
  

“Degenen die de noodzaak prediken van een terugkeer van de financiële speculatie naar de ‘echte economie’ 

van goederenproductie om de noden van echte mensen te lenigen, missen derhalve het hele punt van het ka-

pitalisme: de zichzelf voortstuwende en vermeerderende financiële circulatie is zijn enige werkelijkheidsdi-

mensie, i.t.t. de werkelijkheid van de productie.” 

- Slavoj Žižek       (Eerst als tragedie, dan als klucht; Amsterdam 2011) 

 

De tekst “De crisis van de waardewet en het tot rente worden van de winst” van Carlo Vercellone, 

sluit onder andere aan op de tekst “Immateriële Arbeid” van Maurizio Lazzarato (1996), die we nog 

niet zo lang geleden op Hydraweb gepubliceerd hebben. In de tekst van Lazzarato werd beschreven 

hoe de zgn. cognitieve arbeid dominant wordt t.o.v. de materiële arbeid en hoe deze zich aan de kapi-

talistische maat van de tijd te onttrekt. Er zou sprake zijn van een transformatieproces waarin niet 

productiearbeid, maar intellectuele, immateriële, affectieve en coöperatieve arbeid de dynamiek van 

de waarde-productie bepaalt. Vercellone legt nu in zijn tekst een fundamenteel verband tussen de 

toenemende cognitieve dimensie van de arbeid en de huidige economische en financiële crisis. Een 

crisis die uiteraard óók een sociale strijd is en die volgens hem uiteindelijk draait om de controle en de 

macht over de arbeid.  

 

Doorgaans wordt de huidige crisis uitgelegd als een gevolg van tekort schietende financiële regulatie, 

een crisis van financiële origine, waarin graaiers, hebzuchtige speculanten, vals spelende banken en 

corrupte mediterrane regeringen een hoofdrol spelen. De van oorsprong financiële crisis zou overge-

waaid zijn op de reële economie. Het is, zoals Žižek hierboven al constateerde, de lezing van diegenen 

die het hele punt van het kapitalisme missen. Het kapitalisme kent volgens hem alleen maar zijn ei-

gen werkelijkheidsdimensie van winstmaximalisering en verondersteld daarmee een afwezige werke-

lijkheid waarin feitelijke goederen die de behoeften van de mensen bevredigen geproduceerd en ver-

kocht worden. Vercellone noemt deze afwezige werkelijkheidsdimensie “de collectieve productie van 

de mens door de mens” en keert in zijn analyse de boel min of meer om: de financiële puinhoop en de 

financialisering in het algemeen is niet de oorzaak van de crisis van het huidige kapitalisme, maar 

juist het gevolg ervan! In het eerste nummer van Hydra liet Christian Frings zich in ongeveer dezelf-

de bewoordingen uit: Financialisering was de vlucht van het kapitaal uit de productie en de illusie 

van een puur monetaire valorisatie van kapitaal. Het was een teken dat de zoektocht naar winstge-

vende investeringen in toenemende mate wanhopiger, speculatiever en riskanter was geworden. Fi-

intro 

Carlo Vercellone 
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nancialisering was een vlucht vooruit en in wezen een simulatie van de valorisatie van kapitaal.  

 

Wat wordt hier nou eigenlijk mee bedoeld? Vlucht waarvoor? Simulatie waarvan en waarom? We ma-

ken graag gebruik van formuleringen van André Gorz om e.e.a. te verduidelijken (de oplettende lezer 

zal nu begrijpen waarom we in dit nummer ook ruim aandacht besteden aan deze pionier van de poli-

tieke ecologie. Ook Vercellone haalt hem in zijn tekst meerdere malen aan). In een interview gepubli-

ceerd in  2008 (In: De markt voorbij; Oikos/Socialisme 2000, België) legt Gorz uit dat arbeid t.g.v. au-

tomatisering en robotisering niet langer de belangrijkste productiekracht is en lonen niet langer de 

grootste productiekosten vormen. Arbeidskosten vormen nog maar minder dan 15% van de totale kos-

ten. Het kapitaal zelf is de doorslaggevende productiefactor geworden. De voorheen logische en positie-

ve relatie tussen de productie van winst en het aanwenden van arbeid, een relatie die ten grondslag lag 

aan Fordisme en welvaartstaat, is niet meer aanwezig. Er is sprake van meer groei met minder arbeid 

als continue tendens, de productie van overtallig- en boventalligheid  (zie bijv. ook de analyses van 

Zygmunt Bauman).  Maar: hoe meer de hoeveelheid arbeid afneemt, des te sterker moet de geprodu-

ceerde waarde (en dus de productiviteit) stijgen om te vermijden dat het winstvolume afneemt. Het 

systeem beweegt zich zo in de richting van een interne grens, waarin produceren en investeren ophou-

den rendabel te zijn. Het is, hoe gek het ook klinkt, met de productie niet meer mogelijk om het geheel 

van het geaccumuleerde kapitaal te valoriseren (= meerwaardevorming). Of zoals Frings het zegt: de 

zoektocht naar winstgevende investeringen wordt steeds wanhopiger. Het over-geaccumuleerde kapi-

taal blijft dus enkel als financieel kapitaal bestaan, als geld. En aan geld op zich heb je niks vanuit het 

oogpunt van de kapitalist. Als je meerwaarde niet op een winstgevende manier in productie kunt inves-

teren loopt het systeem vast. Daarom zijn geld en kapitaal ook niet hetzelfde. Geld = potentieel kapi-

taal. 

 

Het kapitaal vlucht vanuit over-accumulatie in de zeepbel van de financialisering. Robert Kurz 

(marxistisch filosoof, maatschappijkritisch journalist en publicist, redacteur van het blad EXIT en 

schrijver van het Zwartboek Kapitalisme—onlangs overleden op 18 juli 2012) noemt de zeepbel dan 

ook “een wonderbaarlijke machine om geld te creëren”. Als ware het een fruitmachine waar je muntjes 

in gooit om er een veelvoud van terug te winnen. Eigenlijk gaat het om een reeks zeepbellen: beursbel, 

internetbel, vastgoedbel… Financialisering is daarom een gevolg en symptoom van de crisis. Er wordt 

geld gemaakt met geld, door allerlei vormen van geld te kopen en te verkopen. Geld is de enige koop-

waar geworden en er is een financiële industrie ontstaan waar een gigantische kapitaalsom in omgaat 

(160.000 miljard dollar = zo’n vier keer zoveel als het mondiale bruto maatschappelijke product).  

 

Waarom we deze ontwikkeling als simulatie kunnen aanduiden heeft wederom te maken met het feit 

geld slechts geld is en niets anders dan potentieel kapitaal. D.w.z. niet omgezet in productieve elemen-

ten. De valorisatie blijft slechts monetair van aard. De ‘waarde’ van het geld dat met geld wordt ge-

maakt, van het potentiële kapitaal dat slechts financieel kapitaal blijft, is dan ook louter fictief. Ze be-

rust grotendeels op schuld, goodwill, op anticipaties, geloof in toekomstige groei of winst, verwachtin-

gen etc. Rente kunnen we in die zin opvatten als simulatie van winst, als aanspraak op in de toekomst 

te valoriseren meerwaarde.  

 

Daarnaast leidt de vlucht in de financialisering er toe dat productieve investeringen van bedrijven 

stagneren terwijl de winsten blijven exploderen. Aan teruglopende winsten valt de crisis niet af te le-
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zen, die vloeien voor een groot deel voort uit verrichtingen op de financiële markten. Vercellone consta-

teert dan ook dat de grote ondernemingen tegenwoordig hoofdzakelijk bezorgd zijn om hun financiële 

architectuur en uiteindelijk bezig met alles behalve de directe organisatie van de productie. Kortom, 

“grote ondernemingen zijn tegenwoordig een zakencentrum geworden i.p.v. een oord waar industrie 

wordt gecreëerd”. 

 

Het kapitalisme overleeft en functioneert op steeds brozer wordende fictieve funderingen, aldus Gorz. 

Net als Vercellone constateert Gorz dat begrippen als arbeid en waarde niet meer met een gemeen-

schappelijke maatstaf gemeten kunnen worden. Vercellone spreekt over de crisis van de waardewet, 

Gorz over de crisis van de maatschappij van de loonarbeid. Arbeid is niet meer alleen meetbaar in de 

tijd die men er aan besteed. Daarnaast kan in een maatschappij waar steeds meer rijkdom met steeds 

minder arbeid wordt geproduceerd, het inkomen niet meer afhankelijk worden gemaakt van het gele-

verde arbeidsvolume. Arbeid heeft zich aan de kapitalistische maat van de tijd onttrokken en dat heeft 

niet alleen te maken met automatisering en robotisering, maar ook met een transformatie van de arbeid 

zelf in wat Vercellone de “terugkeer en groei van de macht van de cognitieve dimensie van de arbeid” 

noemt. Praktisch alle arbeid verlangt tegenwoordig vindingrijkheid, communicatieve en cognitieve 

vaardigheden en persoonlijke inzet. Gorz noemt dat heel mooi “de inbreng van levende kennis” die men 

uit zichzelf moet halen.  

 

E.e.a. leidt tot een tendens van autonomisering van de arbeid. Een tendens die door het kapitaal wordt 

erkend. Het kapitaal tracht de cognitieve arbeid aan zich te binden en toe te eigenen in het kader van 

de “kenniseconomie”. Het is bijv. één van de speerpunten van de Europese Unie om Europa de meest 

kennisintensieve economie van de wereld te laten zijn. Dit is in 2000 vastgelegd in de Strategie van Lis-

sabon. De focus ligt daarbij m.n. op het ontwikkelen van bèta-technisch talent. Volgens Vercellone 

echter bevinden de werkelijk cruciale sectoren van een op kennis gebaseerde economie zich niet in de 

private R&D-laboratoria. Maar meer in de collectieve activiteiten en producties die traditioneel gega-

randeerd werden door de gemeenschappelijke instituties van de verzorgingsstaat op basis van een non-

commerciële logica. Volgens Vercellone vormt dit ook een verklaring waarom er zo’n enorme druk 

wordt uitgeoefend om de sociale  voorzieningen te privatiseren, en dit zowel vanuit strategische over-

wegingen alsook vanuit het oogpunt van controle van de bevolking. 

 

Een andere manier waarop Vercellone de controle over de cognitieve arbeid ziet plaatsvinden, is via 

precarisering. Hierin ziet hij ook een verklaring voor de stagnatie van de lonen en de koopkracht van 

de zgn. middenklasse. Zo kunnen we in het notenapparaat lezen dat het gemiddelde loon in de VS mo-

menteel lager is dan in 1979. In Frankrijk is de koopkracht van de beursindex in 20 jaar met 120% ge-

stegen, de koopkracht van de lonen maar met 15%. E.e.a relativeert de betekenis van de huidige crisis 

en de vraag wie er voor op moet draaien natuurlijk aanzienlijk.  

 

Vercellone legt wat betreft precarisering ook een link met de mede door de overheid gepromote geld- en 

inkomenspolitiek die met opzet de explosie van het consumptief krediet en de gezinsschulden heeft be-

gunstigd. Het is een aspect dat al eerder in Hydra nr. 1 werd benoemd in het stuk “Nederland in Nood” 

van Ro Naastepad en Servaas Storm, waarin ze o.a. lieten hoe de gezinsvermogens in Nederland ver-

strengeld zijn geraakt met de aandelenmarkten. Het consumptief krediet, wat in wezen een ander 

woord is voor “jezelf in de schulden steken” is een klassiek middel om een valoriseringscrisis op de lange 
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baan te schuiven. Gorz beschrijft hoe de groeiende schuldenlast van de huishoudens van de midden-

klasse de belangrijkste motor van de groei werd in de VS in de jaren ’90 onder het motto “consumeer nu 

al vast wat je in de toekomst hoopt te verdienen!”. Uiteindelijk hadden de Amerikaanse gezinnen een 

schuld die gemiddeld opliep tot 15 maandsalarissen. Tegen deze prijs werd het risico van een stagnatie 

van de consumptie gecompenseerd en werd ook een nieuwe indirecte bron van toe-eigening van meer-

waarde gecreëerd d.m.v. de accumulatie van de rente over de ruggen van de gezinshuishoudens.  

