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Korte inhoud 
 
De traditionele ekonomie is van nature erg optimistisch gestemd over de gang van zaken in het 
ekonomisch leven. Toch zijn er pessimisten. Deze worden over het algemeen met politieke of 
kritische ekonomen aangeduid. De politieke ekonomie bloeit de laatste tijd weer op. De alom 
opduikende "kritische" bewegingen zijn hieraan niet vreemd. De bekendste pessimist uit het 
verleden is ongetwijfeld Marx. Zijn toekomstvisie over de uiterlijke gedaante van het 
kapitalisme bleek echter niet houdbaar omdat hij verschillende ontwikkelingen niet had 
voorzien. Zo kon hij niet vermoeden dat de steeds groter wordende ondernemingen ophielden 
elkaar op leven en dood te bestrijden. Hij kon ook niet voorzien dat de overheid zo'n groot 
aandeel van het ekonomisch leven voor haar rekening zou gaan nemen. Toch is zijn visie op de 
essentie van het kapitalisme bruikbaar gebleken. Hierop vallen de politieke ekonomen van deze 
tijd terug. In het paragraafje "Centraal uitgangspunt" is dit uiteengezet. De uitwerking van de 
veranderde gedaante van het kapitalisme is in de huidige tijd echter nog nauwelijks systematisch 
op gang gekomen. In deze uitwerking zijn misschien drie hoofdstromingen te bespeuren: 
 
-  zij die de oorspronkelijke marxistische ekonomie nog op de huidige tijd willen 

toepassen (par. 2); 
-  zij die oog hebben voor de veranderde gedaante van het kapitalisme (de nieuwe feiten) 

en daarin aspekten als reklame, milieuvervuiling, vervreemding, onrechtvaardige 
inkomensverdeling, diskriminatie etc. ekonomisch trachten te verklaren (par. 3); 

-  zij die oog hebben voor de nieuwe feiten en daarin vooral de rol van de overheid 
trachten te belichten (par. 4). 

 
Daarnaast zijn er nog politieke ekonomen die zich hoofdzakelijk bezighouden met de 
problemen van de socialistische planning. Dit is vrij technisch, dus hierover zijn we kort (par. 
5). Tenslotte wordt nog aandacht besteed aan ekonomen die wel kritisch te werk gaan, maar aan 
de essentie van het kapitalisme volgens Marx voorbijgaan (par. 6). Zij kijken a.h.w. te veel naar 
de dagelijkse feiten en te weinig over de horizon van het kapitalisme heen. De benaming 
politieke ekonomen is op hen niet van toepassing. 
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Inleiding 
 
Traditionele ekonomie houdt zich meestal bezig met problemen die "in" zijn. Zo is het te 
verklaren dat in de jaren dertig een nieuwe school ekonomen ontstond, die het probleem van de 
werkloosheid centraal stelde. Na 1945 is mede onder invloed van de koude oorlog het probleem 
van de zo hoog mogelijke groei van het nationale inkomen centraal komen te staan. Deze 
groeimanie leidde de laatste tien jaar tot het probleem van de inflatie. Een ander gevolg van de 
groeimanie dient zich aan: de toenemende milieuverontreiniging. Ook de milieuverontreiniging 
raakt "in". De traditionele ekonomie begint ook hierdoor geïnspireerd te worden. Vervelend is 
echter dat ze de milieuverontreiniging evenals de inflatie niet "aan" kan. Niet aankunnen in deze 
zin betekent, dat ze te ingrijpende maatregelen zou moeten voorstellen. Te ingrijpend omdat 
gevestigde belangen zouden moeten worden doorbroken. De traditionele ekonomie dempt 
meestal de put wanneer het kalf verdronken is! De jaren dertig vormen hiervan een sprekend 
voorbeeld. 
 
Vanzelfsprekend heeft de ekonomie altijd dissidenten (= van de meerderheid afwijkenden) 
gekend, die probeerden hun pessimistische toekomstvisie in de werking van de ekonomie van 
het heden te funderen. Zij zien of overtrekken nog niet ingeburgerde problemen zodanig, dat zij 
kritische of politieke ekonomen worden genoemd. Aan de door hen gesignaleerde problematiek 
wordt nog weinig gedaan, althans niet door de officiële gezagsdragers. Soms hebben zij daarom 
iets weg van pastoors of dominees, met dit verschil dat zij een heilstaat op aarde prediken. 
Anderen hebben iets weg van de bekende dolende ridder uit Spanje, onverwoestbaar en met een 
stalen huid. De grootste groep echter van de huidige politieke ekonomen zijn jonge 
intellektuelen met een groot gevoel voor historische betrekkelijkheid. 
 
Tot de laatsten behoren bijvoorbeeld de politieke ekonomen aan de Harvard-Universiteit in de 
Verenigde Staten (zie ook par. 4). Zij formuleerden hun opstelling ongeveer als volgt (14). De 
hoofdstroming in de ekonomie heeft geen oog voor irrationele ontwikkelingen, die duidelijk aan 
een serieuze bestudering toe zijn. De problematiek van de traditionele ekonomie ligt in het 
bijslijpen van de scherpe kantjes in deze maatschappij. Met name - om het maar eens konkreet 
voor te stellen - in het met veel (op de laagste inkomensgroepen drukkend) belastinggeld 
overhevelen van de arbeiders van het bedrijf, dat er geen winst meer in ziet, naar het bedrijf dat 
wel winstkansen meent te bespeuren in de aanstelling van een aantal "makke" werklozen. Dit 
heet werkgelegenheidspolitiek (9). Het gaat hierbij om twee dingen. Ten eerste om de 
veiligstelling van het kapitaal in het uitgeschakelde bedrijf en ten tweede om de instandhouding 
en bevordering van de sociale rust. Het laatste is een essentiële randvoorwaarde voor het 
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handhaven van de status quo in de maatschappelijke verhoudingen. Dat de gedupeerde arbeiders 
vele jaren arbeid in rook, laat zeggen in liquidatiekapitaal zien opgaan, vormt geen onderwerp 
van zorg voor werkgelegenheidspolitici. Ook over de loonpolitiek weet de traditionele 
ekonomie niet meer te vertellen, dan dat de loonstijgingen binnen het haalbare" moeten blijven. 
Wat "haalbaar" is, wordt dan verder nota bene gemeten aan de hand van kostenschattingen der 
ondernemers zelf. Over wat tot de kosten kan worden gerekend is dan verder geen diskussie 
mogelijk. Tot zover de Harvard-groep. 
 
