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#1

Brexit deel 3: een volksopstand tegen de gevestigde orde?

Voorstanders van de Brexit worden inmiddels zowel gedemoniseerd als irrationele xenofoben
als geromantiseerd als opstandelingen tegen de gevestigde orde en een neoliberaal EU.
Na Brexit deel 1 (over de xenofobische motieven) en deel 2 (over de economische motieven), in
dit derde en laatste deel de vraag: was de Brexit een volksopstand tegen de gevestigde orde?
Verschillende antwoorden mogelijk.

De voorstanders van de Brexit worden zowel gedemoniseerd als geromantiseerd.
De dommen/racisten stemden Leave zeggen sommigen. Zie bijvoorbeeld onderstaande tweet van

schrijver/columnist Emile Hokayem.

Bron: Bachelor mag (2016)
Ook de Britse komiek John Oliver produceerde voorafgaand aan het referendum een monoloog van
15 minuten over hoe dom het zou zijn de EU te verlaten en na afloop een even grappige aflevering
over hoe dom het was dat mensen voor Brexit stemden.

Irrationele xenofobie, racisme en domheid zorgde voor de overwinning van de Brexit, wordt
gezegd. Het is in feite een demonisering van de Britse working class, zo schrijft Mari-Clare Price in
haar artikel getiteld “The EU Referendum, Brexit and the Demonization of the Working Class“.

Een ‘working class’ opstand

Tegelijkertijd worden de motieven van voorstanders van de Brexit geromantiseerd, inclusief door
linkse/progressieve journalisten.

De Brexit overwinning komt volgens hun vooral voort vanuit een gerechtvaardigde woede van de
armen naar de rijken, van de machtelozen richting de machthebbers. De Brexit stem was een schop
van het volk richting de elite.

“It was like a second peasants’ revolt, though no pitchforks this time”, schreef Brendan O’Neill in
de conservatieve krant The Spectator. Vooral de onderklasse stemde voor de Brexit, de bovenklasse
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tegen, aldus O’Neill: “77 procent van de gemeenten waarin veel mensen een laag inkomen verdienen
(minder dan £23,000) stemde Leave, vergeleken met slechts 35% van de regio’s met redelijke lonen”.
Daarnaast weerspreekt O’Neill de xenofobische/racistische verklaring (“zorgen om immigratie is
niet persé racisme”) en benadrukt hij de simpele behoefte aan democratie.

Bron: Pew Research Center (2016)
Inderdaad, uit de peiling van Lord Ashcroft waarin 33% van de voorstanders van de
Brexit immigratie en meer controle over grenzen als belangrijkste motief noemde, gaf ook 49% als
belangrijkste motief: “het principe dat beslissingen over het VK in het VK genomen moeten worden”.

Dus het land “stemde eigenlijk voor democratie”, aldus O’Neill.
Een peiling van het Pew Research Center naar euroscepticisme in de hele EU sluit hierbij aan: in

het VK geeft 65% van de bevolking aan dat er meer politieke macht terug moet naar de nationale
overheden.

Ook sommige linkse journalisten/intellectuelen zien in de overwinning van de Brexit een stem
voor democratie en tegen de politieke orde en voegen daaraan toe: het bedrijfsleven en financiële
sector. De linkse, Australische journalist John Pilger schreef op Telesur:

“De meerderheidstem van de Britten om de Europese Unie te
verlaten was een daad van pure democratie. Miljoenen van
normale mensen weigerden te worden gepest, geïntimideerd en
verworpen met openlijke minachting door hun zogenaamde
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meerderen in de grote partijen, de leiders van het bedrijfsleven en
bankenoligarchie en de media.”

De Brexit overwinning als een overwinning van het volk op de elite, de working class tegen
de ruling class. Mijn eigen artikel (Brexit deel 2) sluit hier enigszins bij aan, want hierin betoog ik
dat de voorstanders van de Brexit gemiddeld minder economisch geprofiteerd hebben van de
Europese marktintegratie.

Maar ging het wel voornamelijk om klasse? Dit beeld wordt enigszins onderuit gehaald door de
Britse politicoloog Ed Rooksby in het linkse online magazine Jacobin:

“Alle districten in Schotland en nationalistische regio’s van
Noord-Ierland – inclusief regio’s met grote achterstandgebieden
liggen – stemden vastberaden Remain net zoals de grote
meerderheid van de London boroughs, inclusief die met hoge
niveaus aan armoede zoals Lambeth en Hackney (79% en
78% Remain, respectievelijk).”

De stelling van O’Neill dat “de Brexiteer/Remainer scheiding zich bijna perfect en mooi splitste
langs klassegrenzen” wordt hier dus door Rooksby ontkracht; veel achtergestelde wijken en gebieden
stemden Remain.

Een instabiele alliantie

“Er is niet één, universele verklaring voor de Brexit, Trumpisme, of het groeiend extremisme van
verschillende kleuren in het Westen”, schreef Glenn Greenwald in The Intercept. “Maar het gevoel
van boze onmacht – het onvermogen om een andere uitweg te zien naast het intrappen op degenen die
verantwoordelijk zijn voor hun benarde situatie – is ongetwijfeld een belangrijke factor”. De Brexit
stem was gedeeltelijk een tegenstem tegen de gevestigde orde, maar dit is niet de enige verklaring.

Het is ook duidelijk dat de Brexit overwinning niet een duidelijk links of rechts karakter had. Van
de Conservatieven stemde 58% voor de Brexit, van de Labour Party stemde 37% voor de Brexit,
toont de peiling van Lord Ashcroft.

Ook op Europees niveau is geen duidelijk verband tussen politieke kleur en mening over de EU,
blijkt uit de Pew peiling. In sommige landen zijn linksgezinden eurosceptischer (Griekenland,
Spanje), in andere landen juist rechtsgezinden (VK, Nederland).
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Bron: Pew Research Center
(2016)
De Brexit overwinning lijkt het resultaat van een kortstondige ‘alliantie’ tussen Britten die zich om
een grote verscheidenheid aan redenen afzetten tegen de gevestigde orde van de EU.

De Britse journalist Patrick Cockburn vatte het treffend samen in The Independent door de Brexit
overwinning te vergelijken met de opstanden in het Midden Oosten van de afgelopen jaren:

“Er zijn meer parallellen tussen de “brave new world” gevoelens
van de demonstranten van de Arabische lente vijf jaar geleden en
de Leave campagnevoerders. Bijna per ongeluk heeft Leave een
revolutionaire verandering in gang gezet, maar de zwakte van

http://www.pewglobal.org/2016/06/07/euroskepticism-beyond-brexit/
http://www.independent.co.uk/voices/brexit-result-leave-arab-spring-protest-vote-boris-johnson-nigel-farage-a7101276.html


revoluties is dat ze kortstondig hen verenigen die weinig met
elkaar gemeen hebben behalve hun antipathie richting de status
quo. Is is geen alliantie die normaal gesproken lang stand houdt,
waar dan ook, en in Groot-Brittanië is het moeilijk om te zien wat
rechtse Conservatie parlementsleden, toegewijd aan de vrije
markt, gemeen hebben met stemmers uit de arbeidersklasse uit het
noorden van Engeland die lijden onder bezuinigingen in sociale
voorzieningen.”

 

Foto bovenaan: Peterloo Massace (Wikimedia Commons)
 

Permalink: https://economielinks.wordpress.com/2016/07/07/brexit-deel-3-was-het-een-
volksopstand/
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#2

Brexit deel 2: de rationele economische motieven van laagopgeleiden & ouderen

52% van de Britten stemden voor afscheiding van de EU in het landelijke referendum in het
Verenigd Koninkrijk van 23 juni. Xenofobie, de roep om minder immigratie en sterkere
grenzen, speelde ongetwijfeld mee (zie Brexit deel 1). Maar is het toevallig dat degenen
die Leave stemden ook degenen zijn die (economisch gezien) de minste vruchten plukten van de
Europese marktintegratie?

– Zie een kortere versie hiervan op Mejudice.nl
In Brexit deel 1 stonden cijfers en tabellen die tonen dat een grote angst voor immigratie leeft

onder veel Leave stemmers. Maar economische onderzoek toont dat de daling van lonen en stijgende
werkloosheid (na 2008) niet aan immigratie te wijten is maar aan de economische crisis. De
conclusie van sommigen: de Leave stem was irrationeel, want gebaseerd op irrationele xenofobie.

Dat oordeel geldt misschien voor veel Leave stemmers, maar nog steeds kunnen er rationele
(economische) motieven bestaan voor de Leave stem. Of is het toevallig dat degenen
die Leave stemden ook degenen zijn die (economisch gezien) de minste vruchten plukten van de
Europese marktintegratie?

Wie stemde Leave, wie Remain?

Eerst, een paar weetjes over wie er voornamelijk Leave stemde en wie Remain. Het waren vooral de
laagopgeleiden en ouderen die Leave stemden. De exacte cijfers:

51,9 % van de Britse stemmers stemde voor Leave: een uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit
de Europese Unie (de opkomst was 72,2%).
Hoe ouder hoe eurosceptischer. Uit de peiling van Lord Ashcroft (de Britse Maurice de Hond)
blijkt dat er een duidelijk verschil in stemgedrag was op basis van leeftijd: “Hoe ouder de
stemmers, hoe groter de kans dat ze voor vertrek uit de EU stemden. Bijna driekwart (73%) van
de 28 tot 24 jarigen stemden om te blijven, wat daalde tot onder tweederde (62%) onder de 25-
34 jarigen. Een meerderheid van degenen boven de 45 stemde voor vertrek, wat steeg tot 60%
van de 65 plussers.”
Bron: Lord Ashcroft (24 juni 2016)
Laagopgeleiden eurosceptischer. Uit dezelfde peiling blijkt dat er een duidelijk verschil was in
stemgedrag op basis van opleidingsniveau. Onderstaande grafiek is toont dat hoe hoger de
opleiding van de stemmer, hoe groter de kans dat diegene Remain stemde. Van degenen met
een higher university degree stemde bijna tweederde (64%) Remain en slechts eenderde (36%)
Leave. Van degenen zonder formeel onderwijs stemde slechts 18% Remain en maar liefs
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82% Leave.

Eigen grafiek, op basis van Lord Ashcroft Polls (2016, p.16)

Nu blijkt dat leeftijd en opleidingsniveau iets met elkaar te maken in het VK (en waarschijnlijk overal
op de wereld), omdat onder de jongeren zich gemiddeld meer hoogopgeleiden bevinden dan onder de
ouderen; van de 25-34 jarigen heeft bijna de helft (48%) tertiary education afgerond, terwijl dit voor
de 55-64 jarigen slechts een derde is (33%), volgens OECD cijfers over 2012.

Een analyse van het verschil in stemgedrag tussen verschillende opleidingsniveaus overlapt
daarom enigszins met een analyse van het verschil in stemgedrag tussen leeftijdsgroepen (en vice
versa).

http://lordashcroftpolls.com/wp-content/uploads/2016/06/How-the-UK-voted-Full-tables-1.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Tertiary_education
https://www.oecd.org/unitedkingdom/United%20Kingdom-EAG2014-Country-Note.pdf


Toetreding tot de EU, stijging van inkomensongelijkheid

Voordat we naar de economische theorie gaan (toegankelijk ook zonder voorkennis), eerst een paar
weetjes over het VK, haar toetreding tot de EU en ontwikkelingen in inkomensongelijkheid tussen rijk
en arm, hoog- en laagopgeleid.

1. Het VK is sinds 1973 lid van de EU en in 1975 sprak het Britse volk zich via een referendum in
grote meerderheid uit voor lidmaatschap.

2. Binnen de EU wordt gestreefd naar vrijhandel tussen lidstaten; een vrijheid van kapitaal,
goederen, diensten en arbeid (natuurlijk is de EU meer dan dat: de EU subsidieert landbouw,
arme regio’s, int belastingen van lidstaten en reguleert van alles en nog wat).

3. In het VK daalde de inkomensongelijkheid in de decennia voor het lidmaatschap aan de EU
maar begon rond de jaren van toetreding weer flink te stijgen, blijkt uit historische data van
professor geografie Danny Dorling (zie grafiek hieronder) over het percentage inkomen in handen
van de rijkste 1%. 

Bron: Grafiek van Danny Dorling op website van BBC (2012)
Ook de Gini-coëfficiënt toont de forse stijging van inkomensongelijkheid in het VK, vooral tussen
1978-1990.

http://www.bbc.com/news/business-16545898
http://www.bbc.com/news/business-16545898
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gini-co%C3%ABffici%C3%ABnt


Bron: The
Equality Trust
Je kan ook de Britse samenleving in 10 delen splitsen, van arm naar rijk, en bekijken met hoeveel
procent de koopkracht steeg van het eerste en armste deel, het middelste vijfde deel en het tiende,
rijkste deel. Onderstaande grafiek van econoom Stephen Machin toont dit. De koopkracht van de
rijkste 10% steeg met 53% tussen 1979 en 2010, de koopkracht van de armste 10% steeg met
slechts 10% in diezelfde periode.

Bron: Stephen
Machin

4. De groeiende

inkomensongelijkheid vergrootte de inkomensverschillen tussen hoog-en laagopgeleiden,
blijkt uit verschillende onderzoeken. Pagina 16 van Haskel & Slaughter (1999) toont dat de

https://www.equalitytrust.org.uk/how-has-inequality-changed
https://www.brighton.ac.uk/_pdf/research/crome/fp_steve_machin.pdf
https://www.nottingham.ac.uk/gep/documents/papers/1999/99-02.pdf


inkomensongelijkheid tussen hoog- en laagopgeleiden daalde tussen 1954-1979 maar vanaf 1979
weer begon te stijgen (zie de grafiek hieronder). 

Inkomensongelijkheid in de Britse industrie (1954 – 1986): de ratio van lonen van geschoolden
(skilled) versus ongeschoolden (unskilled). Hoe hoger de ration, hoe groter het verschil in lonen.
Bron: Heskel & Slaughter (1999,p.16). Meer bronnen waarin de groeiende kloof tussen hoog- en
laagopgeleid bevestigd wordt: Haskel 1998 (p.3), Crivellaro 2013 (p.35), Lindley & Machin
2013, Machin & Van Reenen 2007 (p.16), Guadalupe 2007 (p.448)
Onderstaande grafiek van econoom Stephen Machin toont dat de kloof tussen hoog- en
laagopgeleiden nog bleef stijgen tot 2000.

https://www.nottingham.ac.uk/gep/documents/papers/1999/99-02.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-9914.00066/abstract
http://virgo.unive.it/seminari_economia/wp-content/uploads/2013/10/Crivellaro.pdf
http://personal.lse.ac.uk/machin/pdf/jl%20sm%20october%202013.pdf
http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/special/cepsp18.pdf
https://www0.gsb.columbia.edu/mygsb/faculty/research/pubfiles/1692/guadalupe_product_market.pdf


Bron: Stephen
Machin. Een hogere
ratio betekent een
hoger
inkomensverschil
tussen graduates en
non-

graduates (hoogopgeleiden en laagopgeleiden). Overigens; in Lindley & Machin 2013 tonen deze
economen dat ook de inkomenskloof binnen hoogopgeleiden gegroeid is tussen
graduates en postgraduates.

Je zou op basis van bovenstaande cijfers kort door de bocht de conclusie kunnen trekken: de
groeiende inkomenskloof tussen hoog- en laagopgeleiden begon ten tijde van de Europese
marktintegratie, ergo, de Europese marktintegratie was hier de oorzaak van. Maar cum hoc ergo
propter hoc; correlatie is geen causatie (het Latijn is tegenwoordig op Wikipedia te vinden). Het kan
een toevallige samenloop van ontwikkelingen zijn en de groeiende inkomenskloof kan hele andere
oorzaken hebben.