 

Hoe ver deze kringloop van financiële waanzin kan worden doorgevoerd, toont het voorbeeld van Grie-

kenland. De Griekse schulden zijn voor een groot deel terug te voeren op het feit dat Griekenland, als 

zijnde de grootste wapenimporteur van Europa, voor de aanschaf van Franse en Duitse vliegtuigen en 

onderzeeërs, grote sommen geld leende bij – jawel – Franse en Duitse banken. De anarchistische antro-

poloog David Graeber merkt in een artikel over de Griekse schuldencrisis op hoe cynisch het is dat het 

juist de Duitse regering is die de Grieken nu financieel wanbeleid verwijt. Volgens hem is dat precies 

hetzelfde als een heroïnedealer die zijn klant verwijt dat hij überhaupt verslaafd is geraakt. De waanzin 

wordt echter gecompleteerd door het feit dat de Franse en Duitse regeringen als één van de voorwaar-

den in het eerste “reddings-pakket” voor Griekenland de verplichting opnamen dat Griekenland nog 

méér Duitse onderzeeërs en Franse fregatten zou kopen. Over afwezige werkelijkheidsdimensies gespro-

ken … 

 

En dan? Tot het kaartenhuis ineenstort of de volgende zeepbel uiteenspat?????????? Gorz laat in het 

midden hoe de exodus uit het kapitalisme plaats kan vinden. Hij houdt rekening met een beschaafde, 

maar ook een barbaarse variant die hij het “Mad Max-scenario” noemt. Maar zowel hij als Carlo Ver-

cellone zien als een belangrijk element daarin de invoering van een gegarandeerd en universeel sociaal 

inkomen. Vercellone vestigt daarbij zijn hoop op een alternatief scenario dat enkel in en door de sociale 

strijd zichtbaar kan worden en schetst daar ook de contouren van. Want één ding moeten we nooit ver-

geten en dat is dat valorisatie altijd ook een sociale confrontatie is. Of het kapitaal er in slaagt om bete-

re valorisatie-voorwaarden op een hoger niveau te realiseren is een vraag van de krachtsverhoudingen, 

van verzet tegen nieuwe valorisatie-voorwaarden die in de meest uiteenlopende vormen tot uiting kan 

komen. In looneisen, op de werkplek, de strijd tegen bezuinigingen, reorganisaties en efficiency-

maatregelen, de strijd om kwaliteit en de inhoud van arbeid, de strijd om sociale garanties, wijkvoor-

zieningen, maatschappelijke ondersteuning, kortom op het strijdtoneel van het dagelijkse leven. 

 

Als Hydra-Ensemble hopen we met de vertaling van deze tekst bij te dragen aan een beter en radicaler 

begrip van de huidige crisis. We hopen zo een sluier op te lichten waarachter iets van de wanhoop van 

het huidige kapitalistische systeem zichtbaar wordt en last but not least hopen we dat we in de tegen-

stelling tussen de ontwikkeling van de productiekrachten en de maatschappelijke productieverhoudin-

gen een glimp van de Hydra zelf te kunnen zien.  

 

Carlo Vercellone vluchtte net als o.a. Maurizio Lazzarato en Nanni Balestrini van Italië naar Frankrijk 

om aan de repressie van de Italiaanse staat te ontkomen. Hij leefde in Parijs in ballingschap sinds be-

gin jaren ’80. Aldaar werkte hij aan een dissertatie over regulatie-theorieën in de economie en de ge-

schiedenis van de Italiaanse verzorgingsstaat. Momenteel is hij onderzoeker en docent aan de universi-

teit Parijs I en schrijft hij voor het tijdschrift Posse in Rome. In 2006 publiceerde hij het boek Capita-

lismo cognitivo. 
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INLEIDING 

 

De bedoeling van dit artikel is om uitgaande 

van de these van het “tot rente worden van de 

winst en de crisis van de waardewet” enkele ele-

menten van de theoretische lectuur van de actu-

ele crisis centraal te stellen. De actuele transfor-

matie van het kapitalisme die volgde op de cri-

sis van het fordistische model wordt geken-

merkt door een overweldigende terugkeer en een 

vermenigvuldiging van rente-vormen die ge-

paard gaan met een diepgaande omwenteling 

van de verhoudingen tussen rente, loon en 

winst. Deze ontwikkeling gaf zowel theoretisch 

gezien alsook met het oog op haar politieke im-

plicaties al aanleiding tot zeer diverse analyses.  

 

Volgens een vooral in het marxisme wijd ver-

breide benadering, die uitgaat van de politieke 

economie van Ricardo, wordt de rente als een 

voor-kapitalistische erfenis en hindernis voor de 

progressieve dynamiek van de kapitaalaccumu-

latie gezien. Onder deze premisse zou het echte,  

het pure en het efficiënte kapitalisme een kapi-

talisme zonder rente zijn.  

 

Een vergelijkbare visie, die de sleutelrol van de 

grondrente door die van de geldrente vervangt, 

wordt vandaag geopperd als interpretatie van 

de systemische crisis die het kapitalisme in zijn 

greep heeft t.g.v. het barsten van de speculatie-

ve zeepbel die is ontstaan op basis van subprime

-leningen. De oorzaak ligt echter veel algemener 

in het effectiseren (I) van leningen in de vorm 

van fictief kapitaal. Volgens deze analyse zou de 

kern van de huidige crisis zich bevinden in het 

conflict tussen: 

- enerzijds de tendens van het financiële 

kapitalisme tot rentevorming, en  

- anderzijds het “goede” productieve kapi-

talisme als drager van een accumulatie-

logica die de groei van de productie en de 

werkgelegenheid dient. 

 

Uit deze interpretatie volgt dan min of meer 

expliciet, zoals de analyses van talrijke econo-

men in Frankrijk en Italië suggereren, het voor-

stel tot een soort neo-ricardistisch compromis 

tussen loonarbeid en productief kapitaal tegen 

de macht van de financiële sector. Dit compro-

mis moet het mogelijk maken om de hegemonie 

van het fordistische managerskapitalisme (VI) 

 

(1) 

~

Carlo Vercellone  
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te herstellen en daarmee de voorwaarden voor 

een groei waarmee de volledige werkgelegenheid 

weer kan worden benaderd. En dit alles in het 

kader van een voortdurende continuïteit van de 

fordistische vormen van arbeidsorganisatie en de 

regulering van loonverhoudingen. Tegelijkertijd 

gaat het er om de arbeidstijd-waardewet (2) als 

norm voor de verdeling en als maat van de waar-

de weer in werking te stellen – tegen de vervor-

mingen die de financiële markten hem toege-

bracht hebben door de stijging van de prijzen 

voor immateriële en materiële beleggingen (bijv. 

huizen) tot speculatieve hoogten en de toe-

eigening van een onevenredig aandeel van de in 

de reële economie gecreëerde waarde.  

 

Deze interpretatie lijkt ons in meer dan één op-

zicht verkeerd en wel op vier nauw met elkaar 

verbonden gronden: 

a) Ze faalt t.a.v. de rol van de rente in het 

kapitalisme omdat deze als een catego-

rie los van de dynamiek van het kapi-

taal wordt gezien en als een categorie 

tegenovergesteld aan de categorie van 

de winst. 

b) De veroordeling van de terugkeer van 

de rente en haar vervormende effecten 

wordt niet verbonden met een analyse 

van de transformaties die er aan ten 

gronde liggen en die als reactie op de 

crisis van het fordisme hebben ingegre-

pen in de vormen van arbeidsdeling en 

in de verhouding arbeid-kapitaal. Zoals 

we nog zullen zien, zijn deze transfor-

maties grotendeels met de potentiële 

groei van de cognitieve en immateriële 

dimensie van de arbeid verbonden. Een 

dimensie waarin de ontwikkeling van 

de financiële dienstverlening overigens 

maar één – weliswaar ook het ondoor-

zichtigste – aspect uitmaakt.  

c) Ze laat de betekenis van de ontwikke-

lingen open, die het einde van de hege-

moniale rol van de industriële logica 

van de kapitaalaccumulatie veroor-

zaakt hebben en tot een steeds zicht-

baarder wordende tendens tot rente en 

tot speculatie van het kapitaal zelf 

hebben geleid.  

d) En ten slotte onderkent deze interpre-

tatie het door Marazzi [in zijn belang-

rijke bijdrage aan dit boek] duidelijk 

uitgewerkte alles doordringende karakter 

van de financiële sector niet. En even-

min de manier waarop het de totale eco-

nomische cyclus van productie, distribu-

tie en realisering van de waarde door-

drenkt en zo een multitude van sociale 

subjecten en economische actoren om-

vat, wat een duidelijk onderscheid tus-

sen financiële economie en reële econo-

mie steeds moeilijker maakt.  

 

Het gaat er zeker niet om de relatieve autonomie 

en systemische macht van de financiële sector te 

negeren. Een macht die zich zowel in periodes 

van groei toont, als het zich een exorbitant deel 

van de winsten (3)toe-eigent, maar ook in de pe-

riodes na het barsten van een speculatieve zeep-

bel, als door de dreigende transformatie van een 

lokale crisis in een wereldwijde crisis de financi-

ële sector het zich kan permitteren om het geheel 

aan instituties in gijzeling te nemen en zo van de 

centrale banken en regeringen voordelige en on-

voorwaardelijke concessies te verkrijgen. Het 

blijven onderstrepen dat het bij de financiële 

sector gaat om een autonome, nagenoeg absolute 

macht, die de zgn. reële economie zou verzwel-

gen, tendeert er echter veel te vaak toe de we-

derzijdse doordringing van het financiële kapi-

taal en het productieve kapitaal te verwaarlo-

zen, net zoals andere sociaaleconomische oorza-

ken die aan de contradicties en de crisis van de 

valorisatie van het kapitaal ten gronde liggen. 

Zo’n visie verzwijgt bijvoorbeeld dat de over-

gang van de crisis van de new economy-beurzen 

in de crisis van de vastgoedbeurzen niet alleen 

een uitdrukking is van de cyclische logica van de 

financiële markten, maar ook dat het een funda-

menteel keerpunt in de dynamiek van het cogni-

tieve kapitalisme aankondigt. De met de onder-

gang van de NASDAQ (4) samenhangende crisis 
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van maart 2000 was inderdaad de bevestiging 

van het einde van de mythe van de New Eco-

nomy. Ze onthulde de structurele grenzen waar-

op het kapitaal stuitte in zijn poging om de im-

materiële economie en het internet aan de logica 

van de commercialisering te onderwerpen. On-

danks de inspanningen om economische hinder-

nissen op te werpen m.b.t. de toegang van het 

internet en de versterking van de intellectuele 

eigendomsrechten (5), zijn de principes van de 

kosteloosheid en de zelforganisatie dominant 

gebleven. Toen de ondergang van de oude secto-

ren die de fordistische groei aandreven begon en 

deze op de verzadiging van de markten en de 

concurrentie van landen met een opkomende 

economie stuitte, was een buitengewone accen-

tuatie van de subjectieve en structurele tegen-

spraken van het cognitieve kapitalisme te zien. 

Deze tegenspraken hingen inderdaad samen met 

het onvermogen van het kapitaal om de imma-

teriële en de kenniseconomie te integreren in een 

progressieve groeidynamiek als een basis voor de 

nieuwe expansie van de afzetmarkten en zijn 

eigen legitimiteit in de maatschappelijke organi-

satie van de productie. Een bewijs daarvoor is 

de compleet catastrofale balans van de macro-

economische erfenis van het Bush-tijdperk. De 

op de crisis van de NASDAQ volgende korte eco-

nomische dynamiek van 2004-2007 (met een ge-

middeld groeipercentage van 2,8% op jaarbasis) 

was bijna uitsluitend te danken aan een specula-

tieve zeepbel waarin de ontwikkeling van de 

vastgoed- en de financiële sector elkaar draaien-

de hielden en zich zo verzekerden van 40% van 

de groei van de private sector in de VS. Tegelij-

kertijd kan de daling van de lonen als ook de ex-

plosie van de ongelijkheden in de inkomensver-

deling, die de abnormale ontwikkeling van de 

consumptieve kredieten voortstuwden, niet als 

een simpel resultaat van de hebzucht van de fi-

nanciële sector gedacht worden. De structurele 

oorzaken lagen ook en vooral in de precarise-

ringsstrategieën die het kapitaal inzette om zich 

van de controle te verzekeren over een in toene-

mende mate autonoom wordende arbeidskracht 

op het niveau van de organisatie van de produc-

tie.  

