt
vetenskapens lagar brytes, andras eller upphaves pa nagot satt, utan atit nya vetenskapliga lagar skapas. Tvartom, · hela detta f6rfaringssatt genomf6res pa den ·exakta
grundvalen av naturens lagar, vetehskapens lagar, ty
varje brott mot naturens lagar, aven det minsta, skulle
endast leda till att f6retagiet spolierades, att f6rfaringssattet brot samman.
Detsamma maste sagas om den ekonomiska 11tvecklingens lagar, om den politiska eko1nqmins !agar - oberoendie av om det a·r fraga om kapitalismens period eller
om sodalismens period. Den ekonomiska utvecklingens
laga•r ar har liksom i :naturvetenskapen objektiva la:gar,
som aterspeglar den ekonomiska utvecklingens processer,
vilka f6rsiggar oberoende av manniskors vilja .. Manniskoma kan upptacka dessa laga:r, Iara kanna dem oich
med stod av dem utnyttja ·dem i samhallets intresse, ge
annan riktning at vissa !agars f6rst6rande_ verkningar,
begransa deras verkningssfar, ge spelmm at andra !agar
som haller pa aH bana sig vag, men de kan inte upphava
dem eller skapa nya ekonomiska !agar.
En a\T den politiska ekonomins saregenheter beS'tar
dari att ·dess !agar, till skillnad fran naturvetenskapens·
1
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la.gar, har k<Yrt varaktig:het, att de, il.tminston:e .de fl.esta
av dem, V·erkar under en besti:imd historisk period, varpa
de Jamnar plats for nya !agar. Mein dessa !agar upphaves kke utan f6rlorar sin kraft till fOIJd av nya iekonomiska f6rhallanden oc.h avtrader fran scenen f6r att ge
plats at nya !agar, vilka icke skapas genom manniskors
vilja utan uppstar pa grundval av nya ekonomiska
fOrhallanden.
·
·
Man aberopar sig pa »Anti-Diihring» av Engels, pa
bans forrnel, att manniskorna i och med· kapitalismens likvj.dering och produktionsmedlens overforing i samhallets
ago far pr-61duktio1nsmedlen i sin makt, att de befriar ·sig
fran de samhaHsekonomiska f6rhallandenas ok och
blir »herrar» over sitt samhallsliv. Engels kallar denna frihet »insedd nodvandighet». Men vad kan »ins·edd
nodvandi·ghet» betyda? Det betyder att ma,nniskorna sedan de Jart kanna de objektiva lagarna (»nodvandigheten») hel1t medvetet koimmer att utnyttj a dem i samhallets initresse. Just darfor sager Engels i samma verk:
»Lagarna fOr deras eget samhalleliga handlande som
dittills framstatt fOr dem som frammainde natmlagar, vilkas herravalde de var underkastade, kommer sedan att
anvandas med .full sakkunnighet och dii'rmed beharskas
av manniskorna.»
Som man ser talar Engels' forrnel ingalunda till fOrrnan for dem som tror att man under socialisrncn kan upphava de existerande ekonomiska lagarna och skapa nya.
Tvartom, d·en kraver inte upphavande av utan insiMt i de
ekonorniska lagarna och deras sakkunniga tillampning.
Man sager, att de ekonomiska lagarna har spontan
karakti:ir, at1 dessa !agars verkningar ar oavvandbara, att
sarnhallet star maktlost infor ·dem. Det ar oriktigt. Det
ar aH gora en .fetisch av lagarna, att gora sig till lagarnas slav. Deit ar bevisat att samhallet icke ar maktlOst
gentemot lagama, att samhallet, sedan ·det Jart kanna de
ekonomiska lagarna och stoder sig pa dem, kan begransa

deras verkningsisfii·r, utnyttj a 1dtem i samhiillets. intriesse
.och »liigga sele» pa dem, liksom 1falfot ii•r betriiffande naturkrafterna ooh deras lagar, liksom fallet iir i det orvan
anfOrda ·exernplet med de stora flodernas hogvatten.
. Man aberopar sig pa Sov}etmaktens siirskilda iroll i
det ~odalistiska uppbygget, vilken skulle gora det mojligt
for den att upphiiva den ekonomiska utv•ecklinge;ns existerande lagar ooh »bilda» nya. Det iir ocksa oriktigt.
Sovjetmaktiens siirskilda roll fOrklaras av :tva omstiindigheter: for det fOrsta av att Sovjetmakten inte som .fallet va•r i tidigaire revolutioner maste ersiitta en form av
utsugnitng med en annan utan avskaffa varje utsugning;
for det andra av att pen maste skaipa nya, sodalistiska
hushallningsformer Sa att saga »Ur intet», eftersom det i
· landet inte fanns nagra som helst mogna fron till socialistisk hushaHning.
Det var utan .tviv·el en. svar oeh invecklad uppgHt, s·om
saknar motstycke. Icke des to mindre 1liar Sovj etmakten
med hede1r Jyllit denna uppgift. Men den fyllde d·en,. inte
cliirfor att 1cle.n skulle ha upphiivt de existerainde ekonomiska la·garna och >>bilidah nya, utan endast diirfOr att
den stod1de sig pa den ekonomiska lag.en om prndukUonsfOrhallandenas ovillkorliga overens~tiimmelse med produktivkrafternas karaktiir. Produktivkrafterna i vart land,
siirskilt i industrin, hade samhiillelig karaktiir, men egendomsforrilen var privat, kapitalistisk. I det Sovjetmakten
stodde sig pa den ekonomiska lagen om produkrt:ions.forhallandenas ovillkorliga overensstiimrnelse med piroduktivkraffonnas karaktiir overforde den proiduktionsmedlen i
samhiillets iigo, gjorde elem till hela folkets egendom samt
fOrintadre diirmed · utsugningssysitemet ooh skapade s0cialistiska husballningsformer. Om denna lag inte .fun.nes
och om Sovjetmakten inte hade stott sig pa den, sa skulle
den inte ha formatt fylla sin upp.gifL
Den ekonomiska lagen om prodtiktionsf0rhalland enas
ovillkorliga overensstammelse med produktivkrafternas
1
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karaktar :haller s'edan Iange pa att bana sig vag i de kapitalistiska landerna. Om den annu icke banat sig vag
och inte 1f3.tt spelrum, sa berm 'det pa att den moter ·det
sfarkaste motstand fran samhallets boirtdoende krafter.
Har stater vi pa en annan saregenhet hos ,de ekonomiska
lagarna. Till · skillnad fran naturvetenskapens '1a~gar.,
dar rupptackten och tillampningen av 1en ny lag fOrsiggar
mer eller mindre friktionsfritt, stater pa det ekonomiska
omradet upptackten och tillampningeri av en ny Jag, som
inkraktar pa bortdoende samhallskrafters intressen, pa
starkaste motstand fran .dessa krafters sida.' Alltsa behovs
det en kraft, 'en samhallelig kraft, som f ormaT overvirina
detta motstand. En sadan kraft framtradde i vart land i
form av arbetarklassens forbund med bonderna, vHka tillsammans utgor samhallet,s overviildigande majoritet. En.
sa·dan kraft har iinnu icke framtriitt i andra, kapitalistiska
lander. Hiiri ligger :hemligihet·en med ·a.tt Sorvjetmakten
lyckades krossa samhiillets gamla kraf1ter 'arch aH den ekoc
nomiska lagen om produktionsfOr:hallandenas ovillkorliga
ovenensstiimmelse med produktivkrafternas karaktar fkk
fritt spelrum hos oss.
. Man sager, att nodvandigheten att planmiissig_t (proportioneHt) u1rveckla folkhrushallini.ngen i v3.:rt land gor det
mojligt for Sovjetmakten att upphiiva de existerande ekonomiska la1garna ooh skapa nya. Det iir f.ullstiindigt ariktigt. Man far inte forvaxla vara a•rs- och femarnplaner med
den objektiva ekonomiska lagen om folkhusballningens
planmiissiga, .p.roportionella utveckling. Lagen om folkhu:Shllllningens planmiissiga utveckli:ng uppstod . som
motvikt till la gen om. konkurrens och produktionens anarki under kapitalismen. Den uppstod pa grundval av produktionsmedlens ov.erfOring i samhaUets, ago,
sedan '· lagen om konkurrens och produktionens anarki
foflornt shi .kraft. Den triidde i Ju.nktion .ctarfOr aH den
socialisti$ka folkhushallninge:n endast kanledas pa .grundvar
iv ...dien .'ekonomiska
lagen orri folkhushallningens ' plan' ·!l
.
1
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mass1ga utveckling. Det betyder att lagen om folkhusha.Hningens iplanmassiga utveckli.ng ger vara plaineringsorgan mojlighet att riktigt planera den samhalleliga
produktionen. Men man far inte forvaxl,a mojligheten med
verkltgheten. Det ar tva oHka ting. For att omsatta denna
mojHg.het i vierklighet unaste maITT Utf.O'rska dem]a elmnomiska lag, mas'te man beharska .den, maste man Iara
sig att tillampa den me·d foll isakkunskap, maste man
stalla upp sa.diania plainer som helt och fullt aterspeglar
denna la:gs krav. Det kan inte sagas att vara ars- och
femarsplaner 1helt oth fuUt aterspeglar denna ekonomiska
la1gs krav.
Man sager att nagra ekonomiska lagaT, daribland
aven Vafldelagen, SO/lTI ar vierksamma hos ·oss under SO•
cialismen, ar !agar som »omvandlats» elle<r rent av »fundamenta1't omvandlats» pa planhushallrringens ,grundval.
Det ar ocksa oriktigt. Man kan inte »omvandla» !agar,
for att nu inte saga »fundamentalt omvandla» dem. Om
man kan omvandla dem, sa kan man ocksa uppihava dem
och iersatta idem med anidra lagar. Tesen am lagamas
»omvandling» ar en kvarleva av den oriktiga formeln om
lagarnas »upphavande» och »bildande». Aven om formeln
om ide ·ekonomiska lagarnas 1omvandling sedan lange ar
i bnu'k hos os·s maste man i exakthetens i1ntresse ta av::
stand .fran d1en. Man kan begransa verkningsisfaren for
den ena eller andra ekonomiska lagen, man kan forebyg"'
ga lagens fOrstorande verkningar - naturligtvis om
sadiana 1finns - men man1 kan inte »<OIIT\Vanid.!a» eller »Upp~
hava» dien.
Folj aktligen, na1r man talar om att »underkuva»
.naturkrnfterna e!.Ier de ekonomiska krafterna, om »herravalde» over dem o. s. v., sa vill man darmed h.te alls
saga att man niskoma ka.n »Upphava» V<etensk.apens laigar
eller »bilida» sadana. Tvartom vill man darmed ·endast
saga att manniskorna kan upptacka lagama, Jam kanna
dem, tillagna sig dem och Jam sig att tillampa dem med
1
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full sakkunskap, utnyttja dem i samhanets intresse och
salunda <Underkuva dem, uppna heriravalde i:ive:r dem.
Den politiska ekonomins lagar under soicialismen ar
alltsa objektiva lagar, som aterspeglar lagbundenhei:en
i det ekonomiska livets ·processer, vilka forsiggar oberoende av var vilja. P.ersoner som fi:irnekar denna tes fi:irnekar i sjalva verket vetenskapen, och genom att fi:irneka
vetenskapen fi:irinekar de ocksa varje :mi:ijlighet till fi:i·rutseende - fi:imekar alltsa mi:ijligheten att leda det ekDnorniska livet.
Man kan saga att alH det har sagda a•r riktigt och
allmant bekant, men att det int·e innehi'tller nagot nytt
och att det foljaktligen inte li:inar sig att i:idsla tid pa att
upp.repa allimant karnda sanningaT. N aturligtvis finns
har faktiskt inget nytt, men .det v.ore oriktigt att tro att
det inte li:inar sig att i:idsla tid pa att upprepa vissa sanningar som vi redan kanner till. Saken ar ·den att d'et
tm oss, den ledarnde kaman, varje ar komtne1r tusentals
nya, unga kadrer, de har en brinnande i:inskan att hjalpa
oss, 1de har en brinnande i:inskan att visa sin fi:irmaga,
men de har annu inte tillrackli1g marxistisk skolning, de
ar an.nu ckunniga om manga for oss valkanda s.anningar
och maste faimla i mi:irker. De ar i:ivervaldigade ·av ;
So·vjertrnaktens kolossala resultat, de har fatt svi.ndel av
s·ovjetsystemets utomord·entliga frnmgarngar och de borjar
inbilla sig att Sovjcimakten »·fOrmar allt», att »all.t ar
en barnlek» fi:ir den, aH den kan upphava vetenskapens
la·gar och bHda nya lagar. Hur skall vi forhalla oss till
.dessa .kamrater? Hur skall man fostra deim i marxismen- ·
kninismens and•a? J a.g tror ah ett oavlatligt upprepand·e
av s. k. »aUmant kanda» sanningar, en talmodig forklaring av :deim ar ett · av de basta medl·en att marxistiskt
fosfra dessa kamrater.
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2. FRAGAN OM VARUPRODUKTIONEN
UNDER SOCIALISMEN

· En del kamrater pasta.r att partiet ha.ndlade oriktigt,
nar det bibeholl varuproduktionen sedan dret tagH makten
ooh natiio1naliserat produktionsme1dlen i vart land. De anser
att partiet redan da borde ha avskaffat varuproduktionen. De aberopar sig ·darvid pa Engels, S·om sager:
»I och med att samhallet tar produktionsmedlen i besittning avskaffas va1ruproduktionen 01dh darmed pmduktens herravalde over producenterna.» (Se »Anti-Diihring».)
Dessa kamrat•er tar grundligt fel.
Lat ass undersoka Engels' fqrmel. Engels' formel kan inte betraktas som fullstandigt · klar och
exakt, eft.erscm den inte innehaUer nagon anvisning om
huruvida .det ar tal om at.t samhallet tar alla produktionsmedel i besittning, eUer endast en .del av produktionsmedlen, d. v. s. hur.uvida alla pmduktionsmedel eUe.r endast en
de! av produktionsmedlen 6verf6rts i folkets gemensamma
~igo. Saledes kan denna formel av Engels uppfattas
bade sa och sa~
Pa ett ahnat stalle i »Anti-Dfrhri11g» :tala•r Engels om
besittningstagande av »samtliga produkUonsmedel», om
besittningsitaga,nde av »produktionsmedl<en i sin helhet».
Saledes asyftar Engels i sin formel icke nationalisering av en de! av produktionsmedlen utan av alla
produktionsmedel, d. v. s. a:tt prndukHonsmedlern kke blott
i industrin utan ocksa i lantbruket overfores i .f-olkets
geinensamma ago.
Harav f6ljer att Engels tanker pa sadana lander dar
kapitalismen air tillrackligt utveckla:cl oc:h dar pwduktio. nens konoentration fodskridit tillrra;ckligt kke bJ.ott i industrin utan ocksa i lantbruket, sa att alla produktionsmedel i landet kan expropfi.eras och 6verf6ras i folkets
gemernsamma ag.o. Engels ans·er alltsa att man i sadana
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la.nder jamte overfori•ngen ·av alla · p.wduktionsmed1el
i saimhaUets ago ·bor avskaff a varuprnduktiionen. Och det
ar sjalvklairt riktigt.
·
I slutet av f6rra arhu:ndradet, da »Anti-Dilhring» utgavs, fanns dert endast eH land - England. - •dar kapitalismens utv·eckling och .produktionens konoent.ration
saval . i industrin som i lantbruket rhade natt en sadan
grad, att det fanns mojlighet att, darest proletc.riatet
tcg makten, overf6ra alla prodtiktionsmedel i landet i
folkets gemensamma iigo och siitta varuproduktionen ur
funktion ..
Jag bortser i ddta fall fran fragan om utrikeshandelns betydelsie for England med .dess va,ldiga andel i Eng.
lands· folkhus:hallini.ng. Jag kor att man fO.rst ef:t.er att
ha studerat denna fraga skulle kunina slutgiltigt avgoira
fragan om varruiprnduktionens ode i England sedan proleitariatet tagit makten ocrh alla prnditlikH01nsme1del natio~
naliserats.
Inte bara i slutet av f6rra arhundradet utan iinnu i dag
har for ovrigt intet annat land natt en sadan utvecklings:.
gr.ad av kapitalisrnen •O<Ch en sadarn 'lmrncentraHon av la:ntbruksproduktionen som vi kan notera i England. Vad
de ovri·ga liinderna het'faffar sa 1finns diir trnts kapitalisme.ns utvieckling pa land.sbygc::Ven annu ·en riitt italrik klass·
av sma och medelstora sjalvagande p.wducenter pa lands-·
bygden, vilkas Me det !ga.llde aH avgora om prnlefariatet frvierfo,g niakten.
Men nu f6ljande fraga: hur skall p.roletariateit o(jh dress
parti f6rhalla sig nar i det ena eller andra landei., diir.,
iblarrd aven i vart lanid, gynrnsamma betingelse•r f6reliigger f6r proletariatets maktovertagande och l;<:apitalismens
st.Drtande, diir kapitalismen i irndustrin konoentr·e:rat produktionsmedlen till den grad att de kan exproprieras och
overfOras i sarnhiillets besittning, men diir lantbruket trots
kapitalismens utveckling anrnu till dern grad ar son<lersplittrc;i.t pa talrika sma och medelstora sjalviigande pro12

ducenter, att det inte ar mojligt att ~talia "fragan :om 'expropriering av dessa producenter?
. .,.
Pa denna fraga ger Engels' formel intet svar. Den:
beihover for ovrigt inte hesvara ·denna fra.ga, e'fternom den
uppkottrnnit pa basis ay en annan firaga, namligen fraga1n om .hur ·det skall ga med va1ruprodu'ktione!n sedan·
alla produktionsme1del overf6rts i samhaUets a.go.
Hur skall man alltsa forihalla sig, om inte alla produktionsmed1el utan erudast en .del arv dem 6verf6rts i s:amhallets ago, men gynnsamma betingelser foreligg·er for
proletairiaJtets maktovertagande - bar proietariatet da
overta makfon, och ar det nodviindigt att omedelbart darefter avskaffa va1ruproduktionen?
'
Man kan .naiturligtvis inte •s1om svar ta uppfattning;eri
hos en ·del bedrovliga marxister, vilka anser att man under sadana betingelser boirde avsta fran att overta .makten .och vanta tills kapitalismen hunnit ruinera miljoner
sma ocli medel,sto!ra p:mducenrter, f6rvandla '.diem t~ll lantarbeta:ne och koncentrera prod1Uktionsmedlen i la111tbruket,
ooh att man forst d~refter skulle kunna stiilla fragan om
p1roletariatets maktovertagande och overf6ring i samhallets ago av alla produktionsmedel. Det ar klart att marxister inte kan acceptera en sadan »utvag» .om de inte vill
grundligt blamera sig.
Man kan ·heller inte ·som sva:r ta uppfattningen rho1s
andra bredrovliga marxister, vilka anser att man kanske
bo1r1de overta makten oroh besluta sig: for att exprnp.rie1ra
de sma och medelstora producenterna pa landsbygden
och i samhallets ago overfOra dera~ produktionsmedel.
Denna orimliga och brottsliga vag kan marxister inte·
heller betrada, ty en •sadan vag skulle undergrava varje
mojlighet fOr den proletiira · revolutionens seger · och
fOr lang tid driva bonderna over till proletariatets
·
fiender.
Svaret pa ·denna fraga gav Lenin i sina. arbetren 10II!1
»naturaskatten» och i sin beromda »kooperationspfari».
13

. Lenius svar gAT i lmrthet ·ut pA foljande:
a) icke lata ·de gynnsamma betingels erna for ett
maktoveirtagarnde ga sig U!f handerna; proletariatet maste
ta makten utan att avvakta det ogonbHck d1a kapitalismen hunnit ruinera den mangmiljonhovdade befolkningen av iSma och medelstora individuella pr1oducenter;
b) exprnpriera prndukitionsmedlen i industrin och
overfOra dem i folkets gemensamma ago;
c) vad ·cf.e sma och medelstoTa individuella producenterna b'etiraffar, sa bor de sa smaningom fOrenas i produMionskooperativer, . d. v. s. i stora lantbruksforetag, i
kollektivbruk;
·
d) pa allt satt utv·eckla industrin ooh skapa en modern
teknisk basis for storproduktion at kollektivbruken, varvid dessa icke skall exprnprieras utan tva.ntom i allt storre omfaHni.rng fOr.ses med forstkla1ssiga .traktorer och arndra
maskiner;
e) f6r en viss tid bibehalla varuproduktionen (utbyte
medelst kop och forsaljning) for den ekonoimiska samverkan mellan stad och Jandsbygd, mellan industri och
lantbruk, sasom den f6r bonderna enda antagbara formen
(or ekonomiska 1f6'rbindelser med staden, och allsidigt utveckla savjethandeln, saval den sta<tliga som koo perativens ocJh kollektivbrukens, v~rvid all a kapitalister 'samt
och synnerligen maste trangas ut ur va:ruomsattrninigen.
Va·rt sodalistiska uppbygges historia visar att denna
av Lenin anvisa,de utvedding.svag helt bestatt pwvet.
Det kan inte rada nag0it tvivel om att for alla kapitalistiska lander diir det Jinns en mer elJ.er mi,ndfle talrik
ldass av sma och medelstora producenter, ar denna utvecklingsviig 1den enda mojliga och a·ndamal1senliga viigen till sorcialismens seg,er.
Man sager att varuprodukitionen likval under alla fOrhallanden maste J.eda och ovillkorligein kommer att leda
till kapitalism. Det ar inte riktigt. Inte alltid oic:h inte
under .alla fOrhallanden! Man far inte identifiera varu1

