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Mandels theorie 
van het laatkapitalisme 

In 1976 verscheen bij de uitgeverij Van Gennep 
de Nederlandse vertaling van "Der Sptkapitalis-
musiT van Ernest Mandel (1). Het boek behandelt 
zovele facetten van het hedendaagse kapitalisme 
dat 'het als onmogelijk moet worden beschouwd in 
dit bestek een korte samenvatting te gevan van 
de erin verdedigde stellingen. Daarbij' bev,at.het 
een imponerende hoeveelheid verzamelde.cijfrr 
materiaal en' dito bibliografische referenties. 
Dit alles werd verwerkt in een briljante gb-
baalvisie, hoewel soms ges.chraagd door een er-
gerlijk onnauwkeurige en betwistbare dtailana 
lyse. "Het laatkapitalisme" moet zonder twijfel 
worden gerekend tot de beLangrijkste bijdragen 
tot de ontwikkeling van het marxisme der laatste 
jaren. Het boek, hoewel dikwijls zwaar op de 
hand, moeilijk leesbaar en overl'ader met 
polemieken - niet zo verwonderlijk voor een dok-
toraal proefschrift - levert tevens een sterke 
impuls voor de hedendaagse marxistische theorie 
van de huidige krisis. Mij persoonlijk heeft het 
bijvoorbeeld geprovoceerd tot een herdenken van 
de rol der bewapeningsuitgaven in het licht van 
recente wiskindige ontwikkelingen in de arbeids-
waardeleer (vgl. Sraffa, Morishima, e.a.). 

In het eerste hoofdstuk lanceert Mandel zijn 
uitgangspunt 	de kapitalistische produktiewij- 
ze is een dynamische totaliteit, waarvan de fei-
telijke ontwikkeling wordt bepaald dooi een sa-
menspel van verschillende ontwikkelingswetten. 
Daarom betekent de studie en analyse van deze 
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ontwikkeling 'het onderzoek naar de ontwikkeling 
en de korrelatie tussen ( ... ) zes fundamentele 
"variabelen", ni. de organische samenstelling 
van het kapitaal, de samenstelling van het kon-
stamt kapitaal (vast en omlopend kapitaal), de 
evolutie van de uitbuitingsgraad, van de akku-
rnulatievoet, van de omlooptijd van het kapitaal 
en van de ruilverhoudingen tussen de produktie-
middelen - resp. konsumptiegoederen-producerende 
afdeling van de kapitalistische ekonomien" (2). 

Welnu, het imperialistisch wereldsysteem rust 
volgens Mandel fundamenteel op een ongelijke 
ontwikkeling van de kapitaalakkumulatie, de or-
ganische samenstelling van het kapitaal, de 
meerwaardevoet en de arbeidsproduktiviteit. Deze 
ongelijke evolutie vloeit rechtstreeks voort uit 
de industridle revolutie in de westese wereld, 
wat dan weer mogelijk was door de grote geogra-
fische koncentratie van kapitaal aldaar ingevol-
ge het kolonialisme. De uitzwerming van het ka-
pitaal- over de wereld liet geen plaats voor de 
eigen kapitaalsakkumulatie der onderontwikkelde 
landen. Het industrialisatieniveauverschil, 
evenals het verschil in produktiviteit, tussen 
de westerse Wereld en de onderontwikkelde landen 
nam toe mede doordat de grondstoffenproduktie 
in laatstgenoemde landen op een primitief-indus-
trile wijze geschiedde. Dd aldus georganiseerde 
uitbuiting der kolonies werd evenwel een rem op 
de verdere expansie van het kapitalistisch sys-
teem van zodra het verschil in arbeidsprodukti-
viteit een relative stijging van de grondstof-
fenprijzen voor gevolg had. Dientengevolge ver-
plaatste zich ook de grondstoffenproduktie ten-
dentieel naar de imperialistische metropolen en 
werd het produktiviteitsverschil bestendigd (3). 
Aangezien de waarde der geproduceerde waren 
- aldus Mandel - nog steeds van land tot land 
verschilt (zoniet zouden we te maken hebben met 
een volledig uitgebouwde kapitalistische wereld-
ekonomie) en de arbeidsproduktiviteit in de 
metropolen blijvend hoger ligt dan in de kolo-
nies resp. ex-kolonies, impliceert internationa-
le handel tussenmetropolen en kolonies dat wa- 
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1-en geproduceerd door arbeid met een hogere 
produktiekracht worden geruild tegen een grotere 
hoeveelheid waren die door arbeid met een lagere 
produktiekracht worden voortgebracht. Dit is 
de essentie van de 'ongelijke ruil". 