 

Alles bij elkaar zijn de financialisering en, meer 

in het algemeen, de toenemende betekenis van 

de rente, voor het overgrote deel het gevolg en 

niet alleen de oorzaak van deze wereldwijde in-

terne tegenspraken van het cognitieve kapitalis-

me. De zelfde inschatting gaat op voor het be-

grip van het karakter en de oorzaken van de uit-

braak van de huidige crisis, die in zijn essentie 

ten onrechte beschouwd zou kunnen worden – 

zoals de meeste economen doen – als een crisis 

van financiële origine die pas in tweede instantie 

de reële economie zou hebben aangetast. Nader 

bezien is dit schema niet houdbaar. Talrijke eco-

nomische, sociale en economische indicatoren 

van een wereldwijde crisis waren al lang voor 

het uitbreken van de financiële crisis zichtbaar. 

Het volstaat om aan de inherente moeilijkheden 

van de commerciële ontwikkeling van de zgn. 

New Economy te denken, aan de latente crisis 

van de auto-industrie, de onhoudbare schulden 

van de gezinshuishoudens en – niet te vergeten – 

de internationale economische en financiële on-
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gelijkheid en de spectaculaire stijging van de 

grondstof- en levensmiddelenprijzen.  

 

Uitgedrukt in de categorieën van de Franse re-

gulatietheorie, gaat het bij de huidige crisis niet 

alleen – zoals in 1929 – om “een grote crisis” van 

de financiële regulering van het cognitieve kapi-

talisme m.b.t. de fundamenten van een accumu-

latieregime dat duurzaam levensvatbaar zou 

kunnen zijn. Daarom kan noch de betekenis, 

noch de mogelijke ontsnapping uit deze crisis 

gereduceerd worden tot het onderzoeken van een 

nieuw compromis tussen arbeid en kapitaal dat 

in staat is de macht van de financiële sector in te 

perken en de fordistische koppeling tussen lonen 

en productiviteit te herstellen, om zo een harmo-

nieuze ontwikkeling van de productie- en con-

sumptienormen te garanderen gebaseerd op ken-

nis en het immateriële. In de conclusies zullen 

we hierop terugkomen. 

 

De these die in dit artikel wordt onderzocht, 

gaat uit van het tegendeel, namelijk dat de diep-

gang van de huidige crisis veel meer het onver-

zoenlijke karakter van de verhoudingen van het 

cognitieve kapitalisme m.b.t. die maatschappe-

lijke voorwaarden tot uitdrukking brengt, die 

aan de ontwikkeling van een op kennis gebaseer-

de economie ten grondslag liggen en die voor het 

in stand houden van het ecologische evenwicht 

van de aarde noodzakelijk zijn.  

 

Het gaat om een structurele crisis die op uiterst 

fundamentele wijze in relatie staat tot de tegen-

stelling tussen de ontwikkeling van de produc-

tiekrachten en de maatschappelijke productie-

verhoudingen. Om een mooie formulering van 

André Gorz te gebruiken: het geeft aan  in hoe-

verre het “kapitalisme een grens heeft bereikt in 

de ontwikkeling van de productiekrachten die 

het, wil het zichzelf reproduceren, niet voorbij 

kan gaan (…) zonder zichzelf te vervangen door 

een andere economie.” (6) 

 

Deze tegenstelling is nauw gerelateerd aan de 

crisis van de waardewet en de tendens die we als 

het rente-worden van de winst definiëren.  

 

WAT VERSTAAN WE ONDER  

‘CRISIS VAN DE WAARDEWET’? 

 

Een dergelijke crisis uit zich in eerste instantie 

als een crisis van de maat, die de betekenis van 

de fundamentele categorieën van de politieke 

economie op zichzelf aan het wankelen brengt, 

te weten: arbeid, kapitaal en uiteraard waarde. 

Nog fundamenteler echter, beperkt de crisis van 

de arbeidstijd-waardewet zich niet alleen tot een 

crisis van de maat, maar correspondeert het met 

twee elementen die, met name in de meest ont-

wikkelde kapitalistische landen, het einde van 

het progressieve vermogen van het kapitaal en 

zijn steeds meer parasiterende karakter laat zien 

(7).  

 

Het eerste element correspondeert met het einde 

van de waardewet als criterium van de kapitalis-

tische rationalisering van de productie die, net 

als in het industriële kapitalisme, over het ver-

mogen beschikt om uit abstracte arbeid, geme-

ten in een tijdseenheid van eenvoudige, niet-

André Gorz 
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gekwalificeerde arbeid, een werktuig te maken 

die de controle over de arbeid en de groei van de 

maatschappelijke productiviteit mogelijk 

maakt. Deze crisis is verbonden met de terug-

keer en groei van de macht van de cognitieve 

dimensie van de arbeid. Het correspondeert met 

de intrede van een nieuwe hegemonie van de 

kennis, geïncorporeerd in de arbeid, in het vaste 

kapitaal en in de organisatie van de onderne-

ming. In deze context is de winst, net als de ge-

hele rente, in toenemende mate afhankelijk van 

mechanismes van waarde-toe-eigening die voort-

vloeien uit een positie buiten de organisatie van 

de productie. 

 

Het tweede element bestaat uit het einde van de 

waardewet, opgevat als een maatschappelijke 

verhouding die de warenlogica tot de sleutel en 

het progressieve criterium maakt voor de ont-

wikkeling van de productie van gebruikswaar-

den en de bevrediging van de behoeften. Voor 

een beter begrip van deze bewering is het nood-

zakelijk in herinnering te roepen hoe voor Marx, 

en zelfs voor Ricardo, waarde (van de waren) af-

hangt van de moeilijkheden van de productie en 

dus de arbeidstijd. Het waardeconcept verschilt 

dus radicaal van het concept van de rijkdom, dat 

door overvloed en gebruikswaarde wordt be-

paald. De kapitalistische logica van de productie 

vond t.t.v. het industriële kapitalisme een soort 

historische legitimiteit in deze capaciteit tot ont-

wikkeling van de rijkdom door de productie van 

een groeiende hoeveelheid waren met een gelijke 

waarde en dus relatief dalende prijzen, waarmee 

een groeiende hoeveelheid werkelijke of overbo-

dige behoeften kon worden bevredigd. In deze 

zin konden de kapitalistische ontwikkeling van 

de productiekrachten en de winst zichzelf pre-

senteren als een instrument in de strijd tegen de 

schaarste. In het cognitieve kapitalisme is deze 

“positieve” verhouding tussen waarde en rijkdom 

gebroken en tendeert deze tot een regelrechte 

scheuring. In toenemende mate is het voortbe-

staan van de dominantie van de logica van ruil-

waarde, net als die van de kapitalistische eigen-

dom, in wezen gebaseerd op de vernietiging van 

schaarse, niet te vernieuwen hulpbronnen en/of 

op het creëren van een kunstmatig tekort aan 

hulpbronnen. Dit d.m.v. mechanismes waarbij 

winst en rente door elkaar gehaald worden.   

 

Hierbij moet echter meteen en zonder omwegen 

gewezen worden op het feit dat dit niet betekend 

dat de arbeid niet meer de substantie en de bron 

van de waardevorming en de meerwaardevor-

ming zou zijn. Het betekent simpelweg dat de 

waardewet, meerwaarde en uitbuiting als een 

leeg omhulsel functioneert m.b.t. wat Marx, te-

recht of onterecht, als de progressieve functies 

van het kapitaal beschouwd heeft, d.w.z. zijn 

actieve, demiurgische rol in de organisatie van 

de arbeid en de ontwikkeling van de productie-

krachten als middel in de strijd tegen de schaars-

te en de overgang van het rijk van de noodzaak 

naar het rijk van de vrijheid.  

 

Het betekent ook dat het antagonisme arbeid-

kapitaal steeds meer de vorm aanneemt van een 

antagonisme tussen de instituties van het ge-

meenschappelijke (common) op basis van een 

economie die gebaseerd is op kennis en de ontei-

geningslogica van het cognitieve kapitalisme, die 

zichzelf onder de vorm van de rente ontwikkeld 

– een rente die naast de financiële rente vele an-

dere uitdrukkingsvormen heeft, zelfs als deze 

vaak een synthese van al deze vormen represen-

teert, d.m.v. de transformatie van fictieve waren 

in fictief kapitaal.  

 

Om de aannemelijkheid van onze thesen te de-

monstreren, is het vervolg van dit artikel in twee 

afzonderlijke delen opgesplitst.  

In het eerste deel richten we ons opnieuw op de 

definitie van de categorieën loon, rente en winst. 

In deze analyse zullen we de nadruk leggen op de 

flexibele en mobiele grenzen die de categorie van 

de rente scheiden van de winst. Daarbij baseren 

we ons op enkele punten die Marx in het derde 

deel van het Kapitaal heeft ontwikkeld, waar hij 

een theorie van het ontstaan van de kapitaalren-
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te schetst, een theorie die in relatie tot de hypo-

these van het general intellect kan worden ge-

steld. 

 

In het tweede deel presenteren we een verklaring 

van de historische transformaties van de ver-

houding arbeid-kapitaal, die tegelijkertijd tot de 

groeiende macht van de rente en tot de erosie 

van het onderscheid tussen rente en winst heb-

ben geleid.   

 

1. LOON, RENTE EN WINST:  

ENKELE DEFINITIES 

 

Volgens Marx vormen loon, rente en winst de 

drie belangrijkste categorieën in de verdeling 

van het inkomen die voortkomen uit de kapita-

listische verhoudingen en zijn ze, net als de laat-

ste, historisch van karakter. Vanuit dit perspec-

tief proberen we hier enkele conceptuele gereed-

schappen te ontwikkelen om de verandering van 

de samenhang tussen loon, winst en rente in het 

hedendaagse kapitalisme te begrijpen en m.n. de 

categorie van de rente diepgaander te onder-

zoeken. 

 

Vanuit het oogpunt van de logica beginnen we 

met het loon. Waarom? Om de simpele reden 

dat in het kapitalisme het loon een vergoeding 

van de productieve arbeid betekent, d.w.z. ar-

beid die meerwaarde produceert, waaruit zowel 

de winst alsook de rente voortkomen. Zoals 

Marx al heeft opgemerkt m.b.t. de fabriek, mag 

de meerwaarde niet zonder meer als de som van 

de individuele meerwaarde, gecreëerd door iede-

re afzonderlijke loonarbeider, beschouwd wor-

den, maar ook als de kostenloze toe-eigening van 

de meerwaarde voortgebracht door de maat-

schappelijke coöperatie van de arbeid. Dit is een 

cruciaal aspect voor de analyse die volgt. In deze 

context is het noodzakelijk om de concepten van 

het loon, de productieve arbeid en de uitbuiting 

te denken binnen een kader waarin deze coöpe-

ratie niet meer in de fabriek is opgesloten, maar 

zich heeft uitgebreid naar de gehele maatschap-

pij en zich in toenemende mate autonoom t.o.v. 

het kapitaal organiseert.  

 

Na het loon, onderzoeken we rente en winst als 

vormen van inkomen die het mogelijk maken 

om het product van deze meerwaarde toe te ei-

genen. De categorie van de rente is een theore-

tisch zeer gecompliceerd begrip. We willen een 

definitie presenteren die uitgaat van drie nauw 

met elkaar verbonden aspecten. Deze zullen het 

mogelijk maken de huidige rol van de rente te 

beschrijven in de reproductie van de productie- 

en de distributieverhoudingen, die de andere 

kant vormen van het concept van de rente.  

 

Bekeken vanuit het standpunt van de productie-

verhoudingen, kunnen we het eerste aspect ge-

bruiken om het ontstaan en het wezen van de 

kapitalistische rente als het resultaat van een 

proces van onteigening van de maatschappelijke 

productie- en reproductievoorwaarden te karak-

teriseren. De samenstelling van de moderne 

grondrente valt samen met het proces van de 

enclosures (omheiningen), de eerste onteigening 

Karl Polanyi 
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van het gemeenschappelijke (the common) als 

zijnde de “conditio sine qua non” voor de trans-

formatie van land en arbeidskracht in fictieve 

waren (8).  