Het is wel frappant dat de traditionele ekonomie zich ophangt aan de idee van een zich 
harmonieus ontwikkelende maatschappij. Opvallend omdat konflikten en tegenstellingen 
(koude oorlog, Z.O.-Azië, werknemer/werkgever etc.) en ongelijke ontwikkelingen 
(Europa-Amerika, Noord-Zuid, Randstad-Platteland etc.) op grote schaal door de massamedia 
aan de orde van de dag worden gesteld. De politieke ekonoom gaat te rade bij het geheel van 
uitgangspunten van Marx (het marxistische paradigma (47). Hierin wordt meer aandacht 
geschonken aan het konflikt dan aan de harmonie en meer aan ongelijke ontwikkeling dan aan 
evenwicht. Alle lijnen van deze konflikten en ongelijke ontwikkelingen zijn terug te voeren op 
één centraal uitgangspunt. Laten we hier dus eerst eens bij stil staan, alvorens dieper op de 
afzonderlijke schrijvers in te gaan. 
 
Centraal uitgangspunt 
 
Waar zijn al die konflikten en ongelijke ontwikkelingen op terug te voeren, waaruit zijn ze dus 
te verklaren? 
 
Als begin van een mogelijk antwoord stelt de politieke ekonomie de volgende hypothese 
(voorlopig aangenomen stelling): 
 
"ze is terug te voeren op de aan elk ekonomisch systeem inherente (erin opgesloten) 
tegenstelling tussen de vermaatschappelijking van de produktie en distributie enerzijds en de 
verenkeling van toeëigening en beheer van de vruchten ervan anderzijds" (37). 
 
Dit vereist wel enige toelichting. De hypothese valt in drie delen uiteen. 
 
1. De vermaatschappelijking van produktie en distributie (verdeling). 
 
Vermaatschappelijking heeft veel met verdeling van arbeid te maken. In elke samenleving 
zullen bepaalde bezigheden (vissen, koken, weven) door de ene meer en door de andere minder 
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worden gedaan. Dit leidt op de duur tot verschillen in routine. Dit kan voor een samenleving 
zelfs voordelig zijn. In de huidige tijd is van een grote mate van arbeidsverdeling sprake. Hier-
door ontstaan enorme interdependenties (onderlinge verbindingen) in het ekonomisch systeem. 
Simpel gesteld, steeds meer arbeiders zijn bij de produktie van één eindprodukt betrokken. 
 
2. De verenkeling van toeëigening en beheer der vruchten. 
 
Arbeidsverdeling houdt ook koördinatie in. De komplexe samenhangen van duizenden soms 
tienduizenden arbeiders vereisen ingewikkelde organisaties. Organiseren betekent het maken 
van afspraken. Kenmerkend voor alle ekonomische systemen die we tot nog toe gekend hebben 
is, dat deze afspraken niet demokratisch tot stand komen. Zo koördineert in het kapitalistisch 
systeem meestal de leiding van het bedrijf. In het kommunistische systeem de partijtop en in het 
feodale systeem de feodale heren. Verenkeling betekent dan dat naast een steeds grotere 
arbeidsverdeling steeds minder mensen gaan koördineren. De vruchten van die arbeidsverdeling 
worden dan door enkelen verdeeld en beheerd. Enkelen zijn er niet 2 of 3, maar voor Nederland 
b.v. de 200 van Mertens of iets dergelijks. Tussen verenkeling en vermaatschappelijking bestaat 
dus een tegenstelling. 
 
3. De aan elk ekonomisch systeem inherente tegenstelling. 
 
Waaruit leiden we deze af? 
 
Het antwoord op deze vraag is eigenlijk een verantwoording van het marxistisch paradigma. Het 
is ook een fundamentele vraag met een moeilijk antwoord. Gaat men er van uit dat de loop der 
geschiedenis vooral is bepaald door handelingen van groepen mensen, die in gang werden gezet 
door frikties in hun leef- en werkomstandigheden, dan kan men een mogelijke haard van vele 
konflikten en ongelijke ontwikkelingen in de huidige tijd op het spoor komen. Voor de 
wetenschapsbeoefening betekent dit dan dat men de richting van kausale relaties (wederkerige 
verbanden) meer vanuit de werk- en leefomstandigheden van de mens opstelt, dan vanuit zijn 
oppervlakkige gedragingen zelf. Voor de politieke ekonomie betekent dit dat aan sociale ver-
schijnselen in eerste instantie een verklarende rol moet worden toegedacht. Voor het kapitalisme 
kan dan de hypothese worden opgesteld, dat ten aanzien van elk sociaal verschijnsel er sociale 
groepen met tegengestelde ekonomische belangen bestaan (14). Konflikten worden beslist door 
het uitoefenen van macht en door de werking van instituties. Die instituties zijn sociale 
spelregels die in de loop van de tijd zijn ontstaan, die zijn vastgelegd of geïnstitutionaliseerd. 
Elk ekonomisch systeem is te typeren aan de hand van haar meest fundamentele vastleggingen 
of instituties. 
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Wat is een ekonomisch systeem? 
 
Dit zou men kunnen omschrijven als het komplex van produktie, konsumptie en verdeling (35). 
Met een zekere technische kennis worden arbeid en natuur in goederen omgezet. Deze kunnen 
tegen andere goederen worden geruild en wel in natura of tegen prijzen. Dit komplex blijft 
draaien als er enerzijds kommunikaties zijn (zoals onderhandelingen, prijzen, bevelen, etc.) en 
anderzijds sankties (zoals promotie/degradatie, verlies/winst, straffen etc.). Kommunikaties en 
sankties horen onlosmakelijk bij elkaar. Bij elk ekonomisch systeem behoort ook één bepaalde 
kombinatie van beide. Zo kent het kapitalisme de kombinatie van prijzen en verlies en winst. 
Het geheel wordt bijeengehouden en werkt door een aantal fundamentele sociale spelregels of 
instituties als: 
 
1.  Arbeid is marktwaar, d.w.z. ze wordt behandeld als een goed en aangewend op die 

plaats waar ze het beste betaald wordt. 
2.  De kontrole van het produktieproces wordt uitgeoefend door de eigenaren en beheerders 

van kapitalen. 
3.  De inkomensverdeling wordt bepaald door het gebruik van produktiefaktoren (arbeid, 

kapitaal, grond). 
 