Een belangrijk element in Mandels visie op het 
laatkapitalisme vormt zijn theorie van de "lange 
golven" in het verloop der kapitalistische eko-
nornische aktiviteit. Deze golven van circa 50 
jaar werden op het einde van vorige eeuw waar-
genomen door Parvus; zij werden vooral bekend 
door her werk van Kondratieff. Mandel gaat uit-
voerig op deze theorien in en onderzoekt hun 
zwakheden. Hijzelf ziet deze "lange golven" als 
lange termijnbewegingen in de winstvoet veroor-
zaakt door "wisselende kombinaties van verschil-
lende faktoren (radikale prijsdaling van grond-
stoffen, plotselinge uitbreiding van de kapita-
listische afzetmarkten en/of investeringsterrei-
nen van nieuw kapitaal, snelle uitbreiding van 
de meerwaardevoet, oorlogen en revoluties, enz. 

(. . .) verbonden met de innerlijke logika van het 
proces van kapitaalakkumulatie en -valorisering" 
(4). De lezer hoede zich er evenwel voor dit 
volstrekt als exogene veranderingen op te vat-
ten (de opkomst van het fascisme in de jaren 
dertig en de hieruit voortgekomen verzwakking 
der arbeidersklasse bvb. , maken deel uit van een 
ontwikkelingsproces van het kapitalisme). Be-
langrijk is Mandels theorie vooral voor het he-
den, aangezien duidelijk wordt gesteld dat de 
na-oorlogse "lange golf met expansieve grond-
toon" sinds 1967 is omgeslagen in een periode 
van vertraagde groei (5). 

In het vijfde hoofdstuk wordt het verband onder 
de loep genomen tussen de klassenstrijd en de 
valorisering van het kapitaal in het laatkapi-
talisme. Deze analyse is belangwekkend in het 
licht van de duurzame inkrimping van het "in-
dustrieel reserveleger" en de daarmee samengaan-
de versterking der vakbondsorganisaties. Voor-
.eerst voert Mandel aan dat de waarde van de ar-
beidskracht op lange termijn stijgt of daalt 



114 

naargelang in de klassenstrijd de arbeiders-
klasse erin.slaagt nieuwe behoeften op te nemen 
in de als normaal aanvaarde levensstandaard (6). 
Daarom analyseert hij de evolutie van de uitbui-
tingsgraad in het licht van de zg. "derde tech-
nologische revolutie" na de tweede wereldoorlog, 

die tot doel had tegelijkertijd het loonaandeel 
in de toegevoegde waarde te verlagen en het 

industrieel reserveleger terug te herstellen. 
ilandels cijfermateriaal in verband met een da-
lend loonaandeel (m.a.w. een stijgende meer-
waardevoet) is evenwel betwistbaar, aangezien 
het door hem berekende loonaandeel geen reke-

ning houdt met de toenemende proletarisering van 
de aktieve bevolking (7). Daarom ook is het be-
lang van de "gestegen meerwaardevoet" voor de 
ontplooiing van de "lange golf met expansieve 

grondtoon 194011945 - 1966" onvoldoende bewezen, 
temeer omdat Mandel de oorzaken van het in de 
laatste jaren gedaalde winstaandeel niet schijnt 
ce hebben begrepen. 

De specifieke kenmerken van de "derde technolo-
gische revolutie" worden geanalyseerd in het 
zesde hoofdstuk. Daar waar tot de jaren dertig 
van deze eeuw surpluswinsten voortkwamen uit 
regionale resp. internationale produktiviteits-
verschillen (vandaar o.m. de kapitaalexporten 
van het imperialisme), is heden de voornaamste 

bron van surpluswinsten de ontwikkeling van 

produktiviteitsverschillen tussen de koncerns 
door introduktie van nieuwe technologie. Vandaar 
de permanente druk na de tweede wereldoorlog tot 

versnelling van de technologische vernieuwing 
en tot automatisering, en vanaf 1954 de door de-

ze "revolutie" gegenereerde hoogkonjunkeuur (8). 