1
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produktionen med den kapitalistiska produktionen. Det
ar tva olika ting. Den kapitalistiska produktionen ar varuproduktionens hi:igsta form. Varuproduktionen leder till _
kapitalism end-ast om det ,existerar privat aga nide av P'fOdukti01nismedlen, om arbetskraften uprptrader pa imarknaden sasorn vara, som kapii:alisten kan ki:ipa ooh exploatera
i pmduktionsprocess,en, alltsa om systemet med kapitalistema~utsugning av 16.rnearhetarna exi:sternr i larndet. Den
kapitalistiska prnduktionen bi:irj ar dar proiduktionsmedlen
ar konoenfrernde i privai:a hander ooh arbetarna, SOIJ.11 ar
beri:ivade produktionsmedel, ar tvungna att salja sin arbetskraft sorm vara. Utan detta finns det ingen kapitalistisk pmduktion.
· Mein om rdessa betingelser, som fi:irvandlar varuprodukitionen till kapitalistisk produktion, inte ar fi:inhande;n,
om produktion~medlen irnte Iangre i:i.r privat ui:an socialistisk egendcrm, om lonea-rbetssystemet inte existerar och
arbetskraften i.nte Iangre ar nagon vara, om utsugningssystemet fi:ir lange sedan likvi.derats - hur skall man
fi:irhalla sig da: kan man da anse att vampmduktionen
likval kommer att leda till kapitalism? Nej, de:t kan man
inte ans•e. Men vart samhalle ar ju ju&t dt sadant samhalle, dar privat agande av produktionsmedlen, li:inearbetssystemet oich utsugningssystemet fi:ir Iang.e seda·n
upphi:irt att existera.
· Varnprorduktionen far inte betraktas som nagot sjalvtillrackligt, nagot av ·de omgivarnde ekonomiska betingelserna oberoende. Varuprroduktionen ar aldre an den kapitalistiska produktionen. Den existerade under slavagarsystemet och tjanade det, men ledde kke till kapitalism. Den existerade under feodalismen och tjanade den,
men ehuru den fi:irberedde vissa betingelser fi:ir den kapitalistiska produkt:onen ledde den anda inte till kapitalism.
Fragan ar, varfi:ir inte vamprn.du.ktiornen und·er en viss period ocksa kan tjana vart socialistiska samhalle utan att
leda till kapitalism, om man tar i betraktande att varupro1
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dukHonen hos OISS i:nte bar en sa ·obegransa·d och allomfattande utbredning som under kapitalistiska fOr'hallanden,
att den hos oss .stallts inom en strangt begransad ram 1
tack vare sadana avgorande ekonomiska betingelser som
samhalleligt a1gande av produktionsmedlen, Ukvidering av
li:inearbetssystemet, likvidering av utsugningssystemet?
Man sager att varuproduktipnens existens blivit meningsli:is sedan 1det saimhalleliiga agandet av produktionsmedlen blivit radande i vart land, sedan li:inearbets- och'
utsugningssystemet likviderats, och aH varuproduktionen
darfor baride avskaffas.
Inte heller detta ar riktiigt. For na,rvarande existerar
hos oss tva Jiuvudformer ifi:ir .sodalistisk prn.duktion:· den
statliga, hela folket tillhi:irande prod'Uktionen, och kollektivbrukens, som icke kan sagas tillh61ra hela folket. I de
sfatliga fi:iretagen ar produktionsmedlen oah produktionsresultatet allman folkegendom. I lmllektivbrukens ifi:iretag
1 dan~1mot ar ehuruval produktionsimedlen (Jorden, maskinerna) tillhi:ir staten - produktionsresulil:atet de enskilda koHektivbrukens egendiom, ef.teirsom saval arbet·et vid
lwllektivbrcuken som uts·adiet ar deras eget, och koiUektivbruken faktiskt fi:irfogar over jar.den, som i:iverlatits at
dem fi:ir evigt bruk, sasom over sin 1egendom, trots att de
varken kan salja eller ki:ipa den, varken arrendera ut eller
Ia.ta inteckna ·den.
Denna omstandighet leder till att staten endast kan
· forfoga 6v2'r de statliga foretagens produktion och att kollelktiv:bruken ensarnma forfogar over kollektivbruksproduktionen, sasom over sin egendom. Men kollektiv:bruken vill
inte avyttra sina produkteir annat an i form av varor,
fi:ir vilka de i utbyte vHl erhalla varor som de behaver.
Andra -ekonomiska forbindelser med sta<den ·an vammassiga, an utbyte medel1st ki:ip och forsaljning, a1ccepterar
kollektivbruken for narvarande inte. Darfi:ir ar variuproduktione!n .och varnomsattning·en hos os.s for narvarairnde
en lika stor ni:idvandighet S01m de var for lat oss saga 30
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.kledan, niir ueniin f6rklarade att det var nodviindigt att
pa allt si;iH U:tveckla varuomsiittnin~en. .
· · .. ·.
. . N iir ,det .i stiillet for pmduktionens tva . huvudsekforer,
de~ statliga och kollektivbrukens, uppstar en allOUTifat.tan1tle. .P. rodukHon~sektor ·med f6rfo.ga~deriit! over la.ridets
hielfl for kionsuimtion avsedd.a prnduktwn, sa kommer natuirHgtvis vanucirkulationen med sin »penninghushallning» .att .farsvinna sasom ett on6digt element i folkhuih1allningen. Men sa liinge detta kke intrii:ffat, 'pa liinge
produktionens tva huvudsektorer bestar, maste varuproduktionen o~h varuc.irkulationen f6rbli i kraft; sasom ett
nrodviinidig:t och mycket nyttigt element i vart folkhushallningssystem. Pa vilket siitt skapandet av en enhe'tlig,
fi:irenad sektor kommer att ske - ge.nom att :kollektivbmksseMorn helt enkelt a1bsorberas av den stafliga sektorn, vilket iir f6ga trnligt ('by <let skulle uppfattas som
expropriering av kollektivbruken) eller genom att organisera ett enhetligt hushallningsor·gan for hela folket
(med representanter for den statliga industrin och koll~ktivbruken), med riitt att till en b6rjan registrera hela
den· for ikonsumtio.n avsedda p:mduktionen i landet och
med tiden iiven att fordela produktionen, li'lt oss saga
genom proiduktutby.te - det ar ·en speciell fraga som. kriiver en siirskild ,granskning.
F6ljaktligen iir var varuproduktion ingen vanlig varuproiduktion utain en varuproduktion av siirskilt slag en
varuproduktion · llltan ka.pifalister, vilken huvudsa,kligen
ror si:g med va.ror fran f6renade socialistisb produ~n
ter (stait, ko.Uektivibruk, kooperation), vars v«~rkningssfiir
iir inskirii.nkt :till artiklar for personli:g konsumtion, vilken
uppenbarligen ingalunda kan utveckla sig till kapitalistisk
pradu'kHon ooh vilken iir bestiimd att tillsamman med
sin ».pe.nninghushallning» tj iina den sodalistiska produktionens rutvieckling och stiirkande.
Diirf6r har de kamrater fullstiindigt oriitt som f6rklarar att eftersom det socialistiska samhiillet int:e avskaffar
1
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pwduktionens varufo·rmer, sa skulle alla eko,norniska ka·
tegorier som ar typiska for kapitalismen Oleksa aterupprattas hos oss: arbetskraften som vara, mervardet, kapitalet, kapitalp1rofiren, genomsniittspwfitkvoten 1ek. Dessa
kamrater ·forvaxlar varuproduktionen med den kapitalistiska produktionen och antar atit eftersom det finns varuproduktion sa maste det ocksa finnas kapitalistisk prodti'kti-on. De fOrstar inte aitt vaT varuprnduktion i g.rund
skiljer si·g fran va1nu1produktio1nen under kapitalismen.
An mer, jag 1rnr •det ar nodvandigt att aven fa av.
stand fran nagra andra begrepp, S'()lm hamta.ts fran Marx'
»Kapifalet», dar Marx sysslar med analys av kapitalismen, ocih som ko:nstlat pahanges vara sodalistiska forhalland1en. Jag rnenrar har bl. a. sadana begrepp s!Olm
»ni:iidvandigt» arbete och »mer»-arbet•e, »nodvandig» produkt och »rner»-prndukt, »nodvandig» arbetstid och
»mer»-arbetstid. Marx analyserade kapitalismen fi:ir att
klarlagga kallan till arbetarklassens utsugning, mervardet, och ge arbetarklassen, som var beri:iva.d p.roduktionsmedel, det andliga vapnet fi:ir att storfa kapitalismen. Det
aT klart aH Marx darvid anvande begrepp (kategorier)
som helt motsvarade .de kapitalistiska fi:ilihallandena.
Men .diet ar mer an mai:-kligt att operera med dessa begrepp nu, nar arbetarklassen ingalunda ar beri:ivacl makt
och produktionsmedel utan tvartom har makten i
sina hander ooh ager produktionsmedlen. Nu, under vart
system, klingar o•rden om arbetskraf•ten sorri vara oc:h om
att »leja» arbetar.e ratt absurda: som om arbetarklass:orn ag.er prnduktionismedlen ,skulle leja sig sjalv och
salja sin arbetskraft till sig sjalv. Lika 1ma1rkva.rdigt ar
<let att nu tala om »nodvarndigt» arbet.e och »rner»-a,rbete: som om det arbete, som arbetarna under vara f6rhallandre.n presterar fi:ir samhallet for att urt:vidga produktionen, utveckla bildningsvasendet orcJh halsovarden, f6r
fi:irsvarets organisation o. s. v., inte skulle vara lika nodvandigt fi:ir arbefarklass~n, som i dag ar vid makten, som

s·en
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· det arbde, scm utfores for att tacka arbetareiis och hans
familjs personliga behov.
Det maste anmarkas att Marx i sitt arbete »~ritik av
Gothaprogrammd», dar han inte Iangre undersok-er kapitalismen utan bl. a. forsfa fas·en av det kommunistiska
samhallet, hetraktar det arbete som presteras for samhiillet fi:i·r att utvidga produktionen, for bildningsvasendet,
for halsovarden, for forvaltningskostnaderna, fi:'ir upplaggning av reserver o. s. v. sasoim lika nodvandigt som det
arbete, som utfores for att tiicka arbetarklassens kons.umti oms be1lwv.
Jag tror att vara ekonomer mas1ie gora slut pa dietta
missforhallande mellan de gamla begff'ppen och rlet nya
saklaget i vart socialistiska land och ersiitta de gamh
begireppen med nya, som svarar mot det nya lagiet.
Vi har till en viss tid kunnat tolerera detta missfi:ir.
hallande, men nu iir den tid kommen, da vi slutligf'n mas1.e likvidera detta missforhallande.

3. FRAGAN OM VA.RDELAGEN
UNDER SOCIALISMEN

Man fragar ibland, om vardelagen existerar och verkar hos oss, under vart socialistiska system.
Ja, den existerar och verkar. Dar det finns varor och
varuproduktion kan heller inte viirdelagen iSaknas.
Vardelagens verlmingssfiir utstriicwer •sig hos oss framfOr allt till varucirkulationen, varuutbytet medelst kop och
fi:irsiiljning, ett utbyte huvudsakligen av varor for personlig konsumtion. Har, pa detta omrade, har vardelage:1,
naturligtvis inom vissa granser, behallit sin roll som regulator.
Men vardelagens verkningar inskriinker sig inte till
varucirkulationens sfiir. De utstracker sig ocksa till produktionen. Visserligen har viirdelagen ingen reglerande
2*
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bety.delse i vAt ·sodalistiska produktion, men den
paverkar anda produktionen, och detta far icke lamna~
obeaktat vid ledningen av. produktionen. Saken ar den
att de fOr konsumtion avsedda produkter, som ar nodvandiga fOr att tacka uppbadet av arbetskraft i produk.tionsprocessen, framstalles hos oss och realiseras som
varor, vilka ar underkastade vardelagens verkan. Just
hiir visar sig viir.delagens inverkan pa produktionen.
I samband harmed har i vara foretag sadana fragor som
.fragan om den sjiilvstiindiga foretagsekonomin ooh riintabiliteten, fragan om sjiilvkostnaderna, fraga,n om priserna etc. aktuell betydelse. DiirfOr kan och far vara
fi:iretag inte underlata att ta hiinsyn till vardelagen .
. Ar detta bra? Det iir inte illa. Under vara nuvarande
foPhallanden ar det fakHskt inte illa, eftersom denna om.stiindighet fostrar vara dritftsledare till rationell
produktionsledning och .disdplinerar idem. Det iir inte
illa, eftersom den liir var a driftsledare att rakna produktionsenheterna, att rakna dem noga och att lika noga ta
hiinsyn till ·de reella tingen i produktionen ii •stiillet f6r
att prata om »orienteringsdata» gripna ur luftern. Det i:ir
inte illa, efter:som den liir vara driftsledare att soka efter
de i produktionen rdolda reserverna, att .finna dem och
utnyttja .dern, i stiillet for att frarnpa dem 1under fOUerna.
Det ar inte illa, eftersom den liir vara ·driftsle1dar·e att sysfomatiskt .fc\>rbiiiUra pmdukUorn1smetod>ema, at.t siinka pr.oduktionens sjii'lvkostnader, att genomfora rden sjiilvstan·
diga foretags·ekonomin och kiimpa fOr foretagens riinitabi- .
litet. Det ar en god praktisk skola som paskyndar vara i:
·hushallningskad.rers ,utv·eckling ooh srnabba,re gi:ir dem till
verkliga led are· for den socialistiska produktionen under
nuvarande utvecklingsetapp.
Det olyiekli:ga besta.r inte dari att vardelagen hos oss
inverkar pa prnduktionen. Det olyckliga bestar diiri att
vara driftsledare och planerare med fa urndantag daligt
ki:inner till vardelagens verkninga1r, inte studemr dem och
1
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info f6rmar ta hansyn till dem i sina berakni,ngar. Darmed f6rklaras egentligen ocksa det virrvarr, som ii.nnu
rader hos oss i fraga om prispolitiken. Har ett av manga
exempel. For nagon tid sedan beslots det att till gagnJor
bomullsodlingen reglera f6rhallandet mellan priserna pa ·
bomull och pa spannmal, att precisera priserna pa spannmal som saljes till bomullsodlarna, och att hoja priserna pa bomull som levereras till staten. I samband harmed framla·de varn driftsledare och planerare ett f6rslag,
som inte kunde annat an f6rvana CK:s medlemmar, ty
enligt d'etta f6rslag f6rutsags nastan samma pris f6r ett
tori spamimal som for ett ton bomull, varvid priset pa
ett 1on spannmal sattes lika med ptis·et pa ett ton
brad. Nar CK:s medlemmar hartill anmarkte att pris,et pa
ett ton brod med hansyn till merkostnaderna f6r malning
och bakning maste varia hogre an priset pa ett ton spannmal, att bomullen 6v1erhuvud taget ar myicket dyrare an
spannmal, vilket ocksa varldspriserna pa bomull och
spannmal vittnar om, hade f6rslagets f6rfattare ingenting f6rnuftigt att saga. Dii.rf6r rtiaste CK .ta saken i egna
hander, sanka spannmals1priserna och hojia bomullspri'serna. Vad skulle ha skett om dessa kamraters f6rnlag
fatt laga kraft? 'Vi skulle ha ruinemt bomullsodlama och
blivit utan bomull.
Betyder emellertid aut dietta att vardela,gens verkningar hos oss har lika fritt spelrum som under kapitalismen,
attvardelagen hos oss ar produktionens regulator? Nej,
det betyder det irite. I verkligheten iir viirdelagens verkningssfar under vart ekonomiska system strangt begriinsad och haHes inom en bestiimd ram. Det har red an sagts,
att varuproduktionens verknings sfiir under vart system ii.r
begriinsad ooh halles inom en bestiimd ram: Detsamma bor
sagas om viirdelagens V'erkningssfiir. Det rader intet tvivel
om 1att franvaron av P'rivat iigande av produkUonsmedlen
samt p.roduktiornsmedlens 6verf6.ring i samhiiUets a.,gio, i
staid och pa land int,e kan undga a.tt inskriinka. yard.el:;i1
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gens verkningssfar ooh graden av <less inverkan pa prndukHo:nen.
I samma riktning v·erkar lagen om planmassig (pro. portionell) utveckling av folkhushallningen, som avlost
lagen om konkunensen och produktionsanarkin.
I samma riktning verkar vara arn- och fomarsplaner
och- i:iverhuvud taget hela var ekonomiska politik, vHka
stoder sig pa kraven i lagen om follclmshallningens pl.anmassiga utveickling.
Allt detta tillsammans led.er till att vardefagens
verkningssfar hos ass a.r strangt begransa1d och att vardelagen under vart system inte kan spela rollen av regulator f6r produktionen.
Darmed forklaras egentligen ocksa <let »f6rvanande»
faktum att vardelagen trots ·den oavbrutna och stormande
okningen av var sodalistiska produktion hos ass icke leder till i:iverproduktionskriser, medan samma viirdelag,
som har en bred verkningssfar under kapitaUsmen, trots
det 1aga tillvaxttempot i de kapitalistiska landernas produktion leder till periodiska i:iverproduktionskriser.
Man sager att vardelagen ar en bestaende, fi:ir alla perioder av ·den historiska utvecklingen gallande lag, att
aven om vardelagen under <let kommunistiska samhallets
andra fas trader ur kraft som regulator for bytesr.elationerna, sa kommer den dock under denna utvecklingsfas
att forbli i kraft som regulator for forhallandena mellan
de olika produktionsgrenarna, som regulator for fordelning:en av arbetet mellan produktionsgrenarna.
Det ar fullstandigt ·Oriktigt. Vardet ar liksom vardelagen en histori:sk kiategori, fi:irbunden med varuproduktionens existens. I och med att varuproduktionen fi:irsvinner, forsvinner ocksa var.det med sina former samt vardelagen.
Under <let kommunistiska samhallets andra fas kommer <let kvantum arbete, som kraves for produkternas
frarnstallning, att matas inte pa en omvag, inte medelst

vi:in:Let och des1s fmmer, som fallet iir unid;er vaT1uproduktionen, utan direkt och omedelba:rt -- i det kvantum tid,
det antal timmar, som atgar f6r produkternas framstiillning. Vad .arbetets fordelning betriiffar, sa kommer a.rbetets f6rdelning m·eUan produktionsgrenarna att reglerns
inte av viirrdelagen, som vid denna tiid kommer att ha
triitt ur kraft, utan av samhiillets viixande behov av produkter. Det kommer att bli ett samhiiUe diir produktiorn~n
regleras av siamhiillets behov, ooh beriikningen av samhi:illets behov kommer att fa en fi:irsta rangens betydelse
fi:ir planerings{)'fganen.
Fullsti:indi1gt oriktigt i:ir iQlcksa pastaendet att viirdelagen under v&rt nuvarande ekonomiska system, under det
kommunistiska samhiillets fi:irsta utvecklingsfas, skulle
reglera »proportionerna» f6r arbetets f6rdelning mellan
de olika produktionsgrenama.
Om d.etta vore riktigt, sa iir det obegripligt varf6r man
inte hos oss med alla medel utvecklar den liitt•a industrin,
sasom varande den mest ri:intiabla, och inte ger den prioritet framf6r den tunga industrin, som .ofta iir mindre riintabel ooh ibland t. o. m. fullistiindigt oriintabel?
Om detta vore riktigt, sa iir det obegripligt, varf6r man
inte hos oss stiinger en rnd an sa Hinge ori:intabla f6retag
i den tunga inidustrin, di:ir .arbetarnas 1arbete inte ge'f »tiUborHg ·eff.ekt», och inte oppnar nya f6retag i den utan tvivel riint.abla liitta industrin, diir arbetarnas arbete kunde
ge »storr-e eff ekt»?
Om 1detta vore riktigt, ·sa i:ir det obegripligt, varf6r ar- .
betarna hos oss inte 6ve'ff6res fran de f6ga riintabla men
fi:ir folkhushallningen mycket nodviindiga foretagen WI
de mer riintabla f6retagen - i enlighet med viirdelag~n,
som ju pastas rnglera »proportionerna» f6r arbet.et·s f6rdelning meHan produktionsgrenarna?
Detar uppenbart; att om vi skulle f61ja i dess.a kamraters fats.par, sa maste vi .ge avkall pa primat at produktionen av produktionsmedel till fi:irman f6r produktionen av
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konsumtionsmedel: Men vad betyder det" att ge avk311 pa
priimat at produktionen 'av produktiorismedel? Det betyder
att omintetgora mojligheten till oavbruten utveckling av
var folkh:usha:llning, ty det ar omojHgt att forverkliga
eri oavbruten utveckling av folkhushallningen · utan att
saintidigt ge primat at produktionen av. produktionsmedel.
·
Dessia kamrater glommer att var.delagerr kan vara produkHonens regulator endast under kapitalismen, ·endast
riar produktionsmedlen ar priviat egendotn, nar det raider
konkurrens, anarki i produktionen ooh overproduktlonskriser. De glommer att vardelagens verknirrgssifi:ir hos oss
inski:ankes genom aff samhallet ager produktionsm'edlen,
genom verkan av !ageµ oin folkhushaUningens planmassiga titveckling - inskr.ankes · al:Jtsa aven av vara ars: ocli
fem~rsplaner, ·som ar en approximatlv aterspegling av d'enna lags kirav.
En de! kamrater drar harav qen slutsatsen att lagen
omfolkhushallninigerns plarnrilassiga ufv,ockling jamte folkhtisfiallningens plarnering upphaver prindpen om pro.duktionens rantabilitet. Detar fullstandigt oriktigt. Saken f6rMller 6ig preds tvartom. Om man betraktar ranbbiliteten
inte tir enstaka f6retags eller produktionsgrenars synvfokel c).ch illte med ett ar som mattstock; utan· ur hela folkhushi'ti11ningens synvi,nkel ·ooh med l<iit oss saga 10-15
ar som mattsfock, vilket vore det enda riMiga sattet att
behandla fragan, sa kan den tempiorara ooh fabifa rantabi. liteten hos enskilda f{?retag eller· produktionsgrenar inte
alls· utharda nagon j amf6re1Se med den. hBgsta form av
sta:bil' ooh standig rantabilitet, som :verknirtg~n av lagen
om folkhushMlningens planmassiga utveckling jatntefolk~
. hushallningens planerfng ger oss genom att befria oss
fran periodiska ekonomiska krisei:, vilka odelagger fofk~
hushallningen ooh tillfogar samhallet enorm ·materiel!
f6dust, och genom att trygga oss en oavbruten och snabb
iitved<1ling av folkhushallningen.
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Kortsagt: ,det kan inte ra·da tvivel om att vardelagen
under vara nuvarande 'socialistiska produktionsbetingelser
icke kan vara »reguliator ;av proporUoniema» vid arbetets
f6rdelning mellan de olika produkHonsgrenarna.
4. FRAGAN OM UPPH.AVANDE AV MOTSATSFoRHA.LLANDET
MELLAN STAD OCH LAND,
MELL.AN ANDLIGT. OCH KROPPSLIGT ARBETE
SAMT FR.AGAN OM AVSKAFFANDE AV SKILLNADERNA
DEM EMELLAN