Het wordt tijd de literatuur voor de dag te halen. Hoofdzakelijk wordt hierin het kapitalisme van 
na 1945 behandeld. De periode nl. van het neo-, monopolie-, staatsmonopolie-, hoog-
ontwikkeld-, georganiseerd-, laat-, of modern kapitalisme, waarin enorme ondernemingen 
elkaar niet meer op leven en dood bestrijden en de overheidsinmenging van fundamentele 
betekenis is geworden. De fasen daarvoor, die van het ontstaan en het in ontwikkeling 
gerakende kapitalisme (tot 1940) zullen volledigheidshalve in par. 1 beschreven worden. Hierbij 
zal in naam worden uitgegaan van de vier ekonomische wetten van Marx. 
 
De opzet van het artikel is verder als volgt: 
 
par. 2.  Mandel en Gillman als politieke ekonomen van na 1945, die zich niet goed los kunnen 

maken van de oorspronkelijke marxistische analyse van het kapitalisme. 
par. 3.  De politieke ekonomen van na 1945, die oog hebben voor de veranderde 

omstandigheden (het veranderd uiterlijk van het kapitalisme) maar konkurrentie 
en instituties (de onveranderde grondslag van het kapitalisme) in al hun 
konsequenties bestuderen. 
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par. 4.  De politieke ekonomen van na 1945, die vooral de overheid en de instituties in hun 
studie centraal stellen. 

par. 5.  Een kort overzicht van de problemen waarmee politieke ekonomen bezig zijn als zij de 
mogelijkheden tot een betere planning van het ekonomisch systeem bestuderen. 

par. 6.  Iets over een groep kritische ekonomen die noch tot de politieke noch tot de traditionele 
ekonomen gerekend kan worden. 

 
Behalve bij de groep uit par. 6 staat bij alle groepen het Marxistisch paradigma voorop. Zij zijn 
dus wel te onderscheiden maar niet te scheiden. 
 
par. 1. Een beschrijving à la Marx van het kapitalisme tot 1940 
 
Allereerst een klein lesje ekonomie. Voor één ondernemer kan men zich voorstellen dat de prijs 
van een eenheid produkt uit arbeids-, kapitaalkosten en winst bestaat. (Elke houder van een 
middenstandsdiploma zal dit beamen). Als de arbeidskosten per eenheid produkt konstant 
blijven en de kapitaalkosten (de hoeveelheid kapitaal per eenheid produkt) stijgen, dan daalt de 
winst per eenheid produkt, tenminste als ook de prijs per eenheid produkt konstant blijft. Onder 
bepaalde voorwaarden kunnen we alle produkten in een land (voor alle ondernemingen 
tezamen) onder een noemer brengen, waardoor we één doorsneeprodukt verkrijgen. Hiervoor 
geldt dan ook één doorsnee- of gemiddelde prijs. Zo'n gemiddelde prijs bestaat op haar beurt 
uiteraard uit gemiddelde arbeids- en kapitaalkosten en winst. Zo kunnen we ook van 
gemiddelde winstvoet spreken als we deze definiëren als de verhouding: 
 
winstvoet =  [winst per eenheid produkt]/[kapitaal(kosten) per eenheid produkt] 
 
Houdt men deze definities in de gaten dan kan men de vier ekonomische wetten à la Marx 
begrijpen. 
 
 
Het oorspronkelijk kapitalisme kende de marktsituatie van volledige konkurrentie of 
mededinging (3, 28). Dit hield in dat per markt een groot aantal aanbieders optraden die een 
vrijwel identiek produkt vervaardigden. De prijs kon niemand naar eigen hand zetten. Door de 
anonieme markt kon men het voor elkaar niet laten om met technische vindingen (nieuwe en 
betere machines etc.) en dus verlaging van de technische kosten te komen en om met het 
ontdekken van nieuwe markten bij te blijven. Zo ontstonden er verschillen in kosten van voort-
brenging van hetzelfde produkt tussen de verschillende ondernemingen. Zij met de laagste 
kosten (pioniers) konden sterker konkurreren dan de "achterblijvers". Zo werden er zelfs ach-
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terblijvers weggekonkurreerd. Dit betekende uitschakeling van arbeiders en van kapitaal. 
 
Samengevat in vier "wetten": 
 
1.  De wet van de dalende winstvoet. De "pioniers" gebruikten in het algemeen meer 

kapitaal per eenheid produkt, omdat technische vindingen en massaproduktie dit 
vereisten. Voor alle ondernemingen tezamen kompenseerden de winsten per eenheid 
produkt der pioniers de verliezen per eenheid produkt der achterblijvers. Voor alle 
ondernemingen tezamen was er dan ook sprake van een nagenoeg konstante winst per 
eenheid produkt. Deze moest echter wel als opbrengst voor een stijgende hoeveelheid 
kapitaal per eenheid produkt gelden. De winst per eenheid kapitaal (de winstvoet) had 
voor alle ondernemingen tezamen dus de neiging tot daling. 

 
2.  De wet van de toenemende fysieke ellende der arbeiders (ellende-theorie). De neiging 

tot daling der winstvoet was een zichzelf-versterkend proces. Iedereen was er op uit tot 
de pioniers te behoren. Men zat dan in de groep van de (potentieel) hoogste winstvoeten 
en kon zich aldus voor kortere of langere termijn vrijwaren voor achterblijven. De 
achterblijvers stootten verder voortdurend arbeiders af, die niet meer in dezelfde 
aantallen bij de pioniers konden worden ingeschakeld. Dit betekende een algemene druk 
op de lonen en daarmede op de arbeidskosten der ondernemers zodat de neiging tot 
daling der winstvoet met schokken (konjunktuur) kon worden afgeremd. 

 
 
3.  De wet van de toenemende koncentratie van produktie en kapitaal (akkumulatietheorie). 

Het geheel bracht met zich mee, dat de ondernemers met de hoogste winstvoeten het 
kapitaal konden opbrengen om de produktie van achterblijvers over te nemen en in de 
richting van massaproduktie uit te breiden. De produktie en het hiervoor benodigde 
kapitaal kwamen daardoor in steeds minder handen. 