Margaret Thatcher bijvoorbeeld, de neoliberale premier van het VK van 1979 tot 1990 en openlijk
voorstander van een grotere inkomensongelijkheid.

 
Maar er is meer dan een correlatie. Er zijn ook een aantal economische theorieën die dit resultaat

voorspellen; dat een marktintegratie zoals binnen de EU heeft plaatsgevonden de kloof tussen hoog-
en laagopgeleiden vergroot (wat zich niet beperkt tot het VK natuurlijk).

Én er zijn empirische onderzoeken die bevestigen dat dit is gebeurd.

Winners & losers van de handel

http://personal.lse.ac.uk/machin/drafts/Ch%2011%20machin%20OUP.pdf
http://personal.lse.ac.uk/machin/pdf/jl%20sm%20october%202013.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cum_hoc_ergo_propter_hoc


“EU”, “handel”, “export”. Het zijn mogelijk woorden die associaties oproepen met positieve
begrippen zoals “banen”, “werkgelegenheid” en “koopkracht”. Deze woorden worden immers
regelmatig in combinatie met elkaar genoemd. Zie bijvoorbeeld deze uitspraak van de Nederlandse
premier Mark Rutte in 2014:

“Europa is geen doel op zich. Het is een middel om te zorgen
voor meer banen en welvaart. Door handel tussen landen – zowel
binnen als buiten Europa – te stimuleren, ontstaat er
werkgelegenheid”

Het beeld dat de Europese handel werkgelegenheid stimuleert klinkt aannemelijk als andere landen
enkel afzetlanden zouden zijn – potentiële klanten. In dat geval is Europa gelijk aan meer klandizie.
Dat klopt ook wel gedeeltelijk; veel Britse bedrijven zijn ongetwijfeld gegroeid omdat ze hun
producten gemakkelijker aan heel Europa konden verkopen.

Maar andere landen zijn niet alleen consumenten maar ook producenten – potentiële concurrenten.
Meer vrijhandel kan daarom ook leiden tot minder klandizie voor bepaalde producenten
en minder banen voor bepaalde werknemers, omdat voorheen lokaal geproduceerde goederen
goedkoper kunnen worden geïmporteerd uit landen waar de productiekosten lager zijn.

Zoiets heeft natuurlijk invloed op de inkomensverdeling. In sectoren die opbloeien door vrijhandel
stijgt de vraag naar arbeid en daarmee ook hun loon (zij zijn de winners van vrijhandel), terwijl in
sectoren die instorten vanwege een goedkopere import van hun producten de vraag naar arbeid daalt
en daarmee ook hun loon (zij zijn de losers van vrijhandel).

Stolper-Samuelson & Heckscher-Ohlin

Waarom zouden juist hoogopgeleiden in een land als het VK de vruchten plukken van vrijhandel?
De Stolper-Samuelson theorie (die weer haar wortels heeft in de Heckscher-Ohlin theorie) helpt

dit in te zien. De kern van de Stolper-Samuelson theorie is redelijk eenvoudig en intuïtief te
begrijpen. Een simpel voorbeeld:

Er zijn 2 landen: land A en B. Ze voeren nog geen handel met elkaar vanwege allerlei wettelijke
en financiële handelsbelemmeringen.

Land A heeft veel hoogopgeleide arbeiders en relatief weinig laagopgeleide arbeid;
hoogopgeleiden zijn de overvloedige productiefactor en laagopgeleiden de schaarse productiefactor.

In land B is het andersom; hier wonen relatief veel laagopgeleide arbeiders en
minder hoogopgeleide arbeiders; laagopgeleiden zijn overvloedig, hoogopgeleiden schaars.

Land A                                                                  Land B
Veel hoogopgeleiden (overvloedig)                    Weinig hoogopgeleiden (schaars)

http://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2014/5/Rutte-meer-inzet-op-handel-en-groei-EU-1520517W/
https://en.wikipedia.org/wiki/Stolper%E2%80%93Samuelson_theorem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heckscher-Ohlinmodel


Weinig laagopgeleiden (schaars)                       Veel laagopgeleiden (overvloedig)
 
Nu spreken de landen een vrijhandelsverdrag af met elkaar waardoor er vrij gehandeld kan

worden. Volgens de Heckscher-Ohlin theorie zullen landen zich specialiseren in de productie van
goederen waarin vooral hun overvloedige productiefactor gebruikt wordt, want die producten kunnen
ze relatief goedkoper produceren.

Land A zal zich daarom specialiseren in de productie waarvoor hoogopgeleiden nodig zijn (hun
overvloedige productiefactor) en de producten van laagopgeleiden (hun schaarse productiefactor)
inkopen uit land B. De Stolper-Samuelson theorie voorspelt dat in land A op de arbeidsmarkt de
vraag naar hoogopgeleiden stijgt en daarom ook hun lonen en de vraag naar laagopgeleiden daalt en
daarom ook hun lonen. De winners: hoogopgeleiden. De losers: laagopgeleiden.

Land B zal zich specialiseren in de productie waarvoor laagopgeleiden nodig zijn (hun
overvloedige productiefactor) en de producten van hoogopgeleiden (hun schaarse productiefactor)
inkopen uit land A. De Stolper-Samuelson theorie voorspelt dat in land B op de arbeidsmarkt de
vraag naar laagopgeleiden stijgt en daarom ook hun lonen en de vraag naar hoogopgeleiden daalt en
daarom ook hun lonen. De winners: laagopgeleiden. De losers: hoogopgeleiden.

Theorie en de ‘real world’

Nu is dit een theorie en voldoet de echte wereld nooit volledig aan de aannames waar een theorie op
is gebaseerd.

Het is bovendien empirisch moeilijk hard te bewijzen dat ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
volledig het gevolg zijn van één factor als handel. Naast handel spelen ook andere factoren mee –
zoals technologie, omdat mechanisering de vraag naar laagopgeleide arbeid ook kan verminderen –
en dat maakt het testen van een theorie lastig.

Gelukkig zijn er econometrische onderzoekers in overvloede! Deze theorieën blijken uitvoerig te
zijn onderzocht en getest en er lijkt enige bevestiging te zijn gevonden voor de werking van de HO-
theorie in de praktijk van verschillende landen (vergeet daarbij niet; “if you torture the data long
enough, it will confess”, zoals econoom Ronald Coase zei).

In dit onderzoek van Fisher & Marshall (2007) wordt bijvoorbeeld geconstateerd dat de HO-
theorie handelsstromen correct voorspelt; landen importeren inderdaad de producten die
geproduceerd worden met productiefactoren die lokaal schaars zijn. Fisher & Marshall zijn 100%
overtuigd van hun resultaat: “We deliver the Chalice. Our paper finds overwhelming support for the
Heckscher Ohlin paradigm”.

In een ander onderzoek van Ariel Burstein & Jonathan Vogel (2016) werd de Stolper-Samuelson
theorie getest die zich dus meer richt op de inkomensverschillen tussen hoog- en laagopgeleiden. Data
van 60 landen werd onderzocht. Hun conclusie was dat een verminderingen in handelsbarrieres het

http://www.fas.nus.edu.sg/ecs/events/seminar/seminar-papers/19Jul07.pdf
http://www.columbia.edu/~jev9/BV-TTSP.pdf


loonverschil tussen hoger- en lager-opgeleide vergrootte in alle landen – zelfs in de landen waar
hoogopgeleiden schaars en laagopgeleiden overvloedig zijn (wat inderdaad niet helemaal
overeenkomt met de HO-theorie, maar waar Burstein & Vogel een theoretische verklaring voor
geven).

Specifieker onderzoek naar het VK is er ook.
Het VK lijkt natuurlijk meer op land A waarin laagopgeleiden relatief schaars (zie figuur

hieronder). Vooral op Europees niveau blijkt het VK een relatief laag aantal laagopgeleiden te
bevatten, vergeleken met bijvoorbeeld Spanje, Italië of Griekenland. Zie bijvoorbeeld deze cijfers uit
1997 van de Europese Commissie (niet recent inderdaad, maar we hebben het over historische
ontwikkelingen gedurende de afgelopen decennia):

Bron: Europese
Commissie (persbericht, 1997). De kleur geeft het percentage van de bevolking dat laagopgeleid is.
Wit = minder dan 24,7 %. Blauw = 24,7 – 30,5%. Paars = 30,5% – 42,9%. Rood = meer dan 42,9%.
Of onderstaande grafiek uit International Economics van economen Robert C. Feenstra & Alan M.
Taylor. Hoewel de Britse economie 3,5% van het wereldwijd BBP vormt (cijfers uit 2000) bezit het
VK een veel kleiner percentage van ongeschoolde arbeid, maar wel 2,4% van de geschoolde arbeid
en 5,5% van R&D wetenschappers wereldwijd.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-960_en.htm


Bron: Feenstra
& Taylor, International Economics, p.101, cijfers uit 2000. De grafiek toont hoe overvloedig of
schaars verschillende productiefactoren zijn in verschillende landen (cijfers uit 2000) door te
vergelijken hoeveel procent het BBP van een land vormt van het wereldwijde BBP (de meest
rechterkolom) met hoeveel procent een land van een productiefactor bezit op wereldschaal (de
andere kolommen. Als een land meer procent van een productiefactor bezit dan het BBP van het land
vormt van de globale economie, dan is dit een indicatie dat deze productiefactor ‘overvloedig’ is. En
andersom: als een land minder procent van een productiefactor bezit dan het BBP van het land vormt
van de globale economie, dan is dit een indicatie dat deze productiefactor ‘schaars’ is.  Een
voorbeeld: het BBP van de VS vormt 21,6% van de wereldwijde economie, de VS bezit 24% van het
totale fysieke kapitaal en slechts 12,6% van landbouwgronden (arable land). Conclusie: in de VS is
kapitaal een overvloedige productiefactor en landbouwgrond schaars. In het VK zijn R&D
scientists overvloedig en zijn in feite alle andere productiefactoren schaars (want onder de 3,5%)
maar vooral less-skilled labor, illiterate labor en arable land.
De Heckscher-Ohlin en Stolper-Samuelson theorieën voorspellen daarom dat laagopgeleiden in het
VK aan het kortste eind trekken als gevolg van vrijhandel; zij zijn relatief schaars, het VK
specialiseert zich daarom in de kennisintensieve productie waarin juist hoogopgeleiden nodig zijn
(wiens lonen zullen stijgen) en importeert de producten van laagopgeleiden uit landen die dit
goedkoper produceren dan de lokale laagopgeleide Britten (wiens lonen onder druk komen te staan).

Zijn deze theorieën nog verder onderzocht voor het VK? Jawel.
Lisando Abrego en T. Huw Edwards (2002) beschreven meerdere onderzoeken naar de Stopler-

Samuelson-theorie met betrekking tot het VK. Ze constateerden dat tussen 1979 en 1995 de productie
van de kennisintensieve industrie (skill-intensive industries) sterker groeide dan de productie van

http://www.macmillanlearning.com/catalog/workarea/downloadasset.aspx?id=4029&libid=4051
http://wrap.warwick.ac.uk/2022/1/WRAP_Abrego_wp9602.pdf


weinig-kennisintensieve industrie (unskilled-intensive industries), met namelijk 36% tegenover
20%, respectievelijk. Dit lijkt de theorie te bevestigen. Toch zijn Abrego & Edwards voorzichtig in
hun conclusies, omdat de Stolper-Samuelson-theorie in feite een veel groter verschil voorspelt (dat
het VK zich vollediger zou specialiseren). Bovendien leveren verschillende modellen verschillende
conclusies over de mate waarin de kloof tussen laag- en hoogopgeleid een gevolg is van handel of
juist van technologie.

Maria Guadalupe (2007) van Columbia University publiceerde een onderzoek naar het effect van
een vermindering van handelsbelemmeringen in de EU op de loonverschillen in het VK tussen hoog-
en laagopgeleiden. Met een grote dataset aan lonen van Britse arbeiders bekijkt ze het effect van de
introductie van de ‘Single Market Programme’ (SMP) in 1992, waarmee handelsbarrières binnen de
EU nog verder afbrokkelden. Hoewel ze een ander theoretisch kader gebruikt, komt haar
resultaat overeen met de Stolper-Samuelson theorie; Guadalupe constateert dat een grotere competitie
als gevolg van verminderde handelsbarrières de inkomenskloof tussen hoog- en laagopgeleiden
vergroot.

Kortom, er is flink wat onderzoek die de hypotheses van de Heckscher-Ohlin en Stolper-
Samuelson theorieën bevestigen, voor het VK en de wereld in het algemeen. In normale-mensen-
taal: De economische vruchten van de Europese marktintegratie worden in het VK (en elders)
vooral door hoogopgeleiden geplukt.

Lousy jobs & lovely jobs

Het beeld wordt nog completer wanneer we kijken naar ontwikkelingen in werkgelegenheid. Er is een
hoop data over het aanbod van verschillende typen banen en daarmee wordt het duidelijk welke
banen verdwenen de afgelopen decennia: het routinewerk van de middenklasse.

Holmes & Mayhew (2012) tonen via onderstaande tabel dat tussen 1981 en 2008 (zie de meest
rechter kolom) de werkgelegenheid in de hogere lagen van de arbeidsmarkt steeg; zowel de vraag
naar professional, managerial en intermediate personeel steeg met circa 57% in deze periode.

Bron: Holmes & Mayhew (2012, p.5)
De werkgelegenheid in het routine werk – routine administratie (admin) en routine industrie
(manual) – daalde juist flink in diezelfde periode; met 35,8% en 50,4% respectievelijk. Dit zijn nou

https://www0.gsb.columbia.edu/mygsb/faculty/research/pubfiles/1692/guadalupe_product_market.pdf
http://www.resolutionfoundation.org/wp-content/uploads/2014/08/The-Changing-Shape-of-the-UK-Job-Market.pdf
http://www.resolutionfoundation.org/wp-content/uploads/2014/08/The-Changing-Shape-of-the-UK-Job-Market.pdf


juist de banen die qua inkomen, aldus Holmen & Mayhew, in het midden van de inkomensverdeling
vielen. Veel middenklassers zagen hun banen verdwijnen en moesten hard klimmen om de bovenste
lagen van de arbeidsmarkt te bereiken, of genoegen nemen met een positie in de groeiende onderlaag.

De arbeidsmarkt leek te polariseren in lousy jobs en lovely jobs, in de woorden van
economen Maarten Goos & Alan Manning (2003), en getoond in onderstaande grafiek.

Bron: Goos & Manning
(2003). De grafiek toont de verandering in het aandeel in de totale werkgelegenheid van
verschillende soorten banen tussen 1979 en 1999, van de lagere, simpelere banen (1) tot de hogere
kennisintensieve banen (10).

De theorie voorspelt zelfs Euroscepticisme

Op basis van de Heckscher-Ohlin theorie zou je ook kunnen voorspellen in welke landen
hoogopgeleiden positief zijn over vrijhandel en laagopgeleiden negatief zijn over vrijhandel.