Denna rubrik beror en raid av problem, som skiljer sig ·
vas,entligt ifran varandra; jag fi:il.'enar diem .emellertid i ett
kapitel, inte fi:ir iatt blanda samman dem utan utes'1utande
·
f6r framstaHningens korthet.
Problemet om upphavande av motsatsfi:irhaUandet
mei!lan stad och landsby~d, mellan ind·ustri och lantbruk,
ar ett bekant problem, som uppstalldes fi:ir li:inge sedan av
Marx och Engels. Den ekonomiska grundva1len for detta
motsatsfi:irhallande utgor stadens utsugning av landsbygden, bondernas expropriering och ruii1eringen av landsbygidsbefolkningens tnajoritet genom hela fi:irloppet av industrins, handelns och kreditsystemets utv.eckling under
kapitalismen. Darfi:ir maste motsatsfi:irhalland.et mellan
stad ooh 1andsbygd under kapitalismen betraktas som en
intr,ess•emot•sattning. Pa denna grund har landsbygdens
fientliga installning till sta.den och overhuvud taget till
»stadsboma» uppstatt.
·
Det rader intet tvivel om att ii och med kapit•alismens
och utsugningssystemets fi:irintande, i och med ·det socialis~
tiska systemets hefi:istanidie i vart land >O>Cksa intres,semotsattningen mellan sfad och landsbygd, meU.an industri
och lantbruk mast,e• forsvinna. Sa blev det ocksa. Den valdiga hjalp, som lamna.des vara bonder av den socialistiska staden, av var 1arbefarklass vid likvi1deringen av godsagarna och kulakerna, befi:iiste grundvalen fi:ir arbetar1
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klass·ens forbund med bonderna, och bondemas och deras
koHektivbruks systematiska forsorjning med Jors,tklassiga
traktorer ooh andria maskiner forvanidlade arbelarklassens forbund med bonder.na till viinskap mellan idem. Naturligtvis utgor arbetarna och kollektivbonderna anda tva
klass·er, som skil}er sig fr an varandra genom sitt. liige.
Men denna skillnad f6rsvagar ingalunda deras v'iinskap.
Tviirtiom, deras infr1essen ligger pa en gemernsam
linJe, en linje som innebiir det socialisti:ska syst.emets
befiistande och kommunismens seger. Det iir 1diirf6r inte
f6rvanande att kke ens ett spar at,ersta·r av landsbygdens
forna misstro for att inte tala om hat mot staden.
Allt dettia betyder att jordmanen for motsatsf6rhallandet mellan stad ooh landsbygd, mellan i:ndustri och lantbruk r·edan upphiivts av vart nuvarande socialistiska system.
Det bety1der naturligtvis inte att upphiivandet av motsats.f6rhaUaindet. mellan staid och landsbygd mask~ leda
till »storsfadernas undergang» (se »Anti-Diihring» av
Engels). Inte nog med att 1storstiiderna inte kommer att
ga under - det kommer d·essutom att uppsta nya storstader som centra for kulturens hogsta utveckling, som cen1ra
inte blott f6r storindustrin utan ocksa for bearbetning av
lantbrukets produkter och for en miiktig utveckling av livsmedelsindustrins alla gr.enar. Denna omstandighet kommer att underliiitta landets lmltur-eHa uppblomstrlng och
leda till utjiimning av levnadsf6rhallandena i stad och
pa landsbygd.
Ett liknande liige har vi betriiffa.nde problemet orri upphiiva1nde av motsiatsf6nhalla1ri·det mellan :andUgt ,ooh kroppsligt arbete. Detta problem iir ocksa ett bekant problem,
som uppstiilldes for liinge sedan av Ma:rx och Engels. Den
ekonomiska grundva1'en for motsatsf6rhallandet mellan
andligt och kropipsligt arbete iir att det andliga arbetets
foretriidare exp1loaterar kroppsarbetarna. Allbekant iir den
klyfta som under kapita:lismen existernde mellan kropps-
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arbetarna pa fOreta.gen och 1d en led·anide personalen. Det
iir bekant att pa grundval av denna klyfta •en fientlig in- ·
stallning utvecklades hos arbetarna mot dir·ektor:en, f6r- .
mannen, ingenjoren och andra representanter f6r d_en tekniska pernonalen, som arbetarna betrakta.d e s-om sina fl.ender. Det iir f6rstaeligt att i och med kapitalismens och utsugningssyst.emets f6rintande iiven intressemotsiittni:ngen
mellan kroppsligt och andligt arbete maste f6rsvinna. Och
den har faktiskt f6rsvunnit under vart nuvarande, soda.listiska system. Nu iir kroppsarbetarna och den led1ande
personale:n icke Hender utan kamrateir, viinner, medl-emmar av det enhetliga :produktionskollektivet, vilka iir djupt
intresserade av produktionens blomstring ooh f6rbiittring.
Av den tidigare fiendskapen mellan dem har inte ens ett
spar blivH kvar.
En helit anna,n karaktar har problemet om fOrsvinnandet av skiHnaderna mellan staden (industrin) och landsbygden (lantbruket), mellan krnppsligt och andligt arbete. Detta problem uppstiilldes icke av marxismens klas- ·
siker. Det iir ett nytt problem som uppstallts av vart socialistiska uppbygges 1praxis.
Ar inte detta ett konstlat problem, har det :nagon praktisk -eller teo·r·etisk betydelse f6r oss? Nej, detta iproblem ·
far inte betraktas som konstlat. Tviirtom, det i:ir f6r oss ett
i hogsta grnd allvarligt problem.
Tar man t. ex. skillnaden mellan lantbruket och industrin, sa utmynnar den hos oss inte bara i att arbetsfOrhallandiena i lantbrukeit skiljer sig fran a·rbet s.f6rihallia1rndena
i industrin, utan kamfor aut och huvudsa~ligen tdiiri ar!:t
i industrin iir produktionsmetdlen och produktionsresultatet allmiin folkegerndom, medan vi. i jordbruket in tie har
allmiin folkegendom utan gruppegendom, kollektivbruksegendom. Det har redan sagts, att denna omstiindighet
medf6r att vamcirkulationen bibehalles, att f6rst sedan
denna skillnad melLan industri:n och lantbruket f6rsvunnit kan varuproduktionen f6rsvinna, med alla hiirav fol1
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janide konsekvern3er. F6lj a-ktligen kain det inte forrieka.s· att
forsvitmandet · av denna v~s1entliga · skillnad melhn l antbru.ket ooh industrin maste ha ·em fOrsta rangens betydelse
mi- oss.
·
Detsamma bor sagas om prohlemet att avskaffa den
vasentliga skillna1den mellan .aridligt och kroppsligt arbete. Delta proMem har likaledes f6rsta rangens betydelse
for oss. Anda tillls.·den ·socialistiska tavlan borjade utvecklas i ·ma1s•somfattning forsiggick industrins utveickling.
hos oss med ack och ston; och manga kamrater stallde
rent av f'fagan om 'att hmmsa tern pot i ind1u.strins utveckiing. Deitta forklar:a1s huvudsakligen med a:tt arbetar!nas
kulturellt-tekmiska ni:Va var for Iag oioh var Iangt under
den tekniska personalens niva. Forhallandiet andrades
emellertid i grund sedan den sodalistiska tavlan filtt masskaraktar hos oss. Just darefter borjade industrin .ga framat i snabbare tempo. Varfor ·antog den socialistiska tav~
Ian ma1sskarnkfar? Danfor att 1diet bla1nd a.rhefama1 fanns
hela grupP'er kamrater, som inte blott tillagnade sig tekniskt minimum utan gick vidare, nadde den tekniska personalens niva, borjade korrigera teknikerna och ingenjorerna, bry.ta de exist:erande normerna sasom foraldrade
och ihfora 1nya, mera tidsenliga normer o. v. Vad skulle
ske om inte bara enstaka grupiper av arbetare utan rriajoriteten av arbetarna hojde sin kullurellt-tekniska niva till
den ingenjor-tekniska p:ersonalens niva? Var industri
skulle lyftais upp pa ert hojd som vore ouppnaelig for andra !landers industrL Alltsa kan det inte bestridas att avska.ff andet av den vas•entllga skillnaden mellan andligt och
kroppsligt arbete medelst hojning av arbetarnas kultui-elittekniska niva till den tekniska personal-ens niva absolut
m~ste' ha en forst.a rnrigens betydelse f6r oss.
· En del kamratier pastar att med tiden inte blott id·en
vasentHga ·skillna.den melfan industri och lantbruk, mellaii
kroppsligt och andligt arbete forsvinner utan att rent av
varje skillnad meUan dem kommer att forsvinna. Det
1
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inte riktigt. Avskaffandet av den vasentliga skillna<len mellan industri ocih lantbruk kan . inte leida 1i.11 att
varj.e skillnad mellan dem avskaff as. N agon skillnad, om
ocksa ingen viiBentlig, kommer , ovillkol'ligen att finnas
kvar till f6l}d av de olika arbetsfOrhaUandena i industrin
och i: lantbruket. Till och med i industrin a·r arbeiJ:s,fOrhallandena inte overnllt likartade, med hansyn tiU dess olika
grenar: gruvarbetarnas a.rbetsf6rhallanden 1exempelvis. ar
olika arbetsfOrhallandena for arbetarna i en mekani·serad
skofabrik, ,arbetsd'Orhallandena f6r malmgruvomas arbe~
tare ar olika arbetsf6rhallarndena f6r arbeitarna i maskirtbyggna·dsindustrin. Om ·detta ar riktigt, sa maste desto
mer eh viss ski1lnad bli bestaende mel.Jan industrin ooh
lantbrul-Oet.
Detsamma bor sagas om skillnaden mellan andligt
och kroppsligt arbete. Den vasentliga skillnaden meUan
dem, namligen, klyftan i fraga om kulturdlt-teknisk rii:vfi:,
komrner ovillkorHgen aH f6rsvinna. Men na1gon skillnad,
om ocksa ingen vasentlig, kommer anda att finnas kvar,
redan darfO.r att a1rbdsf6rhallandena f6r f6retagens ledande personal inte ar desamma som arbetarnas arbetsf6rhallanden.
De kamrnter, ·Som pastar motsatsen, stod.er sig antagligen pa 1den bekanta formuileringen i nagra av mina a.rifOranden, dar det talas om avskaffande av skillnaden mellan itrl,dustri ooh 1arntbruk, mellan andligt och kroppsligt
arbete, utan att det f6rbehaUet gores att fragan galler avskaffande av den vasentliga skillnaden och inte av varje
skillnad. I\amnaterna hair uppfattat min formulering just
s.a och .antagiLatt den itnnebar.avskaffande av varje skillnad. Det betyder emellertid att formuleringen var ineX.akt,
otillfredsstaUande. Den Mr Iamnas at .sidan och. ersattas
med ·en annan formulering, som talar ·om avskaffande av
de vasentliga skillnaderna och om bibehallande av
ovasentliga skillnader mellan industri och lantbrul<:, mellan iandligt och kroppsligt arbete.
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5. FRAGAN OM bEN ENHETLfGA VA.RLDSMARKNADENS
SoNDERFALL OCH FoRDJUPNINGEN AV KRISEN
INOM DET KAPITALISTISKA
V.ARLDSSYSTEMET

Som det vikHgaste ekonomiska resultatet av ·det andra
viirlidskriget och diess ekornomiska f61jder maste man betrakta :d·en enhetliga, allomfattande viirldsmarknadens
sonderfall. Denna omstiindighet har varit bestiimmande
fi:ir att det kapitaHstiska viirldssystemet,s a:llmiinna kris
ytterligare fordjupas.
Det andra varldskriget framkallades sj iilvit av denna
kris. V,ar och en :av de bada kapitalistiska koaUtionerna,
som ,slog klorna i varandra under kriget, riiknad,e med att
kross.a motstandar·en och na viirldsherraviilde. Diirii sokte
de en utviig ur krisen. AmerikaiS Forenta Stater riiknade
med att siitta sina farligaste konkurrenter, Tyskland och
Japan, ur spel, roffa at sig de utlandska marknaderna och
viirldens ravaruresurner och na viirldsherravalde.
Kriget inf1riade emellertid inte dessa forhoppningar.
Visserlig;en fi:irsattes Tyskland och Japan ur stpel sasofr1
konkurr1enter till de tr<e viktigaste kapitalisUska liinderna,
USA, England och Frankrike. Men ,samtidigt foll
Kina och i Europa de ovriiga folkdemokratiska liinderna
bort fran ·det kapitalistiska systeunet oc'h bHda1de tills1ammans med Sovjetunionen ett enhtetligt och maktigt socia:listiskt liigier, som star gentemot kapitalismens lager. Det
ekonomiska resultatet av d,e tva motsatta liigrens existens
blev att den enhetliiga, allomfattande viirldsmarknaden
sonderfi:ill, till fi:iljd varav vi inu <hair tva parnllella
varldsmarknader, 1som ocksa star mot varandra.
Det bor anmiirkas att USA samt England och Frankrike, naturligtvis utan att vilja det, sjiilva friimjat den
nya parallella viirldsmarknadens uppkomst och konsolidering. De har utsaU SSRU, Kina och de europeiska folkdemokratiska landerna, som inte anslutit sig till »mar-
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shallplanens» system, fOr ekonomisk blockad i fOrhop.p~
ning att darmed kunna kvava dem. I realiteten blev det
dock ingen kvavning u1an ett befastande av den nya
varldsmarknaden.
Det viktigaste harvidl.ag ar dock naturligtvis iinte den
ekonomiska blockaden utan att dessa lander under efterkrigsperioden slutit sig ekonomiskt samman och
astadkomrnit ·ekonomiskt samarbete och omsesidigt
bistand. Erfarenheterna fran detta samarbete visar,
att intet kaipitalistiiskt !l1and hade kunnat lamna
de folkdemokratiska landerna sa effektiv och .tekniskt kvalificernd hjalp som Sovjetunionen lamnar dem. S,aken ar
inte hara den att denna hjalp a1r ytterst biHig oicih tekniskt
foristklassig. Saken ar framfOr allt den att till grund fOr
detta samarbete ligger en uppriktig onskan att bista varandra oieh uppna :al11111ant ie1kJo.nomi1s:kt uppsving. Som resultat bar vi ett hogt utvecklingstempo for industrin i dessa lander. Man kan med visshet saga, att med ett sadant
· utvecklingstempo i1 industrin komme·r <let snart att leda
till att dessa 1lander icke blott upph6r att ha behov av varuinf6rsel fran 1de ka1pitalistiska landerna utan tvartom
kommer att fa behov av att utfora overskottsvaroma fran
sin prnduktion.
Darav foljer emellertid att den sfar, dar de kapitalistiska huvudlanderna (USA, England, Frankrike) kan satta
in sina kr.after for att utnyttja va'fldsresurserna, kke kommer att vidga>S, utan att krympa, att avsattningsbetingelserna f6r dessa lander pa vaddsmarknaden kommer att
forsamra.s oieh att underbelrastningen av f6r·eta·gen i dessa
lander kommer at.t oka. Dari bestar egentligen fordjupandet av det kapitalistiska varlidssystemets allmanna kris
i samband med varldsmarknaidens sonderfall.
Det kanner kapitalisterna sjalva, ty det skulle vara
svart iatt inte kanna forlusten av sadana ma1rknader som
SSRU och K.ina. De bemodar 1sig overvinna dessa svarigheter med »marshallplanen», kriget i K.orea, rustnings31

h_etsen och 'industrins milibriseiring. Men det liknar myc~ket den drunknande, som griper eHer ett halmstra."
I .sa.inband ·med ·detta lage stailldes. ekonomerna inf6r
tva fragor:
a) Kan man pasta att Stalins kanda tes om marknadernas relativa stabi:litet under perioden av kapita.hsmens
allmanna kris, en tes som uprpstalldes f6re .det ·andr.a
varldskriget, ·alltjamt bev:arnr sin giltighet?
b) Kan man pasta att Lenins varen 1916 uppstallda
bekant•a tes, att oavsett kapitalismens ·f6rruttnelse »vaxer
ka pitalismen i start sett io-jamfi:irUgt snabbar·e an forut»,
.alltjamt bevamr sin giltighet?
Jag tror att man inte kan pasta det. Till fi:ilj d av de
nya f6rhallanden .som uppstatt i samhand med .ct.et andra
varldskriget ma·ste man anse ,att dessa barda teser f6rlorat
·sin giltiighet.
1

6. FRAGAN OM OUNDVIKLIGHETEN AV KRIG
MELLAN DE K.APITALISTISKA LA.NDERNA

En del kamrater pastar att till foljd av de nya internationella f6rihallanden som utvecklat sig efter det andta
yarldskriget ar krig mellan de kapitalistiska land·erna inte Jangre oundvikliga. De anser att motsattningarna mellan socialiismens lager ooh kapitalismens
l?ger ar st1arkare an motsattni'ngarna mellan rde ka- '
pitalisUska landerna, att Amerikas Forenta Stat er •
tillrackligt underordnat. de ovriga. kapitalistisk:a landerna
unde:r sig for att kunna hindra dem ·att fora krig sinsemel~ .
lan och fornvaga varandra, att kapitalismens mest fram- ·
synta man lart tillrackligt av erfarnnheterna fran de tva
varldskrigen, som ,tillfogade hela .den ka·pitalistiska varlden svara .skador, sa att de inte an en gang .tHiater sig
att dra kapitaUstiiska lander i krig mot vrarandra 1
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att kirig meilian de kaip!N:Llis1tisika ianrd1ema till .fOljd av allt
detta skul'i.e iha upphi:ir·t att vara oundvikliga.
·
Dessa kamrater tar fol. De ser de yttre fi:ireteelserna,
som da och da dyker upp pa ytan, men de ser inte de pa
djtipet verksa·mma krafte.rna, ·s·om vi1sserlig en tills viidare
verkair omarkliigt m~n som dock kommer att bestamma
han:delsernas gang.
Ytligt sett tycks allt var.a »gott ooh val»: Amerikas
Forenta Stater har satt Vast•europa, J•apan och andr.a kapitalistiska lander pa undantagsstat; Tyskland (Vast.tyskland), England, Frankrike, Italien och Japan, som r~kat
i: klorna ipa USA, efterkommer lydigt USA:·s befallningar.
Men det vore oriktigt att tro att detta »·gioda tillstand» kim1
besta »i all evighet», att dessa lander kommer att finna sig
i Amerikas Fi:irienta Staters herravalde och ok i det oandliga, att de int·e skulle fOrsi:ika rycka sig loss ur d~n
arnerikanska tral:domen och betrada va1gen till sj alvs·tarndig
uhneckling.
· · Lat oss framfi:ir allt ta England och Frankrike. Det rad~r
irttet tvivel om att dessa lander ar imperialis·tiska. Det rader intet tvivel om att billiga ravaror och sakrade avsattningsmarknader har fi:irsta rangens betydelse for dem.
K.an man ant.a, att de i oandlighet 1skall finTua sigi det
nuvarande liiget, da amerikanerna under tackmanteln av
»hjalp» i 1enlighet med »marshaUplanen» tranger in i Englands ooh Fr.ankrikes naringsliv och 1si:iker gi:ira det till ett
bihartg till Ainerikas Fi:irenta Staters naringsliv, nar diet
amerikanska kapitalet roffar at sig ravaror o.c:h avsattningsmarknader i de 1engelska och franska kolonierna och
darmeid fi:ir:bereder en katastrof fi:ir ·de engelska. och franska kapitalisternas hi:iga profiter? Vore .det inte riktigare
att saga, att det kapitalistiska ·England och darefter aven
det kapitali1stiska Frankrike slutlig;en maste bU tvungna
att rycka sig loss ur USA:s amfamning ooh .fo en konflikt
med USA fi:ir att sakra sig en sjalvstandig stallning och
·
·
natutligtvis hi:iga profiter?
1
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.Lat ass ga over tilll de viktigaste pesegrade liinderna,
till Tyskiland (Vasttyskland) oe1h Japan. Dessa lander f6r
nu en elandig tillvaro. under den amerikanska imperiiaUsmens stovel. Deras in·du:stri och lantbruk, .deras handel,
deras utrikes- och inrikespolitik, hela deras livssatt ar fjatt~
rade av ·den amerikanska ockupatio.ns-»regimen». Men
dessa land1er va.r dook arnnu i 1gar imperialistiiska star.ma:kter, 1som skakade igrundvalaTna f6r Englands, USA:s och
Frnnkrikes·herravalde i Emopa och i .Asien. Att trio att .
dessa 1lanidier inte skulle f6rsoka komma pa benen igen, ·
bryta' USA:s Hegim» ooh sla sig frarn till sja1vstandig
utvecklirig - det vore att tro pa underverk.
Man sager att motsattningarna mellan kapitalismen
och sodalismen ar 1starkare an motsattningarna mellan de
kapitali'stiska landerna. Teoretiskt ar ·detta naturligtvis
riktigt Det ar riktigt info bara nu, i denna tid, ct.et var riktigt iadrna f6re det andra varldskriget. Och .det begrep de
kapitalistiska landernas ledare mer e:ller mindre. Och an- .
da borj ade det andra varldskriget inte med krig mot SSRU
utan med krig mellan de lmpitalistiska landerna. Varfor?
For det forsta da1rfrir att ett krig mot SSRU som sodalismens land ar farligaTe f6r kapitalismen an ettkrig mellan
de kapitalistiska liindema, ty medan ett krig mellan de kapitalistiska landerna endast reser firagan om vissa kapitaUstiska landers dominans over andm kapit:aliistiskia ·
lanlder, sa maste ett ihiig mot SSR.U ovillkorligen resa fragan om sjalva kapitalii?mens existens. For det an.dra darf6r att kapitalisterna, ehruru de i »propaganda»-syfte vasnas om Sovjetunionens aggn~ssivitet, sjalva inte tror pa ·
dess aggressivitet, ty de raknar med Sovjetunionens fredli'ga ipalitik och de vet att SovjetuniQnen sjalv i1cke kom-.
mer att angripa de kapitalistiska landerna.
Efter det f6rsta varldskriget trodde man ocksa att Tysk- ,.
land definittvt satts ur spel; ·liksom en del kamrater
ocksa nu tror att Japan och Tyskland definitivt satts ur
spel. Aven da talad•e och vasnades tnan i pressen om att
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Fore.I].ta Stater satt Europa pa undan,tagssta1t,
att Tyskland inte kunde komma pa henen mer, .att fr an
och med nu sktille det inte kunna bli krig mellan de ka.::
pi1talistiska I.anderna. Men anda resite sig Tyskland och
kom anyo pa benen som stormakt knappt 15-20 ar efter
sitt ,nederlag, efter att ha ryckt sig loss m fraldomen ·ooh
betratt vagen till sjalvstandig utveckling. Darvid ar det
karaktaristiskt att ·det just var England och Amerikas
Forenta Stater, som bjalpte Tyskland aitt resa sig 1ekono111iskt ooh b6j a sin lkrigsekonomiska potential. N ar USA
och England hjalpte Tyskland att r·esa sig 1 ekonomiskt
avseende ihade de naturligtvis for avsikt att vanda .det
aterhamtade Tysklandmot Sovjetunionen, att titnyttja det
mpt siodalismens land. Men Tyskland riktade d{)ck i forsta mmmet ·Sina, kmfter mof ·def engielsk-fransk•amerikanska blocket. Och nar Hitlertyskl:=ind fi:irklarade Sovjetunionen krig sa icke blott underlat det engelsk-franskamerikanska blocket ant ansluta sig till Hitlertyskla,nd
utan n6dgades tvartom ing~ koaliti01n med SSRU mot
Hitlertyskland.
·
. Folj aktligen visa de sig ii prakliken de ka1pitalistiska
Iandemas kamp om marknaderna och onskan ait kvava
sina l,mnkurrenter · st.arkare an · motsattninga·rna meHan
kapitaHsmens lagier och sodaliismeris Jager.
. fragan ar, vilken garanti finns det for att Tyskland
och Japan inte anyo kommer pa benen, att deinte kommer
att fi:irsoka :rycka sig loss fran·den amedkanska fral1domen och bi:irja le va 1Sitt 1sjalvstan1di1ga liv?~Jag tror att diet
inte .finns nagra sadana garnnHer.
.
Men harav fi:iljer att oundvikligheten av krig meUan
de kapitalisti1ska Janderna ifortfarande bestar.
·
Man sager. att Lenins tes om aitt imperJalismen
oundvikligen fi:ider krig bor · betrakta 8 som fi:iraldrad,
eftersom 1det numera vuxit fram maktiga folkkrnfter,som
upptratder till fredens fi:irsvar och mot ett nytt · varldskrig. Det ar inte riktigt .
1
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·ben nu~arande frndsrorefsen har till mal att res'a folkmassorna· till kamp f6r. att beviara friedeh, for att avvarja
ett nytt varldskrig. Foljaktligen satter den sig icke som '
ma.l att storta kapifalisrnen och uppratta socialismeri ·~
den begransar sig till 1de 'demokr.atiska maleri i kampen
f6r fredens bevarande. I detta avseende skiljer sig dert
nuvarande rorielsen f6r att bevara freden fran rorelisen under diet f6rsta varldskriget rnr det imperialistiska ktigets
f6rvandling till inbordeskrig, eftersom denria siishiarnnda
rordse :gick langre och fullfoljde socialisti.ska mal.
,
Det ar mojHgt att fredskampen under vissa omstandigheter thar och dar utviecklas till en kamp for ·
socialism, men d~ kommer .det inte langr·e att vara den
nuvarnnde fredsrorelsen ufari det blir en rorelse for att
storta kapitalismen.
·
De± mestisannolika ar att den nuvarande fredsrorelsen ·
sasom en ror1else f6~ freden:s bevarande, . ( handelse av;'
framgang kommer att leda till att ett g;ivet krig f6rhindras, aitt dd for en tid up,pskjut1es, till 1att en given· fried,
f6.r en Uc;l bevar,as, till att 1en kdgs1lysten regering avgar
och ersaHes med en annan regering som ar beredd att,
for 1en tid bevara fr~den. Detta ar naturligtvis bra. Till
och med my,cket bra. Men 1det ar anda inte tillraiekligt '·
for att avlagsna oundvikli'gheten av krig rnellan de kapita1listiska landerna overhuvud taget. Det ra·cker i'rtte, d~r
for att impierialismen trots ·alla 1sada.na framgangar ·for
fredsrorelsen Hkval exiisterar och bestar - f6lj.aktligen.;
bestar ocl-Osa krigens ounqyiklighet. . ·
For att avskaffa krigens oundviklighet maste man f6r-1
inta imperialismen.
7. FR.AGAN OM DEN NUTIDA KAPITALISMENS
OCH SOCIALISMENS EKONOMISKA GRUNDLAGAR