 

Uit deze eerste aanname kunnen we al een be-

langrijke theoretische les trekken. De wisselende 

betekenis van de rente in de geschiedenis van 

het kapitalisme is nauw verbonden met de histo-

rische opeenvolging van fasen van loskoppeling 

(de-socialisatie), her-inbedding en het weer los-

maken van de economie uit de maatschappij, 

zoals gedefinieerd door Karl Polanyi.  

 

Daarom zijn de verschillende vormen die de ren-

te in de loop van de geschiedenis van het kapita-

lisme aangenomen heeft altijd verbonden met de 

privatisering van de maatschappelijke produc-

tievoorwaarden en aan de transformatie van het 

gemeenschappelijke in fictieve waren, zoals de 

rente haar oorsprong heeft in het tijdperk van de 

primitieve accumulatie. Daaruit bestaat het ver-

bindende element, dat zowel de oorspronkelijke 

enclosures van het land alsook de nieuwe enclo-

sures van de kennis en het leven aan dezelfde 

logica ondergeschikt maakt.  Deze analogie kan 

ook doorgetrokken worden naar de rol van de 

publieke schuld gedurende de eerste fase van de 

oorspronkelijke accumulatie van het kapitaal 

ten tijde van het mercantiele kapitalisme. Op 

dezelfde manier kan het worden gebruikt om de 

belangrijke rol te beschrijven die de privatise-

ring van het publieke geld en de publieke schuld 

tegenwoordig speelt in de ontwikkeling van de 

financiële rente en de destabilisering van de in-

stituten van de verzorgingsstaat.  

 

Ondanks deze elementen van continuïteit is het 

niettemin van belang een cruciaal kenmerk in 

het actuele proces van de neoliberale de-

socialisering van de economie in vergelijking tot 

andere historische tijdperken te onderstrepen. 

De onteigening van het gemeenschappelijke be-

rust tegenwoordig niet alleen op voor-

kapitalistische voorwaarden zoals land, dat zoals 

omschreven door Rosa Luxemburg, toebehoort 

aan de externe sfeer, het buiten van het kapita-

lisme. Het huidige proces van de-socialisatie van 

de economie berust vooral op de onteigening van 

elementen van het gemeenschappelijke. Deze 

elementen zijn voortgekomen uit sociale strijd 

daar waar de ontwikkeling van de productie-

krachten het meest voortgeschreden is en waar 

enkele institutionele en structurele fundamenten 

van een op kennis gebaseerde economie georiën-

teerd zijn op een logica voorbij die van het kapi-

taal. Het gaat hierbij om die elementen, die op 

z’n minst potentieel, als elementen van een post-

kapitalistisch buiten kunnen worden gedefini-

eerd. Hierbij refereren we bijvoorbeeld aan ga-

ranties en collectieve productie van de mensen door 

de mensen zoals de gezondheidszorg, onderwijs 

en onderzoek, die historisch door de instituten 

van de verzorgingsstaat gegarandeerd werden. 

We zullen nog terugkomen op dit punt dat in 

onze ogen een cruciale rol speelt in de terugkeer 

van de rente en karakterisering van datgene wat 

in de huidige crisis op het spel staat.  

 

Het tweede aspect van de rente bestaat eruit dat 

de hulpbronnen waarop de toe-eigening van de 

rente gebaseerd is, in het algemeen niet in gelijke 

Rosa Luxemburg 
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mate toenemen met de rente. In tegendeel; pre-

cies het omgekeerde gebeurd. Zoals gedefinieerd 

door Napoleoni, is de rente “het inkomen, dat de 

bezitter van bepaalde goederen ontvangt als ge-

volg van het feit dat deze goederen in schaarse 

hoeveelheden beschikbaar zijn of worden 

[…]” (9). De rente is dus gerelateerd aan de na-

tuurlijke of, nog vaker, kunstmatige schaarste 

van een hulpbron en dus aan een logica van be-

perking van deze hulpbron, zoals in het geval 

van monopolies. Het bestaan van de rente is 

daarom gebaseerd op monopolistische eigen-

domsvormen en machtsposities die het genere-

ren van schaarste en het opleggen van hogere 

prijzen mogelijk maken die boven de door de 

productiekosten gerechtvaardigde prijzen liggen. 

Dit gebeurt door institutionele artefacten zoals 

bijv. het beleid om intellectuele eigendomsrech-

ten te versterken.  

 

Ten slotte bestaat het derde aspect daaruit dat 

de kapitalistische rente (anders dan de feodale 

rente) beschouwd  kan worden als een pure dis-

tributieverhouding, omdat het niet langer eniger-

lei “functie heeft, of op z’n minst geen normale 

functie in het productieproces zelf” (10). Daar-

om presenteert de rente zichzelf als een vorde-

ring of eigendomsrecht t.o.v. materiële en imma-

teriële hulpbronnen, die vanuit een positie die 

buiten de productie ligt een recht op het onttrek-

ken van waarde verleent. 

 

Uitgaande van deze grondbeginselen kunnen we 

ons nu richten op de winst en de criteria die het 

van de rente onderscheiden. Deze zijn veel min-

der duidelijk dan vaak wordt gedacht. Voor dit 

doel is het zinvol om terug te keren naar het 

voorbeeld van de grondrente die bestaat uit de 

vergoeding van de grondeigenaren voor het ge-

bruik van de bodem. In deze zin kan de rente, 

volgens een overgeleverde klassieke definitie, 

beschouwd worden als datgene wat is overgeble-

ven zodra iedereen die heeft bijgedragen aan de pro-

ductie beloond is.  

 

Opvallend aan dit concept is dat alles afhangt 

van wat men onder bijdrage aan de productie ver-

staat en wie aan de productie bijdraagt. Als we 

dus de klassieke en nog steeds geldige definitie 

van de winst accepteren, is de winst de beloning 

van het kapitaal en bestaat uit de ontvangst van 

een inkomen dat overeenkomt met de hoeveel-

heid van het in de productie ingebrachte kapi-

taal. Volgens deze definitie heeft de winst als 

zodanig, zoals reeds opgemerkt door Adam 

Smith, niets te maken met een vergoeding voor 

de coördinatie en het toezicht m.b.t. de produc-

tie door de ondernemers of bedrijfsleiders. Uit-

gaande daarvan kunnen we de vergoeding van 

het kapitaal als rente opvatten, net als de ver-

goeding van de bodem, omdat de kapitaalbezit-

ters zich makkelijk kunnen beperken tot het le-

veren van productiemiddelen zonder deze zelf in 

gang te zetten (11).  

 

In feite was het Keynes, in zijn Opmerkingen over 

de aard van het kapitalisme in zijn Algemene The-

orie, die een krachtig en origineel antwoord op 

deze vraag naar voren bracht: hij merkt op dat 

het rendement op kapitaal als zodanig bepaald 

wordt door schaarste: we hebben dus te maken 

met een voorbeeld van rente en Keynes zal deze 

observatie gebruiken ter onderbouwing van de 

arbeids-waarde in de klassieken van de politieke 

economie.  

 

Tegen de achtergrond van deze onopgeloste apo-

rieën van de klassieke politieke economie, moe-

ten we vaststellen dat de twee belangrijkste ar-

gumenten die in de economische theorie zijn ont-

wikkeld om een rigoureuze scheiding tussen ren-

te en winst te realiseren afkomstig zijn van 

Marx, en wel deze: 

1) Ten eerste wordt de winst i.t.t. de rente 

in essentie binnen de onderneming ge-

conserveerd om opnieuw in de produc-

tie geïnvesteerd te worden. Daarom 

speelt de winst i.t.t. de rente een posi-

tieve rol in de ontwikkeling van de pro-
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ductiekrachten en in de strijd tegen de 

schaarste.  

2) Ten tweede bevind het kapitaal zich 

(nog altijd i.t.t. de rente) binnen het 

productieproces als noodzakelijke voor-

waarde voor het management en de 

organisatie van de arbeid. Dit interne 

karakter van het kapitaal berust op de 

overeenkomst tussen de figuur van de 

kapitalist met die van de ondernemer. 

Het belichaamt ook de organisatori-

sche logica in het productieve kapitaal 

en het speelt een sleutelrol in het ma-

nagement van de productie, innovatie 

en de expansie van de productiecapaci-

teit. In beide gevallen verondersteld 

het interne karakter van het kapitaal 

een duidelijke tegenstelling tussen con-

ceptuele arbeid (een attribuut van het 

kapitaal en zijn functionarissen) en 

eenvoudige uitvoerende arbeid (een at-

tribuut van de arbeid). 

 

Om dit tweede aspect beter te kunnen begrijpen 

is het nodig om stil te staan bij de, volgens 

Marx, tegenstrijdige eenheid van twee dimensies 

in het kapitalistische productieproces (12). De 

eerste dimensie is het op de productie van ge-

bruikswaarde gerichte arbeidsproces: van daaruit 

bekeken is de potentiele leidende functie van het 

kapitaal een objectieve functie van de organisa-

tie van de productie. De tweede dimensie is het 

meerwaardevormingsproces gericht op de produc-

tie van waren d.m.v. de uitbuiting van de loon-

arbeid. Van daaruit bekeken is de leiding van 

het kapitaal despotisch en gekenmerkt door een 

antagonisme die het kapitaal er toe beweegt het 

arbeidsproces aan het meerwaardevormingspro-

ces te onderwerpen en dienovereenkomstig te 

herstructureren.  

 

Volgens Marx was het in het tijdperk van het 

industriële kapitalisme en de reële onderschik-

king, juist deze capaciteit om deze twee functies 

gelijktijdig te waarborgen, die van de kapitalist 

een agent van de productie maakte. Daarnaast 

verschafte het de macht van het kapitaal over 

de coöperatie van de arbeid het aanzien van een 

objectieve en noodzakelijke voorwaarde voor het 

management van het arbeidsproces. Om deze 

reden kon de winst zich voordoen als een catego-

rie van de distributie binnen het productiepro-

ces, i.t.t. de rente die als een pure distributiever-

houding beschouwd wordt. 

 

Zoals we nog zullen zien, was de realisering van 

deze twee voorwaarden die noodzakelijk zijn 

voor het onderscheid – of beter gezegd het tegen-

over elkaar stellen van rente en winst, niets an-

ders dan een vergankelijk product van een be-

paald tijdperk van het kapitalisme, namelijk het 

industriële kapitalisme. Om preciezer te zijn, 

vond de volledige verwezenlijking van deze bei-

de voorwaarden enkel in de “gouden eeuw” van 

de fordistische groei plaats, waarin zowel de logi-

ca van de reële onderschikking van de arbeid 

aan het kapitaal alsook die van de massaproduc-

tie volledig tot uitdrukking kwamen. In het cog-

nitieve kapitalisme daarentegen vervagen deze 

grenzen steeds sterker. Voordat we dit aspect 

van onze analyse echter verder ontwikkelen, is 

het zinvol om een korte theoretische excursie te 

maken naar het derde boek van het Kapitaal, 

waarin Marx zijn these van de kapitaalrente 

schetst. 

 

EXCURSUS:  

VAN HET DERDE BOEK VAN HET  

KAPITAAL TOT  

“GENERAL INTELLECT”.  

DE THESE VAN DE KAPITAALRENTE 

BIJ MARX 

 

In verschillende geschriften lijkt Marx een on-

derscheid te maken tussen rente en winst op ba-

sis van twee criteria: 

 

Ten eerste lijkt Marx, net als de klassieke econo-

men, in de algemene analyse van het kapitaal 

(Boek I en II) het als normaal te veronderstellen 

dat de industriële kapitalist eigen kapitaal bezit 

en de eigen onderneming zelf leidt, wat overi-
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gens vaak het geval was in de tijd dat hij het 

Kapitaal schreef. De industriële kapitalist lijkt 

zo dus de tegenhanger te zijn van de figuur van 

de rentenier voor zover de eerste direct betrok-

ken is in de productieverhoudingen en in de ont-

wikkeling van de productiekrachten investeert 

(en daarmee het tekort aan kapitaal vermin-

derd).  

 

Ten tweede, en dat is een belangrijk criterium, 

betoogd Marx dat in het kader van de tendens 

tot reële onderschikking, de puur despotische 

productieve functies zich met de objectieve func-

ties van de kapitalistische organisatie van de 

productie lijken te vermengen. Het samenvallen 

van deze functies hangt af van de mate waarin 

de in het vaste kapitaal opgenomen wetenschap, 

en de scheiding van de conceptuele en de uitvoe-

rende arbeid, het management van het kapitaal 

een objectief fundament verschaffen die zich in 

de materialiteit van de productiekrachten zelf 

heeft vastgelegd. 