Land A                                                                 Land B
Veel hoogopgeleiden (overvloedig)                    Weinig hoogopgeleiden (schaars)
Weinig laagopgeleiden (schaars)                       Veel laagopgeleiden (overvloedig)
Winners: hoogopgeleiden                                    Winners: hoogopgeleiden

http://eprints.lse.ac.uk/20002/1/Lousy_and_Lovely_Jobs_the_Rising_Polarization_of_Work_in_Britain.pdf
http://eprints.lse.ac.uk/20002/1/Lousy_and_Lovely_Jobs_the_Rising_Polarization_of_Work_in_Britain.pdf


 
De hypothese: In landen als land A met een overvloed aan hoogopgeleiden zijn hoogopgeleiden de

winners van vrijhandel en op basis daarvan positief over vrijhandel. In landen als land B met een
overvloed aan laagopgeleiden zijn laagopgeleiden de waarschijnlijke winners van vrijhandel en op
basis daarvan positief over vrijhandel.

Kevin H. O’Rourke (2003) testte deze hypothese en jawel: “Deze voorspellingen worden
bevestigd, met het gebruik van enquête-data uit 24 landen. De high-skilled zijn pro-globalisering in
rijke landen; terwijl in sommige van de armste landen in de sample het bezitten van high-skills een
negatief (hoewel insignificant) effect heeft op pro-globalisering sentimenten”. Het suggereert dat de
praktijke die de Stolper-Samuelson-theorie voorspelt in enige mate bewust ervaren wordt door hoog-
en laagopgeleiden wereldwijd.

Nog een onderzoek hiernaar: Schild & Hessel 2010 concludeerden op basis van een
Eurobarometer dataset uit 2008 dat hoogopgeleiden veel eurogezinder zijn (hoewel ze niet
differentieerden naar type A of B landen).

Vergelijkbare onderzoeken kwamen tot vergelijkbare conclusies; dat de economische positie van
mensen hun houding tegenover handelsliberalisatie of globalisering verklaart (Mayda & Rodrik,
2001; Scheve & Slaughter, 2000; O’Rourke & Sinnott, 2001)

Conclusie

De laagopgeleiden binnen de EU zijn altijd eurosceptischer geweest, zoals blijkt uit onderstaande
grafiek van het Gini onderzoeksproject van Hakhverdian e.a. (2013).

https://www.tcd.ie/Economics/TEP/2003_papers/TEPNo8KOR23.pdf
http://www.eao-otzenhausen.de/fileadmin/user_upload/EAO/Content_Ueber_uns_Dokumente/Publikationen/Arbeitspapiere_Europaeische_Integration_5_10.pdf
http://www.nber.org/papers/w8461
http://web.stanford.edu/class/polisci243b/readings/v0002195
http://www.tcd.ie/Economics/staff/orourkek/offprints/BPEA%202001.pdf
http://gini-research.org/system/uploads/590/original/92.pdf?1385131386


Bron:
Hakhverdian e.a. (2013)
De mate van euroscepticisme daalde in je jaren voor 1992, maar werd met het Verdrag van
Maastricht in 1992 weer leven ingeblazen. Deze cijfers betreffen niet alleen het VK, maar de gehele
EU (Nigel Farage zou zomaar eens gelijk kunnen krijgen dat het VK niet het laatste land is dat de EU
verlaat).

Dat euroscepticisme lijkt mij nu, op basis van de data en economische theorieën die ik gezien heb,
best begrijpelijk. Niet in het geheel irrationeel.

“All of this was an expression of the anger of the British people”
– econoom Richard Wolff (43.30)

Dat het vooral de oudere, lager-opgeleiden zijn die Leave stemden, is met al het bovenstaande
volgens mij beter te begrijpen. Zij hebben de grote verandering meegemaakt; de periode van
soevereiniteit en dalende inkomensongelijkheid (voor circa 1975), en de periode van EU-
lidmaatschap daarna, gepaard gaande met een opnieuw groeiende kloof tussen arm en rijk, tussen
hoog- en laagopgeleid. Dat juist de ouderen en laagopgeleiden Leave stemden is vanuit deze
geschiedenis niet zo vreemd.

Dat de jongere hoogopgeleiden hun toekomst zien in de EU en haar vrije markt, is ook niet vreemd.
Daar plukken ze ook (relatief gezien) meer vruchten van. Als je de Stolper-Samuelson theorie even
omdraait: nieuwe handelsbarrières zullen hun economische positie waarschijnlijk verslechteren.

http://gini-research.org/system/uploads/590/original/92.pdf?1385131386
http://www.democracyatwork.info/eu_brexit?utm_campaign=070616_brexit&utm_medium=email&utm_source=democracyatwork


Nu heb ik op geen enkele manier willen suggereren dat al het bovenstaande voor Britse stemmers
persoonlijk een motief vormde om Leave of Remain te stemmen. Vrij weinig niet-economen kennen
de Stolper-Samuelson of Heckscher-Ohlin theorie of zijn zich bewust van al deze genoemde cijfers.

Maar veel Britten aan de onderkant van de economische piramide hebben het simpelweg ervaren:
hun banen die verdwenen, hun lonen die achterbleven bij de rest van het land en een politieke elite
die er weinig aan deed om te garanderen dat de economische voordelen van EU-lidmaatschap
enigszins gelijk werden verdeeld. In plaats van de Europese vruchten eerlijk te verdelen werd er
bezuinigd op sociale voorzieningen, steeg de armoede en wordt zelfs de National Health Service,
wereldwijd bekend om haar goede publieke zorg, mogelijk geprivatiseerd.

Tussen sommige rijke en arme wijken van London verschilt de levensverwachting 25 jaar.
Zo’n gevoel van “we weten niet wat komen gaat, maar dit niet meer”, is best te begrijpen.
Of een Brexit, of een Grexit, of een totale ontmanteling van de EU, uiteindelijk tot een betere

toekomst leidt, is een andere vraag. De risico’s van een Brexit – een versterking van een gevaarlijk,
rechts nationalisme – zijn reëel, zoals de Griekse, linkse econoom en ex-Minister van Financiën
Yanis Varoufakis uitlegde in een interview door The Guardian: “The return to the nation state will
never benefit the left, never.”

Maar de “return to the nation state” lijkt inmiddels een feit en de overwinning is geclaimd door
xenofobisch rechts, zoals Nigel Farage van UKIP. Hoe kan links de harten en hoofden van de Britten
weer veroveren? En wat staat links in Nederland te doen, gezien het euroscepticisme ook hier welig
tiert?

Een oprechte poging tot een diep begrip van de Leave stem lijkt mij een gezond begin. Zonder een
romantisering van de motieven, zonder een demonisering van de Leavers.

-> Zie vervolg in Brexit deel 3

 
Vragen, reacties, kritiek, spelfouten? Laat het achter in een reactie.

Permalink: https://economielinks.wordpress.com/2016/07/05/brexit-deel-2-de-rationele-
economische-motieven-van-lager-opgeleiden-ouderen/

http://www.independent.co.uk/voices/comment/a-25-year-gap-between-the-life-expectancy-of-rich-and-poor-londoners-is-a-further-indictment-of-our-9061888.html
https://www.youtube.com/watch?v=mIjfyGIO4xA
https://economielinks.wordpress.com/2016/07/07/brexit-deel-3-linkse-rechtse-motieven/
https://economielinks.wordpress.com/2016/07/05/brexit-deel-2-de-rationele-economische-motieven-van-lager-opgeleiden-ouderen/


#3

Brexit deel 1: de irrationele xenofobie (verklaart niet alles)

52% van de Britten stemden voor afscheiding van de EU in het landelijke referendum in het
Verenigd Koninkrijk van 23 juni. Xenofobische onderbuikgevoelens speelden mee (maar
verklaren niet alles).

Waarom stemde 52% van de Britten Leave, voor een Brexit?
Verschillende redenen zijn genoemd. Van irrationele xenofobische onderbuikgevoelens richting

immigranten, tot een algemene anti-establishment woede tot nationalistische behoeften aan
soevereiniteit. Dom, rechts, nationalistisch, heeft gewonnen, is het beeld onder veel progressieve,
pro-EU, kosmopolitische hoger-opgeleiden.

Zo schreef Zach Beauchkamp op Vox World:

“Brexit was fueled by irrational xenofobia, not real economic
grievances”.

Dat valt te betwisten. Rationele, economische motieven (gebaseerd op “economische grieven”)
kunnen vooralsnog niet worden uitgesloten (waarover meer in Brexit deel 2).

Maar, toegegeven, er zit een verontrustende kern van waarheid in de stelling van Beauchkamp.
Xenofobie
Het Leave kamp is niet vrij te pleiten van xenofobie, anti-immigratie sentimenten en

nationalisme. Dit soort gevoelens speelden absoluut mee, blijkt uit de cijfers.
Zo noemde een derde (33%) van de Leave stemmers als belangrijkste motief voor hun stem dat

een vertrek uit de EU “het VK de beste kans biedt om controle over immigratie en haar eigen grenzen
terug te krijgen”. Bijna een derde noemde (31%) dit als tweede belangrijkste reden.

Ook uit eerdere peilingen blijkt een grote zorg om immigratie te leven onder het Leave kamp.
Matthew Goodwin & Caitlin Milazzo, verbonden aan het Chatham House (een Britse denktank),
onderzochten (voorafgaand aan de Brexit) meningen onder Britse voor- en tegenstanders van
lidmaatschap aan de EU met onderstaande tabel als resultaat.

De tegenstanders van de EU (de outers) zijn gemiddeld veel negatiever over immigratie dan de
voorstanders (de inners). Ruim tweederde van de outers ziet immigratie als slechts voor de
economie (68%), een last voor de verzorgingsstaat (79%) en een ondermijning van de Britse cultuur
(73%). Voor de inners is dit ‘slechts’ 21%, 35% en 28%, respectievelijk.

http://www.vox.com/2016/6/25/12029786/brexit-uk-eu-immigration-xenophobia


Bron: Goodwin & Milazzo (december
2015, p.6)
Kortom; de xenofobische sentimenten bestaan en zijn onder de outers veel groter dan onder
de inners.

“Irrationele” xenofobie
Het zijn onderbuikgevoelens die mogelijk voortkomen vanuit een samenloop van omstandigheden;

een stijging in werkloosheid en daling in lonen in de afgelopen jaren verloopt samen met een toename
aan immigratie (zie de grafiek).

https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/publications/research/20151209EuroscepticismGoodwinMilazzo.pdf


Bron: Wadsworth e.a.
(2016, p.8), London School of Economics. De gele stippellijn toont het percentage van EU burgers in
het VK (zie rechteras); een stijging van circa 2% in 2003 tot ruim 6% in 2015.
Het is daarom gemakkelijk om een verband te maken; de hoge immigratie gaat gepaard met een
stijging werkloosheid en daling van lonen, dus de immigratie is de oorzaak van deze economische
ellende. Via deze redeneringen werd een angst voor de immigrant aangewakkerd
door nationalistische politici als Nigel Farage van UKIP (een fervente voorstander van een Leave).

Een reactie van Farage op Jeremy
Corbyn’s overwinning als leider van de Labour partij.
Dit lijkt op een zondebokpolitiek, zonder overtuigend bewijsmateriaal. De relatie tussen immigratie
en dalende lonen en stijgende werkloosheid werd ontkracht in een onderzoek van de London School
of Economics in aanloop naar de Brexit. De stijgende werkloosheid en dalende lonen moeten worden
toegeschreven aan de economische crisis die begon in 2008, niet aan de stijgende immigratie,
constateren de LSE onderzoekers.

Helaas zijn mensen vatbaar voor een zondebokpolitiek, juist in tijden van economische crisis,
zoals Vera E. Troeger, professor politieke economie aan de University of Warwick, uitlegt:

http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/brexit05.pdf
https://www.theguardian.com/money/2016/may/11/eu-migrants-had-no-negative-effect-on-uk-wages-says-lse


“Group conflict theories […] zijn gebaseerd op argumenten die
zich richten op zondebokken, die stellen dat etnische of andere
minderheden gemakkelijke doelwitten vormen voor de agressie
van leden van een samenleving die gefrustreerd zijn over hun
gebrek aan status en toegang tot middelen. Deze minderheden
worden beschouwd als zowel verschillend vergeleken met
iemands referentiegroep als machteloos, maar worden nog steeds
gezien als een bedreiging, vooral door het afnemen van de banen
van de verliezers van marktintegratie. Xenofobie kan dus vaak
veroorzaakt worden door een conflict tussen immigranten en
oorspronkelijke burgers uit lagere klassen over schaarse
middelen (lagere banen, sociale voorzieningen, etcetera) en
leiden tot discriminatie tegen immigranten en de opkomst van
raciale stereotyperingen (zie, bijvoorbeeld, Esses e.a., 1998)” –
Vera E. Troeger (2013, p.61)

Kortom, de crisis maakt men vatbaar voor demagogen die zondebokken aanwijzen. Het gevoel van
schaarste, de fellere strijd om banen, in combinatie met een simpele verklaring voor deze problemen
(immigratie) creëert een xenofobie en een roep om het sluiten van de grenzen.

Het zijn vooral de “verliezers van marktintegratie” die hier vatbaar voor zijn, aldus Troeger.
Waarom wordt niet vaker de vraag gesteld: wie zijn dat eigenlijk?

Valse dichotomie
Zack Beauchkamp (en met hem vele anderen) generaliseert enigszins in zijn artikel op Vox

World. Degenen die tegenstemden deden dat vanuit een “irrationele xenofobie” en een angst dat
immigranten banen afpakken van de inboorlingen. Met het ontkrachten van deze angst (zoals het
eerder genoemde LSE onderzoek deed, en Beauchkamp met nog meer onderzoek onderbouwt) lijkt de
basis voor de Leave stem af te brokkelen. De enige mogelijke conclusie is dan namelijk: de
xenofobie is irrationeel, en de leave stem is in zijn geheel irrationeel.

Dat is wat kort door de bocht, om twee redenen.
(1) Ten eerste, hoezeer xenofobie ook te verafschuwen is, is het onmogelijk om objectief vast te

stellen dat iemands xenofobe sentimenten ‘irrationeel’ zijn. Beauchkamp suggereert dat xenofobie
slechts op angsten voor economische problemen gebaseerd is (werkloosheid dalende lonen), terwijl
het eerder genoemde onderzoek van Goodwin & Milazzo toont dat het ook gebaseerd is op een angst
voor cultuurverlies. De ‘irrationaliteit’ is daarom onmogelijk met economische data aan te tonen.
Misschien lijkt dat gerommel in de marge, maar het gaat erom dat economen voorzichtig moeten zijn
in de beschuldiging van irrationaliteit richting anderen, zonder volledig besef van de (mogelijk niet-

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-4560.1998.tb01244.x/abstract
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/economics/research/centres/cage/onlinepublications/policy-report-reversals-of-fortune/war_jxxx_cage_warwick_report_web.pdf
http://www.vox.com/2016/6/25/12029786/brexit-uk-eu-immigration-xenophobia


economische) motieven van mensen voor een bepaalde keuze.
(2) Ten tweede bestaat er in de redenering van Beauchkamp een valse dichotomie: “Maar als de

Brexit stem geworteld zou zijn in xenofobie, in plaats van rationele weerstand tegen immigratie, dan
zou de conclusie anders zijn….”, zegt Beauchkamp. De keuze is tussen “irrationele xenofobie” of een
“rationele weerstand tegen immigratie”. De weerstand tegen immigratie is niet rationeel (aangetoond
met economische data), dus betreft het irrationele xenofobie. Terwijl er ook nog een derde motief
denkbaar is: een rationele weerstand tegen de interne markt en politieke instituties van de
EU. Want vanuit het perspectief van lager-opgeleiden en ouderen – de groepen die gemiddeld
vaker Leave stemden – zijn er aardig wat rationele, economische argumenten te geven voor hun stem
(die niets met immigratie te maken hebben).

Ja, in het Leave kamp (maar vergeet niet; ook in het Remain kamp) leven mogelijk sterke
irrationele xenofobe sentimenten, aangewakkerd door nationalistische demagogen.