Som bekant thar fragan om kapitalism~ns och socia~
li;smens 1ekonomiska g:rundiagar st.allis. fl era ganger und·er
diskussionen. I denna sak uttalades olika rneningar, aven
'
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de mest fantastiska. Majoriteten av diskussionsdeltagar-·
na har visserligen reagerat svagt pa denna sak, ooh ingen
16sning har utstakats i detta saimmanhang. Emellertid
bar ingen ideltagare i diskussi;onen hestritt att sadana lagar existerar.
Finns det en ekonomisk grundlag fOr kapitalismen? Ja,
den finns. Viad ar det for en lag, vilka ar dess karaktarsdrag? K:apitalismens ekonomiska grundlag ar 1en lag, sorn
inte bestammer en viss enstaka sida eller nagra vissa enstaka processer i :den kapitalistiska produktilonens utveckling utan alla huvudsidor och alla huvudprocesser i denna
utveckling -- den bestammer fOlj aktligen dein kapitalistiska produktionens va•sen, dies,s karna.
Ar mahanda var:delagen kapitalismens ·ekonomiska
grurndlag? Nej. Vardelag·en ar f.ramfor .allt varuproduktionens· lag. Den existerade fore kapitalismen och fortsatter
liksom v.aruproduktionen .att existera efter kapitalisrne!:ls
stortande, t. ex. i vart land, om ocksa med inskrankt verkningsisfar. Naturligtvi·s spelar vardelagen, som har en
bred verkningssfar under kapitailismens forhallanden, en
stor .roll for ·den kapitalistiska produktionens utveckling,
men inte nog med att den icke bestammer den kapitalistiska produktionens vasen och den kapitalistiska profitens
grundvalar, den uppstaller inte ens sadana problem. Darf6r kan iden inte vara den nutiida kapitalismens ekononiis"
ka grundlag.
Av samma skal kan la gen om konkurriensen och pro"
duktionens. anarki eller la gen om kapitalismens olikmassiga utveckHng i skilda lander kke vara kapitalismens
.
ekorromiska grundlag.
.
Man sager att lagen om genomsnittsprofitkvoten iir
den nutida kaipitali.smens ekonomiska grundlag. Det ar inte riktigt. Den nuHda kapitalismen, mo11opolkaipitalismen, kan inte noja sig med genomsnittsprofit, som dar-:
till pa. grund av kapitalets stigande organiska samman'sattning har tendens att sjunka. Den nutida monopol-
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kapitalismen krav·er inte g·enomsnittsprofit utan maximal~
prnfi( som ar nodvandig fO.r att mer ;eller mindre regelbundet kunna fOrverkliga ·den utvidgade reproduktionen.
Narmast begreppd kapitalismens ekonomiska grurnl..
lag kommer lagen om mervardet, lagen om den kapifalistiska profitens uppkomst ooh tillvaxt. Den fOrutbestammer faktiskt den kapit,alistiska produktionens huvuddrag.
Men mervardelagen ar en ralltfor allman lag, den beror
inte problemet om ·den hogista profitkvoten, v.ars sakerstal,
lande ar viillkoret fOr monopolkapitalisrriens utveckling,
For att .fylla denna lucka maste mervardelagen konkreti,
seras ·ooh vida.r·eutveckl.as i ainslutning till mornopolkaipi.talismens fOnhallanden, varvM man maste ta h'ansyn till att
monopolkapitalismen inte kraver vHken profit som helst
utan just maximalprofit. Och detta ar den nuUda ka1pita:~
lismens ewonomiska grundlag.
'
Huvuddr:agen och kraven i. den nutida kapitaHsmens
ekonomiska gnmdlag skuHe kunna formuleras ungefar pa
fOljande ·satt: Tryggande av kapitalistisk maximalpwfit
medelst utsugning, ruiner·lng och utarrnning av hefolkningsflerta1'et i respektive land, medelst fOrslav.anide och
systematisk utplundririg av folken i andra ·rander, sarskilt i de efterblivna Ianderna, och sl•utligen medelst krig
och folkhushal1ningens militaris·ering, vilka utnyHjas ·
for att trygga hogsta rnoj'liga profiter.
M.an sager att genomsnittsprofiten anda skuUe kunna
betrakt_as som fullstandigt tillracklig fOr den kapita:IisHska utvecklingen under nuvaranide forharllanden. Det ar in, ·.
te riktigt. Genoni.snitts.profiten ar den lagsta gransen fOr
r.anfabi:liteten, under den gransen blir deri kapitali:stiska
produktionen omojlig. Det vore emellertid lojligt att tro ,
aH den nutida monopolk,apitalismens magnater, nar de
roffar at si'g koloni·er, f6rslavar folk och · anstiftar krig,
skulle strava :efter •att trygga sig endast genomsnittsproqt. Nej, irt1e genorhsnittsprofiten i0ch i·ritie extraprofiten,
som i regel blott ut'gor en viss hojning utover genomsnitts-
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proHten, utan just inaximaliprofifen ar monopo:lka·pitalismens dri:vkrraft. Ju.st nodvandigheten att rna maxirnalprofit
driv1er inonopolkapitalismen till sa riskabla steg som f6rslavande och sys'terriiatisk titp1undririg av kolonier ·och
andra efterblivna lander, en rad oberoende [anders f6rvandling · ~i1l bemende lander och organisering av nya
kri1g, som ar den basta »business» f6r .den nutida kapitalismeins magna.ter for att utvinma maximalp.rofit, samt
slutligen f6rs6k att erovra ekonomiskt varldsherravalde.
.
Betydelsen av kapitalismeris ·ekonomiska grundlag
bestar bl. a. dari att den genom att bestamina altl.a de viktigaste f6reteelserna i fraga· om det kapitalistiska produkUonssattets utveckling, dess uppsvingsperioder och kriser, dess segrar och nederfag, 1de1ss f6r,delar och nackdelar
- hela 'd1es1s mots1a·gelsefiulla. utviecklingsptoees.s - D:Cksa
ger mojlighet att f6rsta och f6rklara id·em.
Har ett av tailrika »fOrvanande» exem.pel.
Kanda f6r. alla ar fakta ur ka:pitalismens historia och
praxis som visar teknikens stormande utveckling under
kap.italismen, nar kapitalisterna upptrader som den progressiva teknikens banerf6rare, som revolutionarer ii fraga om produktion•steknikens utveckling. Men aven fakta
av annat slag ar kanda, vilka visar uppbromsning i! telmikens utveckling under kapitalismen, da kapitalisterrni i
fraga om den nya teknikens utveckling upptrader som
teaktioniirer ooh inte sallan overgar till manueHt arbete.
Hur skall denna skriande motsagelSe f6rklaras? Den
kan endast f6rklaras nied den nutiida ·1rnpitalismens ekonomiska gruridfag, d. v. s. riled nodvandigheten att erhfll:.la maximalprofit. Kapitalismen verkar f6r ny teknik nar
sadan staller hOgsta p.rofit i utsikt. KapitaJlismert ar mot
ny teknik och f6r overgang till manuellt arbete~ nar den
nya tekniken inte langte staller hogsta profit i utsirkt.
Sa ligger det ·till med den nutida · kapitalismens ekonomi:ska gruridlag.
·
·
·

Existerarr en ekortomisk grundlag for sociali'smen? J a,
den existerar. Vari bestar ide vasentliga: rdragen och kraven
hos denna lag? De vasentiiga dragen och kraven hos sociaHsmens ekonomi1ska grundlag skulle kunna formuleras
pa ungefar f6lj1anrde saH: Tryggande av maximalt tillfredsstallande av hela samhallets standigt vaxande materiella
och kulturella behov medelst oavbrutien tillvaxt och .full-.
komning av den sociali'stiska produktionen pa basis av
hogsta teknik.
Salunda: I stallet f6r tryggande av maximalprofit tryggande av maxima11t tillfredsstallande av samhallets
materiella och kulturella behov; ii stallet f6r produktionens
utveckling med avbrott fran uppsving till kris och firan
kris till uppsving - oavbruten tillvaxt av produktionen;
i ,stalliet for periodiska avbwtt i tekniwens utveck!irrng, vi!~
ka beledsagas av f6rst6ring av samhallets prnduktivkraft,er - oavbruten ful!kornning av produktionen pa basis
av hogsta teknik.
Man sager att sodalismens ekonomiska grundlag iir
lagen om follclmshallningens planmassiga, proportionella
utveckling. Det ar inte riktigt. Folkhushallningens plan. massiga utveckling, f6ljaktligen ocksa folkhushallningens
planering, 'SOm ar en mer eller mindre riktig aterspeg!i'ng
av :denna lag, kan i och for sig inte ge nagonting, om
man inte vet vilken uppgift folkhushallningens planmas~
siga utveckling skall tjana, eller om denna uppgift icke ar
.klar. Lagen om folkhushallningens planmassiga utveck~
ling kan endast i ,det fa'll ge vederborli'g effekt, om det
f6religger en uppgift, pa vars f6rverkligande folkhusha!lc
riingenis planmassiga utveckling ar inriktad. Denna uppgift kart lagen om folkhushallningens . planmassiga utveckling inte uppstalla av si'g sjalv. ·Sa tnycket mindre
:kan folkhrnshallningens planering uppstalla ,den. Denna
uppgift innefattas i socialisinens ekonomiska grundlag, i
form.av de.ss.ovan klarlagda krav. Darf6r kan verkningarfolkhushallningenis planmassiga utveckria av la@rn

om
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ling fa fritt sp.elrum erndast i fall de stoder sig pa socialis"
me.ns ekonomiska grundlag .
. Vad betraff.ar folkihush!illningens planering, sa kan
den uppna positiva resultat endast om tv:a villkor beaktas:
ar arm den riktirgt aterspeglar krav;en i la1gen oni fo,Jkhushiil!nirngens .planmassi1ga utveckling, b)
den i allt rat~
tar sig efter kraven i socialismens ekonomiska grundlag.

om

8. ANDRA FRAGOR

1. Fragan om d'et kke...ekonomiska tvanget under feo~
daUsmen.
·
N aturli'gtvis spelade det icke-ekonomiska tvariget en
roll vid befastandet av die feodala god•sagarnas makt, men
det var icke det som utgjorde feodalismens grundval,
ut;;m den .feodlala jor.degendomen.
2. Fra.gan oin ko11ektivbbndehushallets pernonliga
egendom.
Det skulle inte vara riktigt att i laroboksutkastet
saga: »Varje hondehushall i kollektivbruket har ·for per~
isonHgt nyttj and·e en .ko ·och smakreatur samf fj aderrn.» I
verkligheten har bondehushaUen i kolliektivbruken som he~
kant korna bch smakreatur.en samt fjaderfana o. s. v. info
for perneinligt nyttjande utan som pe:rsonlig egendom~
Uttrycket »for petsonlig·t nyttjande» ar tydlig.en hamtat
fran Monst·ersta.dgar for lantbruksartellen. Men i Mo isterstadgar · for lantbruksartellen har gjorts ett rel. I
SSRU:s f6r:fattning, som utarbetadies med sto•me o;in1sorg,
star nagonting arinat, namligen:
;
' .
»Var'je bondehli'shall i kollektivbruket innehar... sasom
personlig egendom ett tillskottsbruk pa garden, samt boningshus, produktiv boskap, fjaderfa och smarre lant.:.
bruksirnvent1arier.»
Det ar naturligtvis riktigt. ·
Man borde dessutom 1Saga nagot utforligare att varje
kollektivbonde allt efter de lokal-a for.tiillandiena har som
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personlig egen;d.om f.ran en till !Sa ooh sa man.ga kor, Sa
ooh sa manga far, getter, svin (aven har fran - upp till,
allt efter lokala f6rhallanden) 1saimt ett obegrarisat antal
fj aderfii ( ank•ciT, gass, hons, kalkoner).
Dessa detaljer 'har stor betydelse f6r vara utlandska
kamrater, som vill ha exakt be1Sked om vad som egentligen f6rblivit personlig egenidom hos bondehushallen i kiollektivbrul\len, seda·n lantbruket 1wHektivisernts hos oss.
3. Fragan om sto.rleken av bondernas. arroendeavgifter
till .god·sagarna samt storleken av utgifterna f6r kop av
jord.
I lar:obok;mtkastet sages att genom jorderns riationalis.ering »bef.ria!des boniderna fran att betala arreniden
till god1Sagarna, om ett belopp pa ungefiir 500 miljo11er
ruhel arHgen» (man bOr saga »i guld»). Denna sif.fr:i
borde preciseras, eftersom den, synes det mi1g, in.te tar
hansyn .till a:rrerndebeta.ilninga:rna i ihefa R.yssland utan
blott i de fleista guveirnementen i R.y1ssfand. Main rnaste
darvid beakta att i en rad av R.ysslands periferiomraden
betalades arrendet in na>tura, vilket forfattarna till laroboksutkastet tydligen inte tagit hamsyn till. Vidare maste
man ·beakta att bonderna inite bara befriades fran arrendet utan ocksa fran die a-rliga utgift,ema for kop av jord.
Har man beaktat detta i Jaroboksutkastet? Det synes
mig. att man inte beaktat det, men .det bor.die man .gora.
4. Fragan om mornopolens sammarnvaxande med' sfatsap.paraten.
Uttrycket >»sammarivaxande» passar inte. Detta uttryck
pieteckna•r pa ett ytligt och beskriva:rndie satt · nanma1111deit
mellan monopol:en och staten men klarlagger inte den
ekonomiska inneborden i .detta narma:nde. Saken ar den
att undier .denna narmelseproces:S inte bara ett samman.,.
vaxande sker, utan statsapparaten underofdnas monopolen. Darf6r borde man stryka .ordet »sammanvaxande» och
ersatta det med or.den »statsapparnten und:ermdn·a,s rnonopolen»,
42

5. Fragan om anvandningen av maskiner i SSRU.
I. Iaroboksutkastet heter <let: »l SSRU anvandes
maskiner vid· aUa tillfallen nar de sparar arbete at samhallet.» Det a·r absolut inte va1d som bordie ha s:agts. F:or
<let fOrsfa sparar maskinerna i .SSRU alltid arbete at
samhaHet, och ·darfOr kanner vi inga. fall, .dar de under
SSRU :s fOrhallanden inte skillle spar a arbete at samhallet. For ,detandra s.parar maskinerna inte hara arhete, de
underlattar .-samtidigt arhetarna1s arhete, varfOr arhetarna under vara .f.Or'hallanden, i motsats till kapitalismens
forhallan:dien, mycket ·gama anvander maskiner i arbetsprocessen. ·
DarfOr horde man saga att maskiner ingenstades anvandes sa 1garna som i SSRU, darfor a:tt maskinern::i
sparar arhete at sarnhallet och underlattar arbetarnas arbete; 101ch d'arfOr att det inte finns nagon arbetsloshet i
SSRU anvander arhetarna mycket garna maskiiner i folkhushallningen.
6. Fragan ·Om arbefarkla•ssens materiella !age i de
fapitaliistiska Ianderna.
Nar man talar om arbetarklass·ens materiella lage menar man vanligen de i produktionen sysselsatta arhetar~
na och tar inte hansyn till diet mate.riella lagiet for den
s. k. reservarmen av arhetslOsa. Ar en sa·da.n installning
till fragan om arhetarklassens materiella lage riktiig? Jag
tror att den ar oriktig. Om .det existerar en reservanme av
arhetsfosa, vars medlemmar ingenting har att leva av
utorh .fOrsaljning av sin arhetskraft, sa kan de arbetslOsa
inte annat an utgora en ·<lei av arhetarklassen, men om
de hor till arhetarklassen sa kan .derns •elandiga rn.ge inte
vara utan inflytande pa det ma•teri·ella laget for .de i pr:odtiktkmen sysselsatta arhetarna. DarfOr anser jag att man
vid karnktariseringen av arhetarklassens maitefi.ella !age
i de :kapitalistiiska landerna ock$a hord,e ta· hansyn till
Ja:get for reservarmen av arbetslosa arhetai-e.
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7~ Fragan om nationalink0il11sten.
Jaig tmr att man i larnboksutkastet obetingat bi:ir
ta in ett nytt kapitel om nationalinkomsten.
8. Fragan om ett sarskilt kapitel i laroboken om Lenin
och Stalin s,om skapare av isocialismens politiska ekonomi.
· Jag anser att kapitlet »Den marxistiska laran om socialisme.n. V. I. Lel).in oich J. V. Starlin s·om skapare av
sodalismens politiska ekonomi» bi:ir utga ur laroboken.
Det behovs alls inte i laroboken, eftersom det inte ger
nagot nytt och endast fargli:ist upprepar det som sagts
utforligare i lambokens fi:iregaernde kapiteL
Va,d de i:iv:riga .frrag:ar:na betraffar, sa har jag inga a,nmarkningar till »f6rslag;en» av kamraterna Ostrovitianov;
Leontiev, SjepHov, Gatovskij oc'h andra.

9. DEN INTERNATIONELLA BETYDELSEN
AV EN MARXISTISK L.AROBOK
I POLITISK EKONOMI

Jag tror att kamraterna inte tar hansyn till hela .hety- ,
delsen av en marxisUsk larobok i politisk ekonomi. La.,
rnboken ar nodvandig inite enda·st f6r var sovjetungdom.
Dart ar sarskilt rrodvandig for kornmunisterna i alla I-an-:
det ooh for de som isympatiserar me:d kommunisterna. Vara. ·utland1ska kamrater viii veta, hur vi kampat oss .fri.<\
fran <let kapitalistiska tvanget, hur vi omgestaltat landds ekonoimi i sodalismens anda, hur vi ematt vanskap
med bonderna hur vi kunnat astad,J:mmma att vart annu
f6r kart Ud sedan fattiga 1oich s:vaga land fi:irvandlats till
ett rikt, maktigt land, vad kollektivbruken ar f6r nagot,
varfi:ir vi trots produktionsmedlens 6verfi:iring i samhallets ago inte avskaffat vampwdukUonen, pengarna, han- ..
deln '°'· .s. v. De viii veta allt detta och mycket annat inte
av ren nyfikenhet utan for att Iara av oss 1och fi:ir att u:nyttj a vata erfarenheter fi:ir sitt land. Darfi:ir har utgivandet av en g,od mar:xjstisk larobo1l< i politisk ekonomi ink
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blott inrikespolitisk utan ocksa stor internationell ibety~
'delse.
.
Alltsa behovs en liimbok siom kund1e tjarna som 'handbok fi:ir .den revolutioniira ungdomen inte bara i vart lanri
utan ocksa i utlandet. Den far inte varra fi:ir oinfangsrik, ty
en .alltfi:ir 1ornfangis.rik liirobok kan. inte vara en rhandbok
och blir svar att berniistra ooh tilliigna sig. Men den rnaste innehalla allt det viktig;aste, saviil be:triiffanid.e ekonomin i va.rt land isom kapitalismens ooh kolonialsystemets
ekonomi.
En del kamrater bar under diskussionen fi:ireslagit
att i liirnbci1ken ta upip en hiel rtad nya kapitel: ihistorikerna
·-·om:historien, politikerna - om politiken, .filosoiferna om filosofin, iekonomerna - om ·ekonomin. Men det skulle
medifi:ira att liirnboken skulle viixa till jiiUeiomfang. Det far
naturligtvis int.e tillatas. Liimboiken tilliimpar .den ihist.oriska metioden fi:ir aH illustrera .den ipolitiska elkoniomins
prioblem, men rdet bety1d1er inte att vi skall .fi:irvandla liiroboken i politisk ekonomi till en d:e elrnnomiskq, rielationerna~s historia.
· Vi ·behaver en liimbok pa 500, h6,gst 600 sidor, inte
mer. Det blir en handbok i marxistisk politisk ·ekoniolini en vacker gav'a till de unga ikonimunist•erna i alla liind1er.
For ovrigt horde en sadan liirobok, med tanke pa den
otillriickliga nivan i de flesta utliindiska kommunistiska
partiiern marxistiska utveckling, kunna var a till stor nytta
iiven f6r de iildre kaderkommunisterna i dessa lander.
10. VA.GAR ATT FoRBA.TTRA UTKASTET TILL LA.ROBQK··
I POLITISK EKONOMI

N a.gra ka,mrater har alltfor ivrigt »rnckat ner» ·pa 13.·roboksutkastet uruder diskussionen, isikiillt ut dless ifi:irfattarre for fel oah forbiseenden och pastatt att f6rsla 1get
iir misislyckat. Det iir inte riittvist. Naturligtvis finns diet
misstag ocih fi:irbiseenden i liiroboken - det finns det
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nastan alltid i ett start verk. Hur som heist med den sa··
ken - den overvaldigande majorit·eten av deltag~rna j
diskussionen iha·r lilkval erkant att lano•boksutkastet kan
tjaµstgora som grundval for ·d en blivande lar·oboken ~ch
endast behaver nagra rattelser och kompleUeringar. Man
beh6ver fa.kitiskt baira jamf6na lainoboksiutkastet med de
larobo•cker i politisk ekonomi som redan finns for att d.ra
.slutsaitsen a:tt larnboks•utkastet ar ett helt huvud hogre
an ·de existerande Iarobockerna. Det ar en stor f6rtj anst
hos laroboksutkastets. f6rfattare.
Jag tror att for att f6rbattra Iaroboksutkastet borde en inte alltfor talrik kommission tillsattas i vilken bor
inga inte blott Iarobokens forfattare och inte Mott anhangare av majoriteten bland diskusisi·onsdeltagarna utan
ocksa motstandare till denna majoritet, haftiga kritiker 3.V
lamboksutkastet.
Det vore oicksa bra att ta med i kommis.sionie:n en erfaren statistiker for att lwntrollera siHrorna och komplettera f6rslaget med nytt statisti:skt material samt en erfa~
ren jurist for att granska formuleringarnas exakthet.
'Kommission~ns medlemmar borde for en itid befrias
fran varje annat arbete och bli helt sakerstallda i m~teri
ellt hanseende, sa att de helt kunde agna sig at -arbetet
pa Iaroboken.
Dessutom bot.de man tillsatta en redakUons.kommission, lat os:s saga pa tre man, for att slutredigera laroboken. Detta behovs ocksa ·f6r att uppna enhetlighet i stil:en,
na·got s.om tyvarr saknas i Iaroboksutkastet.
Pris.ten for. att framlagga den fardiga Iarohoken in:f6r
CK '--- ett ar.
.
1

I februari 1952.

]. Stalin.

SVAR TILL KAMRAT
ALEXANDER ILJITJ NOTKIN
Kamrat Notkin!
J a,g ha!r inte skyndat med svariet, da jag irite a.niser
de fragor Ni stallt vara bradskande. Sa .mycket mer s·om
diet finns andra fragor, .fra.gor av bradskande karaktar,
vilka helt naturligt avleder uippmarksamheten fran Ert
brev.
Jaig svarnr punkt f6r punkt.
Till for st a punkten.

I »Anmar.kningarna» ingar den kanda satsen, att samhallet kke ar makt!Ost gentemot vetenskapens !agar, att
mannis1koma, sedan .de lart 'kanna de ekon1omiska lagama,
kan utnyttja .dem i samhallets intresse. Ni pastar att denna sats inte kai:t utsitrackas till andra. samhallsfio•rma.tioner, att den kan galla endast under SQcialismen och lmmmunismen, aitt den spontana kara.ktanen hos de ekonomiska processer'na exempelvis under. kapitalismen i·nte ger
samhaUet mojlighet att utnyttj a de ekonomiska lagarna
i samhallets intres·se.
Det 'ar oriktigt. Urnder .den bongerliga reV1olutimens
epok utnyttjade bourgieoisin eX:empelvis i Frankrike mot
feodalismen den kanda lagen om produktions.fonhallandenas ovillkorliga overensstammelise med prnduktivkrafternas karaktar, ·den O!Tilsti:irtade de feodala produktfom,..
fi:irhallandena, skapade nya, bo,ngerliga prodruktionsfor-
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hallanden och bringacLe desisa produkltionsfOrihall.anden i
overensstiimmelse med karaktiiren hos de produktivkrafter, som viixt upp i .feodalsystemets skot.e. Detta 1gjorde
bourgeoisin inte pa grund av att den besatt siirski.lda talang;er, utan emedan den var vitalt intress·erad 'hiirav.
Feodalherrarna gJorde motstand mot detta, inte pa grund
av sin inskriinkthet, utan emedan 1de var vitalt intresserade av att 11indr? .fi:irverkligandet av denna Jag.
.
Detsamina bor isiigas om den sia.cialistiska revolutionen
i vart land. Arbetarklassen utnyttjade lagen om prnduktionsfi:irhallandienas ovillkorliga overiertsstiiminelise med
-produktivkrafternas kara:ktiir,. omst6rtad1e de bo1rgerHga
produktionsf6rhallandena, skapade nya, sodalistiska pr·oduktionsforhallanden och bringade dem i 6verensstiimm~lsg we.d produktivkrafter:nas karaktiir. Den formadd·e
gor.a .detta, inte pa grund av att .den besatt 'Siir.skilda talang.er, utan emed·an den var. vitalt intresiserad. hiirav.
Bourg.eoisin, som redan hunnit f6rvandlas fran den avancerade kraft, som den var vid den borgerlig.a revoluUonen~
gryning, till en kontrarevolutioniir krnft, motsatte ·sig pa
·am ~:~tt att d·enna lag geriomfi:irdes ~ ·d1en .gjor.de mot- .
stand, inte emedan den var .oorganisernd :och inte ieme·dan ·de efoonomiska processernas spontana karaktiir drev
d~n till motstand, utan huvudisakligen dar.fi:ir att den var
vitalt intres·serad av att denna lag inte gienomf6rdes.
Folj aktligen:
.
. .
l. Utriyttj an diet av de ekornomiska pwcessema, de efoon6miska l<J.gama i samihiillets intresse ager i en eller annan grad rum inte endast under sodalismen. och kommunisim~n, . ubri :01cll<Sa undier a1ndra formationer.
·
2..Utnyttjandet av de ekonomiska lagarna har i ett
klassamhiiHe allHd och overallt eri .kla'Ssmiissig bak- •
gru.~d, varvid banerf6raren f6r de ekonomiska lagarnas
ufnyttjande i ·.samhiillets intr.esse alltid och overallt ar
den avancerade kl1a'Ssen, medan .de bort.doende klass·e:ma'
got m~tstand mot ·ddta.
·

48

Skillnaden harvid mellan a ena s.idan prnletariatet och
a .den atndra ovriga klasser, som nagon' gang under historiens gang foretagit omvalvninga1r i pr.oduktio1nsforhallandena, bestar i att pl'oletariatets klassintresisen sammansmaUer imed den overvagande samhallsmajmitetens
· intressen, ty proletariatets revolution innebar inte att en
eller annan utsugningsform avskaffas utan att all utsugning. avskaff as, medan de andra klas1Semas rev·olutioner
endast avskaffade en eller annan utsugningsform •O;()h
stannade inom ramen for deras snava klassbetonade intressen, som star i motsattning till samhallsmajoritetens
intre1Ss·en.
I »Anmarkningarna» talas .det om den klas·smassiga
bakgmnden vid .utnyttj andet av de ·ekonomiska fa.garria i
samhaUets intresse. Det heter dar att »till skillnad fran
naturvetenskapens lagar, dar upptad<'ten och. tillamp,
ningen av en ny lag forsiggar mer eller mindre friktio:rusfritt,. stater pa ·det ekonomiskia omrMet upptacklten
oc.h tillampningen av en ny lag, som inkraktar pa bo1rtdoend1e samhallskraftens intres:sen, pa .starka1Ste motstand
fr an de·ssa kra.fter». Detta har Ni emellertid irnte ·beaktM.
Till andrn punkten.