Daarom stelt Marx dat de kapitalist en de loon-

arbeider de twee enige representanten van de 

productie zijn. “De landeigenaar, een essentiële 

representant van de productie in de antieke we-

reld en de Middeleeuwen, is in de industriële we-

reld een nutteloze uitwas”(13). 

 

Desalniettemin plaatst Marx in het derde boek 

van het Kapitaal, waarin hij zijn analyse van 

het kapitaal als drager van de rente EN van de 

ondernemingswinst ontwikkelt, vraagtekens bij 

de tegenover elkaar gestelde termen winst en 

rente, alsook bij de reductie van de categorie 

rente tot het grondeigendom. Marx drijft zijn 

redenering tot aan de grenzen van deze begrip-

pen , totdat hij uiteindelijk uitkomt bij het rente

-worden van de winst en het bezit aan kapitaal. 

Hiervoor introduceert hij een conceptueel onder-

scheid tussen twee bestemmingen van het kapi-

taal, het eigendom en de functie – een onder-

scheid dat verwijst naar die tussen de rente als 

opbrengst van het kapitaaleigendom en de actie-

ve winst van de ondernemer die de productie 

leidt. Hierop voortbordurend ontwikkelt hij 

twee complementaire hypothesen.   

 

De eerste betreft de wijze waarop de tendens van 

de ontwikkeling van het krediet en de naamloze 

vennootschappen (III) tot een steeds scherpere 

scheiding tussen kapitaaleigendom en het beheer 

ervan. Volgens Marx ondergaat het kapitaalei-

gendom hetzelfde lot als de grondrente in de 

overgang van het feodalisme naar het kapitalis-

me. D.w.z. het kapitaaleigendom wordt extern 

m.b.t. de productieve sfeer en onttrekt, net als 

het landeigendom, de meerwaarde zonder nog 

een directe functie m.b.t. de organisatie van de 

arbeid uit te oefenen.  

 

Zo “blijft slechts de functionaris en verdwijnt de 

kapitalist als overbodig persoon, uit het produc-

tieproces”(14). Marx maakt dus een onderscheid 

tussen het passieve karakter van het eigendom 

aan kapitaal en het actieve karakter van de 

functionerende kapitalist die zich, naarmate ei-Karl Marx 
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gendom en beheer uiteenvalt, steeds meer in de 

gedaante van de manager ontpopt, waar de 

functies van macht over de arbeid en uitbuiting 

de valse gedaante aannemen van de loonarbeider 

die conceptuele en organisatorische taken in de 

productie uitvoert.  

 

Marx anticipeert hier in vele opzichten op de 

analyse van Keynes t.t.v. de wereldwijde econo-

mische crisis in de jaren ’30. D.w.z. passages uit 

de “Algemene Theorie” waarin Keynes de figuur 

van de ondernemer tegenover die van de specu-

lant plaatst en het concept van de rente expliciet 

uitbreid naar het kapitaaleigendom. Op deze ba-

sis voorspelt Keynes: “de euthanasie van de ren-

tenier en, dientengevolge, de euthanasie van de 

cumulatieve onderdrukkende macht van de ka-

pitalist om de door schaarste bepaalde waarde 

van het kapitaal te benutten”. Keynes preci-

seert: “Rente is tegenwoordig geen beloning 

voor een werkelijk offer, net zo min als pacht-

geld dat is voor land”(15).  

 

In het derde boek van het Kapitaal gaat Marx 

echter veel verder dan Keynes als hij een situatie 

schetst waarin het parasitaire renteniers-

karakter van het kapitaal met het productieve 

kapitaal zelf in verbinding wordt gebracht. De 

tweede hypothese betreft een evolutie van de 

verhouding arbeid-kapitaal waarin de externe 

positie van het kapitaaleigendom t.o.v. de pro-

ductie gepaard gaat met de crisis van de reële 

subsumptie (V), die verbonden is met een proces 

van her-toe-eigening van de kennis door de ar-

beiders.  

 

In dit kader vertelt Marx ons dat de taken van 

de productie-coördinatie van de manager, van 

de functionaris van het kapitaal, eveneens over-

bodig worden en dus puur despotisch overkomen 

t.o.v. een productieve samenwerking die zich 

autonoom van het kapitaal organiseren kan. 

Marx citeert hiervoor een passage van Hodgskin 

(IV) die een beslissende invloed op de ontwikke-

ling van zijn hypothese van het “general intel-

lect” zal hebben en waarin Hodgskin betoogd 

dat “de wijdverbreide scholing onder de indu-

striële arbeiders van dit land dagelijks de waarde 

van de arbeid en de vaardigheden reduceert van 

bijna alle bazen en werknemers door de toename 

van het aantal personen dat specifieke kennis 

bezit” (16). Zodoende worden de leidende en in-

tellectuele functies van de functionarissen van 

het kapitaal steeds overbodiger maakt.  

 

Om deze uitweiding af te sluiten stellen we dat 

deze theorie van de kapitaalrente, die in het der-

de boek maar kort is aangestipt, nog meer aan 

kracht en aan theoretisch en historisch belang 

wint, als we haar met de these over het “general 

intellect” verbinden, en wel om twee redenen: 

Geconfronteerd met de opkomst van een diffuse 

intellectualiteit, wordt de these van de onpro-

ductiviteit van het kapitaal van Hodgskin een 

attribuut van alle functies van het kapitaal 

(eigendom en management). In deze context 

wordt volgens Marx “ook het laatste voorwend-

sel voor het verwisselen van de ondernemings-

winst met de beloning van het management ver-

wijderd en verschijnt de winst ook praktisch, en 

als wat het theoretisch onmiskenbaar was, als 

pure meerwaarde, waarde waarvoor geen equi-

valent betaald is, als gerealiseerde onbetaalde 

arbeid” (17). Kortom, de winst ontstaat simpel-

weg uit de kosteloze toe-eigening van arbeid, 

zonder de uitoefening van een of andere reële 

functie in het productieproces – net als bij de 

rente.  

 

In een economie gebaseerd op kennis geraakt de 

waardewet, die gebaseerd is op de arbeidstijd, in 

een crisis. Een van de implicaties van deze crisis 

bestaat eruit dat de maat van de direct voor de 

productie noodzakelijke arbeid al tot een mini-

mum is gereduceerd, wat het risico met zich 

meebrengt van een drastische reductie van de 

geldwaarde van de productie en de daarmee ver-

bonden winsten. Daaruit volgt dat het kapitaal, 

in een poging om de hegemonie van de ruilwaar-

de overeind te houden en de winsten te redden, 



16 

er toe gedwongen wordt om een renteniers-logica 

te ontwikkelen die berust op het beperken van 

het aanbod.  

 

Al met al, en met een uitzonderlijke vooruitzien-

de blik, laat de lezing van de analyses in het der-

de boek van het Kapitaal en in de Grundrissen, 

het onvermijdelijke rente-worden van het kapi-

taal zien, zowel vanuit het perspectief van de 

objectieve als de subjectieve voorwaarden van 

de productie. Marx zelf legt dit verband echter 

niet, omdat deze hypothese in zijn tijd slechts 

potentieel in wording was en een tendens op de 

lange termijn, en terecht. 

 

Na zijn dood zou het universum waarin het in-

dustriële kapitalisme zich ontwikkelde, ondanks 

de turbulentie en de expansie van de financiële 

rente, die de historische fase van de grote de-

pressie aan het einde van de 19e eeuw tot aan de 

crisis van de jaren ’30 kenmerkte, nog steeds 

grotendeels worden gekarakteriseerd door een 

intensivering van de reële subsumptie (V).  

 

2. VAN INDUSTRIEEL NAAR COGNITIEF  

KAPITALISME 

 

Laat ons nu kijken naar de analyse van de ver-

anderingen in de verhouding tussen loon, rente 

en winst in de historische overgang van industri-

eel naar cognitief kapitalisme. 

 

a) De Marginalisering van de  

Rente in het Fordisme  

 

Na  de crisis van 1929 en gedurende het interbel-

lum, toen het industriële kapitalisme hegemoni-

aal werd – want direct betrokken bij de vorming 

van meerwaarde – werd de rente in toenemende 

mate gemarginaliseerd. Vier hoofdfactoren ver-

klaren deze marginalisering van de rente in de 

“gouden eeuw” van de fordistische groei: 

 Een reeks institutionele instrumenten zo-

als de regulering van de financiële mark-

ten, progressieve inkomstenbelastingen en 

de keynesiaanse regulering van het geld-

aanbod draagt bij tot de beperking van de 

macht van het erfelijk eigendom en houdt 

tegelijkertijd een proces van inflatie in 

gang waaraan hele lage, soms zelfs negatie-

ve, reële rentetarieven gekoppeld zijn; 

 De ontwikkeling van welzijnsinstituten 

maakt de socialisering van de reproductie-

voorwaarden van de arbeidskracht moge-

lijk, waardoor een groot deel van de inko-

mens aan de valorisatie-logica van het ka-

pitaal en de macht van de financiële sector 

onttrokken wordt; 

 In de grote bedrijven van de toonaange-

vende sectoren van de massaproductie, 

leidt de ontwikkeling van de tayloristische 

en fordistische principes van de arbeidsor-

ganisatie tot een tendens waarbij concep-

tuele en uitvoerende arbeid wordt geschei-

den. Op deze basis kan zich vervolgens de 

hegemonie van het “managers -

kapitalisme” (in de zin van Galbraith) (VI) 

vestigen. We benadrukken hier de macht 

van een technische structuur die haar legi-

timiteit ontleent aan haar rol in de  plan-

ning en ontwikkeling van de innovatie in 

de organisatie van de productie (gesitueerd 

in de kantoren van de intellectuele arbei-

der en de R&D-afdelingen). Dit resulteerde 

in een managements-logica die de belangen 

van de aandeelhouders en andere “niet-

productieve” modi van kapitalistische va-

lorisatie degradeerde tot een rol op de 

tweede rang. Bovendien lijkt de organisa-

tie van het management van de grote on-

dernemingen prioriteit te verlenen aan 

productieve investeringen en dus de pro-

ductie te ontwikkelen als een strijd tegen 

de schaarste. 

 Ten slotte, binnen een accumulatielogica 

waarbij het vaste kapitaal centraal staat, 

is de rol die de eigendomsrechten spelen 

zeer beperkt. 

 

In deze context zal het conflict tussen loon en 

winst, of beter gezegd tussen ondernemerswinst 

en loondynamiek, van centrale betekenis worden 
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voor de distributie van het inkomen. Een loon-

dynamiek die, ook als ze steeds meer gesociali-

seerd is, haar impuls primair aan de grote fordis-

tische ondernemingen ontleent en een loonsver-

hoging mogelijk maakt die nagenoeg met de pro-

ductiviteitsstijging overeenkomt. De betekenis 

van de rente lijkt op het tweede plan te komen, 

met name m.b.t. de met de urbanisering samen-

hangende expansie van de vastgoedrente die een 

logica volgt die bijna haaks staat op die van de 

winst. Een goed voorbeeld daarvoor is het voor-

stel van Agnelli begin jaren ’70 om een neo-

ricardistische alliantie te sluiten tussen onderne-

mers en vakbonden tegen de stedelijke grond- en 

vastgoedrentes, die hij vanwege de huurverho-

gingen als hoofdverantwoordelijke zag voor de 

inflatie en de looneisen tijdens de “Hete Herfst” 

van 1969 (18). 

 

b) De Terugkeer van de Rente in het  

Cognitieve Kapitalisme  

 

Ten gevolge van de sociale crisis van het fordisti-

sche model en met de ontwikkeling van het cog-

nitieve kapitalisme, is deze configuratie echter in 

verval geraakt. We zien momenteel tegelijker-

tijd een vermenigvuldiging van rente-vormen en 

het vervagen van de grenzen tussen rente en 

winst. De winst in het nieuwe kapitalisme is in-

derdaad steeds meer op twee mechanismen geba-

seerd, die – om een begrip van J.M. Chevalier 

aan te halen – met de “onproductieve valorisatie 

van het kapitaal” (19) samenhangen:  

 Het eerste mechanisme betreft de centrale 

rol van verschillende vormen van eigen-

domsrechten (van het bezit aan aandelen 

tot patentrechten) alsook de schuldvorde-

ringen (bijv. staatsobligaties) die eveneens 

een recht vertegenwoordigen om een deel 

van de gecreëerde of te creëren waarde af 

te romen, vanuit een positie die buiten het 

productieproces ligt. 