Wij staan vandaag voor een volgende fase, waarin 
de levende arbeidskracht uit het gehele pro-
duktieproces wordt gedrongen door automatisering 
van de produktie van automatische machines. 
Hiermee wordt het kapitalisme evenwel gekontron-
teerd met zijn finale grenzen, omdat in deze 

fase de feitelijke meerwaardeproduktie in toe-
nemende mate wordt uitgeschakeld. Mandel stelt 
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het als volgt : "Kapitalisme is onverenigbaar 
met volautomatische produktie in de hele indus-

trie en landbouw, omdat er dan geen meerwaarde-
voortbrengst (en geen valorisering van het ka-

pitaal) meer plaatsvindt. Daarom is het onmoge-

lijk dat de automatisering zich in het laatka-

pitalisme tot de hele produktie uitbreidt  
(9) 

1-let onvermogen tot veralgemening der automati-
sering moet dan ook schier noodlottig samengaan 
met de verkwisting van produktiekrachten en pa-
rasitisme. Mandel behandelt hiervan verschillen-
de aspekten. Zo tracht hij aan te tonen dat de 
expansie van de bewapeningssektor geen oplossing 
kan bieden voor de moeilijkheden waarmee het 
laatkapitalisme wordt gekonfronteerd, doordat 

in deze sektor geen dalende organische samen-

stelling van het kapitaal kan worden verwacht 
(10). Wellicht is dit argument korrekt voor de 
fabrieken van de vele Krupps en Schneiders, maar 

wordt ernstig ondermijnd door de klaarblijkelij-
ke verwaarlozing van het eigenlijke ('arbeids-
intensieve') militair apparaat en de militaire 

research (11). Verder polemiseert Handel tegen: 
diegenen die de militaire uitgaven rekenen tot 
de meerwaarde. Zijn thesis is dat deze uitgaven 
worden gefinancierd met braakliggende kapitalen 
("surpluskapitaal"), die de overheid via belas-
tingen mobiliseert, zodat additionele arbeids-
kracht wordt tewerkgesteld en meerwaarde wordt 
geproduceerd (12). 

in een ander hoofdstuk onderzoekt Handel de ex-

pansie van de diensteiisektor, die hij toe-
schrijft aan de voortschrijdende vermaatschappe-

lijking van de arbeid, een proces dat met zich 
meebrengt dat tussen verzelfscandigde aktivitei-
ten zich allerlei "bemiddelingsfunkries" neste-

len. Deze aktiviteiten trekken steeds neer ka-
pitaal aan ingevolge de overkapitalisering van 
niet-geïnvesteerde surpluskapitalen en leiden 
tot een stijgende meerwaardeproduktie, zij het 
indirekt, o.m. via de grotere rotatie van het 
kapitaal. Hieruit volgt dat de in de diensten- 
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sektor genvensteerde kapitalen slechts aan 
de verdeling van de totale maatschappelijke 
meerwaarde kunnen deelnemen ten koste van de 
meerwaarde die anders de kapitalen in de pro-
duktieve sektoren zou te beurt vallen (13), het-
zij ten koste van het arbeidsloon via prijs-
stijgingen van de konsumptiegoederen (14). 

Desalniettemin schrijft Mandel de permanente 
inflatie die het laatkapitalisme kenmerkt eerder 
toe aan de expansie van het krediet (15). Daarom 
ook is de zogenaamde 'cost push infiation" theo- 
rie volgens onze auteur onbevredigend 	als bij 
een loonstijging de geldmassa stabiel blijft, 
kan het gebeuren - zelfs onder monopolistische 
voorwaarden ! - dat geen prijsstijgingen optre-
den (16). Dit is mijns inziens onjuist. Mandel 
hangt hier blijkbaar vast aan de oude "kwanti-
teitstheorie van het geld' die "de" omloopsnel-
heid van het geld (17) verkeerdelijk als een 
konstante of een gegevenheid opvat. Er zit na-
tuurlijk een belangrijke waarheid in zijn stel-
ling dat, hoewel bij het bestaan van overkapa-
citeit overheidsuitgaven (hij spreekt hier ten 
onrechte van een stijging van de geldhoeveel-
heid, wat iets volkomen anders is !) de ekono-
mie kunnen aanzwengelen, de Keynesianen andere 
noodzakelijke voorwaarden verwaarlozen, te we-
ten een verwachte verhoging van de afzet en van 
de winstvoet. Deze korrekte thesis werd reeds in 
de jaren dertig verdedigd door Michael Kalecki, 
'een Pools-Amerikaans ekonoom ( ... ) die tot dus-
ver de verstgaande poging heeft ondernomen om 
de onderzoeksmethoden van het marxisme met die 
van de moderne ekonometrie te verbinden" (18) 
en die volgens Joan Robinson - wat Mandel ove-
rigens erkent - onafhankelijk van Keynes de be-
langrijkste elementen van het Keynesianisme ont-
dekte. Mandela 'marxistische kwantiteitatheorie 
van het geld" en zijn onjuiste uitspraken over 
Keynes' theorie kunnen misschien door ekonomjsch 
onvoorbereide lezers worden gepruimd; anderen 
irriteren ze zodanig dan Handel een averechts 
effekt sorteert. De geschoolde ekonomist met een 
redelijke belangstelling voor het marxisme 
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steekt dan in wanhoop de armen ten hemel of... 
wordt in de open armen gedreven van Milton 
Friedman en konsoorten, omdat 40 jaar na het 
verschijnen van Keynes' "General Theory of 
Employment, Interest and Money' er nog steeds 
marxisten rondlopen die Keynes niet hebben be- 
grepen, laat staan verteerd 	(Mandels uitein- 
delijke "herontdekking" van Keynes' thesis van 
het bestaan van een zogenaamde 'likwiditeits-
val" is een ware apotheose). 