Dat mag ons niet verblinden voor de reële “economische grieven” van de (in de woorden van
Troeger) “verliezers van de marktintegratie”, waar veel Leavers toe behoren. Juist de Brexit is een
goed moment om te kijken naar het verband tussen die grieven en de EU.

-> Zie vervolg in Brexit deel 2
Permalink: https://economielinks.wordpress.com/2016/07/04/brexit-deel-1-de-irrationele-xenofobie-
verklaart-niet-alles/

https://economielinks.wordpress.com/2016/07/05/brexit-deel-2-de-rationele-economische-motieven-van-lager-opgeleiden-ouderen/
https://economielinks.wordpress.com/2016/07/04/brexit-deel-1-de-irrationele-xenofobie-verklaart-niet-alles/


#4

Van Hiroshima tot Bagdad: Westers oorlogsgeweld brengt vrede, is het beeld

Obama bezocht de herdenking in Japan, maar bood geen excuses aan voor de atoombommen op
Hiroshima en Nagasaki. Het is tekenend voor een gevaarlijk gebrek aan zelfreflectie over de
historische én huidige rol van het Westen in geopolitieke conflicten.

– Ook verschenen op De Wereld Morgen – Dit artikel werd geupdate en uitgebreid op 6 juli 2016.
Obama bezoekt de herdenking in Japan en biedt geen excuses aan in zijn speech. Obama betreurde

de doden en zei “zij die stierven, zijn als ons”, maar bood geen excuses aan. Daar keken velen niet
van op. Zo schreef redacteur buitenland Rik Kuethe in Elsevier dat “het bevel van Truman aan
Tibbets om ‘The Little Boy’ boven Hiroshima af te werpen miljoenen levens gered” heeft.

Dat is sterk te betwijfelen.
Een bekende historicus als Howard Zinn (1922 – 2010), schrijver van A People’s History of the

United States (1980) wijdde één van zijn laatste boeken getiteld The Bomb (2010) aan de
atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Zijn conclusie: Japan zou zich ook hebben overgegeven
zonder de atoombommen. Één van de historische bronnen die Zinn presenteert is een bekende passage
uit een rapport van de United States Strategic Bombing Survey. Het betreft een onderzoek uitgevoerd
door een groep experts, in het leven geroepen door Minister van Oorlog Henry L. Stimson om na de
Tweede Wereldoorlog de Amerikaanse bombardementen te evalueren.

De conclusie was dat Japan zich zou hebben overgegeven, zelfs zonder het gebruik van
atoombommen, zonder een Russische deelname of een Amerikaanse invasie – althans, zeker voor 31
december 1945 en mogelijk zelfs voor 1 november 1945. Zeker weten zullen we dat nooit, want de
VS liet twee atoombommen vallen op Hiroshima en Nagasaki op 6 en 9 augustus in 1945.

De VS is tot dusver het enige land dat atoomgeweld pleegde tegen burgers van een ander land, met
als gevolg zo’n 140.000 (Hiroshima) plus 70.000 (Nagasaki) plus 130.000 (Hiroshima & Nagasaki in
de 5 jaar na de bommen) = 340.000 doden, volgens Zinn.

Zinloos, aldus Zinn. Waarom gebeurde het dan toch? De behoefte van de VS om Pearl Harbor te
wreken speelde mee op de achtergrond in de publieke opinie, aldus Zinn.

“The evidence is clear that the Japanese were on the verge of
surrender, that a simple declaration on keeping the position of the
Emperor would have brought the war to an end, and no invasion
was necessary. Indeed, much of the argument defending the atomic
bombings has been based on a mood of retaliation, as if the
children of Hiroshima had bombed Pearl Harbor, as if the civilian
refugees crowding into Dresden had been in charge of the gas
chambers. Did American children deserve to die because of the
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massacre of Vietnamese children at My Lai?” – Howard
Zinn, The Bomb (2010)

De VS bombardeert andere landen op basis van valse beschuldigingen van het bezit van
massavernietigingswapens (Irak) of dreigt met oorlog op basis van de mogelijke ontwikkeling van
kernwapens (Iran, hoewel de dreiging verminderd lijkt).

En ditzelfde land weigert excuses aan te bieden voor haar eigen zinloos atoomgeweld. En wordt
bovendien met open armen ontvangen door de president van het land dat 340.000 burgers
verloor door “Little Boy” en “Fat Man”, zoals de bommen werden genoemd.

De VS is een wereldmacht in verval, ongetwijfeld, maar alleen een echte hegemoon kan zich zulk
gedrag veroorloven.

VS & Duitsland
De Amerikaanse socioloog/historicus Immanuel Wallerstein ziet WO1 en WO2 als één en dezelfde

strijd om de wereldhegemonie tussen de VS en Duitsland. Een “30 years’ war” noemt hij het,
uiteindelijk gewonnen door de VS. Weliswaar met wapenstilstanden en kleinere conflicten
tussendoor.

“Geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars”, zei de Britse premier Winston Churchill.
Daarom is het niet vreemd dat de ingezette atoombommen van de overwinnaar van de Tweede

Wereldoorlog, de VS, gezien worden als een noodzakelijk kwaad – een noodzakelijke massamoord
die “miljoenen levens gered” heeft, zoals Kuethe beweert.

Niet om de oorlogsmisdaden van de VS tijdens de Tweede Wereldoorlog gelijk te stellen aan die
van Nazi-Duitsland, maar..

Indien Nazi-Duitsland zou hebben gewonnen en de nazi’s nog steeds de macht hadden, wie
weet; zouden moderne, progressieve Duitsers het geweld van Nazi-Duitsland enigszins betreuren
maar ook accepteren als een “noodzakelijk kwaad”? Ik vind dat niet ondenkbaar.

As van het Kwaad
Met het romantiseren van de historische rol van de overwinnaars vertekenen we niet alleen de

geschiedenis maar ook ons beeld van huidige conflicten.
In vrijwel elk geopolitiek conflict tussen het Westen en een ander – zoals Rusland, China, Iran, of

een opstandig Latijns-Amerikaans land – wordt het Westen geportretteerd (door media en politici) als
de historische hoeder van vrijheid en democratie en de ander als lid van de As van het Kwaad
oftewel de Axis of Evil.

Alleen dit woordgebruik al toont hoe de geschiedenis van WO2 nog in de 21e eeuw misbruikt
wordt om agressie van het Westen goed te praten.

Volgens de Amerikaanse president George W. Bush waren landen die bescherming boden aan
terroristen onderdeel van de Axis of Evil, daarmee verwijzend naar de asmogendheden van de
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Tweede Wereldoorlog (Duitsland, Italië, Japan).
Alsof WO2 nooit is afgelopen en elke huidige “vijand” van het Westen vergelijkbaar is met Nazi-

Duitsland en haar bondgenoten. Alsof elk oorlogsgeweld vanuit het Westen even legitiem is als verzet
tegen de nazi’s was. Een erg effectief argument.

Rusland
Het vertekend beeld van de geschiedenis vertekent het beeld van huidige geopolitieke conflicten.
Zoals de kwestie Oekraïne/Rusland. Rusland is de agressor volgens veel Westerse politici en

media. Het Westen verdedigt vrijheid en democratie. Maar in Foreign Affairs legt John J.
Mearsheimer (professor politieke wetenschappen aan de University of Chicago) uit hoe het Westen
Rusland provoceert door de grenzen van de EU en de NAVO uit te breiden tot de grenzen van Rusland
zelf.

De Amerikaanse linguïst/filosoof Noam Chomsky stelde het volgende gedachte-experiment voor
om Rusland’s gedrag te begrijpen, in een interview met Democracy Now: stel je voor dat gedurende
de Koude Oorlog Moskou het Warschaupact zou uitbreiden en Latijns-Amerika, Mexico en Canada
erin zou betrekken. In andere woorden, de VS omcirkeld zou worden door een vijandige, militaire
alliantie. Natuurlijk zou de VS dan reageren, met geweld waarschijnlijk.

Haast geen krant of tijdschrift die deze kant belicht.
Het is misschien historisch gezien ondenkbaar voor veel journalisten: het Westen reageert immers

altijd vanuit de verdediging (tegen de As van het Kwaad), niet als agressor, is het idee. Of: andere
machten verdedigen hun geopolitieke belangen, maar het Westen komt op voor vrijheid, vrede en
welvaart overal op aarde.

China
Vorig jaar was China de boeman. China bouwt kunstmatige eilanden met landingsbanen in de Zuid-

Chinese Zee en raakt daarover in conflict met kleinere Aziatische landen, zoals de Filippijnen. De
NOS legde de belangen uit: “China beschouwt vrijwel de gehele zee als zijn grondgebied. In het
gebied zit veel vis en de verwachting is dat er olie- en gasvelden in de bodem zitten.”

“The United States is encircling China with a network of bases,
with ballistic missiles, battle groups, nuclear -armed
bombers. This lethal arc extends from Australia to the islands of
the Pacific, the Marianas and the Marshalls and Guam, to the
Philippines, Thailand, Okinawa, Korea and  across Eurasia to
Afghanistan and India. America has hung a noose around the neck
of China. This is not news. Silence by media; war by media.” –
 John Pilger, Counterpunch (2016)

Een lust naar grondstoffen, een uitbreiding van territorium. Dat klinkt gevaarlijk.
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Het feit dat de Verenigde Staten al enige tijd bezig is China militair te omcirkelen werd niet
genoemd. Wel door de bekende Australische journalist John Pilger in Counterpunch; de VS
bouwt militaire bases rondom China, van Australië tot de Filipijnen, van Thailand tot Korea en nog
veel meer landen vanuit waar militaire aanvallen op China mogelijk zijn. Geen vreemde reactie van
China, die landingsbanen in de Zuid-Chinese Zee, is de boodschap van Pilger.

Twee jaar geleden beschreef de Financial Times hoe China banden aanhaalt met Rusland om
gezamenlijk op te trekken tegen de VS vanuit een frustratie over de toenemende militaire
aanwezigheid van de VS in de wateren rond China.

Geen woord hierover in het NOS bericht. Is het bij hun journalisten zo onvoorstelbaar dat buiten
de grenzen van het Westen het Westen wel eens wordt beschouwd als een gevaarlijke agressor
waartegen men zich moet bewapenen? Dat soms juist andere staten handelen vanuit
de verdediging tegen een mogelijke aanval van het Westen, in plaats van andersom.

Niet om het Chinese militaire beleid te romantiseren en goed te praten. Noch dat van de Russen.
Iedere staat handelt vanuit bepaalde belangen. Het punt is dat een eenzijdig beeld van de geschiedenis
en een eenzijdig nieuws een gezonde zelfreflectie in het Westen onmogelijk maakt. Het leidt tot een
ongezonde zelfingenomenheid en dat heeft nog nooit een oorlog voorkomen.

WO3
Een aantal wetenschappers aan Harvard concludeerden dat een volgende grote oorlog tussen de

VS en China denkbaar is, op basis van vergelijkbare situaties in het verleden waarin de positie van
een wereldmacht werd bedreigd door een opkomende macht.

Gelukkig is zo’n oorlog niet onvermijdelijk, stelt het onderzoek. Graham Allison, lid van
het onderzoeksteam, schreef in The Atlantic: “Wat strategen momenteel het meest nodig hebben is niet
een nieuwe strategie, maar een lange pauze voor reflectie”. Reflectie is medicijn tegen
verdere escalatie in de geopolitiek.

De anti-oorlogbeweging van vandaag bestaat voor een belangrijk deel uit integere historici en
journalisten die alle kanten van historische en lopende conflicten belichten, het Westen niet vrijwaren
van kritiek en de zelfreflectie mogelijk maken die nodig is om verdere escalatie te voorkomen.

Permalink: https://economielinks.wordpress.com/2016/05/27/van-hiroshima-tot-baghdad-westers-
oorlogsgeweld-brengt-vrede-is-het-beeld/
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#5

Racisme beschermt kapitalisme, zegt econoom Richard Wolff [Radicale Denkers Over
#5]

(Marxistisch) Econoom Richard Wolff. Geboren in 1942.  Doceert
sinds 1967 economie aan verschillende universiteiten in de VS. Schreef meerdere boeken over
economie, kapitalisme en crises. Is in afgelopen jaren (vooral na de 2008 crisis) onder een breed
publiek in de VS bekend geworden via publieke lezingen, media optredens en zijn wekelijkse
radioprogramma Economic Update.

Kapitalisme gaf ras en racisme een nieuw doel. Als rechtvaardiging voor het feit dat haar
economische baten ongelijk verdeeld werden.”

Onderstaande tekst is een volledige vertaling van een engelstalig artikel van Richard Wolff
(“How Capitalism and Racism Support Each Other”) verschenen op Truthout en
Democracy@Work op 27 april 2016 (met instemming van Wolff voor vertaling en publicatie hier en
met dank aan Kees Hudig van Globalinfo voor waardevolle correcties op de vertaling).

Hoe kapitalisme en racisme elkaar versterken

De voorstanders van kapitalisme profiteren van het gebruik van een racisme waarvan de
praktijk en gevolgen aan het kapitalisme zelf zouden moeten worden toegeschreven.

“Racisme” wordt vaak getoond door statistieken over gevangenissen in de VS en politiepraktijken;
door data over verschillen in werkgelegenheid, huisvesting, vermogen- en inkomensverdelingen,
deelname aan het hoger onderwijs, filmprijzen en zo veel meer; en door de sterker wordende afkeer
van immigratie. Tegelijkertijd wordt racisme zo vaak veroordeeld – tenminste in mainstream media,
dominante politieke kringen en de meeste intellectuele en academische instellingen. De
hardnekkigheid waarmee racisme blijft voortbestaan daar waar het kapitalistisch economisch systeem
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heerst, doet de vraag rijzen wat de relatie is tussen kapitalisme en racisme.
Veel samenlevingen hebben een structuur en functioneren op een manier die één of meer delen van

hun bevolking ondergeschikt maakt – in politieke, culturele, economische zin of een combinatie
hiervan – en anderen bevoorrecht. Onder de opvolgende generaties die geboren worden in
samenlevingen met zulke ongelijkheden zullen sommigen hun situatie bestrijden en proberen te
veranderen. Met dwang kan geprobeerd worden de ondergeschiktheid in stand te houden, maar dit is
duur, risicovol en vaak niet succesvol. Er werd voorkeur gegeven aan de methode om (a) een idee te
ontwikkelen dat de ondergeschiktheid rechtvaardigt en (b) dit idee zo goed mogelijk te laten
verankeren in zowel de ondergeschikten als bevoorrechten.

Eén zo’n idee is “ras”, de notie dat groepen mensen op fundamentele wijze van elkaar te
onderscheiden zijn aan de hand van reeksen inherente (vaak als “natuurlijk” beschouwde)
eigenschappen. Dit idee van ras kan vervolgens gebruikt worden om de ondergeschiktheid van
sommigen en de privileges van anderen te verklaren uit raciale verschillen. Het concept van ras
bereikt op die manier een omkering: in plaats van een geproduceerd idee, een ex-post rechtvaardiging
van structuren van sociale ondergeschiktheid, verandert ras in een reeds bestaande “realiteit” die de
ondergeschiktheid veroorzaakt of mogelijk maakt.

We weten hoe en waarom racisme ter ondersteuning van slavernij over de hele wereld fungeerde
en in het bijzonder in de Verenigde Staten. Slavenhouders onderschreven en verspreidden ideeën die
rechtvaardigden dat slaven ondergeschikt waren omdat ze een inferieur ras zouden zijn . Een
racistische ideologie ondersteunde soms ook het feodalisme door heren en horigen in verschillende
rassen in te delen. Sommige vroege kapitalistische systemen onderscheidden op vergelijkbare wijze
werkgevers en werknemers in verschillende rassen.