 Het tweede mechanisme bestaat uit de toe-

nemende vervanging van de directe macht 

over het productieproces door de macht 

over de markt. Dit gebeurt door monopolie

-posities te construeren die, d.m.v. het ver-

mogen van het kapitaal om zich waarde 

toe te eigenen die buiten de onderneming is 

gecreëerd, zichzelf opleggen als een inter-

mediair tussen arbeid en markt, volgens 

een logica die doet denken aan een putting 

out-systeem (II). Van nog grotere beteke-

nis is dat deze exterioriteit van het kapitaal 

m.b.t. de productie zowel de arbeidsorgani-

satie in de ondernemingen alsook de rela-

ties met de buitenwereld betreft.  

 

Uit deze these kunnen twee tendensen worden 

afgeleid: in de eerste plaats is de concurrentie-

capaciteit van de ondernemingen in het cognitie-

ve kapitalisme steeds meer afhankelijk van ex-

terne omstandigheden en van het vermogen van 

de ondernemingen om rente te verwerven die 

verbonden is met een gedifferentieerde producti-

viteit, die geworteld is in verschillende territori-

ale situaties en de daarmee verbonden cognitieve 

ressources, de kwaliteit van het onderwijssys-

teem en de research. M.a.w. de bron van de 

“Rijkdom der Naties” berust, i.t.t. het industri-

ële model van Smith dat op de centrale rol van 

de technische arbeidsdeling in de fabriek is geba-

seerd, steeds meer op een productieve samenwer-

king die buiten de onderneming plaatsvindt. 

Aan de andere kant bevindt de belangrijkste 

bron van de waarde zich nu in de creativiteit en 

in de kennis, die door het vermogen van de le-
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vende arbeid wordt gemobiliseerd i.p.v. het vas-

te kapitaal en de mechanische en repetitieve uit-

voerende arbeid.  

 

In zoverre de organisatie van de arbeid steeds 

autonomer wordt verdwijnen de tayloristische 

ingenieurs of worden ze tot de overblijfselen uit 

het verleden. In deze context neemt de controle 

over de arbeid niet meer de tayloristische vorm 

aan waarbij direct taken worden toegewezen; in 

de meeste gevallen wordt dit vervangen door 

indirecte mechanismen gebaseerd op prestatie-

verplichting, het dicteren van subjectiviteit of 

simpelweg dwang samenhangend met de preca-

risering van de loonverhouding. Het kapitaal 

moet dus erkennen dat arbeid in toenemende 

mate autonoom is in de organisatie van de pro-

ductie, zelfs als deze autonomie is beperkt tot de 

keuze van middelen die voor het bereiken van 

heteronome doelen nodig zijn. Hier verschijnt 

opnieuw het oude dilemma van de controle over 

de arbeid in een nieuwe vorm. Niet alleen is het 

kapitaal afhankelijk van de kennis van de loon-

arbeiders, het moet ook de mobilisering en de 

actieve deelname van de totale kennis en de to-

tale collectieve tijd van de loonarbeiders realise-

ren. Op verschillende manieren probeert het ka-

pitaal een antwoord te vinden op dit dilemma: 

d.m.v. het dicteren van subjectiviteit om de doelen 

van de onderneming te internaliseren, de druk 

van de cliënt, maar ook en vooral d.m.v. pure 

dwang t.g.v. precarisering. 

 

Precarisering presenteert zich als een factor die 

grotendeels inherent is aan de neoliberale regule-

ring van de cognitieve arbeid, ondanks de nega-

tieve effecten met het oog op een efficiënt ma-

nagement van de kennis-economie. Dit feit ver-

klaart voor een aanzienlijk deel de stagnatie van 

de lonen en de koopkracht van de zgn. midden-

klasse (20).  

 

Binnen deze logica kan de verklaring gevonden 

worden voor de geld- en inkomenspolitiek die 

met opzet de explosie van het consumptief kre-

diet en de gezinsschulden heeft begunstigd (als 

we de hypothese van een hervorming van distri-

butie en herverdeling buiten beschouwing laten). 

Deze keuze, in het bijzonder sinds 2002, zou een 

drievoudige functie hebben:  

I. door de uitbereiding van het kredietvolu-

me het risico van de stagnatie van de con-

sumptie compenseren, wat in de VS maar 

ook in Frankrijk praktisch 70% van het 

BBP (bruto binnenlands product) uit-

maakt; 

II. voor het kapitaal een nieuwe indirecte 

bron van toe-eigening van meerwaarde 

creëren d.m.v. de accumulatie van de rente 

ten laste van de gezinshuishoudens; 

III. door de veralgemenisering van de schuld 

een van het kapitaal afhankelijke en hem 

conforme subjectiviteit te creëren, waarin 

het concept van de sociale rechten en ge-

meenschappelijke goederen vervangen 

wordt door de rationaliteit van de homo 

economicus, van het menselijk kapitaal.  

Uit deze analyse kunnen twee conclusies worden 

getrokken. Ten eerste moet het concept van de 

productieve arbeid zelf (en van de meerwaarde) 

en dus van het loon, net als de inhoud van de 

collectieve onderhandelingen opnieuw herover-

wogen worden, met inbegrip van alle arbeidstij-

den en alle activiteiten die de officiële arbeids-

uren doorgebracht in de onderneming over-

schrijden. Ten tweede, zoals Paulré (21) bena-

drukt, zijn de grote ondernemingen tegenwoor-

dig hoofdzakelijk bezorgd om hun financiële ar-

chitectuur en uiteindelijk bezig met alles behal-

ve de directe organisatie van de productie. Kort-

om, “grote ondernemingen zijn tegenwoordig 

een zakencentrum geworden i.p.v. een oord waar 

industrie wordt gecreëerd” (22), om een profeti-

sche uitspraak van Veblen te parafraseren. En in 

dit opzicht zouden de ondernemingswinsten in 

toenemende mate geassimileerd kunnen worden 

door rente. 

 

Opgemerkt moet worden dat ook uit dit perspec-

tief de financialisering niet zonder meer een pro-
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duct van een verandering van machtsverhoudin-

gen tussen managers en aandeelhouders is, maar 

veel meer het resultaat van een interne transfor-

matie van de valorisatie-logica van grote indu-

striële concerns. Dit alles doet zich voor alsof de 

beweging van de autonomisering van de arbeids-

coöperatie correspondeert met een parallelle be-

weging van de autonomisering van het kapitaal 

in een abstracte en bij uitstek flexibele en mo-

biele vorm van geld-kapitaal.  

 

Bovendien gaat deze tendens hand in hand met 

een vervorming van de traditionele functies die 

door de economische wetenschap toegeschreven 

worden aan de financiële markten, namelijk de 

capaciteit om het beste risicomanagement (!) te 

garanderen en de optimale inzet van kapitaal. 

I.t.t. de theorie volgens welke de aandelenbeur-

zen de ondernemingen financieren, hebben we de 

afgelopen jaren waarin de speculatieve zeepbel 

tot ontwikkeling kwam, kunnen constateren dat 

het juist de ondernemingen zelf waren die voor 

de liquiditeit (dividenden, rente etc.) en de meer-

waarde van hun aandeelhouders aan de beurzen 

gezorgd hebben. Vaak met een negatief saldo als 

effect (23). Aan de andere kant is deze dynamiek 

in Europa, en in het bijzonder in Frankrijk, ge-

paard gegaan met een stagnatie van de produc-

tieve investeringen. Dat is de reden waarom 

sommige economen spreken van een model van 

winst zonder kapitaalaccumulatie (24).  

 

Samenvattend kunnen we zeggen dat de domi-

nante rol van de winst in de ontwikkeling van de 

productiekrachten en dus in de strijd tegen de 

schaarste sterk aan betekenis heeft ingeboet. De-

ze ontwikkeling maakt deel uit van een algeme-

ne tendens van het kapitaal om de winst in een 

renteniers-mechanisme te veranderen, waarbij 

de meerwaarde wordt verkregen vanuit een posi-

tie buiten de productie en/of gebaseerd is het 

scheppen van een kunstmatige schaarste aan 

hulpbronnen. 

 

Voor we ons wenden tot een meer gedetailleerde  

analyse van de verschillende rente-vormen, rijst 

op dit punt van onze bespiegelingen echter de 

volgende vraag: Waaruit bestaat de nieuwe rol 

van de rente – niet alleen in de sfeer van de dis-

tributie, maar ook m.b.t. de onteigening van het 

gemeenschappelijke en in de regulering van de 

verhouding arbeid-kapitaal in het cognitieve ka-

pitalisme? Voor het beantwoorden van deze 

vraag is het noodzakelijk om een cruciaal poli-

tiek en theoretisch punt te onderstrepen. Het 

gaat hierbij om de tegenspraak of zelfs het anta-

gonisme tussen de logica van het cognitieve ka-

pitalisme aan de ene kant en de dynamiek van 

een collectieve creativiteit en emancipatie aan 

de andere kant, die de oorsprong vormt van de 

ontwikkeling van een economie gebaseerd op de 

cruciale rol en de verspreiding van kennis.  

 

In onze ogen worden het uitgangspunt en de be-

langrijkste kenmerken van de huidige transfor-

matie van het kapitalisme niet gevormd door 

financialisering en de ICT-revolutie, maar door 

twee fenomenen die in het middelpunt van de 

crisis van de fordistische loonverhouding staan:  

a. In de eerste plaats door de vorming van 

een diffuse intellectualiteit die door de ont-

wikkeling van de massa-educatie en de 

verhoging van het gemiddelde opleidings-

niveau is voortgebracht. Deze nieuwe in-

tellectuele kwaliteit van de arbeidskracht 

heeft geleid tot een kwalitatief nieuwe he-

gemonie van de in het arbeidsvermogen 

aanwezige en door deze aangewende leven-

de kennis, tegenover de kennis die geïncor-

poreerd is in het vaste kapitaal en in de 

bestuurlijke  organisatie van ondernemin-

gen.  

b. In de tweede plaats staan de sociale con-

flicten die tot een expansie van het sociale 

inkomen en de collectieve sociale uitkerin-

gen van de verzorgingsstaat geleid hebben 

en die niet meer verenigbaar waren met de 

fordistische reguleringswijze. Deze dyna-

miek wordt vaak simpelweg gelijkgesteld 
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met de verhoging van de reproductiekos-

ten als zijnde een factor van de crisis van 

het fordisme. A posteriori wordt echter be-

vestigd dat deze dynamiek wezenlijke 

voorwaarden voor het ontstaan van een op 

kennis gebaseerde economie heeft voortge-

bracht. 

 

Om de betekenis van deze dynamiek te kunnen 

begrijpen, vallen we terug op een “gestileerd 

feit” (25) dat vaak door de economische theorie 

opgeroepen wordt om het ontstaan van een op 

kennis gebaseerde economie te karakteriseren: 

het gaat hierbij om een historische dynamiek 

waarbij het gedeelte van het zogenaamde imma-

teriële kapitaal (R&D, software, maar vooral 

ook onderwijs, opleiding en gezondheid) wat 

hoofdzakelijk door mensen belichaamd wordt, 

het gedeelte van het materiële kapitaal in de re-

ële samenstelling van het kapitaal voorbij is ge-

streefd en de principiële factor van de groei is 

geworden.  

 

De interpretatie van dit gestileerde feit heeft 

drie andere betekenissen die door de mainstream

-economen systematisch gecamoufleerd worden, 

maar volgens ons onontbeerlijk zijn om de oor-

sprong alsook de inzet van de huidige crisis te 

kunnen begrijpen. 

 

De eerste betekenis bestaat eruit dat de tendens 

tot verhoging van het immateriële kapitaal 

nauw verbonden is met factoren die aan de basis 

staan van de ontwikkeling van een diffuse intel-

lectualiteit alsook de nieuwe hegemonie van de 

cognitieve arbeid. Deze hegemonie verklaart ook 

de steeds sterkere groei van datgene wat ten on-

rechte “immaterieel kapitaal” (VII) wordt ge-

noemd.  