Ni :pastar att produktionsf6rhallandena kan bringas i
full ov'erensstainmelse med produktivkrafternas. karaktar
endast under sodalisme,n och kommunismen, men att under· andra formaUoner endast en oflll11Stiindig overensstiimmelse kan uppnas.
Det ar inte rikfi.gt. Under epoken efter den borgerliga
revolutionen, da bourgeoisin krossat de f.eodala produktionsforhallandena och upprattat borgerliga produktions. ~f6rhallanden, fo11ek!om .det utan tviviel perioder, da 'de borgerliga produktionsfi:irhalland·ena .fuUstandigt motsvarade produktivkrafternas kamktar. I motsatt. fall skulle kapitalismen inte ha lmnnat utveckl.as sa snahbt som den
. utveckl1ad:es eflter .den bargerliga revolutibneri.
4-1413
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Vidare, man :far inte uppfatta orden »full overensstammelse»> i ahs1olut mening. De far inte uppfattas sa,
att <let under socialismen alls inte skulle fOrekomma att
produktionsforhallandena sa1cka1r efter pnj,duktivkmft,ernas
tillvaxt. Prnduktivkrafterna a·r produktioriens mest rorliga .
och revoluUonara krafter. De gar obestridHgt fOre pro.,.
duktionsfOrhallandena aven under sodalismen. Prn:Jduk- .
tionsfOrhallandenia 1omvandlas fOrst efter nagon_ tid i
anpass:ning till produktivkrnfternas ka:raktar.
Hur skall man i sa fall fOrsta orden »full overens1stammelse»? De bor fOrstais sa, att det under 1s.odalisimen
vanligen inte kommer till kanflikt mellan produktiiornsforhallandena och produktivkraHerna, att siamhaUet har mojlighet a1tt i ratt tid bringa -de efterbfoma produktionsfOrhallandena i overensstammelse med produktivkrafternas
karaktar. Det socialistiska samhallet har mojlighet att gora detta, emedan inga bortdoende klasser som kan organisera motstand ingar i det. N aturligtvis kommer det aven
under socialismen att finnas efterblivna och troga krafter; .
som inte fOrstar att produktionsfOrhallandena nodvan"
digtvis maste andras, men dem blir -<let naturligtvis liitt
att overvinna utan att Iata det komma till konflikt.
i

Till tredje punkten.

Det framgar av Ert resonemang, att Ni betraktar de
produktionsmedel 1och framfor allt die pro:dukUonisriedskap,
Som framsfalles av vara nationaliserade fOretag, S•Om
va,ra.
- Kan :man i vart sodalistiska syst•em betrakta produk-:
tionsmedlen som var a? Absolut inte, enligt min mening. •
En vara ar ett pmdukHon-salster s-om saljes till forsta
basta kund, varvid varuagar:en vid varans fOrsaljning fOrlorar aganderatten.till den, medan koparen blir varans
a:gare -och kan aterforsalja eller belana den eller lil.ta den
ruttna. Passar denna definition in pa produktion1smedlen?
Det ar klart att den inte gor -det. .For de~ fOrsta »saljes:>.
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produktiohsmedlen 'inte tiill fOrsta basta kund, de »saljes»
inte ens till kollektivbruken, staten endast Jo·rdelar d·em
bland sina f6rretag. For det andra f6rlorar produktionsmedlens agare, staten, i ingen man a..ganderatten tiII prod11ktionsmedlen da den overlamnar dem till ett eIIer annat foretag, utan bevarar den tvartom ,i full utstriickning.
FOr det tredje blir direktorerna for 1de foretag, som erhallit
ptoduktionsmedd fran staten, pa intet siitt iigare till .dem,
utan de godkannes tviirtom som S·ovjetstat.enis ombud ·flir
nyttjande av produktionsmedlen i enlighet med de av stat.en f6reskrivna planerna.
S.orm vi !Ser kan prorduktionsmedlen under vart system absolut inte hiinforas till varnrnas kategori.
Varf6r talar ma•n i sa fall 1om .produkHonsmedlens vardie, deras sjiilvlmstnader, deras pris m. ·an.?
Av tva ·orsaker.
For det f6rsta ar det nOdvandigt for kalkyleri.ngen, for
riikenskapsforingen, for att faststiiIIa om f6retagen ar rantabla eller oriintabla, for revision och kontroll over foretagen. Men detta iir endast den formella sidan av saken.
For det andra ar ·det ,n6dvandigt f6r att i utrikeshandelns intresse genomf6ra forsa1jningen av produktionsmedel tiII andra stater. Har, pa utrikeshandelns omrade, men
endast pa detta omrade ar vara produktionsmedel verkligen varor, som vierkligen saljes (utan citationstecken).
Det framgar saledes, att de produkUonsmed·el som
framstiilles av vara foretag, pa utrikeshandeLsomsattningens ounrad·e hevarnr egenskapen av varor i egentlig sa·val som i formell mening, medan produktiionsmedlen pa
den ekonomiska inrikesomsiittningens omrade f6rlorar
egeriskapen av varor, upphor att vara varor, utgar fran
viirdelagens verkningssfii.r ooh endast bevarar den yttre
forhien av varor (kalkylering o. d:).
· Hur skall .denna ·siiregenhet f6rklaras?
Sakerr iir den att·den ekonomiska utvecklingen under
va·ra sodalistiska .f6r'halfanden frlte f6rsiggar i form av
1
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omvalvningar utan i .form av sucoessiva forandringa'l.", da
det gamla inte helt enkelt definitivt avskaffas utan anpassar sin natur till det nya och endast bibehaller sin form,
och da det f!Ya inte helt enkelt fOrintar det gamla utan tran-'
ger in i dieil: gamla, andrar dess natur ooh ·dess funktioner,
varvid ·det inte slar sonder ·dess form utan utnyttjar den
for det nyas utveckling. Sa forhaller det sig info' endast
med varorna utan aven med pengarna i var ekono1111iska
omsattning1 och likasa med bankerna som, i det de forlorar sina gamla funktioner och ·erballer nya, bevarar den
gamla formen som utnyttjas av det socialistiska systemet.
Om man betraktar sakeri fran en formell synpunkt,
· utifran ·de prn•cesser som fOrsiggar pa Ioreteelsernas yta,
kan man kiomma till den D1riktiga islutsatsen, att kapitailismens kategorier skulle fOrbli i kraft i vart naringsliv. Men
·om ma!Il tillampar den marxisUska analysen, som strikt.
skiljer mellan .den ekonomiska prorces·siens innehall och
dess form, meUan de pa .djupeit venksamma utv•ecklings·pwoesserna .och de ytliga ·fOreteelserna - da kan man komma
till den enda rikUga slutsatsen, att det som hos oss aterstar av kapital·ismens gamla kategorier huvudsakligen
ar f.ormen, det yttre utseendet, medan .de till sitt vasen
undergatt en genomgripande forandring i anpassning lill
den socialistiska folkhusballningens utvecklingskiav.

!
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Till fjarde punkten.

Ni pastar att vardelagen utovar en roeglerande inverkan pa priserna pa de »produkUonsmedd», som framstalles i lantbruket och avlamnas till staten tHl bestamda an'",;
ska.ffningspris·er. Harvid ni.enar Ni sadana »produ.ktionsmedel» som ravaror, exempelvis bomull. Ni kunde tillag-'
ga aven lin, ylle oc'h ovriga ravaror fran lantbruket.
Det bor framst noteras att lantbruket i .detta fall inte
fra.nstaller »produktionsm'edel», utan ett av produktionsmedlen, namligen ravarnr. Man far inte leka med or.diet
»produktionsmedel». Nar marxister talar om produkUon
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av prnduktfonsmedel, har de framst i sikte produktionen
av produktionsredskap - ·det som Marx kallar »de me- .
kaniska arbetsmedlen, vilka. man tillsammans kan kal!a
produktionens skele.tt 1och muskelsystem» ·som utgor »karaktii:rsdragen f6r en bestiimd samihalleHg prnduktionsep·ok». Att satta likhetstecken mella:n en del av pwdiuktionsmedlen (ravarorna) oich produktionsme1dlen, produktionsre·dska.pen i1ma1k111ade - betydier att f6r.ga sig mot
i.na.rxislinen, ty marxismen utgar Uran att produktionisredskapen spelar den avgorande wllen 1gentemot alla andra
produktionsmedel. Alla vet, att ravarorna i och .f6r sig inte
kan framstiilla 1produktionsredskap, aven om vissa slags
ravaror ar nodvandiga som material for produktion av
pnoduktionsredskap, medan i-ngen ravara kan framstallas
utan pro·duktionsredskap.
Vidare. Ar vardelagens inverkan pa pris·et pa de ravaror, sio1Ji1 framstiilles i lantbruket, en reglerande inverkan,
sa.som Ni, kamrat Notkin, pastar? Den skulle va:ra reglerande, om priserna pa lantbruksravar.orna hade »fritt»
s1pel hos oss, om lagen om kcmkurrens .och produkHonens
anarki verkade hos oss, om vi inte hade planhushallning,
om inte •pwduktionen av rava.ror 1reglerades .g.errl'Om en plan.
Men eHersom all a dessa »om» saknas · i vart folkhushall-.
ningssyistem, sa kan vardel.a-gens inverkan pa la1fftbruksravarnrnas pris ahsolut inte vara riegleraindie. For diet
forsta ar priserna pa lantbruksravaror hos oss fasta, fixernd·e. genom em pfan och inte »fria». For .de:t andra bestiimmes ornfattningen .a.:v pr.oduktiorten 1av lantbmksravaror · inte spontant och inte av nagra tilHalliga element,
utan av en plan. For det tr·edje ar d1e pfloduktionsredskap,
som behovs for produktion av lantbruksiravaror, inte koncentrerade i handerna pa enskilda personer eller grupper,
utan i statens iharider. Va.d · aterstar da av vardelagens
reglernnde rnll? Deit visar sig att vardela1gel1l sjalv r;egleras ·av ovan namnda fakta, som ar · kannetecknande for
den sodalistiska pr.odltktionen,
1
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Dei1: kan siHedes inte fornekas, att viirdelagen paver,
kar prisbitdningen pa lantbruksravaror, att den utgor en
av faktorerna hiirvid. Men iinnu mindre kan det fornel<ias,
att denna paverkan inte iir ·och inte kan vara reglera.nde.
Till femte punkten.

Pa tal om den sodalistiska .folkfo.lshallnirigens riirntabilitet bestred jag i mina »Anmiirkningar» vissa kamraters pastaende, aH eftersom var plaristyr-da folkhushall- ,
ning inte ger storre foretriide at riintabla foretag och tilllater att det vid sidan av dessa f6retarg iiven finns sadana
som icke iir riintabla, sa skulle den diirmed sla ihjiil sjiilva riintabilitetsprindpe.n i hushallningen. I »Anmiirkningarna» heter det att riintabiliteten ur enskilda foreta·gs och
prod:ukUonsgrenars synvinkel inte alls kan uthiir-da nagon jiimf6relse med .den h6gsta fornn av riintabilitet, som
den socialistiska produkUonen skiinker oss genom atl
sky·dda os.s l!TIIO't 6verprodukUornskriser och trygga. orss en
oavbruten produktions6kning.
Det skulle dock vara .oriktigt att hiirnv dra ·den slutsatsen, att enskilda f6retags och prnduktionsgrenars riintabilitet inte har nagot siirsknt viirde ocih att man inte behaver agna den stor uppmiirksamhet. Det iir naturligtvis .
fel. De enskilda f6retagens ·Och pwduktionsgrenarnas
riintabilitet rhar en mycket stor betydels·e f6r var prodlikti·ons utveckling. Den maste tas med i beriiknin:gen saval
vid planeringen av uppby.gget s·om vid .planeringen av
prordiuktionen. Det ar var ekonromiska verksamhets abc
undier nuvara1rndre utve1cklingsskede.
Till sjiitte punkten.

Det ii·r oklart, hur man bor f6rsta Era ord betriiHande·
kapitalismen: »starkt ·deformerad utvidgad pr:oduktion».
Det bor ,sagas, att dylika pfioduktioner, och till pa kopet ·
ittvidgade, 6verhuvud taget inte existerar.
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Det ar uppenbart, att den kapitalistiska utvecklingen
komrner att bibehalla sin cykliska karaktiir - prnduktionen:s okning •och .rninskning - aven sed'an varlids.rnarknaden sonderfallit ·och den sfiir, dar ·de kapitalistiska huvudlandema (USA, Erngland, Frankrike) kam siitta in sina
krafter fOr att utnyttja varldsresunserna, borjat krympa.
Men produkUonsokningen i dessa liinder komrner att fOrsigga pa en hoptrangd bas, ty produktionsvolyrnen i dessa lander kommer aH min:ska.
Till sjunde punkten.
Det kapitalistiska varldssyistemei:s aUrnarnrna kris borj ade und•er det forsta varldiskrigets iperiod, sarskilt till
fOljd av att Sovjetunionen foll bort fran det kapitalistiska
systernet. Det var den fOrsta etappen i den allrnanna krisen. Under d-et andra varldskrigets period utvecklad·e sig
den :allrnanna krisens andra etapp, sarskilt sedan de fol\:demokratiska: liirndiern:a i Europa och Asien fallit bort .fran
<let kapitalistiska syisternet. Den fOrs.ta krisen under fOrsta
, va.rldskrigets 1p.eriod och den andra krisen undier andra
varlidskrigets period bor betr.aktas inte sorn enskliid.a, fran
varandra IOsryckta, .sjalvstandiga kriser, utan sorn utvecklingsefapper i det kapitaHstiiska varldssystemets allmanna 1kris.
Ar varldskapitalismens allmanna kris en enbart politisk eller en enbart ekonomi:sk kris? Varken det ena eller
det andra. Den ar en allrnan', d. v. s. allsidig kris i:nom .det
kapitalistiska varldssysternet, vilken omfattar bade ekoriorniri och politiken. Harvid ar det klart, att till grund fOr
den ligger a ena sidan den alltmera fortskridande uipplOsningen iniom kapitalismens ekanorniska varldssyste:rn och.
a andra sidan den vaxande ekonomiska makten hos de
liinder som fallit bart f.ra·n kapitalis:men - SSRU, Kina
och andra fo.U~demokra.tiska liinder.

].Stalin
21 april !G52.

OM KAMRAT L. D. JAROSJENK.OS
MISSTAG
For en tid sedan erholl medlemrriarna i SUKP (b) :s
Centralkommittes Politiska byd.. ett brev av kamrat
Jarosjenko, daterat den 20 mars i ar, vati han beror eft
antal ekonomiska fragor, som dryftades under den bekanta novemberdiskussionen. I brevet klagar <less f6rf attare over att kamrat Jarosjenkos »standpunkt inte fun.
nit nagot gehor» i de huvudsakliga sammanfattande dokumenten rorande diskussionen och inte heller i kamrat
Stalins »Anmarkningar». Skrivelsen innehaller dessutom
ett f6rslag fran kamrat Jarosjenko att ge honom tillstand
att under loppet av ett eller halvtannat ar utarbeta »So~
cialismerts politiska ekonomi» och att for detta andamal
ge honom tva medhjalpare.
Jag tror att man nog bor granska bade kamrat Jarosjenkos klagomal och ha.us f6rslag och se vad de gar ut pa.
Vi borj ar med klagomalet.
Vari bestar alltsa kamrat Jarosjenkos »standpunkt»,
sorh inte fann nagot gehor i de ovannamnda dokumenten~
I

KAMRAT JAROSJENKOS VIKTIGASTE MISSTAG

Om man skall karakti:irisera kamrat Jarosjenkos
standpunkt med ett par ord, sa bor det sagas att den ar
omarxistisk - saledes djupt felaktig.
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Kamrat Jarosjenkos viktigaste.·misstag bestar I aH
haff avviker fran marxismen i fragan om produktivkrafternas och produktionsf6rhallaiidenas roll i samhanets
utveckling, att han i hogsta grad overdriver prbduktiv-·
kraHernas roll och likasa i hogsta grad reducerar produktionsf6nhallandenas roll ·och slutar med att f6rklara,'
att produktionsf6rhallandena under socialismeri utgor eri
del av produktivki:afterna.
Kamrat J arosjenko gar med pa att tillmiita produk•
tionsf6rhallandena en viss roll da det racier »antagonistiska kiassmotsiittningar», eftersom ptoduktiorisf6rhallah~·
dena i detta fall »star i motsattning till produktivkrafternas utveckling». ·Men denna roll inskranker han till ert
negativ roll, rollen av en faktor som hammar produktivkrafternas utveckling och fjattrar deras utve ckling. N agra
andra funktioner, nagra positiva funktioner ser 'kamra1:
Jarosjenko inte hos produktionsf6rhallandena.
Vad betraffar det socialistiska systemet, dar det inte
li:ingre finns »antagonistiska klassmotsattningar» och
dar produktionsf6rhallandena »inte 'liingre star i motsattriihg till produktivkrafternas utveckling» - sa anser
kamrat J arosjenko, att produktionsf6rhallandenas sj alv~
standiga roll har fullstandigt f6rsvinner, att produktiortsf6rhallandena upphor att vara en allvarlig titvecklirigs•
faktor och att de absorberas av produktivkiafterna som etl
del av ·det hela. Under sodalismen, sager kamrat J arosjenko, »ingar manniskornas produktionsf6rhallartden i
prnduktivkraftern1as organisation som ett medel, en be-·
stahdsdel av denna mganisation». (Se kamrat J atosjen·
kos brev till CK:s Politiska byra.)
·
Vil ken huvuduppgift skuHe i sa fall tillkomma S.6cia:.
iismens politiska ekonomi? Kamrat J arosjenlm svarar:
»Huvudproblemet for SodaHsmens politiska ·ekonorni bestar darf6r inte i att undersoka produktionsf6rhaHandena
mellan manniskorna i det socialistiska sarnhallet, idafi·
i att ut~rbeta och utveckla en vetenskapHg teori orrt prci.
1
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duktivkrafternas organisation i den samhalleliga produktiqnen, en teori om planeringen av folkhushallningens
utveckling.» (Se kamrat Jarosjenkos tal vid diskussionsplenum.)
Detta forklarar egentligen vaiffi:ir kamrat Jarosjenko
inte intresserar sig for s-iidana ekonomiska fragor ri:irande
det socialistiska systemet som forefintligheten av olika
egendomsformer i vart naringsliv, varucirkulaUonen; vardelagen m. fl., vilka han anser vara underordnade fragor
som endast utli:iser skolastiska tvister. Han sager rent ut,
att i hans Socialismens politiska ekoriomi »tvisterna om
den roll som til'lkommer den ena eller andra kategorin
av socialismens politiska ekonomi - varde, v.ara, pengar,
ki::edit o. a .. - vilka hos oss ofta antar en skolastisk ka.
rakt3.,r - ersattes med sunda resonemang betraffande en
rationell organisation av produktivkrafterna i den sam.
halleliga produktionen och en vetenskaplig motivering for
denna organisation». (Se kamrat Jarosjenkos tal i diskussionsplenums sektiori.)
·
Saledes en politisk ekonomi utan ekonomiska problem.
Kamrat Jarosjenko tror att det racker med att fa till
stand en »rationell organisation .av produktivkrafterna»
fi:ir .att i:ivergangen fran socialiismen till kommunismen
skulle fi:irsigga utan sarskilda svarigheter. Han anser
detta vara fuHt tillrackligt for i:ivergangen till kommu ...
nismen. Han forklarar rent µt att »under socialisinen ut~
mynnar huvudkampen for det kommunistiska samhallets
uppbyggaride i en kamp for riktig organisation av produktivkrafterna ioch deras rationella utnyttjande i den
samhalleliga produktionen» (se talet vid diskussionsple.
num). Kamrat Jarosjenko forklarar hi:igtidligt: »Kommunismen ar hi:igsta vetenskap'liga organisation av produktivkrafterna i den samhalleliga produktionen.»
Det visar sig sii:ledes att <let vasentliga i det kommu-.
nistiska systemet ar uttomt i och med en »rationell organisation av produ~tivkrafterna».
·
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Av allt detta drar kamrat Jarosjenko deri slutsatsen,
att det inte kan finnas en enhetlig Politisk ekonomi fOr
alla samhii'llsformationer, att det maste finnas tva politiska ekonomier: en for de fOrsocialistiska samhallsformationerna, vars studieobjekt ar manniskornas produktionsf6rhallanden, och en annan for det socialisHska systemet,
vars studieobjekt skall vara inte produktiortsf6rhallandcna,
d. v. s. de ekonomiska f6rhallandena utan fragorna angaende den rationella organisationen av produktivkrafterna.
Detta ar kamrat Jarosjenkos standpunkt.
Vad kan man saga om denna standpunkt?
For det forsta ar det oriktigt, att produktionsf6rh3.Handenas roll i samhallets historia inskrankes till rollen av
en hamsko, som fjattrar produktivkrafternas utveckling.
Nar marxister talar om produktionsf6rhallandenas ham.
m:ande roll, menar de inte vi'lka pri0duktionsforhallandeh
som heist ufan endast de ganila produktionsfOrhallandena, ,som inte langre motsvarar produktivknafternas tillvaxt och f61jaktligen hammar deras utveckling. Men ut6V'er de gamla pwduktionsf6rhallandena finns det s·om
hekant nya produktiorisforhallanden, som avloser de gamla. Kan mah saga, att de nya 'produktionsforhallandenas
roll utmynnar i rollen att vara en hamsko pa ·produktiv~
krafterna? Nej, det kan man inte. Tvartom, de nya produktionsforhallanid:erna ar den huvudsakliga och avgomnde
kraft, som egentligen bestammer den fortsatta och 1dartill
maktiga utvecklingen av produktivkrafterna, och utan dem
ar prnduktivkrafterna domda att vegetera, som faHet £6r
narvarande ar i de' kapitalistiska liinderna.
lngen kan hestrida den kolossala utvecklingen av produktivkrafterna i var sovjetindustri under f;~marsplaner
na. Men denna utvecklihg skulle inte ha ii.gt ·mm,
darest vi inte i oktciber 1917 hade ersatt de gamla,
kapitalistiska produktionsf6rh3.llandena med nya, socialistiska prodliktfonsfOrhallanden. Utan denna omvalvning i
vart lands produktionsforhallanden, dess ekonomiska f6r-
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hallartden, skulle produktivkrafterna hos oss vegetera pa
sarhma siitt 5oni de nu vegeterar i de. kapitalistiska liinderria.
·
lngen kan bestrida den kolossala utvecklingen av
produktivkrafterna i vart lantbruk under de senaste
20~25 aren. Men denna utveckling skulle int,er ha iigt
rum, .darest vi inte pa 30-talet hade ersatt de ga.mla, ·
kapitalistiska produktionsforhallandena pa landsbygoen
med rtya, kcillektivistiska produktionsforhallanden. Utan
denna produktionsomviilvning skulle produktivkrafterna
i vart lantbruk vegeteta pa samma siitt som de nu vegeterar i de kapitalistiska liihderna.
De nya produktionsforhallandena kan naturligtvis inte ·
f6rbli och forblir inte evigt nya, de borjar bli gamla och
komma· i rhotsiittning till produktivkrafternas fortsaHa
utveckling, de b6rjar forlora rollen att vara produktivkrafternas huvuddrivkraft och forvandlas till en hiimsko
fOr dem. I stiillet for dessa produktionsforhallanden, so_m
red.an blivit foraldr.ad,e1, trader da nya produktionsforhal-landeri, vilkas roll bestar i att vara huvuddrivkraft for
produktivkrafternas fortsatta utveckling.
Denna siiregenhet i produktionsforha.Uandenas utvecl:<Hng - fran .att var.a en hiimsko pa produktivkra.fterna till
att bli huvuddrivkraften for deras framatskridande, och
fr an att vara huvuddrivkraft till · att bli en hiimsko pa
produktivkrafterna - ar ett av den marxistiska materia-,
listiska dialektikens viktigaste element. Det vet nu t. o. m. ·
alla nyborj are i marxi1smen. Det visar sig att kamrat
Jarosjenko inte vet <let .
. For det andra iir det oriktigt, att produktionsforhallandenas, d. y, s. de ekonomisfoa forhallandenas sjalvstan~
di ga. roll f6rsvinnet under socialismen, att produkttons 7
forhallandena: absorberas av produktivkrafterna, 'att den
samhalleliga produktionen under socialismen utmynnar
Lorgimisation av ptoduktivkrafterna. Marxismert betrak":
t1lr d~ri samhiilleliga produktionen som en helhet,_ vilken
1