Een racistische ideologie ondersteunde soms ook het feodalisme door heren en horigen
in verschillende rassen in te delen.”

Racisme leeft niet in het minst voort omdat de voordelen voor het kapitalisme groter zijn
dan de kosten.

Toch is het kapitalisme een complexer geval omdat het vaak “individuele vrijheid” centraal stelde
in de haar ondersteunende ideologieën. Tegenstanders van slavernij konden die ideologie gebruiken
bij de strijd voor de afschaffing van de slavernij. Toch blijft de geschiedenis van het kapitalisme
hardnekkig het idee van ras en racisme vertonen en het bewijs dat, onder andere, door Manning
Marable in How Capitalism Underdeveloped Black America (1983) wordt aangevoerd,
documenteert de ondergeschiktheid van Afrikaanse Amerikanen door het kapitalisme. Zouden racisme
en kapitalisme elkaar wederzijds ondersteunen zoals in de bekende stelling van Malcolm X, “Je kan
geen kapitalisme hebben zonder racisme”? Zouden we de zienswijze van Adolph Reed Jr. moeten
volgen (in zijn artikel uit 2013 in New Labor Forum “Marx, Race and Neoliberalism”) die racisme
ziet als een “historisch specifieke ideologie die ontstond, werd gevormd en evolueerde als een
bestanddeel van” het kapitalisme?



Antwoorden op deze vragen komen voort uit de patronen van ongelijkheid en instabiliteit van het
kapitalisme. Kapitalisten konden nooit een einde maken aan de neiging van hun systeem om grote
ongelijkheden te creëren (in de inkomen- en welvaartsverdeling), noch aan de instabiliteit ervan (in
cycli van depressies en recessies). Deze beide eigenschappen van het kapitalisme hebben
bijgedragen aan sociale onrechtvaardigheden en het ontstaan van oppositionele sociale bewegingen.
Indien de zware lasten van steeds terugkerende conjunctuurcycli (periodieke werkloosheid en de
uiteenlopendegevolgen hiervan) redelijk gelijk of willekeurig zouden zijn verdeeld in de
samenlevingen waar het kapitalisme heerste – en iedereen bedreigde en angst aanjaagde – dan zouden
die oppositionele bewegingen mogelijk de brede steun hebben kunnen vergaren die nodig zou zijn
geweest om het kapitalisme tot een vroeg einde te brengen.

Door: Milt Herder
Die lasten werden echter nooit gelijk of willekeurig verdeeld. Sommigen droegen deze lasten
onevenredig veel en vaak, wat leidde tot sociale ondergeschiktheid. Anderen waren relatief
bevoorrecht en gedeeltelijk of volledig gevrijwaard van deze lasten. Maar in de strijd om slavernij
en feodalisme te verdringen, de pre-kapitalistische economische systemen die in samenlevingen
heersten , hadden de voorstanders van het kapitalisme vaak beloofd dat dat zou verschillen van die
systemen door vrijheid, gelijkheid en broederschap of solidariteit voor iedereen te garanderen. Wat
het kapitalisme bereikte was in weerspraak met die belofte.

De kosten van de instabiliteit van het kapitalisme raakten werknemers veel harder dan
werkgevers, en bepaalde werknemers veel harder dan andere. Kapitalisme had dus altijd al te maken
met een fundamenteel legitimeringsprobleem. Hoe kon het een rechtvaardiging geven voor de
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ongelijke verdeling van inkomens, welvaart en de lasten van haar systemische instabiliteit onder de
bevolking wiens “vrijheid en gelijkheid” het kapitalisme juist zou hebben moeten waarborgen?

Wat het kapitalisme bereikte kwam niet overeen met de belofte van vrijheid, gelijkheid en
broederschap voor iedereen. […] Werkgevers, politici, academici en journalisten voedden
het idee dat de oorzaak van de ongelijke verdeling lag bij raciale verschillen, niet bij het

kapitalistisch systeem.“
Een van de belangrijke manieren om met dit probleem van legitimiteit om te gaan was een

ideologie van ras (naast andere ideologieën rond concepten als “productiviteit” en “meritocratie”).
Kapitalisme gaf ras en racisme een nieuw doel. Door mensen te verdelen, zowel conceptueel als in
de praktijk, in intrinsiek verschillende subgroepen, konden de verdedigers van het kapitalisme een
verklaring en een rechtvaardiging geven voor het feit dat haar economische baten (bijvoorbeeld, de
status van werkgever in plaats van werknemer) en haar kosten (werkloosheid, armoede, et cetera) zo
ongelijk verdeeld werden (zowel binnen landen als internationaal). Werkgevers, politici, academici
en journalisten voedden het idee dat de oorzaak of schuld ten grondslag aan die ongelijke verdeling
lag bij raciaal verschillende eigenschappen, niet bij het kapitalistisch systeem.

Bepaalde bevolkingsgroepen – omgedoopt tot rassen – werden gezien als onderontwikkeld,
onbekwaam, irrationeel of psychologisch ongekwalificeerd voor de productieve beproevingen van
het kapitalisme. Zo’n veronderstelde minderwaardigheid werd als verklaring gegeven voor het feit
dat mensen van sommige rassen zelden werkgevers waren en, onder werknemers, degenen waren die
als laatste werden aangenomen en als eerste ontslagen, slecht betaald werden, in ghetto’s woonden, et
cetera.

Zulke rassen – vaak niet-blank – kregen in feite de rol van schokdempers binnen de
conjunctuurcycli.”

Zulke rassen – vaak niet-blanken – kregen in feite de rol van schokdempers binnen en voor
de kapitalistische conjunctuurcycli. Dat zijn ze nog steeds: een rapport uit 2016 van de Universiteit
van Illinois, dat gebruik maakt van raciale onderverdelingen, documenteert hoe gekleurde jongeren in
de Verenigde Staten nog steeds te maken hebben met een hogere werkloosheid en een lagere
werkgelegenheid als percentage van de populatie vergeleken met blanke jongeren.

In de Verenigde Staten is het de meeste blanke werknemers bespaard gebleven constant te vrezen
voor werkloosheid en de gevolgen hiervan en daar ook regelmatig onder te lijden . Een minderheid
van blanke werknemers deelt het lot van een groot deel van de “schokdempende” rassen. Dat lot
bestaat uit baanonzekerheid, terugkerende werkloosheid en de gevolgen hiervan: een verlies aan
vaardigheden, werkcontacten en promoties; het wegzakken in hopeloosheid en wanhoop; het
aanwenden van illegale manieren om opbrengsten te genereren; onevenredig vaak opgesloten worden
door de politie; et cetera. Door zowel het lot van armoede als de rol van schokdemper van de
conjunctuurcyclus toe te kennen aan bepaalde bevolkingsgroepen en door racisme te gebruiken om dit
uit te leggen, “beheersen” kapitalistische samenlevingen de risico’s die ontstaan als gevolg van hun



tendens tot grote ongelijkheid en instabiliteit.
Sommige conservatieven en rechtse mensen legitimeren het kapitalisme ook nog door hun racisme

te herformuleren. Volgens hen is “het probleem” dat het het kapitalisme niet is toegestaan haar
helende magie – marktdiscipline – toe te passen op de minderwaardige groepen. Misplaatste sociale
bescherming, minimumlonen, sociale vangnetten, bijstand et cetera hebben hen gevangen gehouden in
een “cultuur van armoede” gedefinieerd als terugkerende werkloosheid, armoede, sociale isolatie,
instabiliteit binnen de familie, opsluiting, et cetera. Door dit misplaatste en contraproductieve beleid
te corrigeren (dat wil zeggen; af te schaffen) zou de disciplinering van het kapitalisme hen integreren
in voorspoed en groei. Dat dit voor de meeste ongeschikte bevolkingsgroepen nog niet gebeurd is,
wordt dan weer verklaard door hun raciale minderwaardigheid en/of de erfenis van de door
progressieven opgelegde cultuur van armoede.

Volgens sommige conservatieven is het probleem dat het kapitalisme niet is toegestaan
haar helende magie – marktdiscipline – toe te passen op de minderwaardige groepen.”

Progressieven en sociaaldemocraten die het concept van ras accepteren, hebben
daarentegen vooral gepoogd het lijden van werklozen en armen te verlichten door middel van
bijvoorbeeld onderwijs, de verzorgingsstaat en training. Dergelijk beleid was zelden algemeen of
blijvend succesvol. Het kon het niet winnen van de reproductie van armoede en werkloosheid door
het systeem en het onevenredig opzadelenhiermee van de schokdempende “rassen”. Zowel
conservatieven als progressieven hebben een collectieve ontkenning opgelegd van het mechanisme
van wederzijdse versterking van kapitalisme en racisme.



Door:
W.B. Williams, The Messenger, 1919
Natuurlijk is het kapitalisme niet de enige oorzaak of bron van racisme, maar het negeren of
minimaliseren van haar rol laat racisme alleen maar voortduren. Door sommige leden van de
samenleving de rol van schokdemper van herhaaldelijke conjunctuurcycli toe te kennen, creëert het
kapitalistisch systeem erfenissen van trauma’s en ongelijkheid die zich kunnen ophopen als
disfunctionele eigenschappen onder haar slachtoffers. Er is geen noodzaak of aanleiding om die
eigenschappen als gegeven te beschouwen, noch om ze te bevorderen tot raciale eigenschappen. De
oplossing is eerder om die erfenissen te beschouwen als deel van de onacceptabele consequenties en
kosten van de verscheurende ongelijkheid en instabiliteit van het kapitalisme.

Een kapitalisme dat zichzelf in stand houdt door middel van racisme loopt grote kosten op om
zichzelf te beschermen: door de schokdempende “rassen” met politie en opsluiting in bedwang te
houden of hen te voorzien van sociale vangnetten of een combinatie van beide. Wanneer kapitalisten
arbeiders via de belasting opzadelen met een deel of de gehele kosten, ontstaan nog meer sociale
spanningen. Arbeiders wordt dan wijsgemaakt dat hun belastingbetalingen dienen ter compensatie van
de “gebreken” die worden toegeschreven aan de schokdempende “rassen” in plaats van aan de
structurele irrationaliteiten van het kapitalisme. Raciale conflicten voorkomen of verscheuren in dat
geval de politieke eenheid van de arbeidersklasse. Racisme blijft voortbestaan niet in het minste
omdat de voordelen voor het kapitalisme de kosten overstijgen, of in ieder geval die kosten die

http://www.cartooningcapitalism.com/cartoons-for-socialism/


kapitalisten zelf moeten dragen.
Arbeiders worden opgezadeld met de kosten van racisme, wat nog meer sociale

spanningen veroorzaakt en politieke eenheid van de arbeidersklasse verscheurt.”
Wanneer het kapitalisme en haar ideologische voorstanders racisme afwijzen, negeren ze

zorgvuldig kapitalisme als een kernoorzaak van het probleem. Ze wijzen in plaats daarvan op de
intolerantie van “sommige mensen die het compassie voor de minder bedeelden ontberen”. Daarmee
verdelen ze in feite de arbeidersklasse nog verder, in een ras dat niet wil of kan werken (en daarom
werkloos en arm is) en een ander ras die geen compassie heeft. Zowel kapitalisten als haar
voorstanders slaan zichzelf op de schouders vanwege hun superieure moraal.

Daarmee is de cirkel rond voor het kapitalisme. Haar voorstanders profiteren van het gebruik van
een racisme waarbij alleen anderen schuldig zijn aan de praktijken de gevolgen ervan, maar nooit het
kapitalisme zelf.”

 – Richard Wolff (econoom), 2016*

*Eigen vertaling van Wolff’s artikel “How Capitalism and Racism Support Each Other”
in Truthout (28 april 2016), met dank aan Kees Hudig van Globalinfo voor waardevolle correcties
op de vertaling.
Permalink: https://economielinks.wordpress.com/2016/05/02/kapitalisme-en-racisme-houden-elkaar-
in-stand-zegt-econoom-richard-wolff-radicale-denkers-over-5/

http://rdwolff.com/content/how-capitalism-and-racism-support-each-other
http://globalinfo.nl
https://economielinks.wordpress.com/2016/05/02/kapitalisme-en-racisme-houden-elkaar-in-stand-zegt-econoom-richard-wolff-radicale-denkers-over-5/


#6

Economie leren: waar te beginnen? Een boeken top 3

Je bent geïnteresseerd geraakt in economie. Waar begin je? Hieronder een top 3 van
toegankelijke economieboeken.

(Natuurlijk zit er een linkse kleur in onderstaande lijst. Dat is immers ook het karakter van deze
blog – zie over)

Top 3

1. ABC’s of Political Economy van Robin Hahnel (2002)Hahnel beschrijft alle kanten van de
economie: de markt, internationale handel, micro-economie, macro-economie. Daarnaast geeft
Hahnel een lijst morele criteria op basis waarvan we elke economie zouden kunnen beoordelen,
legt in het boek uit waarom de huidige markteconomieën hier niet aan voldoen en eindigt met een
politieke visie voor een radicaal alternatief (participatory economy, een soort decentrale,
democratische planeconomie, hier eerder beschreven). Een helder én politiek bevlogen boek.

2. Historical Capitalism van Immanuel Wallerstein (1983) Wallerstein is van de grote,
historische meta-analyses. Hij beschrijft de opkomst van het kapitalisme maar daarnaast de
relaties met cultuur en politiek, van racisme en sexisme tot kolonialisme en politieke stromingen.
Een interdisciplinaire, historische blik op de wereldeconomie. Daarnaast maakt Wallerstein
enkele prognoses en legt uit waarom het kapitalisme volgens hem uiteindelijk zal verdwijnen,
zoals eerdere systemen (zoals het feodalisme) ook verdwenen; vanwege interne contradicties
die steeds groter worden.

3. 23 things they don’t tell you about Capitalism van Ha-Joon Chang (2010) Of je nou econoom
bent of niet, we zijn allemaal opgegroeid met een aantal mythes over onze economie. “De Vrije
Markt vergroot onze welvaart”, “De staat werkt inefficiënt”, “We leven in een post-industrieel
tijdperk” of “De economie heeft steeds meer hoger opgeleiden nodig”. Chang ontkracht 23 van
deze mythes. Erg toegankelijk geschreven voor een breed publiek. Zie hier een samenvatting van
de mythes (maar lees het boek alsnog zelf).

 

Andere tips, op willekeurige volgorde:

The Worldly Philosophers van Robert Heilbroner (1953) Een historisch overzicht van de

https://economielinks.wordpress.com/about/
https://economielinks.wordpress.com/2013/09/14/een-alternatief-voor-markt-en-staat-de-economische-beginselen-van-parecon/
http://tegenlicht.vpro.nl/bijlagen/2010-2011/overige-bijlagen/23-dingen-die-ze-je-niet-vertellen.html


economische wetenschap. Met een vlotte pen geschreven, met humor zelfs, beschrijft Heilbroner
de ideeën van de belangrijkste economen uit de geschiedenis en legt voortdurend de relatie met
de historische context van de economen.
The Great Transformation van Karl Polanyi (1944) Historisch: over de transitie van oude
werelden naar moderne markteconomieën en de politieke conflicten die daarbij speelden.
An Introduction to Marxist Economic Theory van Ernest Mandel (1967) Zoals de titel zegt:
een toegankelijke introductie van de marxistische theorie, razend populair in de jaren 60/70 onder
radicale economiestudenten. Theoretisch, maar mét anekdotes: voortdurend legt Mandel de relatie
tussen theorie en de echte wereld.
Contending Economic Theories: Neoclassical, Keynesian and Marxian van Richard D Wolff
& Stephen A. Resnick (2012) Economen Wolff & Resnick leggen de neoklassieke, keynesiaanse
en marxistische theorieën naast elkaar en leggen uit wat de overeenkomsten en verschillen zijn.
Geschreven om economiestudenten kennis te laten maken met de theoretische fundamenten van de
3 grootste stromingen in het economisch denken.