Toch acht ik Mandels visie op het fenomeen van 
de permanente inflatie fundamenteel juist 	de 
kredietpolitiek der monetaire overheden in de 
laatkapitalistische Staten hebbende oligopo-
listische prijsstijgingen mogelijk gemaakt, 
evenals de doorberekening van de toegenomen 
cirkulatie- en realiseringskosten. Volgens Man-
del drijft de permanente inflatie ten andere de 
nominale rentevoer omhoog ,wat dan weer langlo-
pende investeringsprojekten belemmert. Tevens 
kam de kredietexpansie slechts stimulerend blij-
ven werken zolang de resp. nationale aandelen 
in de wereldhandel er niet door in het gedrang 
worden gebracht(19). Mandel.konkludeert : "De 
aanzienlijke ekonomische expansie van het laat-
kapitalisme na de Tweede Wereldoorlog heeft geen 
enkel fundamentele tegenspraak van de kapitalis-
tische produktiewijze opgelost. De periodiek op-
en neergaande beweging van de investeringen, be-
paald door de periodiek op- en neergaande bewe-
ging van de gemiddelde winstvoet, blijft nog 
steeds een regel. De afvlakking van de indus-
triële cyklus door een daarop inhakende krediet-
cyklus kon slechts korte tijd sukses hebben (on-
der de gunstige voorwaarden van een meer dan ge-
middelde expansie als gevolg van de derde tech-
nologische revolutie), ten koste van een perma-
nente geldontwaarding en een toenemende ont-
wrichting van het internationale monetaire sys-
teem. Hoe geringer de efficiëntie van de anti-
cyklische kredietgeldschepping op nationaal ni-
veau, en hoe groter de moeilijkheden die een 
permanent beveiligde internationale schepping 
van kredietgeld (een toereikende internationale 
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likwiditeit) ondervindt, des te neer zat de ge-
desynchroniseerde cyklus van de jaren '40 en 
'50 tot een hernieuwde synchronisering van de 
industriële cyklus op wereldschaal leiden en 
tot steeds scherpere algemene recessies konver-
geren." (20). 

Inderdaad kampt het kapitalisme vandaag met een 
uiterst zware krisis, waarvan het einde nog lang 
niet in zich is. Voor mij is het echter duide-
lijk dat, tenzij het kapitalisme door politieke 
en syndikale revolutionaire aktie ten val komt 
(en niet zozeer door de uitwerking van enige 
innerlijke ekonomische logika), deze krisis het 
kapitalisme zal dwingen zich aan te passen. Deze 
transformatie zal het gevolg zijn van een "red-
dende mutatie" in de zin van een verder staats-
ingrijpen. De door bovenstaande passage geimpli-
ceerde toekomstvisie is bedoeld de onaanpasbaar-
heid, eerder dan de onaangepastheid, van het ka-
pitalisme aan te tonen, benevens het noodzake-
lijk failliet van het reformisme. De auteur had 
er mijns inziens beter aan gedaan tevens te wij-
zen op de belangrijke rol die het reformisme in 
de toekomst is weggelegd in de technokratische 
beheersing van de krisis. Inderdaad moet worden 
verwacht dat de huidige krisis, tenminste wan-
neer de onvoorbereide arbeidersklasse en haar 
bondgenoten zich onvoldoende kunnen verzetten, 
zal uitlopen op een belangrijke vergroting van 
de graad van staatskapitalisme. In plaats van de 
arbeidersbeweging te alarmeren, sust Mandel haar. 