6()

bar tva oskilj aktiga sidor: samhiillets produktivkrafter
(samhiillets forhallande till n,aturkrafterna, i kampen med
vilka <let utvinner de nodviindiga mtlteriella nyttigheterha) och produktionsforhallandena (rrtiinniskornas forhal.
lande till varandra i ·produktionsprocbssen). Detta iir tva
olika sidor av den samhalleliga prodthkHonen av,en om de
iir oupplosligt f6rbundna med varanclra. Och just diirfot
att de" utgor olika sidor av den samh~lleliga produktionen
kan de paverka varandra; Att pasta
den ena av dessa
sidor kan absorberas av den andra i0<!:h forvandlas .till en
bestandsdel av den ~ betyder att pa det allv·arligaste
f6rga sig. i::iot marxismen.
I
.
.
,
Marx sager: · - ·
I
·
»l produktionen inverkar mannislforna inte endast pa
naturen, utan ocksa pa varandra. D~ producerar endast
de samverkar pa ett besta;mt siitt och omsesigenom
digt_ utbyter sin verksamhet. For att lproducera trader de
i bestiimda
f6rbindelser· och f6rhallanden till varandra,
r:
och endast inom dessa samhalleliga f6rbindelser .och f6r hallanden ager deras inverkan pa ndturen, ager produktionen rum.» (Se »Karl Marx cch Fri~drich Engels», b. 5,
s. 429, ryska.)
·
I
Saledes bestar den samhalleliga wroduktionen av tva
sidor vilka, ehuru de ar ouppl6sUgt 1forpundna med varandra, likval a.terspeglar tva. l:ed av I olika forhallanden:
manniskornas· forM!'lan-den till natmen (produktivkrafterna) och maimiskornas f6rhallande~ till vanrndra i produktionsprocessen (produktionsf6rhallandena). Endast
oin' bada sidorna av produktionen air f6rhanden har. vi
en samhaHelig produktion, likgiltigt dm fragan gaUer det
socialistiska systemet eller andra s!amhallsformationer.
K:amrat Jarosjenko ar synbarliged inte fullt ense med
Marx: Han anser att denna Marx' sat~ inte kan tillampas
pa det socialistiska systemet. Just dkrf6r reducerar han
problemet om Socialismens politiska ~konomi tm ilppgiften · atit rationellt organisera - pl'oqutktivkrafterna ·och
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avfardar produktionsf6rhallanderia, de ekonomiska forhallandena samt 16srycker produktivkrafterna fran dem.
I stallet f6r en marxistisk Politisk ekonomi blir resultatet f61j aktligen hos kamrat J arosjenko nagonting i stil
med Bogdanovs »Allmanna organisationsvetenskap».
Saledes tar kamrat Jamsjenko fasta pa den riktiga
tanken, att produktivkrafterna ar produktionens mest r6rliga och revolutionara krafter, men han leder den vidare
till det absurda, ti'll f6rnekande av produktionsf6rhallandenas, de ekonomiska f6rhallandenas roll under socialismen, varvid resultatet hos honom i stallet f6r en blodfull
samhaHelig produktion blir en ensiidig ·oich mager produktionsteknologi - nagonting i stil med Bucharins »samhalleliga · organisationsteknik».
Marx sager:
»l sitt livs samhalleliga produktiron (id. v. s. i produktionen. av de materiella nyttigheter, som ar nodvandiga
for manniskornas liv - J. St.) traid·er manniskorna i bee
stamda, n6dvandiga, av deras vilja oberoende forhallanden, produktionsforhallanden, som motsvarar ·ett bestamt
utvecklingsskede av deras materiella produktivkrafter.
· Summan av dessa produktionsf6rhallanden bildar samhallets ekonomiska stru:ktur, den 1reella basis, pa vilken
en juridisk och politisk 6verbyggnad reset sig och som
motsvaras av bestamda former av det samhalieliga medvetandet.» (Se f6rordet till »Till kritiken av den politiska
ekonomim>.)
Det betyder att varje samhallsformation, det socialistiska samhallet imaknat, har sin ·egen ekonomiska basis,
bestaende av summan av manniskornas produktionsf6rhallanden. Den fragan reser sig - hur sta-r det till med
det socia'listiska systemets ekonomiska basis hos kamrat
Jarosj eriko? Som bekanthar kamrat Jarosjenko redan rlikvid·erat produktionsforhallandena under socialismen sasom ett mer eller mindre sjalvstandigt omradle 01ch inlemmat <let lilla som aterstod av dem i organisaUonen av pro1
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dilktivkrafterna. Man fragar sig- ht det socialistiska
::iystemet en. egen ekonomisk basis? Dkt ik uppenbart att,
eft~rsom produktionsf6rhallc:mdena un~er socialismen f6r.
svunnit som en mer eller mindre sja[vstandig kraft, det
sociaHstiska systemet blir utan egen iekonomisk basis. ,
Saledes ett socialistiskt system utan egen ekonomisk
basis. Det blir en tamligen komisk hi~toria ...
· Kan det 6verhuvud taget iinnas ettj samhallsskick utan
egen ekonomisk basis? I\amrat Jar°Fjenko anse~ tydli:anser att
gen att det ar mojHgt. Naval, men marxismen
I
dyUka samha'llsskick inte existerar. · I
·
. Slutligen ar det inte riktigt, att kommunismen ar en
· rationell organisation av produktivkrkfterna, att det va.
sentliga i det kommunistiska syste9et ar uttomt i och
med en rationell organisation av proi:iuktivkr-aftema, att
man bara behaver organisera produktivkrafterna rationellt f6r att utan sarskilda svarighete~ kunna overga till
kommunismen. I var litteratur firms det en annan definition, en annan formel f6r kommunisfien; · namligen den
leninska formeln: »Kommunismen ar sevjetmakt plus hela
landets elektrifiering.». Kamrat Jarosjenko tycker synbarligen inte om den leninska formeln, oth han ersatter den
med sin egen hemgjorda formel: »Konhmunismen ar hogsta vetenskapliga organisation av I produktivkrafterna
i. den s amhaTleliga prodtiktionen.»
I
. For det f6rsta ar det ingen som I vet, vad denna av
kamrat JarosJenko uppreklamerade >(hogsta vetenskap.
liga» eller »rationella» organisation '~V produktivkrafterna innebar och vad dess konkreta innehall ar. I\amrat
Jarosjenko har dussintals ganger upprbpat denna uppdiktade formel i sina ta! vid plenum, i di~kussionssektioner
na och i sitt brev till Politiska byrank medlemmar; men
han. har ingenstades ens med 1ett ·ord fSrsokt klargora hur
man egentligen bor f6rsta den »ratio,ella organisation»
av .produktivkrafterna, som pastas orp.fatta allt det va.
sentliga i det kommunistiska systemetl
1

63

I

· For det andra, om man llll skall valja mellan de bada
formlerna, sa bor man inte forkasta den leninska formeln;
som ar den enda riktiga, utan kamrat Jarosjenkos s. k.
formel, som ar tydligt uppkonstruerad och omarxistisk
qch Ianad fran Bogdanovs a•rnenal -. »Allman origanisationsvetenskap».
··
K.amrat J.ar6sjenko tror att man bara behover uppna
rationell' organisation av produktivkrafterna for att fa
i:iverflod av produkter och overga till komrrttinismen, overga fran formeln »at envar efter hans prestation» ti'll formeln »at envar efter hans behov». Det ar en stor villfarelse, som avsloj ar fullstandig oforstaelse for socialismens ·ekonomiska utvecklingslagar. K.amrat Jarosjenko
forestaller sig betingelserna for overgang fran socialismen till kommunismen alltfor enkelt, barnsligt enkelt.
K.amrat Jarosjenko forstar inte, att man inte kan uppna .
vare sig ett produktoverflod som kan tikka samhallets
alla behov eller overgang till formeln ».at envar efter
hans behov», om man later. sadana ekonomi1ska fakta
som koHektivbruks•. och gruppegendom samt varucirkulation m. m. forbli i kraft. K.amrat Jarosjenko forstar inte,
att innan man overgar till formeln »at erivar efter hans
behov», maste man genomga en rnd dapper av ekonomisk •
och kulhirell omskolning·av samhallet, under vilka arbetet
fran ett medel enbart f6r - livsuppehaUe i samhallets
uppfattning kommer att forvandlas· till <let framsta livsbehovet, o·ch ·den samhalleliga egendomen till den orubb~
liga och okrankbara grundvalen for samhallets exi·
s:tens.
·
··
·
. For att forber~da en verklig och inte endast i ord de- .
klarerad overgang till kiommunismen maste man forverkHga gtmins.tone tre .gnmdlaggande .prieliminar:a· villkior:
· 1. For <let f6rsta maste man sakierstalla _,..;. inte: en
uppdiktad »rationeil organisation» av produktivkrafterna,
utan en oavbruten okning av heJ.a. den samhaUeliga produktionen, med en· hogre okningsgrad for produktionen
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av produktionsmedel. Den hogre okni gsg,raden for produktionen av produkHonsmedel i:ir no I vi:indig
inte endast
•
di:irfor att denna produkUon skall fors9rja savi:il sina egna
fOretag som foretagen inom alla ovri@a folkhushallningsgrenar med. utrustning, utan ocksa daHor att utan den i:ir
-det .overhuvud taget omojHgt att gen~mfora ·en utvidgad

J.

~reproduktion:

2. For det andra maste man geno m successiva overgangar, genomforda sa att de i:ir form~nligia for kollektivbruken och foljaktligen for hela samhallet, hoja kollektivbruksegendomen till den allmanna foilkegendomens niva
saimt --· lika1sa medelst SUrOCes:siva overganga,r - ersatta
varucirkulationen med ett system a~ produktutbyte, sa
att den centrala myndigheten eller nagot annat samhallsekonomiskt centrum kan disponera ofer lie la den samhalleliga produktionen i samh~llets iytresse.
K:amrat Jarosjenko misstar sig, da han pastar att
det under socia.Usmen inte existerar hagon motsi:ittning
rr.ieHan produktionsforhallandena och I produktivkrafterna
a samhi:illet. Naturligtvis befinner si~ vara nuvarande
produktionsforhallanden i en period da de, i full overens- ,
stammelse med produktivkrafternas ti[lvaxt, driver dessa
framat med sjumilasteg. Men det skuire vara oriktigt att
sla sig till ro harmed och tro att dJtI inte finns nagra
motsattningar mellan vara produktiv~rafter och produkiionsforhallanden. Motsattningar firn;1s det utan tvivel
och kommer att finnas, forsavitt pro~uktionsforhallande
nas utvieckling sackar efter och koml]Iler att sacka efter
produktivkrafternas utveckling. Om de ledande organen
foljer en riktig politik, kan dessa motsattningar inte s!a
over tilI antagonism och det kan inte lkomma till konflikt
mellan produktionsfOrhallandena och produktivkrafterna
i samhallet. En annan sak ar det, om vi kommer att bedriva en oriktig politik, liknande denl som kamrat Jarosjenko rekommenderar. I sa fall blir dn konflikt oundviklig, och vara produktionsforhallande11 kan fOrvandlas till
1
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en hogst allvarlig hiimsko for produkHvkrafternas fortsatta. utv,eckling.
DarfOr 'besH..r de leda1nde m·ganeins <Upp.gift i iatt i tid ·
observera framviixande motsiittningar och i god tid vidta •
atgiirdeir for att overvinna dem genom att anpassa pm- ;
duktionsfOrhallandena efter produktivkrafternas tillviixt.
Detta giiller friimst sadana ekonomiska fOreteelser
som gruppegendomen, d. v. s. kollektivbruksegendomen,.
samt varucirkulationen. For niirvarande utnyttjar vi givetvis dessa foreteelser med framgang for att friimja den
socialistiska hushallningens utveckling, och de iir otvivel1akti:gt till .ga,g1n fOr vart samhiillie. Utain tvivd ,Jmmrnie·r
de att vara till nyita iiven under den niirmaste framtiden.
Men det sku1le vara en ofOrlatlig blindhet att inte se, att
dessa foreteelser samtidigt red an nu borj ar hiimma vara .
pwduktivkrafteirs miiktiga utvecklirng, .da die lii1gg·er hin- '
der i viig;en for att med den statliiga planeringen i full •
utstriickning omfatta hela folkhushallningen, sii-rskilt lant- :
bruket. Det kan inte ra.da rra:got tvivel om att dessa fOreteelser med tiden i allt hogre grad kommer att hiimma '
den fortsatta tillviixtien av vart 'lands produktivkrafter. '
Uppgiften bestar saledes. i att upphava ·dessia rnotsiiHningar genom att successivt fOrvandla kollektivbruksegendomen till allmiin folkegendom och att - likasa
successivt - infora produktutbyte i stiillet for varucirkulation.
3. For det tredje maste man uppna en sadan hojning
av samhiillets kulturniva, som skulle trygga alla sam-.
hiillsmedlemmar en allsidig utveckling ·av deras fysiska
och andliga fOrmaga, $a att samhiillsmedlemmarna kan
eihalla en bildning, som iir tillriicklig fOr att de skall bli
aktiva deltagare i den samhiilleliga utvecklingen och fa
rnojlighet att fritt viilja yrke och inte pa grund av den ·
existerande arbetsdelningen vara bundna vid ett bestamt ·'
yrke fOr hela. livet.
Vad kriives fOr detta?
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Det skulle va.ra oriktigt att tro, . tt man kan uppna
en sa betydand,e hojning av samhallsfnedlemmamas kul~
turniva ufan allvarliga forandringar i de nuvarande
arbetsfOrhallandena. For detta ar det framfOr allt nodvandigt att fOrkorta arbetsdagen atrhinstone till 6, och
senare av,en till 5 timmar. Detta ar Inodvandigt fi:ir att
·samhallsmedlemmarna skall fa tillr~cklig fritid fi:ir att
kunna erhalla en allsidig bildi1ing.j For detta kraves
vidare infi:irande av obligatorisk polyt~knisk undervisning,
vilken ar nodvandig fi:ir att · s~mhallsmedlemmarna skall
fa mojlighet att fritt valja yrke och it~te vara bundna vid
ett bestamt yrke for hela livet. FOr ietta kraves v-idare
en genomgripande fi:irbattring av b' stadsforhallandena
och hojning av arbet.arnas och de an taUdas reallon Ull
minst idet dubbla, om inte mera, *ade genoin direkt
h. ojning av p1enningl6nen och i synlerhet .genom ~ort
gaende systema•tisk prissankning pa masskansumtionsvarorna.
Sadana ar huvudvillkoren fi:ir fi:irl:leredelsen for overgangen till kommunismen.
j .
Fors~ sedan samtliga dessa preliminii.r·a villkor uppfyllts, kan man hoppas pa att arbetet Ii samhallsmedlemmarnas ogon kommer att fi:irvandlas I fr an en borda till
»det framsta livsbehovet» (Marx), att »arbetet fr an en
bOrda bli.r en gladjekalla» (Engels), att alla samhallsmedlemmar kJommer att betrakta den samhalleliga egendomen som ·den ombbliiga 01ch okrankoara gr.undvialen for
j
·
samhallets existens.
Forst sedan samtliga dessa preliminara villkor uppfyllts, kan man overga fran den socdlistiska formeln »av renvar efter hans formaga, at en~ar efter hans prestatio~;> til I qen kommunistiska formelr - »av envar efter
irnnis formaga, at envar efter ha1rns :bie~ov».
Det blir en radikal overgang fran den ena husha.11ningsformen, siod.alismeirus hushallnirngll till den andra, den
hOgsta hushallningen, kommunismens hushallning.
1
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Som vi se.r ar ovengarugen fran sodalismen till 1i:!o.mtnunismen inte en Sa enkel sak S0111 kamrat Jarosjenko
.forestaller sig.
Att f6rsoka reducera hela detta komplicerade och
mangskiftande verk, som kraver mycket djupgaende eko.ncmiiska forandringar, till »i;ationell onganisation av prnduktivkrafterna», sasom kamrat Jarosjenko gO.r - det ar
<itt utbyta marxismen mot bogdanovism.

II

ANDRA MISSTAG AV KAMRAT JAROSJENKO

1. Pa grund av sin oriktiga standpimkt drar kamrat
Jarosjenko felaktiga slutsatser betriiffande den politiska
.ekonomiqs karaktar och <less tema.
Kamrat Jarosjenko bestrider riodvandigheten av en
enhetlig politisk ekonomi f6r alla samhallsformationer,
varvid han utgar ifran att varje samhallsformation har
sina specifika ekonomiska lagar. Men han har absolut
oratt och ar har av annan mening an sadana marxister
som Engels och Lenin.
• Engels sager att den politiska ekonomin ar »Vetenskapen om de betingelser bah former, under vilka de olika
miinskliga samhallena producerat ooh utbytt och under
vilka de i enlighet diirmed under olika perioder ,f6rdelat
produkterna» (»Anti-Diihring»). Saledes undersoker deri
politiska ekonomin inte endas,t en vis s samhallsformations
utan olika samhallsformationers ekonomiska utvecklingsJagar.
Med detta ar som bekant Lenin fullt ense. I sina kritiska anmiirlmingar itill Bucharins bok »Overgangisperiodens hushallning». sade han att Bucharin hade oraH, da
han iqskrankte den politiska ekonomin.s verkningssfiir
till varuproduktionen och framst den kapitalistiska pro1
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duktionen, samt anmarkte harvid
Buchar in bar tog
»ett steg bakat jiirnf6rt med Engels»j
Harmed overensstiirnrner helt de£ definition av den
politiska ekonornin, sorn ges i utkastet till liii;obok i po-'
litisk ekonorni, diir det heter att denf.politiska ekonornin
iir en vetenskap sorn undersoker »La~arna for den sarnhiilleliga produktionen och de rnaterl'ella nyttighetern·a. s
f6rdelning under olika stadier av det rniinskliga sarnhiil. lets utveckling».
Det iir ocksa f6rstaeligt. De olik~ sarnhiillsformationerna iir i sin ekonorniska utveckling underordnade inte
endast sina specifika ekonomiska lagar, utan ocksa de
ekotlorniska lagar sorn iir gernensarn~a f6r alla forrnation~r, ex~rn~elvis lagen om pr.oduktiikraftern~s och P~.o
dukhonsforhallandenas enhet morn en enhethg samhallelig produktion, lagen om f6rhallandFna rnellan produkti~kraftern~ och produkti:onisf6rhallajde~a i al.~a sam-.
haHsforrna.t1oners utvecklmgsprocess. Saledes ar samhiillsforrnaUonerna it:tte endast skilda! fran varandra genom sina spedfik.a !agar,. utan oicksa 6r~~n1din·a :med varandra g;enom ide elmnrom1.sika la1ga.r s:om ar .gemens·a1mma
f6r alla fo.rrnationer.
I
Engels hade fullstiindigt riitt niir ran sade:
.
»For en fullstiindigt genomf6rd kr1itik av den borger"'
liga ekonor:nin var det emellertid inte pog med aft kiinna
den kapitalistiska formen f6r produktion, 11tby1te och fordelning. Aven de former sorn f6regatt tlensamrna och som
i de rnindre utvecklade liinderna alltjaf.t existerar vid sidan a':. den, m~~.te .-::- atminstone i fina .hu~ud?rag undersokas och 1amforas med den.» (>~Anh-Duhrmg».)
Det iir uppenbart att kamra t J aro~jenko hiir, i denna
fra.ga, efterhiirrnar Bucharin.
' I
Vidare. Karnrat J arosjenko pasta~ att i hans »Socialisnrens politiska ekonortli» »den politJska ekonbr11ins ka~
tegorier - viirde, Vara, pengar, kredtt o. a. - ersiiites
med sunda resoriernang betriiffande eh rationeu· orgaqi...

sation av produktivkrafterna i deh samhalleliga · produktionen», att temat fi:ir denna politiska ekonomi saledes
inte ar socialismens produktions.forhallanden utan »Utarbetni:ng och utveckling av en vetenskaplig teori om produktivkrafternas organisation, en teori om folkhusha.11ningens planering m. m.», att produktionsfi:irhallandena
under socialismen fi:irlorar sin sjalvstandiga betydelse och
.absior.beras av prioduktivkrafuerna som en ·b·esta·ndsdiel av
dem.
Det bor sagas att ingen vriden »marxist» hittills hos
oss serverat en dylik orimlig rotval·ska. Ty vad betyder
socialismens poJitiska ekonomi utan ekonomiska problem, utan produktionsproblem? Kan deit overhuvud taget
finnas en sadan polirt:isk ekonomi? Vad betyder det att i
sociaHsmens politiska ekonomi ersatta de ekonomisk<J.
problemen med problem betraffande organisation av produktivkrafrterna? Det betyder ·att likvidera socialismens po.:.
litiska ekonomi. Kamrnt Jarosjenko gor jus1t 1sa - han
likviderar socialismens politiska ekonomi. Har staller ban
si.g helt pa Buchari<rns standpunkt. Bucharin sade att i od1
med kapitalismens forintande maste ocksa den politisk&
ekonomi:n forintas. Kamrat Jarosjenko sager inte. detta;
men ban .gar det da han likviderar socialismens politiska
ekonomi. Harvid gor ban visserligen min av att inte helt
vara av ·samma mening som Bucharin, men det ar eH
knep 0 ch dartill ett billigt knep. I sjalva verket gor han
det som Bucharin fi:irkunnade och som Lenin upptradde
emot. Kamrat Jarosjenko linkar efter i Bucharins fotspar.
Vidare. Kamrat J arosjenko reducerar problemen i socialismens politiska ekonomi till problem betraffande en :
rationell organisation av produktivkrafterna, problem rorande folkhushallningens planering m. m. Men han misstar sig grundligt. Problemen rorande en rationell organisation av produktivkrafterna, folkhushallningens planering m. m. ar inte den politiska ·ekonomins tema, utan ett
tema for de ledande organens hushallnlingspolitik. Detta
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ar tva skilida iQlmraden, som man in1e far fi:i.rvaxla.. Kamrat
Jarosjenko har bla1ndat ihop ·d1es,sa tfa oHka ting ,oich
trampat i klaveret. Politiska ·ekonomilil undersi:iker lagarna fi:ir utvecklingen av manniskorna~ produktionsfi:irhallandiein:. Husihil.llningspioliti'ken drar htrav praktiska slutsartser, kon'kf.etiserar. dleun 10tch bygger ~a 1diettai sitt 1d!a1gliiga
arbete. Att belas.ta den poliHska ekicmomin med fragor
som tillhi:ir hushil.Hniingspoliti.ken, bJtyder att i:i·delagga
den som vetenskap.
· I
.
P.olitiiska ekonomins tema ar mapniskornas produktiornsfi:i1r11il.llanden, eko1rnoimi s'ka fi:irhallaITT1d1en. Hit hi:ir:
a) formerna fi:ir agandet av produktionsmedlen; b) de
olika soioiala .gruppernas harav tframgil.ende stallning i
prnduktionen och deras inbi:irdes fi:irhil.llande eller, som
Marx sager, det satt pa vilkiet 1de »i:itrVsiesi1digt utbyter sin
verksamhet»; 1c) de av dem helt och hil.llet beroende formerna for pwduktemas fi:ir1d1elining. jAm delta tiUS1a'l11maITTs utgor ,den ip10tlitiska elmnominsl tema.
I denina definition saknas .ordet »~tbyte», soim fitnnes, i
Engels' definition. Det saknas darfi:ir att »utbyte» av manga vanligen uppfattas som utbyte av ~ aror, vilket inte ar
kanneteoknande fi:ir alla utan endast fi:ir vissa samhallsformationer, och det ar ibland orsaf till missfi:irstil.nd,
ehuru Engels med ordet »utbyte» inte il.syffade enbart
varuutbyte. Det som Engels il.syffade lmed ordet »Utbyte»
bar dock som vi ser fatt plats i naIIj.nda definition som
en bestandsdel av den. Saledes sammlanfaller denna definition av den poliHska ekonomins ,temr. vad innehil.Ueit betraffar fullkomligt med Engel~' defini~ion.
2. Nar man talar om den . na ellerl andra samhallsforman• vanligen
mationens ekonomiska grtin lag, utgil.r
I
ifran att en sadan formation inte kan ra flera ekonomiska
grundlagar, att den kan ha endast em ekonomisk grundlag, just som grundlag. I motsatt fall skulle vi ha flera
ekon.omiska grundlagar fi:ir varje sa~hallsformation, vilket star i strid med sjalva begreppet grundlag. Kamrat
1