 
Laat ook vooral je eigen tips achter als reactie.

Bron afbeelding: Rooie Rat, een vorig jaar gesloten linkse boekwinkel in Utrecht
 
 
 
 

Permalink: https://economielinks.wordpress.com/2016/05/01/economie-leren-waar-te-beginnen-een-
boeken-top-3/
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#7

Hoe rendabel is het kapitalisme nog?

De hoeveelheid investeringen in de wereld is opvallend laag, ondanks zoveel factoren die de
winstgevendheid van kapitaal in principe verhogen (denk aan lagere winstbelastingen, massale
belastingontduikingen, loonmatiging en lage rentestanden). Hoe lang duurt de wereldwijde stagnatie
nog voort en hoe rendabel is het kapitalisme überhaupt nog?

6 observaties en 1 conclusie:

“We are all now in a waiting game. Are we moving toward a
further, much more severe, wild swing in the so-called market,
with all the political consequences this will undoubtedly entail?”
– Immanuel Wallerstein (2016)

 
 

Observatie 1: De groei van de wereldeconomie is
nog steeds lager dan voor de crisis

De huidige groei van de wereldeconomie is nog steeds zwak
en niet hersteld tot het niveau van voor de crisis. In de
periode 1995 – 2007 lag de gemiddelde groei nog rond de 4
procent maar de afgelopen jaren schommelt de groei rond de
3 procent (zie grafiek).

http://iwallerstein.com/declining-demand-is-reality-creeping-in/


Bron: OECD (2014, slide 3). Zie hier actuelere data over landen wereldwijd.
De laatste voorspelling van het OECD (februari 2016) stelde in sombere taal dat dit nog even zo
blijft en voorspelt 3 procent groei voor 2016 en 3,3 procent voor 2017:

“De groei van het wereldwijde BBP zal in 2016 niet hoger zijn
dan in 2015 en die groei was het laagst van de afgelopen vijf jaar.
Voorspellingen zijn naar beneden bijgesteld op basis van
teleurstellende recente data. Groei is aan het dalen in veel
opkomende economieën met een erg bescheiden herstel in
ontwikkelde landen en lage prijzen van grondstoffen raken
exporteurs. Handel en investeringen blijven zwak. Een zwakke
vraag leidt tot lage inflatie en onvoldoende groei in lonen en
werkgelegenheid.”

In dit eerder artikel besprak ik waarom groei zo belangrijk is voor een kapitalistische economie.

http://www.slideshare.net/oecdeconomy/advance-g20-release-of-oecd-economic-outlook
https://data.oecd.org/gdp/quarterly-gdp.htm#indicator-chart
https://www.oecd.org/eco/outlook/OECD-Interim-Economic-Outlook-February-2016.pdf
https://economielinks.wordpress.com/2015/07/31/waarom-onze-economie-groei-nodig-heeft-wat-zeiden-de-vroegere-economen/


Observatie 2: het kapitalisme heeft gezonde winstmarges nodig

Gezonde winstmarges zijn nodig om het kapitalisme draaiende te houden. Gezonde winstmarges
zorgen ervoor dat geldkapitaal geïnvesteerd wordt, wat werkgelegenheid creëert en zodoende
consumptie stimuleert.

Observatie 3: Winstmarges dalen door stijgende productiekosten

Drie soorten productiekosten van bedrijven zijn gestaag gestegen gedurende het bestaan van het
kapitalisme, stelt de bekende socioloog en wereldsysteem-theoreticus Immanuel Wallerstein. Dit
bedreigt de winstgevendheid van investeringen en daarom ook het kapitalisme zelf, dat niet zonder
winsten kan voortbestaan. Volgens Wallerstein zal het kapitalisme dan ook onvermijdelijk sterven in
de komende decennia, zoals eerdere systemen zijn geboren en gestorven (het feodalisme
bijvoorbeeld). In de woorden van Wallerstein in een interview in 2009:

“Er zijn namelijk drie basisonkosten in een kapitalistische
economie:

1. personeelskosten
2. inputkosten
3. belastingskosten

Elke kapitalist staat voor deze drie vormen van kosten. Alle drie
zijn die gestaag blijven stijgen als percentage van de prijs
waartegen je je producten kunt verkopen. Uiteindelijk bereiken ze
het punt dat ze te groot zijn geworden. De meerwaarde die je nog
uit je productie kunt halen is dan zo samengedrukt dat het voor een
redelijke kapitalist niet meer de moeite loont. De risico’s zijn te
groot geworden en de winsten te klein.”

Wanneer de productiekosten te veel stijgen zal het kapitalisme onmogelijk kunnen voortbestaan en
veranderen in een ander soort economisch systeem, voorspelt Wallerstein:

“We krijgen ofwel een systeem dat beter is dan het kapitalisme of
een dat nog erger is. Het enige dat niet kan is opnieuw een
kapitalistisch systeem.”

http://vl.attac.be/article1310.html


(Zie ook een paper van Wallerstein uit 2000 over dit onderwerp).

Observatie 4: Kapitaal gebruikt verschillende methoden om kapitaal
winstgevend te houden

Het is te verwachten dat investeerders – het bedrijfsleven, investeringsfondsen, vermogende
individuen – op de een of andere manier proberen om de door Wallerstein genoemde stijgingen in
productiekosten tegen te gaan. Dat is redelijk gelukt in de afgelopen decennia – sinds de jaren
zeventig ongeveer – via de volgende methoden:

Personeelskosten: loonmatiging. De lonen staan sinds de jaren tachtig – het neoliberale tijdperk
– wereldwijd onder druk wat blijkt uit dalende loonquotes (lonen als percentage van het BBP).
Dit werd bereikt door een combinatie van globalisering (kapitaal kon gemakkelijker dreigen met
kapitaalvlucht bij te hoge lonen), mechanisering, automatisering, migratiepolitiek en het breken
van de macht van vakbonden (zie hierover bijvoorbeeld de documentaire met econoom Robert
Reich Inequality for All vanaf 14:30).
Inputkosten: externalisering van maatschappelijke kosten. Veel inputkosten bestaan uit
natuurlijke grondstoffen. In veel van deze gevallen wordt niet de werkelijke prijs betaald. De
werkelijke prijs van grondstoffen bevat namelijk ook de schade die de winning van grondstoffen
veroorzaakt aan mens en milieu (ook wel ‘externaliteiten’, of ‘maatschappelijke kosten’ genoemd
in economisch jargon). Een onderzoek van Trucost (2013), gesubsidieerd door de VN, berekende
dat van sommige industrieën uit de primaire sector de milieuschade een veelvoud van de
gemaakte omzet is [1]. Kortom: zouden deze industrieën ook de maatschappelijke kosten betalen
naast hun reguliere productiekosten (in de vorm van milieubelastingen bijvoorbeeld) dan zouden
ze nooit zo winstgevend zijn en mogelijk grote verliezen boeken.
Belastingkosten: een dalende belastingdruk. De wettelijk vastgestelde belastingpercentages op
het bedrijfsleven zijn in de afgelopen decennia gestaag gedaald. Ook hierbij speelde
globalisering een belangrijke rol; kapitaal kon gemakkelijker dreigen met kapitaalvlucht bij te
hoge belastingen. Het creëerde een belastingcompetitie tussen staten om kapitaal aan te trekken.
(Zie daarover hier een eerdere tekst van mij op basis van inzichten van econoom Hans-Werner
Sinn)

Observatie 5: Daarnaast ontduikt Kapitaal belasting op grote schaal

De gelekte Panama Papers tonen dat veel bedrijven en vermogende individuen gigantische bedragen
aan belasting hebben ontdoken, waardoor kost nummer 3 (belastingkosten) lager uitviel en de
winstgevendheid van investeringen hoger uitviel. In de woorden van econoom Michael Roberts: “Het
verlagen van de belastingdruk op bedrijven speelde een grote rol in het tegengaan van de dalende

http://iwallerstein.com/wp-content/uploads/docs/TRAJWS1.PDF
http://www.cpb.nl/persbericht/329062/macro-economische-verkenning-2001
https://economielinks.wordpress.com/2013/01/22/sinds-jaren-80-kleiner-deel-van-de-taart-naar-arbeid-zegt-ilo/
https://www.youtube.com/watch?v=UxADtyzvjJk
https://economielinks.wordpress.com/2013/01/18/waarom-neemt-de-belastingdruk-voor-bedrijven-af/
https://en.wikipedia.org/wiki/Panama_Papers
https://thenextrecession.wordpress.com/2016/04/12/opening-the-panama-canal/


winstgevendheid van kapitaal in de grote economieën”. Het gaat bij belastingontduiking om
gigantische bedragen, toonde Gabriel Zucman (een collega van Thomas Piketty) in zijn boek The
Hidden Wealth of Nations: vermogende individuen hebben zo’n 7.6 biljoen dollar (een biljoen heeft
12 nullen) – zo’n 8% van alle welvaart van huishoudens wereldwijd – in belastingparadijzen staan
zoals Zwitserland en Singapore. In 2014 liepen staten daardoor 190 miljard dollar aan
belastinginkomsten mis (zo’n 1 procent van de totale belastinginkomsten wereldwijd).
Belastingontwijking door bedrijven blijkt moeilijker te meten maar Zucman schat dat alleen
Amerikaanse bedrijven al zo’n 130 miljard dollar minder belasting betaalden vorig jaar
door belastingontwijking.

Observatie 6: En ondanks alles, blijven investeringen laag

Je zou verwachten dat al deze mechanismen om de productiekosten te drukken – loonmatiging, het
externaliseren van milieuschade, lagere belastingtarieven en belastingontduiking (en de lage
rentestand was nog niet genoemd) – een redelijk gunstig investeringsklimaat creëren.

Er is echter sprake van opmerkelijke dalingen in de investeringen in rijkere landen, wanneer
wordt gekeken naar de investeringen als percentage van hun BBP.

In een paper van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) door Gruber & Kamin (2015) (via de
bloggende marxistische econoom Michael Roberts) wordt een daling in de investeringen in
verschillende landen (waaronder de VS) geconstateerd, in de jaren voorafgaand aan de grote
financiële crisis van 2008. Op pagina 1 van deze paper:

“Gekeken naar de G7 economieën, zien we dat dalingen in
bedrijfsinvesteringen gedurende de grote financiële crisis
overeenkwamen met historische normen, gegeven de BBP groei,
rente, winsten en andere belangrijke factoren. Echter, in de jaren
voorafgaand aan de grote financiële crisis, begonnen
bedrijfsinvesteringen te dalen tot onder de voorspellingen van
onze modellen”

http://gabriel-zucman.eu/files/press/201510WSJ.pdf
http://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2015/secularstag/pdf/Gruber.pdf
https://thenextrecession.wordpress.com/2015/11/18/savings-glut-or-investment-dearth/


Wolf (2015)
Deze daling in investeringen blijkt ook uit de grafiek hiernaast van econoom Martin Wolf in de
Financial Times (2015): de hoeveelheid investeringen als percentage van het BBP daalt in
verschillende rijke landen, al sinds eind jaren negentig.

De IMF-economen Gruber & Kamin vragen zich af wat de oorzaak is. Op pagina 1:

“Het identificeren van de oorzaken van de […] daling in
investeringen, beginnende in de jaren voorafgaand aan de grote
financiële crisis zou een belangrijke focus moeten zijn van
toekomstig onderzoek”

De zwakke investeringen zijn moeilijk te verklaren, stellen deze IMF-economen.
Marxistische economen als Michael Roberts verklaren dit verschijnsel door te wijzen op een

daling in de gemiddelde winstmarge van kapitaal in de afgelopen decennia als gevolg van de
tendency of the rate of profit to fall, een marxistische theorie die stelt dat winstmarges dalen door
mechanisering (zie hier een eerdere tekst van mij over de marxistische economie). Lagere
winstmarges leiden vervolgens tot lagere investeringen. De eerder genoemde socioloog Wallerstein
(ook beïnvloed door Marx) wijst op de stijgende productiekosten als oorzaak van lagere winsten.

Beiden benadrukken de belangrijke rol van winstmarges als de achilleshiel van het kapitalisme.
Lage winstmarges veroorzaken recessies en depressies (Roberts) en zelfs de ineenstorting van het
kapitalisme zelf (Wallerstein).

Veel gevestigde economen zullen deze verklaring vermoedelijk nooit omarmen omdat volgens
conventionele indicatoren de winstgevendheid van kapitaal niet gedaald is maar hoger is dan ooit,
zoals een recent onderzoek van de bank Goldman Sachs ook stelde. Maar Roberts en zijn
marxistische collega’s betwisten deze conventionele indicatoren [2].

Toch: in de paper van IMF-economen Gruber & Kamin (2015) wordt erkend dat de verklaring
voor lage investeringen gedeeltelijk ligt in een te klein aantal winstgevende

https://next.ft.com/content/b2df748e-8a3f-11e5-90de-f44762bf9896
https://next.ft.com/content/b2df748e-8a3f-11e5-90de-f44762bf9896
https://next.ft.com/content/b2df748e-8a3f-11e5-90de-f44762bf9896
https://economielinks.wordpress.com/2015/07/14/marx-in-the-middle/
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-03/goldman-sachs-says-it-may-be-forced-to-fundamentally-question-how-capitalism-is-working


investeringsmogelijkheden. Op pagina 9:

“Onze resultaten komen overeen met de visie dat, om
verschillende redenen, er een daling is in wat bedrijven
beschouwen als de beschikbaarheid van winstgevende
investeringsmogelijkheden.”

Dit geldt overigens ook voor het Nederlandse bedrijfsleven, meldde een memo van het Centraal
Planbureau in 2011 [3]:

“Bedrijven hebben voldoende geld in kas, maar zien op dit
moment weinig lucratieve investeringsprojecten. Dit leidt ertoe
dat grotere buffers worden aangehouden, wat de relatief hoge
solvabiliteit verklaart. Aangezien de winsten dit en volgend jaar
tegenvallen, is de rentabiliteit op het eigen vermogen op dit
moment laag.”

Conclusie

Ondanks alles – zoals loonmatiging, het externaliseren van milieukosten, een lagere
belastingdruk en belastingontwijking – is de winstgevendheid van kapitaal kennelijk nog
onvoldoende om de investeringen aan te wakkeren. Hoe nu verder?

Één van de belangrijke eisen van burgers wereldwijd is terecht: belast winsten meer, niet
minder. Na decennia van loonmatiging, dalende belastingen op kapitaal en stijgende belastingen op
arbeid en consumptie (BTW) eisen burgers een verandering. De groeiende populariteit van linkse
politici – Bernie Sanders in de VS, Jeremy Corbyn in het VK – en economen als Thomas Piketty is
hier een symptoom van.

Maar een stijging in de belastingkosten zou de winstgevendheid van privaat kapitaal verlagen.
Zouden de nu al lage investeringen dan nog verder dalen? Wat zou daarvan het effect zijn op de
economie, de werkgelegenheid, de belastinginkomsten?