 
4.  De wet van de toenemende hevigheid van ekonomische cycli (krisistheorie) (48). De 

toenemende wanverhouding tussen de noodzaak tot massaproduktie en de druk op de 
lonen (die als vraag voor de produkten moesten dienen) kon niet blijven voortbestaan. 
De uitschakeling van achterblijvers en arbeiders zou in steeds snellere mate moeten 
plaatsvinden, zodat de konkurrentie zich steeds meer tussen de pioniers zou gaan 
afspelen. Dat de winstvoet tenslotte niet gedaald is zou dan te verklaren kunnen zijn uit 
het nagenoeg konstant blijven van de kapitaalkosten per eenheid produkt en de 
vermindering van de prijskonkurrentie tussen pioniers. Eugen Varga beschreef dit met 
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voorbeelden uit de twintiger jaren (48). 
 
Nog steeds ontkomen Marxisten niet aan het "bewijs" van de daling der winstvoet voor alle 
ondernemingen tezamen, ook voor de huidige periode van het georganiseerd kapitalisme niet, 
waar de hoeveelheid arbeid per eenheid produkt daalt (zonder veel werkloosheid) en de 
hoeveelheid kapitaal per eenheid produkt nagenoeg konstant blijft. Mandel en Gillman hebben 
de tendens van de winstvoet tot daling in hun studies centraal staan. 
 
Par. 2. Authentieke navolgers van Marx. 
 
Mandel erkent dat de hoeveelheid arbeid per eenheid produkt daalt maar stelt dat dit niet 
oneindig kan blijven doorgaan. Belangrijk is wat in dit verband onder arbeid en dus onder lonen 
verstaan wordt. Gewoonlijk rekenen marxisten alleen lonen van produktieve arbeiders tot deze 
kategorie. Andere lonen behoren bij de winst. Heel algemeen is die arbeid produktief welke aan 
de basis van de voortbrenging staat. Of negatief gedefinieerd, arbeid zonder welker inschakeling 
geen voortbrenging (in technische zin) mogelijk zou zijn. Administratieve, distribuatieve, 
dienstverlenende arbeid etc. zijn in deze zin niet produktief. Produktieve arbeid zal altijd nodig 
blijven, zodat de stijging der bruto-winstvoet een bovenste grens moet hebben (37-38). 
 
De subtiele argumentatie van Mandel is door Gillman in een empirisch bewijs omgezet (19). Hij 
toont aan dat de netto winstvoet voortdurend daalt. Hiervoor trekt hij van de brutowinst de 
onproduktieve uitgaven af. Het aandeel der onproduktieve uitgaven in de bruto-winst neemt 
voortdurend toe, zodat de netto-winstvoet (bij nagenoeg konstante kapitaalkosten) daalt. 
 
Wat zegt ons die scheiding tussen produktieve en onproduktieve uitgaven, in wezen dus tussen 
produktieve en onproduktieve arbeid? 
 
Allereerst moet worden vastgesteld dat het filosoferen over dit onderscheid al heel wat mensen 
aan het denken heeft gezet over "zin en onzin" in onze maatschappij. Het is een belangrijk 
onderscheid omdat het de problematiek aanduidt bij de inrichting van een rationeel geordende 
maatschappij. Centraal staat dan de opgave zo weinig mogelijk arbeid aan "onzin" te besteden. 
De scheidslijn tussen "zin en onzin", in principe dus tussen produktieve en onproduktieve arbeid 
zal nooit precies te trekken zijn. Maar belangrijk is, dat een maatschappij zodanig wordt 
ingericht, dat ze erop uit is de onproduktieve arbeid te minimaliseren. De kapitalistische 
maatschappij is daar kennelijk niet op uit, want Gillman toont met cijfers aan dat de 
onproduktieve uitgaven steeds groter worden. Doorslaggevend bij deze berekeningen is 
natuurlijk wat Gillman persoonlijk tot enerzijds "zin" en anderzijds "onzin" rekent. Iedereen kan 
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daar een andere visie op hebben. Dit tekent echter wel het gebrek aan houvast dat het 
onderscheid tussen produktieve en onproduktieve arbeid bij een empirische (cijfermatige) 
beschrijving van het kapitalisme biedt. 
 
Het onderscheid kan daarom alleen maar betekenis hebben: 
-  ter beschrijving van de "inrichtingskosten" van simpel geordende ekonomische 

systemen als die van de ontwikkelingslanden (4) 
-  ter bezinning op een rationele en demokratische inrichting van een (utopisch) 

ekonomisch systeem. 
 
Zowel het niet opgaan van de wet van de dalende winstvoet van Marx als het moeilijk te 
hanteren onderscheid tussen produktieve en onproduktieve arbeid heeft tot een herinterpretatie 
van de politieke ekonomie voor de tijd na 1945 geleid. In de paragrafen 3 t/m 5 zullen de 
schrijvers die hieraan bezig zijn of waren, wat bij elkaar worden gezet. 
 
Par. 3. Herinterpretatie van Marx voor deze tijd. 
 
(Altvater, Baran, Boerboom, Gorz, Huffschmid, Jalée, Kozlik, Magdoff, Sweezy). 
 
De noodzaak de dalende winstvoet tegen te gaan wordt door deze schrijvers vervangen door de 
noodzaak te voldoen aan de eisen van een ongebreideld en steeds internationaler wordend 
konkurrentiesysteem. De individuele ondernemingen kunnen het door het 
internationaal-anarchistisch (wanordelijk) karakter van het kapitalisme voor elkaar niet laten de 
markten te bezetten, de winstmogelijkheden te grijpen waar ze liggen of komen te liggen of 
waar ze kunnen worden gekreëerd. De straf voor het overlaten van markten en marktaandelen 
aan anderen bestaat uit op de duur onrendabele bedrijfseenheden. Altvater verwacht via de 
toenemende afhankelijkheid van de internationale markten en het eventueel samenvallen van 
krises in verschillende landen een ineenstorting van het internationale monetaire systeem (1). 
 
Hoe ziet die toenemende afhankelijkheid eruit? 
 