 

De tweede betekenis is dat het zgn. immateriële 

kapitaal in werkelijkheid voor het grootste deel 

correspondeert met de intellectuele en creatieve 

capaciteiten die belichaamd en gemobiliseerd 

worden door de arbeidskracht. Om Mario Tronti 

te citeren, gaat het hier dus om de manier waar-

op “de levende arbeid als niet-kapitaal” (26) nu 

een hegemoniale rol speelt m.b.t. de wetenschap 

en de kennis die in het vaste kapitaal geïncorpo-

reerd zijn.   

 

In deze zin is de notie van het immateriële kapi-

taal een symptoom van de crisis van de met het 

industriële kapitalisme samenhangende catego-

rie van het constante kapitaal zelf, waarin de C 

(constante kapitaal) de gestorven en in de ma-

chinerie opgezogen arbeid representeert, die de 

levende arbeid haar hegemonie oplegt. Ondanks 

de verdraaiingen die met begrippen als intellec-

tueel kapitaal, immaterieel kapitaal of menselijk 

kapitaal ontstaan, gaat het bij dit kapitaal om 

niets anders dan collectieve intelligentie. Het 

onttrekt zich daarom ook aan iedere objectieve 

maatstaf. Zijn waarde kan enkel als de subjectie-

ve uitdrukking van de verwachting van toekom-

stige winsten op de financiële markten be-

schouwd worden, die op deze manier rente ver-

werven.  

 

Dat helpt ons te verklaren waarom de “markt”-

waarde van dit kapitaal in wezen fictief is. Het 

berust op een zelf-referentiële logica die eigen is 

aan de financiële sector en die vroeg of laat uit-

een valt en het wereldkredietsysteem en de hele 

economie bedreigt omdat het een systemische 

crisis dreigt voort te brengen. Met André Gorz 

kunnen we resumerend vaststellen dat de dyna-

miek van het postfordistische kapitalisme, die 

gekenmerkt wordt door een reeks steeds serieu-

zere crises, niet gewoon het resultaat is van een 

“slechte” regulering van de financiële markten, 

maar een uitdrukking van “het intrinsieke pro-

bleem om het immateriële kapitaal te laten func-

tioneren als kapitaal en het cognitieve kapitalis-

me als kapitalisme” (27). 

 

Dat is echter nog niet alles. Niet alleen het kapi-

taal, maar ook het arbeidsproduct zelf wordt in 

toenemende mate immateriëler en in innovaties, 

kennis en digitale diensten – wat fictieve waren 

zijn – verwerkt. Waarom fictieve waren? Het 

zijn fictieve waren, omdat ze zich op basis van 
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hun niet-concurrerende, cumulatieve en niet uit-

sluitende (en maar moeilijk exclusief te maken) 

karakter onttrekken aan de criteria van traditio-

nele waren. Zo ontstaat een zeer tegenstrijdige 

situatie, die – zoals we al hebben uitgelegd – aan 

het begin van de crisis van de New Economy 

staat en zich voortdurend toespitst. Bezien van-

uit het standpunt van de vraag, bereikt de im-

materiële productie, ondanks de versterking van 

de intellectuele eigendomsrechten, onvoldoende 

commerciële afzet om de traditionele sectoren 

van de economie werkelijk te kunnen vervangen, 

waar de vraag nagenoeg verzadigd is en meer en 

meer onderworpen is aan internationale concur-

rentie gebaseerd op de kosten. Aan de andere 

kant brengt de manier waarop het kapitaal pro-

beert om kennis in kapitaal en een fictieve waar 

te transformeren, een paradoxale situatie voort. 

Hoe meer namelijk de ruilwaarde van kennis 

kunstmatig toeneemt, op basis van privatisering 

en het genereren van schaarste, des te meer 

neemt zijn sociale gebruikswaarde af (28). Het 

cognitieve kapitalisme kan dus niet eeuwig blij-

ven bestaan, zonder de ontwikkeling van de pro-

ductiekrachten en de creatieve vermogens van 

de subjecten, waar de knowledge based economy 

op berust, af te remmen.  

 

De derde betekenis is dat werkelijk cruciale sec-

toren van een op kennis gebaseerde economie 

zich niet in de private R&D-laboratoria bevin-

den. Zo’n cruciale rol wordt veel meer ontwik-

keld in de collectieve producties van de mens door 

en voor de mens, die traditioneel gegarandeerd 

werden door de gemeenschappelijke instituties 

van de verzorgingsstaat op basis van een non-

commerciële logica. Dit aspect helpt ons te ver-

klaren waarom er zo’n enorme druk door het ka-

pitaal wordt uitgeoefend om de sociale  voorzie-

ningen te privatiseren, en dit zowel op grond 

van hun strategische rol in de groei van de socia-

le vraag, alsook m.b.t. de biopolitieke en bio-

economische controle van de bevolking (29). 

Ook in dit geval, net als bij goederen gebaseerd 

op kennis, kan de onderwerping van deze secto-

ren aan de logica van de markt en de winst 

slechts leiden tot een kunstmatige schaarste van 

ressources, die zo voorbehouden blijft aan de 

kredietwaardige vraag. Dit kan eveneens leiden 

tot het uiteenvallen van de creatieve krachten 

die aan de basis liggen van de ontwikkeling van 

een economie gebaseerd op kennis en de verbrei-

ding ervan.  

 

Drie factoren maken, zowel op economisch als 

op sociaal vlak, de expansie van de kapitalisti-

sche rationaliteit van de waardewet naar de pro-

ducties van de mens door de mens contraproduc-

tief en beroven haar van haar progressieve 

kracht die, wat bepaalde aspecten betreft, het 

industriële kapitalisme tot de massaproductie 

van materiële waren heeft gedreven.  

 

De eerste factor is verbonden met het intrinsieke 

cognitieve en affectieve karakter van deze acti-

viteiten, waarbij de arbeid niet bestaat uit het 

bewerken van levenloos materiaal, maar van de 

mens zelf in een verhouding waarin diensten ge-

meenschappelijk geproduceerd worden.  

 

De tweede factor hangt samen met de onmoge-

lijkheid om de productiviteit, gemeten aan 

kwantitatieve criteria, te verhogen, zonder dat 

het afbreuk doet aan de kwaliteit die de doeltref-

fendheid van een verhouding van dienstverle-

ning bepaald, zoals bijvoorbeeld in de gezond-

heidszorg of het overbrengen van kennis. 

 

De derde factor is verbonden met de diepgraven-

de vervormingen die door het toepassen van het 

principe van de kredietwaardige vraag in de ver-

deling van de goederen en in het recht op de toe-

gang tot deze gemeenschappelijke goederen geïn-

troduceerd worden. De gemeenschappelijke pro-

ducties zijn per definitie gebaseerd op kosteloze 

en vrij toegang. Haar financiering kan daarom 

allen maar worden gegarandeerd door de collec-

tieve en politieke prijs die door belastingen, soci-

ale bijdragen en andere vormen van vermaat-

schappelijking van resources gerepresenteerd 

worden.  
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Wat hier cruciaal op het spel staat, zoals de ac-

tuele sociale conflicten in Italië, Frankrijk en 

Griekenland aantonen, wordt weergegeven door 

de botsing tussen aan de ene kant de neoliberale 

strategie van de onteigening van het gemeen-

schappelijke d.m.v. rente, en aan de andere kant 

een project van economische resocialisatie door 

het democratisch weer toe-eigenen van de insti-

tuties van de verzorgingsstaat en door een alter-

natief model van maatschappelijke ontwikkeling 

waarin de productie van de mens door de mens in 

het middelpunt staat.  

 

Benadrukt moet worden dat de strijd op dit ter-

rein in de nabije toekomst zal verscherpen door 

de sociale kosten van de staatsinterventies om 

het bankwezen te redden en om de stimulerings-

plannen te financieren om de economie opnieuw 

tot leven te wekken. In feite bestaat één van de 

voornaamste gevolgen van deze maatregelen er-

uit dat de ontwikkeling van de particuliere 

schuld als ondersteuning van de consumptie ver-

vangen is door de exponentiele groei van de 

staatsschuld als een mechanisme om de verliezen 

vermaatschappelijken. Welnu, zolang de staats-

obligaties nog zonder grote problemen op de 

markt kunnen worden geplaatst en ze nog het 

voorkomen hebben van garantie van liquiditeit, 

zal de concurrentie tussen de staten naar alle 

waarschijnlijkheid snel tot de verhoging van de 

rentepercentages en de schuldendienst (IX) lei-

den (30). De noodzaak om de fiscale druk sterk 

te verhogen zal hiervan het resultaat zijn en zal 

dienen als voorwendsel voor nog meer bezuini-

gingen op de publieke uitgaven en voor nieuwe 

privatiseringen van publieke diensten dienen en 

lijden tot een verdere verdieping en expansie 

van het proces van onteigening van het gemeen-

schappelijke.  

 

SLOTCONCLUSIES 

 

In het cognitieve kapitalisme vormen de financi-

alisering en meer in het algemeen de groei van de 

rente structurele dimensies van de valorisatie-

logica van het kapitaal en de objectieve en sub-

jectieve tegenstellingen die dit voortbrengt. De 

uitbraak van de crisis was het moment van ui-

terste verdichting van al deze tegenstellingen, 

zowel op het vlak van de verhouding arbeid-

kapitaal als op dat van het zich toespitsende an-

tagonisme tussen het maatschappelijke karakter 

van de productie en het private karakter van de 

toe-eigening.  

In deze zin is – om met Gramsci te spreken – de 

huidige crisis een tragisch moment, een “grote 

crisis”, die “precies bestaat uit het feit dat het 

oude sterft en het nieuwe [nog] niet geboren kan 

worden; in dit interregnum komt een enorme 

verscheidenheid aan morbide symptomen 

op” (31). 

 

Niets zal meer hetzelfde blijven, maar we moe-

ten toegeven dat het moeilijk is een precieze de-

finitie van mogelijke ontsnappingsroutes uit de 

crisis te geven. In ieder geval is het in onze ogen 

extreem moeilijk om de hypothese te delen die 

nog steeds door andere wetenschappers overeind 

wordt gehouden; namelijk dat de actuele crisis 

ertoe zou kunnen leiden dat het kapitaal de 

noodzaak zou inzien van een “eigentijdse New 

Deal”, die in staat zou zijn het cognitieve kapita-

lisme en de kenniseconomie met elkaar te verzoe-

nen en tegelijkertijd de onevenwichtigheden uit 

de weg te ruimen die inherent zijn aan de onge-

lijkheden in de inkomensverdeling, de ontoerei-

kendheid van de vraag en de instabiliteit van de 

financiële sector. 

 

Of beter gezegd: nog afgezien van de muur van 

de financiële macht, stuit de mogelijkheid van 

een eigentijdse New Deal, een nieuw compromis 

tussen arbeid en kapitaal, op twee grote hinder-

nissen: horden, die zich – zoals we gezien hebben 

– vertalen in de uitputting van de progressieve 

kracht van het kapitaal en in de crisis van de 

waardewet.  

 

De eerste is verbonden met de manier waarop 

een mogelijke versterking van de sociale zeker-
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heid en nieuwe mechanismen van de inkomens-

verdeling die de monetaire limiet van de loon-

verhouding substantieel reduceren zou kunnen 

resulteren in een groot risico voor het kapitaal: 

het risico van een diepgravende destabilisering 

van de op precariteit gebaseerde controleme-

chanismen over de cognitieve arbeid. De ont-

wikkeling van zich steeds scherper toespitsende 

conflicten, die niet alleen het vlak van de inko-

mensverdeling maar ook de kwestie van de 

maatschappelijke organisatie en de maatschap-

pelijke doelen van de productie zelf betreffen, 

zou ook het gevolg kunnen zijn van zo’n risico.  

De tweede hindernis hangt er mee samen – in 

ieder geval in de ontwikkelde kapitalistische 

landen – dat het grootste deel van de behoeften 

die door de ontwikkeling van de productie be-

vredigd kunnen worden, gelegen is buiten de 

sfeer van activiteiten waarin de economische 

rationaliteit van het kapitaal in het industriële 

kapitalisme een progressieve rol heeft gespeeld. 