Optimistische Keynesiaanse economen stellen dat hogere belastinginkomsten gebruikt kunnen
worden om de bestedingen van huishoudens en overheden te vergroten en dit vervolgens ook tot een
hogere afzet, omzet en winstgevendheid van het bedrijfsleven leidt. Een win-win situatie [4].

Roberts stelde onlangs in een interview door een Argentijnse online krant dat het kapitalisme
voorlopig in een “lange depressie” zit en betwist (in een paper (2013) met David Carchedi) dat de
Keynesiaanse recepten zullen werken. Wallerstein is nog stelliger en stelt dat ons kapitalisme
onvermijdelijk eindigt in de komende decennia en zal veranderen in een ander economisch systeem.

http://www.cpb.nl/publicatie/aspecten-winstgevendheid-bedrijven-mev-2012
http://www.leftvoice.org/The-Long-Depression-and-the-Future-of-Capitalism
https://economielinks.files.wordpress.com/2016/04/carchedi_roberts_2013.pdf


“The structural crisis of our system is in full bloom. The big
question is not how to repair the system but with what to replace
it.” – Wallerstein, 2016

Maar het huidige neoliberale pad van overheidsbezuinigingen, loonmatiging, belastingparadijzen en
vrijheid van kapitaal om het milieu gratis te schaden lijkt dood te lopen. Het is niet alleen immoreel
maar leidt ook niet aantoonbaar tot economische groei, investeringen en werkgelegenheid.

Het meest rationele lijkt nu: het Keynesiaanse recept proberen en tegelijkertijd een plan B
ontwikkelen voor het geval de doemdenkers gelijk krijgen.

 

Voetnoten
[1] Een rapport van Trucost (2013), door de VN gesubsidieerd, berekende hoeveel extra kosten

bedrijven wereldwijd zouden hebben in het geval dat zij ook alle milieuschade die veroorzaakt wordt
door hun productie zouden moeten vergoeden. Het waren voor sommige industrieën gigantische
bedragen. Onderstaande tabel toont dat de “cattle ranching and farming” voor elke 100 euro omzet in
de industrie maar liefs 710 euro milieuschade aanricht. In andere woorden: veel industrieën die
momenteel winstgevend zijn zouden grote verliezen maken als ze de juiste milieubelastingen zouden
betalen.

Trucost (2013; p.19)
[2] Wolf, een grote naam in de economische journalistiek, stelt in de Financial Times: “The rise in
the surplus of corporate savings over investment is driven by a combination of strong profits and
weakening investment.” Ook The Economist presenteert cijfers waaruit zou blijken dat de

http://iwallerstein.com/declining-demand-is-reality-creeping-in/
http://www.trucost.com/_uploads/publishedResearch/TEEB%20Final%20Report%20-%20web%20SPv2.pdf
https://next.ft.com/content/b2df748e-8a3f-11e5-90de-f44762bf9896
http://www.economist.com/news/briefing/21695385-profits-are-too-high-america-needs-giant-dose-competition-too-much-good-thing


winstgevendheid van Amerikaans kapitaal momenteel hoger dan ooit is. Een rapport van Goldman
Sachs zegt hetzelfde. Roberts bespreekt in het artikel in Jacobin de Goldman Sachs cijfers en in dit
artikel op zijn blog de cijfers van The Economist. In het Jacobin artikel staat overigens een link naar
een interessante paper van een aantal (niet-marxistische) economen van bekende onderzoeksbureaus
waarin een daling van winstmarges van Amerikaanse bedrijven wordt getoond tussen 1952 – 2010, in
een grafiek op pagina 7 (de rode stippellijn toont after-tax profits):

[3] Uit de CPB-
cijfers blijkt dat
de winstgevend
van de
Nederlandse niet-
financiële

marktsector significant daalde na de crisis, te zien aan de dalende rentabiliteit en een
dalende winstquote (totale winsten als percentage van het nationaal inkomen).

“Na
een aantal uitbundige jaren, zijn zowel de winsten uit het buitenland als de winsten van productie in
Nederland na 2008 flink teruggevallen”. Bron: CPB (2011)
[4] Econoom Robert Skidelsky over de Keynesiaanse theorie: “The attainment of full employment of
potential resources would be good for both profits and wages. […] Keynes thought of his economics
as the economics of the general interest, for it encompassed, while transcending, the sectional
interests of both capital and labour.”

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-03/goldman-sachs-says-it-may-be-forced-to-fundamentally-question-how-capitalism-is-working
https://www.jacobinmag.com/2016/02/goldman-sachs-capitalism-profit-recession-depression-labor-marx-surplus-value/
https://www.jacobinmag.com/2016/02/goldman-sachs-capitalism-profit-recession-depression-labor-marx-surplus-value/
https://thenextrecession.wordpress.com/2016/04/09/apples-and-pears-the-economist-on-profits/
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2511268
http://vorige.nrc.nl//krant/article1556156.ece/Rentabiliteit
http://www.cpb.nl/publicatie/aspecten-winstgevendheid-bedrijven-mev-2012
http://www.skidelskyr.com/print/the-crisis-of-capitalism-keynes-versus-marx


 
Meer:
 
 

Permalink: https://economielinks.wordpress.com/2016/04/18/panama-papers-en-de-zwakte-van-het-
kapitalisme/
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#8

Westen blokkeert vluchtelingenstromen die ze zelf creëert [Radicale Denkers Over #4]

Vijay Prashad is een historicus en journalist en doceert ‘International
Studies’ aan Trinity College, Connecticus (VS).

De leiders van het Westen zullen niet praten over de oorzaken van het probleem – de
oorlogen en het economische beleid waardoor miljoenen in de status van vluchteling
worden geworpen.

“Het Westen gelooft dat het acceptabel is dat ze intervenieert om de politieke economie van de
Derde Wereld te beïnvloeden – om IMF-gedreven “hervormingen” op te leggen aan deze staten. Het
is kapitaal toegestaan om grenzeloos te zijn. Die vrijheid geldt niet voor arbeid – voor mensen.
Migratie is verboden. Het is weerzinwekkend. Racistische ideeën staan het toe om forten te bouwen
tegen de natuurlijke migratie van mensen. Hekken met prikkeldraad en concentratiekamptorens staan
aan de grens tussen de VS en Mexico, net zoals zulke hekken en de Mediterraanse slotgracht de weg
naar Europa blokkeren. Wanneer Kapitaal de samenleving ergens vernietigt, wordt het mensen niet
toegestaan te migreren naar ergens anders.

Het Westen gelooft dat het acceptabel is dat ze overheden omverwerpen en hun vijanden in de
landen van de Derde Wereld te bombarderen. Het ziet dit als het toppunt van haar humanitarisme. Het
noemt dit humanitair interventionisme of, in de taal van de VS, “responsibility to protect” (R2P).
Wanneer het staten breekt, zoals het in Libië deed, neemt het Westen geen verantwoordelijkheid voor
de gebroken levens van de mensen in die regio’s. Bommen kennen geen grenzen. Maar
oorlogsvluchtelingen moeten in rijen staan en in concentratiekampen worden vastgehouden. Vrijheid
van beweging is hun niet toegestaan.

Hypocrisie staat centraal in de Westerse ethiek. Het gebruikt woorden als “vrijheid” en
“gelijkheid” maar bedoelt meestal het tegenovergestelde. De vrijheid van mensen en de gelijkheid
tussen mensen is niet relevant. Belangrijker is de vrijheid van Geld. De vrijheid van Geld kan niet
aangetast worden.

Hypocrisie staat centraal in de Westerse ethiek. De vrijheid van mensen en de gelijkheid tussen

https://en.wikipedia.org/wiki/Vijay_Prashad


mensen is niet relevant. Belangrijker is de vrijheid van Geld.
Aylan Kurdi is dood. Vele andere Aylan Kurdis zijn er nog. Onze woede over deze wrede

dood zou ons verder moeten bewegen richting een politiek die oproept tot een vermindering
van het geweld in Syrië en een serieus vredesproces in Libië, dat ons dwingt om vastberaden te zijn
in ons gevecht tegen de vernietiging van samenlevingen en staten door het IMF en de NAVO. In
essentie is dit een oproep tot een vastberaden anti-imperialisme. Imperialisme bestaat, uiteindelijk,
uit extra-economische krachten zoals oorlog of ongelijk opgestelde handelsregels die het een kleine
kapitalistische minderheid toestaan beslag te leggen op het grootste deel van de wereldwijd
geproduceerde sociale welvaart**.

Vluchtelingen als Aylan Kurdi zijn “klimaatvluchtelingen”, “regime change vluchtelingen” en
“IMF vluchtelingen”.

De leiders van het Westen zullen alleen praten over tragedies en veiligheid. Voor hen zijn mensen
migranten en gedeporteerden, van wie de mobiliteit aan banden moet worden gelegd. Dit is een
beperkte verbeeldingskracht. Ze zullen niet praten over de oorzaken van het probleem – de oorlogen
en het economische beleid waardoor miljoenen in de status van vluchteling worden geworpen. Dat is
onze taak. Namens Aylan Kurdi.”

– Vijay Prashad (historicus, journalist), 2015*
 

*Eigen vertaling van een deel van Prashad’s artikel “Regime Change Refugees: on the shores of
Europe” van Counterpunch (4 september 2015). Zie ook een lezing van Prashad getiteld “The
Foreign Policy of the 1%” gerelateerd aan dit onderwerp. ** Prashad is een marxistisch denker en
deze zin bevat wat marxistische taal. “Extra-economische krachten” zijn onder andere de politieke
machten.
Permalink: https://economielinks.wordpress.com/2016/03/06/vluchtelingen/

https://en.wikipedia.org/wiki/Death_of_Alan_Kurdi
http://www.counterpunch.org/2015/09/04/regime-change-refugees-on-the-shores-of-europe/
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#9

Wantrouw bedrijfsleven in hun wetsvoorstellen, zei Adam Smith [Radicale Denkers
Over #3]

De ING bank schreef zelf mee aan een wet die banken 350 miljoen per jaar aan fiscale aftrek
oplevert. Minister Dijsselbloem lag hierover onder vuur van de oppositie. In 1776 waarschuwde
filosoof/econoom Adam Smith al: bekijk wetsvoorstellen vanuit het bedrijfsleven met argwaan,
want hun belang is niet het maatschappelijk belang.

Radicale Denkers Over…

In de serie artikels “Radicale Denkers Over…” wordt telkens een nieuwsbericht aangevuld met een
niet al te lange uitspraak van een radicale denker (levend of niet) gerelateerd aan het
nieuwsbericht. Met een ‘radicale denker’ wordt hier bedoeld: een progressieve (linkse) denker
wiens standpunt of analyse controversieel is en/of gemarginaliseerd wordt in het huidige publieke
debat. Disclaimer: De standpunten van de gekozen ‘radicale denker’ worden niet per definitie
volledig gedeeld door mijzelf, maar verdienen volgens mij wel een plek in het publieke debat.
Reacties zijn welkom (laat ze onderaan achter). Suggesties ook (stuur ze naar
economielinks@gmail.com).

‘ING schreef zelf mee aan een wet die banken 350 miljoen euro scheelt’

“De Tweede
Kamer wil
opheldering van
minister
Dijsselbloem over
de invloed van
banken op
wetgeving. Behalve
de oppositie willen
ook de

regeringspartijen PvdA en VVD duidelijkheid over een bericht in NRC Handelsblad. Volgens de krant
heeft ING vorig jaar belangrijke onderdelen van een wet geschreven die Nederlandse banken fiscale
aftrek geeft voor coco’s, een nieuw type obligatielening. De wet zou de banken een belastingvoordeel
opleveren van 350 miljoen euro per jaar. Ook zou Dijsselbloem bewust niet bij de Europese
Commissie hebben gemeld dat er mogelijk sprake was van staatssteun. PvdA-Kamerlid Nijboer wil

https://economielinks.wordpress.com/tag/radicale-denkers-over/
https://economielinks.wordpress.com/about/


van zijn partijgenoot Dijsselbloem weten hoe de wet tot stand is gekomen. “Politici horen de wet te
schrijven en niet bankiers.”

Bron: NOS, 4 nov 2015 (extra: bekijk een uitvoerige uitleg van econoom Arnoud Boot over deze
wet in deze aflevering van Buitenhof van 14 februari, vanaf minuut 32:25)

Adam Smith over wetsvoorstellen vanuit het bedrijfsleven

Het soort mensen dat er belang bij heeft de bevolking te bedriegen en onderdrukken.

Adam Smith (1723 – 1790), een Schotse filosoof, wordt
gezien als de grondlegger van de economische wetenschap
“Voorstellen voor enige wet of regulering voor de handel uit deze hoek [het bedrijfsleven] moeten
altijd met grote voorzichtigheid aangehoord worden en zouden nooit aangenomen mogen worden
voordat deze langdurig en zeer zorgvuldig onderzocht zijn op hun mogelijke gevolgen, niet alleen met
de grootst mogelijke zorgvuldigheid maar ook met de grootst mogelijke argwaan. Zij komen immers
van het soort mensen wier belang nooit geheel gelijk zal zijn aan dat van de samenleving, het soort
mensen dat er doorgaans belang bij heeft de bevolking te bedriegen en zelfs te onderdrukken en dat
het niet zelden zowel misleid als onderdrukt heeft.”

– Adam Smith (econoom, filosoof), 1776*

* In The Wealth of Nations (1776). Eigen bewerking van vertaling van Wikipedia. Hoewel Adam
Smith tegenwoordig door liberalen vaak gepresenteerd wordt als een dogmatische voorvechter van
de vrije markt, had hij nog meer progressieve standpunten die we nu ‘links’ zouden noemen. Hij
benoemde de negatieve effecten van arbeidsverdeling (het zou mensen ontzettend dom maken, tenzij
de overheid ingreep), was in feite voor progressieve belastingheffing en volgens deze Japanse
academicus verwachtte en hoopte Smith dat de markteconomie op de lange termijn zowel grote
materiële welvaart als redelijke economische gelijkheid tussen mensen zou creëren.
Permalink: https://economielinks.wordpress.com/2016/02/26/bekijk-wetsvoorstellen-vanuit-
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#10

Waarom private equity wint, ook als ze verliest

Private equity is weer negatief in het nieuws sinds het faillissement van V&D. Economen Eileen
Appelbaum & Rosemary Batt van het ‘Center for Economic Policy Research’ uit de VS zijn
experts en beschreven het fenomeen in hun boek. Hier hun inzichten, kort samengevat.

V&D is failliet en 10.000 mensen verliezen hun baan, meldde het nieuws in december 2015.
 Waarom? Een ingewikkeld verhaal, maar de private-equityfirma Sun Capital speelde als eigenaar
van V&D een belangrijke rol, meldt RTLZ: “Na de verkoop van Hema en de Bijenkorf aan andere
kopers kwam V&D in 2010 in handen van de Amerikaanse investeerder Sun Capital. Sindsdien
schreef het warenhuis elk jaar rode cijfers. Vorig jaar boekte V&D een verlies van 49 miljoen euro
op een omzet van 604 miljoen euro. […] Eigenaar Sun Capital wilde aanvankelijk een steentje
bijdragen, door tientallen miljoenen extra aan eigen vermogen en leningen in V&D te pompen. Toen
de banken er deze zomer uit stapten, vulde Sun het financiële gat. Maar uit het persbericht van
vandaag blijkt dat Sun uiteindelijk degene is geweest die de stekker er uit trok bij V&D.”