De door het Centraal Planbureau (10) naar het nederlandse uitvoerpatroon herwogen stijging der 
wereldhandel bedroeg van 1950-67 jaarlijks gemiddeld 7,5%. De laatste jaren zijn 
stijgingspercentages van 14% t.o.v. het vorig jaar zelfs geen uitzondering. De 
wereldhandelsstromen zijn vooral tussen de hoog-geïndustrialiseerde landen zelf terug te 
vinden. De ontwikkelingslanden spelen vnl. een rol als leverancier van grondstoffen en als 
afzetgebied voor industriële eindprodukten. Vooral voor die produkten waarvan de 
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voortbrenging in de hoogontwikkelde landen al op grote schaal plaats vindt. Uit een boekje van 
Jalée kunnen we voor 1963 de volgende tabel samenstellen (25) 
 
 tabel I 
 
Zoals Altvater laat zien verkeert het kapitalisme, evenals tussen 1870 en 1913, hedentendage 
weer in een internationalisatieperiode (steeds meer handel tussen landen), waarbij de groei der 
exporten voortdurend hoger is dan de groei van het nationaal produkt per land (1): 
 
 tabel II 
 
Hier komt bij zoals Magdoff laat zien, dat er voor de Verenigde Staten sprake is van een 
"dramatische omkeer in de zelfverzorging van ruwe grondstoffen" (36). Magdoff geeft de 
volgende tabel voor de USA: 
 
 tabel III 
 
Baran en Sweezy en Kozlik koncentreren zich meer op de werking en de gevolgen van het 
konkurrentiemechanisme zelf. Het niet zo theoretische werk van Kozlik biedt voor een eerste 
kennismaking met de analyse van het (amerikaans) kapitalisme de beste ingang. Het meer 
theoretische werk van Baran en Sweezy (6) is internationaal zo verspreid dat het wat meer 
aandacht verdient. 
 
Wat doen Baran en Sweezy? 
 
Centraal staat bij hun het begrip potentieel ekonomisch surplus, wat ruimer is dan de 
meerwaarde (winst, grondrente en rente) van Marx. In principe geeft het de vrijheidsgraad van 
een ekonomie aan, nl. dat nationaal inkomen dat niet nodig is voor een zeker minimum aan 
levensonderhoud van iedere inwoner van het betreffende land. Een indikatie voor de 
vrijheidsgraad van de ekonomie der Verenigde Staten geven de oorlogsjaren (1861-65, 1918, 
1944). In tabel IV komt naar voren dat b.v. in 1944 ongeveer 40% van het nationaal inkomen 
aan defensieuitgaven werd besteed (50-51-23): 
 
 tabel IV 
 
Als men het gerealiseerde nationaal inkomen vergroot met het verlies aan inkomen door het 
bestaan van werkloosheid en/of onderbezetting van de kapitaalgoederenvoorraad (machines en 
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gebouwen) dan kan men het potentieel ekonomisch surplus berekenen. In principe zijn er nu 
even veel surplusdefinities denkbaar als dat men posten bedenkt om op het potentieel nationaal 
inkomen in mindering te brengen. Baran en Sweezy volstaan met een ruwe aftrekpost van 
essentieel gedachte konsumptie. Hun analyse koncentreert zich dan op de mogelijke 
bestanddelen van het surplus zoals de niet-essentiële konsumptie en investeringen van overheid 
en partikulieren. Het aldus aan de hand van zijn komponenten gemeten surplus stijgt in de 
Verenigde Staten als percentage van het bruto nationaal produkt (6) 
 
 tabel V 
 
Waardoor stijgt het surplus? 
 
Uitgangspunt is de empirische ervaring van de koncentratie der produktie. Deze koncentratie, 
officieel bedrijfskoncentratie genaamd, valt niet te loochenen. Ze kan in principe op drie 
manieren plaats vinden: 
-  door fusies en dergelijke vormen van samengaan; 
-  door het uit de markt konkurreren van andere ondernemingen onder de voorwaarde dat 

de markt blijft bestaan; 
-  door snelle inbeslagname van nieuwe markten (voor nieuwe produkten) door enkele 

ondernemingen. 
 
Was het wegkonkurreren van andere ondernemingen zonder dat er nieuwe bijkwamen het 
kenmerk der bedrijfskoncentratie tot 1940, na 1945 komen de eerste en laatste vormen meer 
naar voren. De koncentratie kan men aan de hand van vele kenmerken meten. Voorbeelden zijn 
het aantal werknemers, de vaste activa (gebouwen, machines), omzetten, lonen, winsten etc. 
Mandel geeft een voorbeeld voor Frankrijk (38): 
 
 tabel VI 
 
Een verschijnsel dat ook tot de koncentratie van de produktie behoort maar dat nooit in de 
statistieken tot uitdrukking komt is de gebondenheid van soms tienduizenden toeleverings-
bedrijven aan één grootbedrijf. 
 
Jörg Huffschmid geeft hiervan voor West-Duitsland voorbeelden (24). 
 
 tabel VII 
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De grote ondernemingen (mammoetbedrijven) opereren op markten waar de prijskonkurrentie 
(voortdurende prijsverlagingen) te grote verliezen voor allen zou kunnen opleveren. Op deze 
ervaringsregel bouwen Baran en Sweezy de theorie dat de onderneming met de laagste kosten 
per eenheid produkt in de strijd om het marktaandeel het meest agressief kan zijn. Daaruit 
verklaren ze de tendentie voor dit type ondernemingen dat de technische kosten per eenheid 
produkt voortdurend worden verlaagd. De hieruit resulterende winstmargevergroting is het 
voornaamste element van het stijgend surplus. 
 
Welk vraagteken plaatsen Baran en Sweezy achter deze stijging? 
 
Hun centrale these is, dat de absorptiemogelijkheden (bestedingsmogelijkheden) van het 
stijgend surplus struktureel tekort schieten. Vooral de mogelijkheden om te investeren zouden 
bij het stijgend surplus (en vooral bij het investeringzoekend gedeelte daarvan) achter lopen. Zo 
zijn er buitenlandse investeringsmogelijkheden waarvan in latere instantie de terugvloeiende 
opbrengsten groter zijn dan de wegtrekkende kapitaalexporten. Engeland's betalingsbalans geeft 
hiervan een voorbeeldje (49). 
 
 tabel VIII 
 
Nu kompenseerden de overheidsuitgaven voor Engeland wel het verschil tussen 282 en 165. De 
overheidsuitgaven behoren immers ook tot de absorptie van het surplus. 
 