1
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J arosjenko ar emellertid av annan mening. Han anser att
det kan finnas inte en utan flera ekonomiska grundlagar
f6r socialismen. Det ar otroligt, men sant. I sitt tal vid
diskussionsplenum sade han:
»Kvantiteterna och proportionerna hos den samhalleliga produktionens och reproduktionens materiella fonder
bestammes av tillgangen pa och utsikterna till okning av
den i den samhalleliga produktionen indragna arbetskraften .. Detta ar .det socialistiska samhallets ekonomiska
grundlag, som bestammer strukturen hos den socialistiska
samhalleliga produktionen och reproduktionen.»
Det ar socialismens f6rsta ekonomiska grundlag.
I samma tal f6rklarade kamrat Jarosjenko:
·»Forhallandet mellan avdelning I och II bestammes i det siocialistiska samhallet av behovet a.U framstalla produk.tionsmedel i den omfattning som erfordras,
f6r att hela den arbetsf6ra befolkningen skall dras. in i
den samhalleliga produktionen. Detta ar socialismens ekonomiska grundlag och samtidigt ett krav i var F6rfattning,
vilket .harleder sig fran ·sovjetmanniskornas ratt till arbete.»
·
Det ar sa att saga socialismens andra ekonomiska
grur:idlag.
Slutligen f6rklarar kamrat Jarosjenko i sitt brev till.
Politiska byrans medlemmar:
·
»Med utgangspunkt harifran synes det mig att man
kan formu1era de vasentliga dragen och kraven i. socialismens ekonomiska grundlag ungefar pa f61j an de 'satt: oavbruten tillvaxit och fullkomning av produktionen av
samhallets materiella och kulturella livsvillkor.»
Det ar redan socialismens tredje ekonomiska grundlag.
Om alla dessa lagar ar socialismens ekonomiska
grundlagar eller endast en av dem, och om det ar enda·sf
en av dem, vilken da - pa dessa fragor ger kamrat Jarosjenko intet svar i sitt senaste brev till Politiska by-
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rans medlemmar. N ar han formuleraqe socialism ens ekonomiska grundlag i brevet till Politidka byrans · medlemmar, »glOmde» han antagligen att hkn for tre martader
sedan i talet vid diskussionsplenum r~dan formulerat tva
andra ekonomiska grundlagar for soctalismen. Han li'tade
synbarligen pa att man inte skulle fasta avseende \rid
denna mer an tvivelaktiga kombinati-o . Men som man ser
liar hans berakningar inte ,sfogit in. I
Lat oss anfa att .de itva fOrsta avj kamr,at J a:rosjenki
formulerade ekonomiska grundlagarna
for socialismen
I
inte Iangre existerar, att kamrat Jarosjenko harefter anser
den tredje, i brevet till Politiska byra1s medlemmar framlagda formuleringen vara socialismens ekonomiska grundlag. Lat oss ta kamrat Jarosjenkos brJv.
I brevet sager kamrat J arosjenkp, att han inte ar
ense med den definition av social~smens ekonomiska
grundlag, som ges i kamrat Stalinf »A. nmarkningar».
Han sager: .
I
»Det viktigaste i denna definitioljl ar 'fryggande av
maximalt tillfredsstallande av hela sa~hallets ... behov'.
Produktionen anges har som ett mede~ for att uppna detta
huvudmal -- tillfredsstalliandet aiv beHov·en. En sad1an definition ger anledning att anta, att d~n socialismens ek6nomiska grundlag som Ni formulerat knte utgar fran produktionens primat, utan fran konsumfionens primat.»
Det ar tydligt att kamrat Jarosjedko absolut inte fi:irstatt det vas•entliga i problemet odil inte ser, att tal:et
o_m· konsumtionens eller P~.odukti.?nensi primat inte har det
rmgaste med saken att gora. Nar map talar om den ena
eller andra samhalleliga processens primat over andra
processer, utgar man vanligen ifran ~tt dessa bada processer ar mer ell.er rninid'rie likarta,de. i'<tan kan oieh bor t·ala
om primat fOr produktionen av produktionsmedel over
produktionen av konsumtionsmedel, etnedan vi i bade det
fOrra och det senare fall et har att gor~ med produktionen,
ooh de sil.ledes ar mer eller mindre I[kartade. Men man
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kan inte och det vore oriktigt att tala om konsumUonens
prima·t over produktionen eller produkUonens over konsumtionen; •ty produktion och konsumtion iir tva fuUstiindigt olika, vi•sserligen med v.arandra forbundna men i alla
fall oilika omraden. l(amrat Jar·osJenk!o tycks inte forsta,
att det hiir inte ar f.rag;a om konsrnmHon.eI11s eUer proiduktio~
nens primat, ufan att fragan giiller vilket mal isamhallet
staller for· den samhalleliga produktionen, under vilken
uppgift det underordnar den samhalleliga produktionen,
lat oss saga, under sociaHsmens skede.. Darfor iir det ock- ·
sa fullstandigt rs.akframmanidie, nar kamrat J,a•riosjenko talar om att »produktionen iir livsgrunden for det sodalistiska samhallet, liksom fOr va·rje anna1t isamhalle»~ Kamrnt
Jamisjenko glOmmer, a:tt manniskorna inte producerar for
produktionens skull utan for att tillfredsstalla sina behov.
Han glOmmer att produktionen foptvinar ooh dor om
den lOsryckes fran tillfredsstallandet av samhallets
behov.
Kan man overhuvud taget tala om den kapita1istiska
eller den socialistiska produktionens mal; om de uppgifter som den kapitalistiska •eller den s·ociarlisiiska produkti.onen ar urrder.orrdna.d1? J.ag tror att marn ka1n oe:h bor tala
om det.
Marx sager:
»Den kapi1aHstiska produktionens direkita mal iir inte
produktion av varor utan av mervarde, eller av profit i.
<less utvecklade form; inte av produkt utan av merprodukt.
Fran dernna synpuI11kt 1srett iir af'betet sj alvt prod111'ktivt endast savida diet skapar ipmfit eller merprodukt 'f6r kapitalet. Savitt arbetaren inte skapar detta, ar hans arbete
oproduktivt. M.angdeh av <let utf orda produktiva arbetet
har saledes intresse for kapitalet endast savitt som genom
den - eller i forhallande till den - massan av merarbete
vaxer. Endast satillvida ar det, som vi kallade nodvandig
arbetstid, nodvandigt. Savida arbetet inte ger detta resultat, ar det 6verf16digt och bar instiillas.
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Den kapHalisliska produktionens
iir stiind1gt att
med minimum av fOrskotterat kapifal frambringa ett
maximum av mervarde eller merprodJkt, och savida detta
resuUat· inte uppnas mede1'sit overbel~stning av arbetarna, uppstar en tendens hos kapitalet ~tt med minsta mojliga utgift- inbesparing av arbetskr~ft och kostnader soka frambringa en given produkt. . .
.
Arbetarna sjalva framtrader enlig denna uppfattning
som det, vad de verkligen ar i den k~pitalistiska produktionen - enbart produktionsmedel; ihte
1 som s}alvanda~~1 eller som produktionens mal.» e »Tearier om mervardet», b. II, 2:a delen.)
Dessa Marx' ord ar anmarkinings arda inte endast i
det avseendet, att de kart oah exakt ~efinierar den kapitalistiska produktionens mal, utan ocksa i det avseendet
att de skisserar det huvudma!, den hufuduppgift som bor
stallas fOr den socialistiska produktionen.
Den kapitalistiska pWdiUkHonerns fmal ar saledes .att
utvinna profit. Vad konsumtionen bet~affar, sa ar den behovlig fOr kapitalismen endast i den man den siikerstaller u:pp,giften att utvinna profit. Ufov,Jr detta f6rl orar fragan om konsumtionen varje menin~ fOr kapitalismen,
· Manniskan och hennes behov f6rsvin9er ur synfaltet.
Vad ar da malet for den socialis~iska produlclironen,
vatd ar den huvuduppgif1:, vars uppfyl~a1rnd1e d:en sarrnhalleliga produktionen under socialismen maste underordnas?
Den siodaHstiska pr101duktir01nens tnal air inte prn'fit,
utan manniskan och hennes behov, d. v. s. tillfredsstallandet av hennes materiella -och kultul ella behov. Den so'.'
cialistiska ptoduktionens mal ar, som det heter i kamrat
Stalins »Anmarkninga.r»: »tryggande av maximalt tillfredsstallande av hela samhallets stanidigt vaxande materiella och kulturella behov».
I
K:amrat Jamsjenko tror ,att :han har
har att gora med
I
konsumtionens »primat» over produktionen. Det ar naturligtvis korttankt. I sjalva verket har
har inte att gora

(!
1

1
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med konsumtionens primat, utan med den sociaUstiska
produkfionens underordnande under dess huvuJmal att
trygga maximalt tillfredsstallande av -hela samhallets
standigt vaxande materiella och kulturella behov.
Tryggande av maximalt tillfredsstallande av hela
sarnhallets standigt vaxande materiella och kulturella
beho·v ar ,saledes mltlet fOr dien soeialistiska produktionen;
oavbruten tillvaxt och fu11komning av den socialistiska
prndluktionren pa basis .av ho.gsta teknik a•r medlet att uppna detta mal.
Det ar socialismens ekonomiska gnindlag.
I sin onskan att bevara produktionens s. k. »primat»
over konsumHonen pastar kamrat Jarosjenko, aH »socialismens ekonomiska grundlag» bestar »i oavbruten tillviixt oich fullkomning av produktioneri av samhallets materiella och kulturella fOrhallanden». Det iir alldeles oriktigt. Kamrnt Jarosjenko f6rvriinger och fordarvar pa det
grovsita. den i kamrat Stalins »Anmiirkningar» framfOrda
formeln. Hos kamrat Jarosjenko fOrvandlas produktionen
fran medel till mal, oahJ tryggandiet av maximalt
tillfredsstallande av samhiillets standigt vaxande materi~
ella och kulturella behov bortfaller. Resultatet blir en till.;
vaxt ~v produktionen U.11 f6rman f6r produktioriens tillvaX't, en produktion s•om sjalvandamal, medan maimiskan och hennes behov fOrsvinner ur kamrat Jawsjenkos
synfalt.
. DiirfOr frr det inte forvanande, att i ·och med miinniskans forsvinnati.de som den socialisitiska produktionens
ma! aven de sista resterna av marxisri::ten forsvinner Ul;
kamrat J arosjenkos »konception».
Hos kamrat Jarosjenko restilterade det hela saledes
inte i produktionens »primat» over konsumtionen, utan
i ett s].a,gs »pri:rntat» f6r d:en borger.Ug.a Meologin over den
marxistiska ideologin.
· 3. Fragan om Marx' reproduktionsteori intar en sar~
sfallning. Kamrat J amsjehk!Ql ·pastar, att Marx' repro.duk-
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tionsteori galler endast for den kapitalistiska reproduktionen, att den inte innehaller nagontitg som kunde galla
f6r andra sarnhallsformationer, .daribland. den socialistis.
ka samhallsformationen. Han sager:
»Overforanidet av Marx' reprodi~kUonssooema, sorrn
han utarbetade for .den kapitalistisk~ hushallningen, till
den sociaHsUska samhalleliga produk~ionen ar en produkt
av en dogmatisk uppfattning av Mdrx' Iara och star i
strict me.ct denna laras viisen.» (Se karhrat Jarosjenkos tal
. vid 1d'isikussionisplenum.)
[
Han pastar vidare att »Marx' r~produktionssohema
inte motsvarar det socialistiska samhiillets ekonomiska
lagar och inte kan laggas till grund f~r studiet av den socialistiska reproduktionen». (Se samnfa tal.)
Betraffande Marx' teori om den eq.kla reproduktionen,
i vilken ett bestiimt fi:irhallande faststalles mellan produktionen av produktionsmedel (avdelnlng I) och produktionen av konsumtionsmediel (avdelnir g II), sager kamrat
Jarosjenko:
·
»Fi:irhallandet mellan avdelning I, och II besEimmes i
.det socialistiska samhiillet inte av J\jlarx' formel v+m i
avdelning I och c i avdelning II. Under socialismens f6rhallanden far namnda samband i utvJcklingen mellan avdelning I och avdelning II inte fi:irekb[ mma.» (Se samma
·
tal.)
Han pastar: »Den av Marx utarbetade teorin om fi:irMllandet mellah avdelning I och I~ kan inte tilliimpas
under vara S•Odalistiska fi:irhalland1ep, •da den kapitalis. tiska hushallningen med dess lagarJigger till gmnd fi:ir
Marx' teori.» (Se kamrat J arosjenk s brev till Politiska
byrans medlemmar.)
I
.
Sa kullkastar kamrat Jarosjenko Mj' arx' reproduktionsteori.
Marx' reproduktionsteori, som u~arbetades pa basis
av u~,der:soknirrg ~v d~n kapitali~tisJa. prio1duktion~ns lagar, aterspeglar givetv1s den kap1tahshska produktionens
1

77

il!

I·

egenheter, och den ar naturligtvis ikladd de varu-kapitalistiska viirdef6rhallandenas form: Annorlunda kunde det
"inte heller vara. Men att i Marx' reproduktionsteori se endast deruna form oeh info liigga miirke till d1es,s gmrndval
och inte observera dess huvudinnehall, som giiller inte
ehdast f6r den kapitalistiska samhiillsformationen - det
betyder att inte .begripa nagonting av denna teori. Om
kamrat Jarosjenko ffostatt nagonting av denna 1sak, skulle
han ocksa ha f6rstatt den uppenbara sanningen, att Marx'
reproduktionsschema alls inte inskriinker sig till a;tt aterspeglia den kapifaliisitiska produkUanens egenheter, uitan
att de samtidigt innehaller en hel rad grundliiggande satser rorande reproduktionen, vilka iir giillande fOr alla
samhiillisfmmationer, diiriblarnd odh .siirsk}lt iiven for den
sbcialistiska samhiillsformationen. Sadana grundliiggande satser i Marx' reproduktionsteori som satsen om den
samhiilleliga produktionens uppdelning i produktion av
produktionsmedel och produktion av konsumtionsmedel;
satsen om en hogre okningsgrad for produktionen av produktionsmedel vid utvidgad reproduktion; satsen om f6rhallandet mellan avdelning I och II; satsen om merprodukten som den enda ackumulationskiillan; satsen om de
samhiilleliga fondernas bildande och derais iindamal; satsen om ackumulationen som den enda kiillan till utvidgad
reproduktion - alla dessa grundliiggande satser i Marx'
reproduktionsteori iir just sadana satser som giiller inte
endast for den kapitalistiska formationen, och utan att
tilliimpa dem kan int·et enda socia.Jistiskt samhiille komma
tillriitta vid planeringen av folkhushallningen. Det iir betecknande att kamrat J arosjenko, som sa overliigset rynkar pa niisan at Marx' »nepirodiukHonssahiema», sj iilv ideligen iir tvungen att ta isin tillflykt till dess,a »schema», da
han behandlar de.n s1oei1alistiska nepmduktionens fra,gor.
Hur betraktade da Lenin och Marx denna fraga?
Alla kiinner till Lenins kritiska anmiirkningar till Buchiarins bok »Overgartgstiderns hus!hallning». I dessa an-
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mi:i.rkningar ifaststallde Lenin som be~ant, a:H Marx' formel betraffande f6rhallandet mellan avdelning I och II,
mot vilken kamrat J arosjenko drar i f~lt, f6rblir gallande
saval under socialismerr som under der »rena kommunismen», d. v. s. und•er kommunismens .andra fas.
Vad Marx betraffar, sa tyckte han kom bekant inte om
att vanda bort uppmarksamheten franl undersokningen av
den kapitalistiska produktionens laga~ och sysslade i sitt
»K:apitalet» inte med fragan, huruvipa hans reproduktionsschema var tillampliga pa sociailismen. Men i 20:e
kapitlet i andra bandet av »K:apitalet» gor Marx under
rubriken »Det ~onstanta kapitalet i av~elning I», dar han
behandlar udbytet av denna avdelnir:igs produkter inom
dess egna granser, liksom i f6rbifartenlden anmarlmingen,
att utbytet av produkter inom denna fvdelning under socialismen skulle vara lika bestandigt som under aen kapitalistiska produktionen. Marx sager: I
»\Tore produktionen samhallelig i stallet f6r kapita ..
listisk, sa ar det klart, att dessa produkter i avdelning I
icke mindre bestandigt ater skulle f6tdelas som produktionsmedel mellan denna avdelnings produktionsgrenar i
reproduktioinsisyfte, en del skulle .starrpa dil'.ekt inom den
produktionssfar fran vilken den fra111gatt som produkt,
en annan del skulle daremot overf6ras till andra produktionsplatser, <Och salunda skulle etrl: lstandigt fram och
tillbaka f6rekomma mellan de olika produktionsplatserna
i denna avdelning.» (Se Marx' »K:$pitalet», b. II, 8:e
uppl., s. 307, ryska.)
·
I
Saledes ansag Ma·rx ingalunda, fl.ti bans r·eproduktionsteoiri gallde endast fOr den kapitlalisHska produktionen, aven om han sysselisatte sig mJd undersokning av
den kapifalistiska produktionens lag~r. Synbctrligen utgick han tvartom ifran aitt bans reptoduktionsteori kan
galla ocksa fOr den sociaHsltiiska prodiliktioinen.
Det b6r noteras, att Marx i »K:riti~ av Gothaprogrammet» vid analysen av hushallningen under socialismen
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.och overgangsperioden till kommunismen utgar fran de
grundliiggande satserna i sin reproduktionsteori, vilka
han uppenbarligen ansag vara obligatoriska for <let kommunistiska systemet.
Det bor ocksa noteras, att Engels i sin »Anti-Diihring»
vid kritiken av Diihrings »socialitiira system» och i kau·a1ktiiristiken a1v .diet s1odalis1Uska syis.temets hushallning
Hkaledes utgar fra·n de gmndliiggarnde .satsiema i Marrx' •
reproduktionsteori och anser dem obligatoriska f6r <let
l\ommunistiska systemet.
Detta ar fakta.
· Saledes har kamrat Jarosjenko kort pa grund ocksa
hiir, i· fragan om reproduktionen, trots sin impertinenta
ton gentemot Marx' »schema».
4. Sitt brev till Politiska byrans medlemmar avslutar
kamrat Jarosjenko med forslaget att man ·skall ge honom
i uppdrag att utarbeta »Socialismens politiska ekonomi».
Han skriver:
»Med utgangspunkt fr an den definition av temat for
vetenskapen om socialismens politiska ekonomi, vilken
jag framlagt vid plenarsammantriidet, i sektionen och i .
detta brev, kan jag med utnyttjande av den marxistiska
dialektiska metoden och med hjiilp av tva perrsioner inom
ett eller hogst halvta'111nat ar utarbeta die teoretiskia 16sning.arna av huvudfragorna i socialismens polirtiska ekonomi, framliigga den marxistiska, lenin-1s1talinska teorin
om socialismens politiska ekonomi, den teori som kommer
att gora denna vetenskap till ett verksamt vapen i folkets .
kamp for kommunismen.»
Det maste medges, att kamrat Jarosjenko inte lider
av anspraks.IOshet. An mer, i stil med vissa litteratorer
.sktille man kunna saga: »heH och hallet raka motsatisen». •
Det niimndes redan tidigare, att kamrat Jarosjenko:
f6rvaxlar socialismens politiska ekonomi med de le<:lande
organens hushallningspolitik. Det som han anser vara te.mat for. socialismens politiska ekonomi - rationell or- •
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g·anisaHon av produktivkrafterna, folk~ushallningens planering, bildandet av isamhalleliga fonder rn. rn. - ar inte
tema fi:ir socialismens politiska ekonorii, utan terna fi:ir
de ledande organens hushallningspolitfk ..
Jag behover inte riarnna, att de allvarliga misstag som
~a~rat J ar?sjenko gj~rt sig skyl~.ig
samt hans ornarx1stLska »standpunkt» mte talar for atrt man skulle ge honom ett sadant uppdrag.
I

till[

Slutsatser:

"

i•

_,.
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1. Karnrat J arosjenkos klagornal rndt diskussionens le. dare a'r meningslos, da .di,sku1Ssion1ensl lerdiane salSIQlffii varande rnarxister inte kunde Jata k~rnra~ Ja·wsjenkos
omarxistiska »standpunkt» komma tjll uttryck
sina
sammanfattande dokurnen~;
,
2. karnrat J arosjenkos anhallan atl fa i uppdrag att
skriva Socialismens politiska ekonorni kan inte tas pa allvar, redan darf6r att det luktar chlesta~ovskryt om den.
I
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J. Stalin

SVAR TILL KAMRATERNA
A. V. SANINA OCH V. G. VENZJER
J a1g ha·r fatt er<a br:ev. SynbarUgern studer•ar brevens,
fi:irfattare grurndligt och aHvarligt vant lands elk!o1nomiska
problem. I breven :finns det inte sa fa riktiga f•ormuleringaT och intressant.a synpunkter. Men sa:mti.digt irnnehaller
de aven nagrn aHv.arliga teoretiska miiSstaig. I fOreliggande. svar viU jag droja just vid dessa rp.isstag.
1. FR.AGAN OM KARAKT.AREN HOS SOCIALISMENS