Afgezien hiervan, benevens enkele reeds boven 
uitgebrachte nuanceringen, heb ik twee fundamen-
tele kritieken op de theses van Mandels boek. 
Zij hangen samen met mijn van Mandel verschil-
lende visie op de evolutie van de winstvoet(21). 
Voor Mandel uit zich de technische vooruitgang 
op lange termijn in een stijging van de orga-
nische samenstelling van het kapitaal. Het 
laatkapitalisme kenmerkt zich door de intensi-
vering van de jacht op technologische surplus-
winsten, wat op verschillende en kontradikto-
rische wijzen op de winstvoet inwerkt via een 
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gestegen organische samenstelling en een hogere 
kapitaalsotatie. Hoewel Mandel het anders doet 
voorkomen speelt de door .'-hem aangevoerde stij-
gende organische samenstelling nauwelijks enige 
rol in zijn theorie. Op verschillende plaatsen 
waar naar een dergelijke stijging wordt verwe-
zen, is zulks hetzij volkomen irrelevant voor 
het betoog, hetzij ongeargumenteerd (22). Op 
andere plaatsen verwijst de schrijver naar het 
werk van auteurs als om zijn stelling te verde-
digen, waar die precies door deze auteurs op 
losse schroeven wordt gezet (23). Ikzelf heb 
reeds eerder op theoretische, zowel als empi-
rische gronden de stelling verdedigd dat de 
organische samenstelling geen tendentiale daling 
hoeft te vertonen (24). 

Wat nu de technische vooruitgang betreft ken 
inderdaad worden opgemerkt dat de permanente 
jacht op "technologische renten" de naoorlogse 
stijging van de arbeidsproduktiviteit verklaart. 
Daarnaast staat evenwel het steeds groter wor-
dende besef bij velen van een na de tweede 
wereldoorlog vertraagde introduktie van zge-
maande "basisinnovaties", d.w.z. innovaties die 
de ekonomische struktuûr 'zodanig wijzigen dat 
zij grote indirekte effekten uitoefenen op de 
investeringen. Dit hangt niet enkel samen met 
het feit dat dergelijke innovaties uitzonderlij-
ke gebeurtenissen zijn die het ekonomische ver-
loop gedurende de daaropvolgende decennia beln-
vloeden (de stoommachine, de spoorweg, de auto, 
enz.), maar ook met het monopolistisch karakter 
van het hedendaagse kapitalisme, de vrees voor 
de groeiende risiko's verbonden aan de stijgen-
de minimuminvesteringen in het bedrijfsleven. 

Zowel basisinnovaties als "gewone" technische 
vooruitgang bepalen de evolutie van de orga-
nische samenstelling. Basisinnovaties beinvloe-
den zowel de akkumulatievoet als de winstvoet 
in positieve zin. "Gewone", vanuit het stand-
punt van de ekonomie in zijn geheel, partidle 
innovaties hebben daarentegen een veel kleiner 
effekt op de kapitaalvoorraad. In dit laatste 
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geval hangt de evolutie van de winstvoet af van 
het ritme waarmee uitvindingen ter beschikking 
komen : is dit snel (resp. traag) dan zal de 
winstvoet bij een gegeven akkumulatievoet stij-
gen (resp. dalen). 

In feite wordt de rol der basisinnovaties niet 
door Handel ontkend, daar hij expliciet stelt 
dat de "lange golf met expansieve grondtoon 
1940/1945 - 1966" in gang werd gezet door toe-
passing in de bewapeningsindustrie van de in de 
periode 1914-1939 geakkumuleerde voorraad uit-
vindingen (radar, elektronika, enz.) (25). Het 
komt mij echter voor dat het uitvindingsproces 
te kontinu wordt voorgesteld. De rol die de 
echte "epoch-making innovations" in de geschie-
denis van het kapitalisme hebben gespeeld, wordt 
niet belicht; het grotendeels ontbreken van ba-
sisinnovaties in de na-oorlogse periode en de 
gevolgen hiervan voor de ekonomische aktiviteit, 
komen evenmin aan bod. 

Ondanks deze meningsverschillen met de auteur 
van "het laatkapitalisme" kan ik het werk ten 
zeerste aanbevelen aan elkeen die een diepere 
en koherentere globaalvisie op het moderne ka-
pitalisme wil ontwikkelen. Haar het is geen 
gemakkelijk boek en het vergt een niet onaan-
zienlijke vôôrkennis van het marxisme (dit is 
geen verwijt aan de schrijver van de "Traité 
d'économie marxiste" dat een dergelijke vc36r-
kennis levert), wat onvermijdelijk het lezers-
publiek limiteert en daarmee de verspreiding van 
de erin vervatte ideedn. 
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