Als surplusabsorptie valt verder te denken aan de voorziening in investeringen voor de 
bevrediging van de behoeften van een groeiende bevolking. Beide schrijvers zien deze groei met 
de stijging van het welvaartsniveau echter omlaag gaan. Hun kanttekeningen spitsen zich echter 
toe op het achterblijven van investeringen in nieuwe produkten en nieuwe produktietechnieken 
voor bestaande produkten. Wat de bestaande produkten betreft stellen ze dat de marktstruktuur 
waarbinnen de grote ondernemingen opereren (stabiele prijzen, stabiele vraag) geen aanleiding 
geeft bestaande winstmogelijkheden af te knijpen teneinde er nieuwe - wellicht even grote - 
voor in de plaats te stellen. Gaat het om nieuwe produkten, dan worden deze zo vlug mogelijk 
in de markt gestuwd, teneinde de hoge winstmarges behorende bij een technische 
monopoliepositie (b.v. als men patenten heeft) te behalen. Ook deze bieden dus geen soelaas. 
Vooral als nieuwe produkten met oude investeringen tot stand komen is hun argumentatie 
sprekend. Het geheel blijft echter sterk hypothetisch (onbewezen). Daar komt nog bij dat ook 
Baran en Sweezy moeten erkennen dat unieke historische gebeurtenissen de 
investeringsmogelijkheden (met voldoende rendement) telkens weer hebben opgepept. De beide 
wereldoorlogen spreken voor zich. Daarnaast veranderden de stoommachines, de spoorwegen 
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en de auto's de struktuur der ekonomie zodanig, dat telkens weer voldoende 
winstmogelijkheden open kwamen te liggen. 
 
Ook de konsumptie der kapitaaleigenaren blijft volgens hen ten achter bij het stijgend surplus. 
Dit komt omdat de meeste dividendgenieters verder sparen en omdat de meeste ondernemingen 
een op stabiliteit gerichte uitkeringspolitiek voeren, waarbij de dividenden met een zekere en 
wellicht groter wordende vertraging worden aangepast aan de stijgende winsten. 
 
Wat is nu wel duidelijk surplus-absorberend? 
 
De kosten voor verkoopstimulantia zijn dit wel. Op de markten waar prijskonkurrentie is 
uitgeschakeld, neemt de konkurrentie andere vormen aan. Enerzijds gaat het hierbij om het 
behoud van de bestaande cliëntele, anderzijds om de verovering van de jaarlijkse groei van de 
markt. De hiervoor benodigde reklame, afwisselende verpakking, modelveranderingen, 
klantenservice, opzettelijke levensduurverkorting der produkten etc. verslinden veel geld. Beide 
schrijvers laten er zich niet over uit, maar het zou interessant zijn om na te gaan in hoeverre de 
kommerciële kostenstijging (kosten voor reklame etc.) per eenheid produkt de technische 
kostendaling zou benaderen of zelfs overtreffen. Impliciet spreken zij verder ook voortdurend 
over de prijzen van eindprodukten, en de technische kosten der producenten terwijl tussen 
konsument en producent toch een hele dienstensektor zit die ook surplusabsorberend is. 
 
Hoe surplusabsorberend is de overheid? 
 
Door belastingen en leningen roomt de overheid een gedeelte van het surplus af. Om het 
uiteindelijk effekt hiervan op de surplus-absorptie te berekenen moet worden nagegaan wat (en 
onder welke omstandigheden) ze met het geld doet. Het geld moet in ieder geval in de 
ekonomische kringloop (konsumptie + investeringen = lonen + winsten) terugkomen, anders 
voert ze een uitgesproken deflatoire (afremmende) politiek. Heel algemeen kan men stellen dat 
de overheidsuitgaven alleen dan surplusabsorberend zijn als ze voor de grote ondernemingen 
voortdurend extra investeringsmogelijkheden scheppen. Nevenvoorwaarde is dan wel dat de 
goederen die met deze extra investeringen worden voortgebracht niet als substituut (vervanging) 
dienst doen voor reeds bestaande goederen die de grote ondernemingen aan partikulieren en 
overheid leveren. De Verenigde Staten leveren het voorbeeld met defensie- en ruim-
tevaartgoederen. Vernietiging en verspilling hiervan levert steeds weer investerings- en dus 
absurptiemogelijkheden (bestedingsmogelijkheden) voor de grote ondernemingen. 
 
Wat zijn de gevolgen van dit konkurrentie- en verspillingsmechanisme? 
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Verschillende schrijvers hebben al getracht de gevolgen in de vorm van een algemene 
ellendetheorie te gieten. Gorz (21) met name stelt dat de ruimtelijke koncentratie van grote 
industrieën met een hoogwaardige technologie de kosten voor een minimaal fysiek en fysisch 
levensonderhoud van de arbeider sneller doet stijgen dan zijn loon. Dit komt konkreet tot 
uitdrukking in het tekort aan voorzieningen in de industriële centra aan woningen, vervoer, 
gezonde lucht, sanitaire voorzieningen, rekreatiemogelijkheden etc. (26) Hieruit kan ver-
vreemding (aliënatie) resulteren, die sociale spanningen oproept (41). Dit brengt ons weer terug 
naar de Harvard-groep en de hieraan verwante schrijvers die de overheid en de instituties van 
het kapitalisme benadukken. 
 
Par. 4. De herinterpretalie in de Angelsaksische landen. 
 
(Kidron, Edwards, c.s.) 
 
De plaats van de overheid in het ekonomisch leven is aan de hand van allerlei cijfers aan te 
tonen. Het aandeel van de belastingen in het bruto nationaal produkt heeft in vele landen het 
kwart al gepasseerd. Daar staan uitgaven tegenover. Opvallend hierin zijn de 
ontwikkelingspatronen van de uitgaven voor onderwijs en defensie. De onderwijsuitgaven 
leggen in versnelde mate een groter beslag op het totale overheidsbudget. Het relatieve aandeel 
der defensie-uitgaven is na de niveauverhoging door de tweede wereldoorlog vrijwel stabiel 
gebleven. Typerend is verder het toenemend aandeel der overheidsinvesteringen (hiertoe 
worden de defensie-uitgaven niet gerekend) in het totale budget. Uitgaven voor voorzieningen 
voor de toenemende geografische koncentratie van industrieën, voor het toenemend autopark, 
voor de toenemende afvalverwerking, voor de toenemende lucht- en waterverontreiniging etc. 
nemen hand over hand toe. 
 