De de-industrialisering en de verzadiging van 

de markten voor massaal geproduceerde goe-

deren van de oude fordistische economie, gaan 

hand in hand met de structurele moeilijkheid 

om deze informationele goederen en diensten – 

die voor korte tijd de speculatieve zeepbel van 

de NASDAQ en de mythen van de New Eco-

nomy gevoed hebben – aan de logica van het 

kapitaal te onderwerpen.  

 

Nog fundamenteler is dat de cruciale sectoren 

van een op kennis gebaseerde economie – zoals 

we al gezien hebben – corresponderen met acti-

viteiten, zoals in de producties van de mensen 

door de mensen, waarop de logica van commer-

cialisering en winstcapaciteit zich niet laat toe-

passen, hetzij ten koste van onhoudbare onge-

lijkheden en een drastische vermindering van 

de maatschappelijke productiviteit van deze 

sectoren en haar effecten voor de efficiënte ont-

wikkeling van een knowledge based economy. 

 

Om deze redenen lijkt een terugkeer van de in-

terventie van de staat, als macro-economische 

redder in laatste instantie, die de onevenwich-
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tigheden van het kapitaal reguleert, niet de 

aanloop tot een “hedendaagse New Deal” te 

zijn. Deze ontwikkeling lijkt daarentegen de 

contouren te ontwerpen van een “totalitair so-

cialisme van het kapitaal” in dienst van de 

continuïteit van de neoliberale politiek van de 

onteigening van het gemeenschappelijke als in-

strument van de parasitaire expansie van de 

sfeer van de markt en de precarisering van de 

arbeidskracht.  

 

Bewijs daarvoor is de oriëntatie van de politiek 

van het crisismanagement en de economische 

stimuleringspakketten die in de EU en de VS 

worden geïmplementeerd. Los van hun om-

vang (en sowieso ontoereikend) hebben ze een 

sociale politiek met elkaar gemeen, die zich 

richt op het ongewijzigd in stand houden van 

de pijlers van de neoliberale regulering van de 

arbeidsmarkt en de welvaart. Zelfs uit 

Obama’s plan, dat met het oog op de omvang 

van de beschikbaar gestelde geldmiddelen veel 

ambitieuzer was, werden na de aanvaarding 

door de senaat met name die maatregelen ge-

schrapt die oorspronkelijk ten gunste van de 

ondersteuning van werklozen, het onderwijs en 

de uitbreiding van de gezondheidszorg waren 

bedoeld – en dit ondanks de overbekende ach-

terstand van het Amerikaanse verzorgingssys-

teem in vergelijking met continentale Europese 

en het Noordse model. 

 

Het vermogen van het kapitaal om te hervor-

men lijkt al met al tegen dezelfde grenzen aan 

te lopen die het cognitieve kapitalisme hebben 

verhinderd om de dialectiek tussen strijd en 

ontwikkeling, die met name in het fordistische 

tijdperk kenmerkend voor het industriële kapi-

talisme was, opnieuw te herstellen. Het resul-

taat is een situatie van structurele onzekerheid, 

die de inefficiëntie van de economische stimule-

ringspakketten helpt verklaren om greep te 

krijgen op de verwachtingen van de markt en 

de structurele oorzaken van de crisis.  

Ondanks de destructieve dynamiek en de risi-

co’s van een implosie, representeren de histori-

sche kruispunten die door deze crisis zijn gecre-

ëerd zich als een complex, open en diepgravend 

conflictueus proces dat ruimte kan bieden aan 

tegengestelde ontwikkelingen. Het stelt ons 

met name in staat om te anticiperen op een al-

ternatief scenario dat in de sociale strijd zicht-

baar gemaakt zou kunnen worden – door de 

contouren van een model van maatschappelij-

ke en alternatieve ontwikkeling te definiëren, 

ontstaan in een langdurige stellingenoorlog 

(VIII) en gefundeerd op twee hoofdassen: 

 

De eerste as impliceert de democratische terug-

verovering van de instituten van de verzor-

gingsstaat die gebaseerd is op de associatieve 

en zelforganiserende dynamiek van de arbeid 

overal in de maatschappij. Deze definieert, zo-

wel vanuit het perspectief van productie- als 

ook de consumptienormen, de fundamenten 

voor de opbouw van een alternatief maat-

schappij-model gebaseerd op het primaat van 

de niet-marktvormige logica en de productie 

van de mens door de mens. In deze context zou-

den de collectieve sociale voorzieningen niet 

strikt als sociale kosten moeten worden gezien, 

gefinancierd door belastingen en door waarde 

wat door de private sector wordt afgedragen. 

Ze moeten worden erkend als sleutelsectoren in 

een ontwikkelingsdynamiek, die door de pro-

ductie wordt aangedreven en waarin de kennis 

en de intensieve productie van kennis in het 

middelpunt staat (32). Want juist deze secto-

ren zijn verbonden met het ritme en de kwali-

teit van een ontwikkelingslogica waarvan de 

maat de bevrediging van de essentiële behoef-

ten wordt, die in een ontwikkelde en ouder (op 

basis van de demografische ontwikkeling) wor-

dende maatschappij de simultane reproductie 

van een diffuse intellectualiteit garandeert en – 

om een formulering van Christian Marazzi en 

Robert Boyer te gebruiken – de antropo-

genetische reproductie van de maatschappij van 
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de ene generatie op de andere. Hoe dan ook, 

oriënteren gezondheidszorg, onderwijs, onder-

zoek en cultuur zich niet enkel op de normen 

van de consumptie en op de levensstijlen van 

de bevolking. Ze vormen ook een bron van 

hoog gekwalificeerde arbeid in activiteiten 

waarin de cognitieve en relationele dimensie 

van de arbeid de doorslag geeft en waarin zich 

onbekende vormen van zelfbestuurde arbeid 

kunnen ontwikkelen, gebaseerd op een co-

productie van diensten waar de gebruikers 

nauw bij betrokken zijn.  

 

De tweede as impliceert een strijd om de om-

verwerping van de macht van de rente en de 

transformatie van het “socialisme van het ka-

pitaal” in een proces van resocialisatie van het 

geld, die de laatste in dienst stelt van de expan-

sie van het gemeenschappelijke en de vermenig-

vuldiging van de vormen van toegang tot een 

inkomen (van studenten t/m deeltijdarbeid), 

bevrijd van de onvoorwaardelijke loonarbeid. 

De horizon en leidraad van deze constituerende 

dynamiek is op middellange en lange termijn 

de invoering van een gegarandeerd en univer-

seel sociaal inkomen, onafhankelijk van de 

werkgelegenheid en opgevat als een vergoeding 

en erkenning van het totaal aan maatschappe-

lijke tijd waarin is bijgedragen aan het schep-

pen van rijkdom en waarde.  

 

Vanuit het perspectief van een op kennis geba-

seerde economie, zou een gegarandeerd basisin-

komen of –loon opgevat moeten worden als een 

collectieve investering van de samenleving in 

kennis en als een primair inkomen voor indivi-

duen. D.w.z. als een sociaal salaris dat een di-

recte afgeleide is van een productieve bijdrage 

en niet puur een vorm van sociale zekerheid die 

het resultaat is van een herverdeling van inko-

men, zoals bijv. het RMI in Frankrijk (33). In 

deze context zou in herinnering geroepen moe-

ten worden dat het voorstel van een gegaran-

deerd basisinkomen, als primair inkomen, 

steunt op een heronderzoek en een uitbreiding 

van het begrip productieve arbeid, gezien van-

uit een dubbel perspectief: 

 

Het eerste perspectief refereert aan het begrip 

productieve arbeid, dat volgens de heersende 

traditie van de politieke economie ontworpen 

is, dus als arbeid dat winst schept en/of partici-

peert in het scheppen van winst. Het gaat hier-

bij om de vaststelling dat we momenteel getui-

ge zijn van een enorme uitbreiding van onbe-

taalde arbeidstijd, die buiten de officiële ar-

beidsdag direct of indirect participeert in de 

vorming van winst wat door ondernemingen 

wordt afgeroomd. Een gegarandeerd basisinko-

men, als zijnde een sociaal loon, zou vanuit dit 

perspectief corresponderen met de beloning 

van deze steeds collectiever wordende dimensie 

van een activiteit die waarde schept, die zich 

uitbreidt over het totaal van de maatschappe-

lijke tijd en daarmee de weg baant voor een 

enorme hoeveelheid niet erkende en onbetaalde 

arbeid. 

 

Het tweede perspectief refereert aan een con-

cept van productieve arbeid gedacht als arbeid 

die gebruikswaarde produceert, een bron van 

waarde die ontsnapt aan de logica van de 

markt en de onderworpen loonarbeid. Het 

doorslaggevende punt hierbij is dat arbeid voor 

het kapitaal onproductief, maar desondanks 

bron van rijkdom kan zijn, en dus een inkomen 

genereert. Benadrukt moet worden hoe de am-

bivalente verhouding, zowel antagonistisch als 

complementair, van deze beide tegenstrijdige 

vormen van productieve arbeid, inherent zijn 

aan het cognitieve kapitalisme. De expansie 

van de vrije arbeid gaat hand in hand met haar 

onderwerping aan de maatschappelijke arbeid 

die meerwaarde produceert en dat op basis van 

tendensen die leiden tot het vervagen van de 

traditionele grenzen tussen arbeid en niet-

arbeid, tussen de sferen van de productie en de 

vrije tijd. De vraag die m.b.t. een gegarandeerd 

basisinkomen aan de orde wordt gesteld is dus 

niet alleen die van de erkenning van deze twee-
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de dimensie van de productieve arbeid, maar 

ook en vooral de vraag van haar emancipatie 

uit de sfeer van de productie van (ruil)waarde 

en meerwaarde. Het zou het opnieuw samen-

stellen en de versterking van de onderhande-

lingsmacht van de arbeidskracht in haar geheel 

mogelijk maken, om zo het kapitaal een deel 

van de als rente afgeroomde  waarde te ontne-

men. Tegelijkertijd zou de verzwakking van de 

monetaire dwang van de loonverhouding, de 

ontwikkeling van arbeidsvormen, die zich aan 

de marktlogica van de onderworpen arbeid ont-

trekken en de overgang in de richting van een 

niet-productivistisch model bevorderen, waarin 

niet-commerciële vormen van samenwerking 

domineren die over het vermogen beschikken 

om de maatschappij van het “general intellect” 

te bevrijden van de parasitaire logica van het 

cognitieve kapitalisme en de financiële sector.  

 

Noten: 

 

1. Deze tekst is voor een groot deel een transcriptie 

van een lezing  tijdens een seminar van het 

UniNomade-netwerk van 30 januari tot 1 februari 

2009 in Rome. Het provisorische karakter van de 

formulering van deze hypothesen dan ook min of 

meer ingecalculeerd: Ik beloof deze in de nabije 

toekomst verder uit te diepen. Ik wil graag Hervé 

Baron bedanken, die heeft bijgedragen aan een 

verbetering van de tekst door de Italiaanse bron-

nen van de citaten van de verschillende auteurs te 

onderzoeken. 

2. Daarmee wordt bedoeld dat de  gemiddelde nood-

zakelijke arbeidstijd de maat van de waarde  weer-

geeft (noot Duitse vertaler). 

3. Het volstaat om in herinnering te roepen dat in 

Frankrijk voor de crisis de opbrengst van eigen 

kapitaal door ondernemingen uit de niet-financiële 

sector van de CAC (de aandelenindex van de 40 

belangrijkste bedrijven aan de Franse beurs) rond 

de 15 - 20 % bedroeg, terwijl die van de financiële 

ondernemingen, , m.n. de  investeringsbanken, 

meer dan 50 % kon zijn. Andere extreem signifi-

cante cijfers betreffen de Vereinigde Staten. In de 

jaren ‘70 bedroeg de winst in de financiële sector 

ca. 10 % van de winst van de  amerikaanse  onder-

nemingen. In 2006 was dit 40 % (!), waarbij het 

percentage nog hoger uit zou vallen als ook de 

winsten van de niet-financiële ondernemingen in 

de financiële sector zouden worden mee gerekend. 

4. De NASDAQ is de grootste elektronische beurs in 

de VS. (noot van de Duitse vertaler) 

5. Voor een analyse van de speculatieve zeepbel van 

de NASDAQ en de crisis van de  net-economie zie 

ook  Robert Boyer, La croissance, début du siècle. 

De l’octet au gène, Albin Michel, Parijs 2002 
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