EKONOMISKA LAGAR

· K:amratema Sa•nina ;oeih Venzjer pastar, ·att »socialismens ekonomiska laigar uppstar endast tack vare de i ,den
maforiella ·pir1old1UkUonen. syssels,atta sorvjetmannh;lmma·s
me1dvetna .ha1rndlande». Denina sats ar fullstandigt •oriktig.
Exis1:ernr .den ekonomiska utv;ecklirngens la•gbunidernheter objektivt, utanfi:ir oss sjalva, oberoende av manniskiors vilja ·o~h medvetan:de? Marxismen besvar:ar denna fraig:a jakandie. Marxismen anser att la,garna for sodalismens poli:tiska ·ekonorni ar en at.erspegling i manniskornas hjamor ,av ·objektiva la1gibunderuheter, .s1om exis.terar utanf6r oss sjalva. Men kamraterna Sa.ninas ·och Venzjers foirmel besvarar denna fraga nekande. Det betyder
att dessa kamrater staller sig pa samma standpunkt som
dien 01riktiga t~o1ri, vilken pas1til:r .att ·de ekonomiska utv·eickHngslagama under socialismen »skapas», »omvandlas» av
saimhallets leid arnde organ. Me·d. a:ndra 1oir.d, ·.de bryter mot
imarxismen och betrader den subje:Hiv·a iidealismens vag.
1
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Natmligtvis kan miinniskorna upptiicka dessa objektiva lagburndenheter, Iara kiinna diem pch, stodd'a pa diem,
uinyttja dem .i sam.ihiilliets intresse. MJoo de kan .var:ken
,,)skapa» eller »omvandla» dem.
Lat oss anta, att vi f6r ett ogort :lick stiiUde oss pa
samma standpunkt sarn den orikUga lteori, vilken bestiider existe1ns,en av 1oib}ektiva lagbuhid1~nheter i det ekoinomiska livet under sodalismen och fBrkunnat att diet iir
m6jligt att »skapa» ekonomiska la~ar, att »omvandla»
de ekonomiska lagarna. Varthan slfolle det leda? Det
1SkuUe J.eid,a till att vi 1hamnade i ett rik~ 1av kaos och tillfalUgheter, att vi raka,de i 1Slaviskt 1beroehde .av dess:a tillfiilligheter, att vi ber6vade oss m6jlighJten at( f6rsta dern,
j a, ens att orientera oss i detta kao1s kv tillfalligheter.
Deit skulle leda till .att vi likviid~rnde 1den politiska
e.konomin som vetenskap, ty en ¥etertskap kan inte leva .
och utveckla sig utan ,att erkiirnna
o·bjektiva la.g1bundenheterna och utain att unders6ka .dessa lagbundernheter.
Men om vi likviderade vet,enskapen, JkuUe vi berova oss
mojligheten att f6rutse hiindelsernas gang i landets ekonarnis~a liv, .ct. v. s. vi skulle he~.ova loss m~jliigheten'..att
orgams,era enis den mest ele1111entara ekornom1ska leidmng.
I sista hand skuHe vi var:a utliimn~de
at »e'ko1nomiska»
I
iiventy.rares godtycke, vilka ar bereddJa att >»Upphiiva» de
ekonomiska llltvieckling;slaigarna och ~>skapa» nya laga,r
utan att forsta och ta hiinsyn m1 d~ objektiva lagbunclen'heterna.
I ·
AHmiirnt bekant iir den klassiska formulering av den
marxisH.ska instiillningein i denna fraga, som Eng.els gett
i sin »Anti-Diihring»:
I
.
»Detar med de krafter som gor sig giillande i samhiillet p11ecis som med natu.rkrnfterna: d~ verkar bl:int, valdsamt, f6tst6rande, sa liing.e vi inte k~nner idem och inte
riikinar med dem. Men har vi en gapg liirt kiinna dem
och f6rstatt ·deras verksamhet, inriktning och verkrningar,
sa beror det bara pa oss sj iilva att me1 och mer underkas-
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ta dem var vilja och med deras hjalp uppna vara syften.
Alldeles sarskflt gaJ.Jer detta om vara dagars valdiga
p,r()·duktivkrafter. Sa Iange vi handhackat vagrar .att
f6rsta deras natur och deras karaktar - och diet ka- ·
pitalistiska pwdiukti101nssaUet ooh dess f6rnva-rare motsatter sig en sadan f6rstaelse - sa Iange verkqr dessa
krafter trots oss ioch mot oss, :sa Iarnge beharskar de
ois.s pa 1det satt. vi ovan utforUgt skilidrat. Men nar
vi val en gang har vunnit klar.het ove·r deiras nat.ur kan
de· i de f6.renade producenternas hander f6rvandlas
fran demoniska harskare till villiga tjanare. Det ar
samma skillnad s•om mellan elektrkitetems f6rst6ran:de
kraft i blixtens urladdning och den tam}da elektrkiteten i telegrafen och baglaimpan, saimma skillnad sorn
mel!an eldsvadan ()Ch den i manniskans tjanst verkande elden. Nar man borjar behandla de nutida produktivkrafit1erna i enlighet med den slutligt vunna insiktem
om ·deras natur, trader i stallet 1f6r den samhalleliga pro"
dukUoinsa·n·arkin samhallets planmassiga r eglerirng av
pr:oduktionen i enlighet ime•d diet he.Jas liksom va:rje enskiJ.ds behov. Det kapitalistiska sattet for tillagnelse, i vilket prnd1ukten bHr herre ov.er pnoducenten ooh seda1n aven
over agaren, ersattes med det satt aitt tilla•gna sig· pmdiUkten s·om grunda•r sig pa de modetna p11oid'11ktionsmedlens
egen ;rnaitu•r: a ena sida1n idif.ekt s amhalleHg tillagne1'>·e
siom medlel .aH ·Uppe!halla· och utvidgia ,proidiukUonen, a an'- ·
dra si.dan di.rekt indiviiduell tillaignelse av d€1111 s·om livs·
och njutningsmedel.»
1
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2. FRAGAN OMATGXRDER
FoR ATT HoJA KOLLEKTIVBRUKSEGENDOMEN
TILL DEN ALLMXNNA FOLKEGENDOMENS ;NIVA

Vilka atgarder ar nodvandiga f6r aitt h6ja1 ko'.llekfrvbruksegenidornen, sam rnaturligtvis inte ar allman .fiolkegend:Om, till ·den allimanna f.olkeg;endomeins (»na.tio;nal~
egenidomerns») niva?
·
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Nagra kamrater menar, att man helt ·enkelt borde na-

tion~~isera kollektiv~r~kisegendomen,j f6rkl0ar~ ~en _rnr

allman folkegerndom, 1 ltkhet med va1d~·om pa sm hd .gJ ardes med dien ka'Pitalistiska egerndom n. Detta f6rslag iir
absolut o•riktigt ooh utantvivel oantag igt. ~ollekHvbrulks
egendamen iir socialistisk ,egendom, qoh vi kan ingalunda handskas med den soin med kapitalistisk ·egendom. Av
den omstiindigheten, · att k0Uektivbrluiks1egiend1omen i1nte
ii!' allmiin folkegendom, fi:il}er ingalµnda att kollektivbrukse.gendomen inte skulle vara soci!alistisk egendom .
. Dessa kamrater anser, att overfi:ilrandet av enskiJd·a
iigio iir den enda,
personers och .gruppers egendom i stat·~ns
I
eller i via.rje fall den biista. nation:aljsierirngsformen. Dd
, iii• inte tiiktigt. I sj iilva verket iir overfOrandet i st a tens
iigo inte den ernda ooh i1nte ens iden biid1ta1rnaHonalis•erirngsformen, utan den ursprungliga natilon.aliseringisfo.rmen,
sasom Engels alldeles niktigt sager i >~Anti-Diihring». Det
rader intet tviv·el om -att isa liinge sta1t.Jn existerar, ii.r ov.erfOrandet i staitens ago den mest fOirst~eliga ursipruITT..gUg·a
formen fOr nationaliseni:ng. Men statyn kommer inte att
exis1era i. evig;a titler. I ooh med aitt•i' sociali'Simens v1erknings•s.fiir utvidgas i de flesta lander i · viirlidie:n, kommer
state1n att bortdo, och i isambarnd hiir!Iii-ed bo1rtf.aller naturligtvis fragan •om oveirforin.g av ens~ilda personers :och
gruppers egendom i statens ago. St!aten dor bort, men
sarnhiiUet blir kvar. Den allmiinna fplkegendomen kommer si'J.ledes inte liingre .a'ft overbgas av state'I1, SO!ITI kolITlmer a tt ·do bo1rt, utan av samhiiUet ~j iilv.t, represent.ea:-a t
av 1sitt ledanidle ekonro1rrtiska centra.lior~an.
·
Vad bor ·da i isa fall goras for att (hoja kollektivhmksegend·omein till den allmiinna f·olkeigendomens niva?
att uppna en sadan
Sorn den huvudsakliga atgiirden
hojhing av lmllektivbruksegend omen lfOresli'l.r kamraterna
Sa'Uina och Venzjer: att till kollektiibrukeni forniilja d1e
viktigaste produktionisredskap, sorn iir koncentrerad~ i
maskin- och traktorstationerna, ·och pa sa siitt befria sta"'
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ten fr an investerinigia1r. i lantbruket samt na ·darhan, att
kollektivbruken sjalva bar an:svaret f6r mas.kin- och traktorstationema1s underhiill och utveckUng. De sager:
»Det vore ioriktiigt att a1nfa, ·att kio.U1ektiv:brukeins investeringar hiuvudsakligen borde anvandas f6r lmllektiv·
bruiksbyns kulturella behov, rrted'an statein fortfairnnde
.skuUe sta fo·r den. overva:gande mangiden invieste1ringar .
f6r lantbrukspnodukUonen•s behiov. Vore diet inte iriktigai-e att befria staten fran 1demJ1a borda 'da ju lmlle:ktivbruken ar .fullt i stand att sjalva heH och hiillet OV'eirta
denna borda. Staten fiir inte sa fii tillfi:iHen att investera
sill•a mediel far att .skapa overflo·d av kori1siumHoins1a.rtiklar
i landlet.»
For att motivera d:etta for:sJa,g anf6r dess fOrfaHare vissa argument.
For .d;et fOrsta. Forslagds f6rfattare hanvisar till
Stalins ord, att produktionsmedien inte forsaljes ens till
kollektivbruken, •och drar denna Stalins sats i tvivelsmal,
i det de f6rklarar att sta:t·en likval saljer produktions.medel till kollektivbruken, sadana produktionsmedel som
smarre rie·dskap, exem.poelvis liar oc:h skarnr, .smaimoforer
m. m. De arnser att 'Om staten salj.er dessa pmdukHoinsmeidel till kollektivbruken, kunde den ocksa salja alla ovriga prn·duktionsmedel, t. ex. maskin- ooh traktorsitationerna·s maskiner, till ,denn.
Detta angument ar ohallba•rt. Staten saljer niaturligfvis
smaredskap till kollektivibrnken, vilket istar i ovierensstammelse med Laintbruksairtellernas sta.d1gar ioah med: Forfattningen. Men kan man satta !ikhetstecken meUan smaredskapen och sadana huvudsakliga produktionsmedel i
lantbmket •som maskin- och traktorsfationernas maskiner
eller, lat oss saga, jorden; IS(i)m ju' acksa ar ett av de huvudsakliga produktionsmedlen i lantbruket. Det ar klart
att man inte kan gora det. Man kan inte gora det, eftersom smaredskapen •pa intet satt ar utslagsgivande fOr
kollektivbruksproduktionen, med·an sadana• ·produktions0
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medel som maskin- och traktorstation[s maskiner och
jordiein under vara nuvarande fi:irh. alla+den helt och hallet
ar avgorancte for tantbmkets ode.
Det a·r inte svart att fi:irsta att niar Stalin talade om att
produktioinsmedel icke saljies' till ~ollektivbru:ken, sa
avsag iha1n inte s1maredska'P'e!Il utan idle huvuds1akliiga
produktionsmedlen fi:ir lantbruket: fa skin- ooh trak~
t~rstati9nemas maskiner och j1·rden. F6rfattarna
bollar :me.d ordet »produktimsmedeb och blanda. r ihop
tva o.Jika ting, utan att marka att ·e ·darvid trarripar i
klaveret.
·
· . For .d,eJt andra. Kaimratema Sanin. och V·einzjer aberopiar sig vi d'aire pa a tt S UKP ('b) :s
un1d1er begynnelseperiodein av den ma·ssomfattande wolle tivbruksr6rels•en -i slutet a•v 1929 och borjan av 1930 - sjalv gick in f6r
att 6verf6ra maskin- och traktorstatdonerna i kollektivbru~errs ago och J~rav.de av .des1sa aitt dt in1oim tre ar •s-kulle
amortera maskin- och traktorstatione~nas varde De anser
att, ehuru detta pa grund a·v kollektiVjhmkens »f1attigdom»
icke kunde genomfi:iras den gangen, 4a skulle man nu, da
kollektivbruken blivit rika, kunna atf rga till denna politik - att f6rsalja maskin- och trakto stationerna till kolJ.ektivbruken.
· Aven. <let.ta argument a·r ·ohi'i1lba•rt SUKP (b) :s CK fattade verkligen i borjan av 1930 ett ·teslut angaende fqrsaljning av maskin- och traktorstati nerna till kollektivbmken. Beslutet fattaides pa .forslag av en grupp st6tbrjgad6r·er fran kollektivbruken_som ett xperiment, ett prov,
med sikte pa att man inom narmastt t·id sku11e aterkomma till den:na fraga och i'myo grans a .den. Eme11ertiid; vis1a1de recl:an den if6rst a provningen, at detta beslut inte var
and. amals·enligt, och efter nagra mapader, na•rma. re sagt
i slutet 1:\V 1930, upphavdes b;esluteq.
.
~o11e.ktivbruksr6relsens fortsatta ~illvax.t och kollektivbruksuppbyggets utveckling 6v·ertygade definitivt saval
ko11ektivb6nderna som de ledande f 'nktioriarerna om att
1
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koncentrationen av lantbrukets viktigaste prioduktions-redsikap i sta•tens hander, i maskin- ooh trnkitorntationer'nas harnder, ar d'et enda' medlet att sakra kollektivbrukspmduktionen ett hogt tillvax1ttempo.
Vi g!ader oss 1alla over laintbrukspwduktionens kolossala tillvaxt i vart land, over den okade spannmalspro.d;ukUonen 01ch den okade produktionen av bomull, lin, sockerbetor an. an. Var ligger kallan till denna tillvaxt? Kallan till denna tillvaxt ligger i ·den moderna tekniken, i de
talrika moderna maskinerna, som betjanar alla dessa
p:roduktioinsgreniar. Har ii'r det inte endast fraga om teknik overhuvud ta:get, 1utarr om att tekniken iinte kan f6rhli staernde pa ett stalle, den maiste oavlil.tliigt fuIUwmna,s,
ati den gamla tekniken maste utmonstras och ersattas
med modern, och den moderna med' annu modernar;e teknik. Utan d'et1a ar vart sodalistiska }ord'hruks framatskridande otankbart, ar bade hoga skordar och ov·erflod pa
!antbruksprndukter otankbara. Men vad betyder det att
utmons.fra hundratusentals hjultraktorer och ersatta dem
med larvtraktorer, att utbyta Uotusentals f6raldrade skord>ecombiner mot nya,. att skapa nya rnaskiner, exempel·
vis fOr industrivaxter? Det betyder milj ardutgiifter, som
kan betala sig forst efter 6-8 il.r. Kan vara koJl.ektivbruk
barn ;dessa utgifter, t. o. m. om de ar rnilj.onarer? Nej, det
kian ·d:e i1nte, ty .de air inte i stand att pabga. sig milj a1rdutgifter, s·om kan ·betala. sig forst om 6-8 a•r. Dessa utgifter kan endast staten pa.tag.a 1Si.g, ty 1den och enda.st den
ar i stand att hara de forlusteir, si0m as:aimka.s g'enorrn utmonstringen •av gamla1 maskiner •Och diera:s ersa'ttan1die med
nya, ty ·den ocih enda·st den ar i s1a:nd att under 6-8 ar
utharda dessa fOrluster fOr att efter denna tids utgang
kunna tacka utgifterna.
Vad innebar efter aUt ddta kravet att genom f6rsaljning overf6ra maskin- och traktoristatfonerna i kollektiv.~r.ukens ago? Det inneba·r att asamka kollektivbrukeri
stora forluster ooh att ruinera d·em, att undergrava lantc
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hruketS mekanisering och at! sOnko
f6r kollektivbrnksprodukitionen.
I
'
Harav slutsatsen: med sitt fOrslag att genom fOrsaljning overf6ra maskin- och kaktorstahonerna i kollektiv:
brukens ago tar kamraterna Sanina ·1ch VenzJer ett steg
tillbaka, 1-ianemot eftierblivenhet, och forsokeir ,att vrida
historiens hjul tillbaka.
Lat oss fOr ett ogonblkk anta, att i godtog kamrater~
n.~ .s~nin~.s oc~ Venzjer~ f~rslag och lborj~de genom f6risa1Jnmg ov,erfora de v1kbgia-s.te pr?duktionsre:dskapen,
maskin- och traktorstai:ionerna i korlektivbrukens ago.
Vad skulle det re1sultera i?
. Det s'1mlle for diet forsta .r1esultera i att koUektivbrnken
blev a.gare till 1d1e viktigaste produktiof sired,skapen, d. v. s.
de skuUe komma i en undantagsistallning, som intet enda
forefag i vart 11a,nd befi:nner sig i, ty siom bekant ar inte
ens de nationalis·erade foretagen hos oss agare till produktiomsredskapen. Vanmed kan den~a und anfagsstallning fi:ir koUektivbrukea rnotiv·erais, · ed vilka skal till
f6rman fOr framatskriclandet och f ammarschen? Kan
man saga att iett sadam Iage skulle ~idraga till att hoja
kollel<tivbruksege'rndomen till den :llmanna folkegendomens niva, att .det skullie paskynda art isamhaHe:s overgang fran socdalismen till kommunis en? Vore det inte ·
riktiga1re att :saga, att ett dylikt lag ·endast l~unde avIagsna kollektivbrukseg·;:ndipmen fran den ·allrnanna folk~
iegen.d1omen ooh inte f6rc. 10,ss niarmare ·omrnunismen utan
tvartcim a.vlags-na oss fran den?
Det skuHe f6r det andra resultera i en utvidgning av
varudrkulationens verkningssfar, ty n ko1ossal man:gd
av proidukHorisreidis.J\lap fOr larrtbruke skulle raka in i
varndrkul!ationens verkningskrets. Vad menaa.- kamraterna' Sanina och v;enz}er, kan 1en utvidrgrling av varucirkulationens verkningssfar friimja var framlma1rsich till kommunismen? Vore det i'nte riktigare att sfga, att d1en endast
kan harnma var frammarsch till ko munismen?
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Kamraterna Saninas · och VenzJers grurndlaggartde
missta:g bestftr i att de intie fci:rstar varndrkulationens roll
oc.h .betyd:el&e undier siadali.smen, 1att de inte fi:J.rstar att
varudrkulationen ar ofOrenlig med perspektivet av over1gang fra:n soda1lismen till komrrwnismen. De tror syrnbarligen, att man aven under vamcirkulationen kan overga
fran sodalismen till kommunismen att v.amcirkulationen
i'.nie kan verka stomnde harvid. Det ar en .dJj1up villfarelse,
som har sin rot i att de inte fOrstatt marxismen.
I sin kritik av Diihrings »hushallskommun», som fungerar under varucirkulationens fOrhallanden, pavisade
Engels i sin »Anti-Diihring» pa ett klarlaggande satt, att
varuddrulationens forefintlighet ofrankomligt maste fOra
Diihrings. sa kalla·de »hushallskolmmuner» till ett aterupplivande av kapi'talismen. K!amraterna Sa·nina oc.h Venzjer ar tydligen av annan men'in:g. Sa my;cket varre f6r
diem. Naval, men vi marxister utgar fran den kan•da ma1rxistiska satsen, att overgangen fran socialismen till kommurnismen och .den. kommunisti.ska prindpen om produktema1S forde·lininig efter beiho·v utesluter vaTje varuutbyte,
fOljaktligen aven produkternas fOrvandling till vara och
darmed aven deras fOrvandling till varde.
Sa f6rhaller de·t sig med kamraterna Saninas och Venzjers f6rslag och deras argument.
Vad maste da sist och slutligen goras fOr att hoja kollektivbruksegendomen till den allmanna folkegendlomens
niva?
Kolle:ktivbruket 3-r inget vanligt f6:retag. KoUektivbruket arbetar pa jord och brukar jord, som sedan Iange inte
ar kollektivbruksegendom utan allman f.o.Ikegendom. Saled~es aT kollektivbruket inte aiga.pe till den jord det brukar.
Vidare. Koll~ktivbr:uket aTbetar med hjalp av huvudsakliga pr 01dukti.ornsredskap, :s.om intie a•r koUektiV1brUk3egendiorn uta·n allman fo·lkegendom. Sal121d·es a.r lmllektivbruket inte agare till ·de huvudsaikliga pro:dukUonsredskapen.
0
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Vidare. Kollek·tivbruk~t ai; ett koo erativt f6retag, ·det
betjanar sig av sina medlei;nmars arb ete och f~rdelar inkomst·erna bland dem .enhgt d'agsvfrk, varv1d kollekti~br~ket ha·r
•eget utsade, som trHgen f6rnya.s 01ch
gar till produkbonen.
·
· Firagan ar: vad ager egentligen ollektivbruket, var
finns den koUektivbrukseg.endom, ;so] det fritt och .efter
eget gottfinnande kan i'Orfoga over? En sadan egendom
ar koUektivbrukets •produktion, resu fa.ten av koUektivbruksproduktionen: spannmal, kott, snior, gronsaker, bomull, sockerbetor, lin m. rn., koUekti*ondernas byggnader och deras personHga hush.3.11 pa . •eras jor.dlotter icke
inraknade. Saken ar den, att en avs var.d de! av denna
produktion, 6verskotten fran kollekti bruksproduktionen,
gar ut i marknaden och pa sa vis dras in i varucirkuia1
tiO!llens system. Det ar just denrua ·o~
standighet, som f6r
narvarnndie hind>rar en hojning av kollektivbruksegendomen till ·den allmanna folkegend ens niva. Darf6r
maste man jUJSt k.3.n ·dernna sida borj. arbeta• pa att hi:ij a
koll~ktivbruks:egendoamen till 1den fllmanna ·f.olkegendomens niva.
For att hoja kollektivbruksegendo en till den allmanna folkegendomens 1niv~: maste man d a ut kollektivbruksprndukUonens overskJoitt fran viaimC'itkulationens system
och inlemma dem i systemet f6r p~oduktutbyte mellan
den statliiga induskin ·och kollektivBruken. Har lig;ger
sakens karna.
Vi har annru i1nte ett .ut'Veckla•t system f6r produktutbyte, mel1! det finns en biirj an till pro1d ktutbyte i fa.rm av
»varuersatt:ning» f6.r lantbrukspirodu tema. S.om bekant
»ersattes» prod:uktionen fran bomul is-, liin'-, s.oickerb:etsodlande o. a. kollektivjordbruk sedan lang tid tillbaka med
varor, visserligen inte hela prod.uktiio ·en utan .en de!, men
den »ersattes» likval. Vi anmarker i florbifarten, att. ordet
»varuersattning» ar •ett il1a valt ord, :som horde utbybs
mot ordet produkt:utby.te. UppgHtein bi11sitar i att organise1
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ra denna bi:irj an till produktufoyt,e inom all a la1ntbruks'gr1ena,r cie.h att utbygga den •till 'iett omftattande system av
p.roduktutbyte, sa att koUektivbruken inte eirha.Uer e111d ast
pengar for sin produktion, utan huvudsakligen de artiklar som de har behov av. Ett sadant system kommer att
kriiva en kolossal i:ikning av den produktion, som staden
}ever,erar till ltarudsbyig.dien, ooh darfOr maste det iniforas
utan sarskild bri'tdska, i den man stadsprodukterna anhopas. Men diet maste inforas ornbbligt, utan tvekain, genom
iatt steg fOr sl'eg inskranka varudrkula1Uonens verkningo>sfar oah utvidga •p.noduktutbytets verkningissfar.
Delta system kommer att underlatta i:ivergangen fran
socialismen till kommunismen genom a:tt det inskranker
varucirkulationens verkning.s:sfar. Dessutom kommer det
att bereda mojlighet att inlemma kollektivbrukens viktiga•ste egendom, koUektivbrukens prod'uktion; i d:et alb.nanna folkomf attande planeringssystemet.
Det blir just ·det reella och .avgorande medlet fOr att
undter vara nuvarande fonhalla•ndein hoj a kollelclivbruksegendcmen till ·den allmanna .folkegendomens niva.
Ar ,delta system formanligt for kollektivbonderna?
OvillkorUgen f6.rmanligt. Det ar forma1nligt, darf6r att
kollektivbondema av staten kommer aH erhaHa betyd:ligt
mera prndukter och till bi1Uga1-.e priser an vid va:rucirkulatio1nen. Det ar en kand. sa:k, att .de koHektivbmk s,om har
kontrakt med regeringen om produktutbyte (»varuersattning») har ojamf6rligt my,cket sforre formaner an: de
koll'ektivbruk som saknar sadana kontrakt. Om man ut.
straoker syistemet med produ'ktutbyte till alla kollektivbruk i la1nd1et, 'kommer alla vara kollektivbornder att bli
dela.ktiga av d•esis•a formaner.
1

28 septernber 1952.

J. Stalin
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