Alle maatregelen van de overheid worden tegenwoordig in het kader van de groeidoelstelling 
geplaatst. Als verklaring zou het volgende kunnen gelden. Enerzijds hebben de ondernemingen 
voor de planning van hun afzet baat bij een zekere groeimarge waarbinnen ze speelruimte 
hebben. Anderzijds is de kontinuiteit van zowel overheids- als ondernemingsbeleid erbij gebaat 
dat er een zekere mate aan sociale rust bestaat, waarvoor het jaarlijks aandeel der verschillende 
sociale groepen in de groeipot (het officieel touwtrekken hierom en de illusie erop) een 
belangrijke voorwaarde is. Een zo hoog mogelijke groei betekent, dat de jaarlijkse marge 
waarbinnen beleidsvoerders kunnen opereren zo groot mogelijk wordt gehouden. Hiermede is in 
principe de kontinuiteit van hun machtspostie verzekerd. Wat op langere termijn de gevolgen 
van een zo hoog mogelijke spontane groei zijn (zoals verstoring van het ecologisch evenwicht) 
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interesseert de beleidsvoerders minder. Want, om met de orthodoxe ekonoom Keynes te 
spreken (overigens in zijn tijd ook een belangrijke beleidsvoerder): "in the long run we are all 
dead". Zo komen we dan bij die groep ekonomen die meer geïnteresseerd zijn in de rationele 
planning van een ekonomie. 
 
Par. 5. Iets over de moeilijkheden bij planning. 
 
(Dobb, Oulès, Bénard, verder 2, 5, 22) 
 
Bénard (7) onderscheidt drie problemen bij de planning. - objekt en aard van de socialistische 
planning - regels voor een rationele kalkulatie - organisatie van de planning - cirkulatie van de 
informatie - aanpassing van de motivaties voor het gedrag. 
 
Wat houden objekt en aard van de socialistische planning in? 
 
De keuze van doelstellingen geschiedt gezamenlijk. De ekonoom signaleert hierbij 
keuzevraagstukken als: tussen huidige en toekomstige generaties, tussen partikuliere en 
kollektieve konsumptie etc. De regels voor een rationele kalkulatie houden in principe in, dat bij 
gegeven middelen (arbeid, instrumenten voor de hulp aan arbeid etc.) zoveel mogelijk moet 
worden voortgebracht. Bij de organisatie van de planning zullen de kosten van informatie (de 
inrichtingskosten van een ekonomie) moeten worden geminimaliseerd en de motivaties 
gemaximaliseerd. De organisatie van de planning brengt ons op de institutionalisten. 
 
Par. 6. Een groep kritische maar geen politieke ekonomen (institutionalisten) 
 
Deze groep gaat ervan uit dat de inrichtingskosten van de kapitalistische ekonomie in de hand 
kunnen worden gehouden. Ofschoon ze de door voorgaande schrijvers geschetste problemen 
ook bestuderen en op z'n minst erkennen, opereren zij niet op basis van het marxistische 
paradigma. Om twee redenen zijn ze de aandacht waard. Ten eerste omdat hun ideeën op grote 
schaal zijn gepopulariseerd (44). Ten tweede omdat ze steeds meer de theoretische en 
ideologische grondslagen beginnen te leveren voor gematigd linkse en pragmatisch politieke 
partijen. Ekonomisch geschoolde politici als Wilson (15), Schiller (24) en den Uyl maken van 
hun ideeën een dankbaar gebruik.  
 
De institutionalisten gaan uit van de "managerial revolution", de scheiding tussen eigendom en 
beheer van kapitaal. In 1932 konden Berle en Means al wijzen op de ontwikkeling in de grote 
ondernemingen der Verenigde Staten van private eigendom naar management control (8). 
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Robert Larner (34) nam de draad weer op en vergeleek zijn gegevens van 1963 met die van 
1929. Uitgaande van de definitie van kontrole als "the actual power to select the board of 
directors or its majority" kwam hij tot de konklusie dat in 1963 ongeveer 80% van de 
ondernemingen i.t.t. ongeveer 35% in 1929 onder management control staan. In beide studies 
zijn banken, verzekerings- en beleggingsmaatschappijen van onderzoek uitgesloten. Oorzaak 
van deze revolutie zou de versnippering van het aandelenbezit zijn. Maar welke rol spelen de 
z.g. prioriteitsaandelen en de weinige grootaandeelhouders ook al bezitten zij maar 0,1% van 
het geplaatste aandelenkapitaal? Het weinige sociologische onderzoek op dit punt zoals van 
Mills (42) en Domhoff (13) geeft in ieder geval een indikatie in de richting van een élite van 
vermogensbezitters die het uiteindelijk voor het zeggen hebben. Van de Klundert (29) pleit 
daarom voor een indirekte benadering van dit fenomeen, waarbij onderzocht wordt hoe het 
ekonomisch stelsel funktioneert en welke belangen door de resultaten van dit funktioneren het 
meest gediend zijn. 
 
Galbraith (17, 18) is een duidelijke institutionalist. Het konflikt bestaat bij hem niet meer zo 
zeer tussen arbeid en kapitaal alswel tussen allerlei belangengroeperingen waarvan arbeid en 
management er maar enkelen zijn. De belangentegenstellingen zijn of moeten worden 
geïnstitutionaliseerd. Uit het feit dat de cirkulatie van de informatie niet meer zo zeer via prijs-
signalen verloopt, leidt hij af dat alles en nog wat gepland zou worden. Planning vooral van de 
vraag per produkt, per bedrijf en per land. Ook het motivatiepatroon baart hem geen zorgen. Het 
ongebreideld winststreven zou vervangen zijn door de homeostase, het rustig voortkabbelend 
patroon van afspraken en onderhandelingen binnen en tussen ondernemingen. Alleen over 
kwaliteitsverschillen in het homeostatisch gedragspatroon vindt men nog zorgwekkende 
berichten. Servan-Schreiber b.v. ziet de amerikaanse uitdaging in de personen van excellente 
amerikaanse managers, waar de europese collegae zo vlug mogelijk naar toe moeten groeien. 
Maar wat zal het effekt zijn van hun ijver om voor vele problemen een korte-termijn-oplossing 
te bieden? Uitstel van executie soms? Het antwoord weten we niet. Ook de in ontwikkeling 
zijnde kritische of politieke ekonomie heeft tot nog toe alleen maar de waarschuwende vinger 
omhoog kunnen steken. 
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tabel I Exporten 

exporten naar exporten van 

 totaal (mln. 
$) 

imp. landen soc. landen derde we-
reld 

imperialistische landen 103110 = 
100% 

75 3,5 21,5 

socialistische landen 18660 = 
100% 

21 66 13 

derde wereld 32100 = 
100% 

73 6 21 
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tabel II Vergelijking gemiddelde groei nationaal produkt (NP) en exporten (Ex) 

 1870-1913 1913-1950 1950-1960 

 NP Ex NP Ex NP EX 

Duitsland 2,9 5,1 1,2 -2,5 7,6 15,8 

Nederland 2,2 4,6 2,1 1,2 4,9 10,0 

USA 4,3 3,8 2,9 2,3 3,2 5,0 

 

tabel III Netto-importen (importen bovenm exporten) als % van eigen produktie 

 1937-1939 1966 

ijzererts 3 43 

koper -13 18 

lood 0 131 

zink 7 140 

bauxiet 113 638 

olie -4 31 
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tabel IV Overheidsuitgaven als % van het nationaal inkomen (O) en defensieuitgaven als % van 
de overheidsuitgaven (D) 

jaar O D jaar O D jaar O D 

1794 1,4 38,6 1839 1,6 56,1 1900 3,0 30,6 

1800 1,8 55,7 1854 1,7 38,8 1913 2,3 46,3 

1805 1,8 21,8 1861 1,6 53,2 1918 22,3 48,2 

1809 1,1 56,2 1862 9,6 92,1 1925 3,9 23,4 

1814 3,9 96,3 1863 16,6 92,7 1934 13,8 11,7 

1816 2,5 65,1 1864 19,2 89,7 1944 51,8 81,1 

1824 2,2 30,7 1865 28,8 88,9 1953 20,3 78,8 

1829 1,6 52,8 1869 4,7 30,5 1965 16,0 57,2 

1834 1,4 51,8 1894 4,6 23,5 1966 17,4 58,1 

  

tabel V Ekonomisch surplus als % van het bruto nationaal produkt (zonder rekening te houden 
met surplus uit werkloosheid en/of onderbezetting van de kapitaalgoederenvoorraad) 

1929 46,9 1949 51,7 

1939 47,8 1959 54,7 

1944 70,6 1963 56,1 
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tabel VI Aantal arbeiders per onderneming in niet-landbouwbedrijven (alle cijfers in % van 
totaal) 

 1896 1906 1926 1968 

1-10 62,7 58,9 39,2 20,0 

11-100 16,8 16,7 23,0 28,8 

101-500 11,2 12,7 17,5 21,4 

501- 9,3 11,7 19,3 29,8 

 

tabel VIII Betalingsbalansgegevens voor Engeland (sladi in mnl pond), gemiddelden over de 
jaren 1952-64 

kapitaalopbrengstenrkening overschot van 282 

kapitaalrekening tekort van 165 

overheidsuitgaven tekort van 239 
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* Drs. A.B.T.M. van Schaik, geb. 1944 te Tilburg. Afgestudeerd juni 1968 aan de Katholieke 
Hogeschool te Tilburg. Werkzaam bij Prof. v.d. Klundert. hoogleraar in de algemene ekonomie 
te Tilburg. 

 
STUDIO KOSMOPOLITIEK 
 
STUDIO betekent studeren en werken en omgekeerd; akties en bezinning erop, dokumentatie 
en aan het werk van aktie naar informatie en omgekeerd. 
 
kosmo-dokumentatie f 12,50 per jaar 
kosmo-stories f 10,- per jaar 
 
kosmo-schriften 
behandelen onderwerpen, per maandelijks verschijnend schrift, zoals de vredebewarende taak 
van de verenigde naties, de wereldhandelskonferentie, revolutie en demokratje, alternatieve 
dienstplicht, wereldpolitieke instituties, partijpolitieke vernieuwing i.v.m. kosmopolitiek, de 
oost-west-dialoog etc. 
 
Deze schriften naorden uitgegeven in het formaat 17 x 22 cm en gemiddeld 16 pagina's tellend. 
 
Geschikt voor gespreks- en werkgroepen, vormingswerk en onderwijs, f 15,- per jaar. 
 
Onder meer verschenen (nog voorradig): 
-  De rechten van de mens, Piet Reckman. 
-  Theologie van de revolutie, Bas Wielenga. 
-  Suggesties voor kosmopolitieke modellen '69/'70, Piet Reekman. 
-  Kort Marcuse - inleiding tot de denkwereld van Herbert Marcuse, jan Bank 
-  Het gedonder begint: supersone vliegtuigen leggen een buldertapijt over de wereld, 

Rudie van Meurs. 
-  Het leger in de ontwikkelingslanden, Herman de Lange. 
-  De anti-raket-raket, Gerard Kruisman e.a. 
- Gehavend Rotterdam, Rudie van Meurs 
-  Kerk en ontwikkelingssamenwerking Aktiegroep Uppsala, Nederland, Plan Mansholt 
-  Oliën en vetten, Wim de Graaf/Piet Reckman 
-  Inkomensverdeling in Nederland, N. H. Douben 
-  Alternatief Onderwijs, R. Rutten 
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-  Aluminium, Aluminium Comitee 
-  Manipulaties met ontwikkelingshulp, D. Scherpenzeel 
-  Demokratisch Model "De Horst", Driebergen 
 
Opgave: 
Studio KOSMOPOLITIEK, Drie Jofferengaarde 7, ODIJK, tel. 03405 - 2358, giro 55100, t.n.v. 
Sjaloom - Odijk. 