“The occasional bankruptcy of a portfolio company will have
little effect on the fund’s returns and even less on the private
equity firm that sponsors the fund – although it may be devastating
for the failed company’s employees, creditors, suppliers, and
vendors.” – Appelbaum & Batt (p.3)

Wat is private equity, hoe werken deze investeringsfondsen, waar halen ze hun winsten uit en wie zijn
de winnaars en verliezers van hun operaties? Deze vragen worden helder beantwoord door twee
Amerikaanse economen.

Eileen Appelbaum en Rosemary Batt
Eileen Appelbaum en Rosemary Batt zijn twee economen van het Center for Economic Policy

Research (CEPR), een onderzoeksbureau uit de VS van progressieve economen. In 2014
publiceerden ze het boek Private Equity at Work; Wall Street manages Main Street over de
groeiende rol van private-equityfirma’s in het bedrijfsleven.

Maar ik baseer me hieronder voornamelijk op een ander document  (36 pagina’s tekst) over
private equity van de twee economen op de site van CEPR: “A Primer on Private Equity at Work”
(2012) en een boekpresentatie van Applebaum & Batt op het youtubekanaal van CEPR.

Wat zijn private-equityfirma’s?
Private-equityfirma’s (hierna afgekort als PE firma’s) zijn investeringsfondsen. De PE firma zelf

(de general partner) verzamelt een pool aan kapitaal vanuit rijke investeerders en pensioenfondsen

http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/sun-capital-trekt-stekker-uit-vd
https://cepr.net/documents/publications/private-equity-2012-02.pdf
http://cepr.net/
http://www.amazon.com/Private-Equity-Work-Street-Manages/dp/0871540398
https://cepr.net/documents/publications/private-equity-2012-02.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=WMty16bIYhw


(de limited partners) om een bedrijf over te nemen. Vaak is dit een beursgenoteerd bedrijf dat na de
overname van de beurs wordt gehaald.

De PE firma vraagt de investeerders om hun geld voor een periode van bijvoorbeeld 10 jaar in te
leggen in het project en streeft ernaar het bedrijf binnen deze periode te verbeteren via beter
management en het investeren van het kapitaal van de limited partners. Aan het eind van de rit wordt
het bedrijf als het goed is met winst verkocht en wordt de buit verdeeld onder de PE firma zelf en
de limited partners.

Ondertussen ontvangen de managers van de PE firma ook flinke ‘management fees’ van de limited
partners, als beloning voor hun management van het overgenomen bedrijf.

In de VS
groeide private equity explosief sinds het begin van de eeuw – in aantallen en waarde van gesloten
deals. Een verklaring volgens Appelbaum & Batt ligt in de lage rente, waardoor pensioenfondsen
gelokt konden worden door PE firma’s die hogere rendementen beloofden. Bron: Appelbaum & Batt
(2012, p.11)
Positieve resultaten

Appelbaum & Batt geven een genuanceerd beeld. In principe kan een PE firma een positief effect
hebben op een bedrijf en de werkgelegenheid die het bedrijf creëert. Zo kan de firma een hoop
kapitaal en managementvaardigheden inbrengen en kleine bedrijven laten opbloeien tot grote spelers.

https://cepr.net/documents/publications/private-equity-2012-02.pdf


Daar zijn dan ook wel voorbeelden van, geven ze toe.
Batt noemt Aidells Sausage als een voorbeeld van een bedrijf dat erg groot is geworden dankzij

het kapitaal van private equity, legt Batt uit in een boekpresentatie (video vanaf minuut 4). Het
bedrijf werd gekocht voor een waarde van 34 miljoen dollar in 2007 en drie jaar later verkocht voor
87 miljoen (meer dan het dubbele). Het aantal werknemers steeg van 140 naar 340 in dezelfde
periode.

En negatieve resultaten
Maar het loopt ook wel eens slecht af met een door private equity overgenomen bedrijf. Opvallend

is dat een PE firma met winst kan eindigen zelfs wanneer het door hun overgenomen bedrijf failliet
gaat.

Een sprekend voorbeeld is de Mervyn’s Department Store Chain, beschreven door Appelbaum &
Batt in het eerder genoemde document (p.15). Het bedrijf bestond uit 257 winkels en 30.000
werknemers in 2004 en werd binnen enkele jaren het faillissement in gedreven door de beslissingen
van een private-equity consortium (een vereniging van private-equityfirma’s) – waaronder Sun
Capital, de firma die momenteel de schuld krijgt van het faillissement van V&D.

https://www.youtube.com/watch?v=WMty16bIYhw
https://cepr.net/documents/publications/private-equity-2012-02.pdf


Mervyn’s, Boise Towne Square Mall, tijdens een laatste uitverkoop in 2008
Wat ging hier mis?

In 2004 nam het PE consortium Mervyn’s over. Er was 1,2 miljard dollar nodig om Mervyn’s over
te nemen, maar het consortium zelf legde slechts eenderde hiervan in (400 miljoen). Hoe kwamen ze
aan de andere tweederde (800 miljoen)?

Het PE consortium splitste Mervyn’s in tweeën: de winkels en het vastgoed. Het vastgoed kwam in
beheer van MDS Realty, een door het PE consortium gecreëerd bedrijf. Vervolgens werd de
benodigde 800 miljoen geleend met het vastgoed van MDS Realty als onderpand.

Om de schuld te kunnen financieren werd het vastgoed voor hoge huren verhuurd aan de winkels
van Mervyn’s (voorheen zelf eigenaar van het vastgoed). Na een jaar werd het vastgoed verkocht aan
een nieuwe eigenaar voor een goede prijs. De nieuwe eigenaar vroeg Mervyn’s om voor elke winkel



contracten voor 20 jaar aan te gaan tegen hoge en stijgende huren.
Mervyn’s kwam in moeilijkheden met de recessie van 2008 en ging failliet. Maar de verliezen

begonnen al in 2007, voor de recessie. Niet alleen de recessie maar ook de hoge en stijgende huren
die Mervyn’s moest ophoesten zorgden voor het faillissement, aldus Appelbaum & Batt. De nieuwe
eigenaar weigerde in de laatste onderhandelingen de huren te verlagen waardoor het faillissement
onvermijdelijk was. De overgebleven 177 winkels gingen dicht en 18.000 werknemers verloren hun
baan.

Wonder boven wonder liep het PE consortium aan het eind van de dag met een winst weg. De
winsten uit de vastgoeddeals (die Mervyn’s uiteindelijk tot faillissement dreven) waren groter dan de
verliezen van de winkel zelf.

De restschulden van Mervyn’s na het faillissement – 12 miljoen aan Levi Strauss en 102 miljoen
aan al hun leveranciers – hoefden bovendien niet door het PE consortium betaald te worden. Die
stonden op naam van het failliete Mervyn’s, niet op naam van het PE consortium.

Beperkt risico
Dit is maar één van de verschillende voorbeelden die Appelbaum & Batt geven waarbij private-

equityfirma’s niet de kosten betalen voor de financiële verliezen die ze creëren (terwijl ze wel de
winsten opstrijken wanneer het goed gaat).

“It’s a classic example of moral hazard. […] The owners have the
primary decision-making responsibility, they put very little of
their own money at risk and they do not suffer the consequences
because if something goes under, they don’t hold the debt, the
company does.” – Rosemary Batt (15:40)

De kern van het probleem is dat private-equityfirma’s bedrijven overnemen met geleend kapitaal –
vandaar het woord leveraged in de term leveraged buyouts.

Private-equityfirma’s kopen bedrijven op zoals mensen huizen kopen met hypotheken, leggen
Appelbaum & Batt uit: met een kleine aanbetaling en een grote som geleend geld. Het verschil is dat
bij hypotheken mensen zélf de schuld dragen, terwijl private-equityfirma’s de schuld op de rekening
van het overgenomen bedrijf zetten.

Het risico dat de PE firma zelf draagt is daarom beperkt: ze verliezen maximaal hun eigen
ingelegde kapitaal in het geval van een faillissement. De PE firma is niet aansprakelijk voor de
schulden die zijn aangegaan in naam van het bedrijf. De echte kosten van een faillissement –
restschulden aan failliete bedrijven, uitkeringen aan werklozen – worden door anderen betaald
(andere bedrijven, burgers en overheden).

Maar als alles goed gaat en een bedrijf groeit in waarde, incasseren de firma en de deelnemers
eraan flinke winsten. Hoge rendementen worden behaald omdat het eigen ingelegde kapitaal wel

https://www.youtube.com/watch?v=WMty16bIYhw


meevalt.
Ondernemen of financial engineering?
Appelbaum & Batt geven hun conclusies genuanceerd. Private-equityfirma’s kunnen een positief

effect hebben op een bedrijf en kleine bedrijven laten groeien tot grote spelers door er met kapitaal
en ervaren management in te investeren.

“[It’s] financial engineering, where basically the share going to
the private equity owners is coming out of other people’s part of
the pie.” – Eileen Appelbaum (31:45)

De realiteit is echter dat de firma’s een groot deel van hun winsten halen uit financial engineering;
gegoochel in de financiën zonder echt iets bij te dragen aan de gezondheid van een bedrijf. Het
vastgoed van overgenomen bedrijven splitsen en met winst verkopen. Of het overgenomen bedrijf
opzadelen met schulden en zodoende belasting te ontduiken. Of een bedrijf failliet laten gaan
waardoor de pensioenen niet meer betaald hoeven te worden, om vervolgens een doorstart te maken,
verlost van de pensioenverplichtingen aan werknemers (een andere truc door Sun Capital hier door
Appelbaum beschreven).

Kortom
Private equity kan kleine bedrijven doen opbloeien, maar voor een groot deel bestaan de operaties

van private-equityfirma’s uit financieel gegoochel dat rendementen creëert voor de private-
equityfirma’s, maar niets van echte waarde bijdraagt aan een bedrijf (laat staan de samenleving) en in
de ergste gevallen financiële ruïnes achterlaat die de PE firma’s zelf niet hoeven op te ruimen.

Meer over private equity:

Boekpresentatie Appelbaum & Batt Private Equity at Work (2014):

 
Omroep Max reportage over Sun Capital en V&D (met interview Eileen Appelbaum)

 
Econoom Eelke de Jong over private equity op Mejudice (2009)

De schulden aan de overgenomen bedrijven doorgeven is aantrekkelijk omdat daardoor
de winst voor belasting vermindert. […] In wezen wordt dit dus indirect door de overheid

https://www.youtube.com/watch?v=WMty16bIYhw
http://cepr.net/publications/op-eds-columns/no-happy-ending-for-friendlys
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gesubsidieerd.
“Ik ben de laatste tijd een paar keer gevraagd iets te schrijven over

hedgefondsen en private equity fondsen. Men wil dan vooral mijn mening weten
over het feit dat deze beleggers bedrijven opkopen en dat financieren met
leningen die aan het overgenomen bedrijf worden doorgegeven. Voorbeelden
zijn NXP in Nijmegen en de HEMA en V&D. De schulden aan de overgenomen
bedrijven doorgeven is aantrekkelijk omdat daardoor de winst voor belasting
vermindert. Hierdoor hoeft minder of geen belasting betaald te worden ook als,
zoals bij de HEMA het bedrijf goed functioneert. In wezen wordt dit dus
indirect door de overheid gesubsidieerd. Deze schulden maken het bedrijf wel

kwetsbaar. Vooral als het slecht gaat en de winst minder wordt. Momenteel zien we dat bij NXP in
Nijmegen, waar de directie probeert de schuldeisers over te halen met veel minder dan het
oorspronkelijke bedrag genoegen te nemen. Door deze kwetsbare positie is de kans ook groter dat
men moet reorganiseren en personeel moet ontslaan. Kortom, doordat de rente over schulden voor
particulieren en bedrijven aftrekbaar zijn voor de belasting, wordt een prikkel gegeven schulden aan
te houden. Dit maakt de desbetreffende personen en bedrijven kwetsbaar voor tegenslag. Bovendien
loopt de staat inkomsten mis. Inkomsten die goed te gebruiken zijn voor de financiering van de
vergrijzing, onderwijs, de kenniseconomie, et cetera. Het is al jaren duidelijk dat dit geen goede gang
van zaken is. Ondertussen komt de politiek er niet uit. Dan moeten anderen het voortouw nemen.”

Econoom Michael Roberts over private equity praktijken, als natuurlijk component van het
kapitalisme (the next recession blog, 2012)

What Bain Capital did is nothing more than capitalism at work: the strong win and the
weak fail.  It is an illusion […] that there is a capitalism that can operate without
speculation and without ‘profiteering’ and thus deliver economic growth, jobs and incomes

without inequality or slumps.
“John Plender is a regular columnist in the FT (FT, 8 January). He

is worried about the growing inequality of wealth and incomes over the last
three decades in the major OECD economies.  […] Led by the financial
sector, capitalism has become “a cash cow for a global super elite”.
[…] What’s wrong with capitalism is not the capitalist mode of production
for profit, says Plender, but the particular form it has taken with the
dominance of the banking sector.  The bankers have become pirates or
profiteers stealing from the decent capitalists.  Thus we hear the usual

argument of the Keynesians that it is the finance sector that is the problem, not capitalism. […]

https://thenextrecession.wordpress.com/2012/01/13/capitalism-in-crisis-the-apologia/


Romney is accused by the likes of Newt Gingrich and Rick Perry of being such a ‘profiteer’ because
he ran one of the largest private equity companies in America.  Bain Capital was engaged in buying
out companies, stripping their assets, sacking much of the workforce  and then selling them on.
Apparently 22 out of the 77 companies that Romney bought were put out of business.  And yet what
Bain Capital did is nothing more than capitalism at work: the strong win and the weak fail.  It is an
illusion perpetuated by Keynes, echoed by Plender, that there is a capitalism that can operate without
speculation and without ‘profiteering’ and thus deliver economic growth, jobs and incomes without
inequality or slumps. Plender argues that the problem with capitalism is that shareholders have lost
power to the management of companies.  This is called the “agency problem”, which means that
managers enrich themselves at the expense of employees and shareholders alike and productive
investment.  The answer is to restore the power of the shareholders.  Unfortunately, even if this were
true, Plender does not offer us any way of doing this.  He recognises that regulating the banking
system has failed and the role of ‘entrepreneurs’ as opposed to ‘get-rich quick’ managers has not been
restored.  But anyway, this is a myth.  Even back in the days of 19th century capitalism, when
shareholders were supposedly in full charge, economic crises were just as rife and so were banking
crises.”

 
Permalink: https://economielinks.wordpress.com/2016/02/23/waarom-private-equity-wint-ook-als-
ze-verliezen/

https://economielinks.wordpress.com/2016/02/23/waarom-private-equity-wint-ook-als-ze-verliezen/
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Politie ontstond ter bescherming van elite, zegt historicus Sam Mitrani [Radicale
Denkers Over #2]

De politie is geschapen ter bescherming van de nieuwe vorm van loonarbeid-
kapitalisme tegen de dreiging vanuit de arbeidersklasse.

Samuel Mitrani, historicus en professor aan College of DuPage
(VS).
“In de meeste discussies onder liberals [progressieven] over de recente politiemoorden op
ongewapende zwarte mannen, is er een onderliggende aanname dat de politie de bevolking hoort te
beschermen en te dienen. Dat is immers waarvoor de politie is opgericht. Als de normale,
fatsoenlijke banden tussen de politie en de gemeenschap kunnen worden hersteld, kan dit probleem
worden opgelost. […]

Deze manier van kijken naar het probleem berust op een verkeerd begrip van de oorsprong van de
politie en waarvoor ze in het leven is geroepen. De politie is niet gecreëerd om de bevolking te
beschermen en te dienen. Zij is niet geschapen om de criminaliteit te stoppen, althans niet wat de
meeste mensen daaronder verstaan. En zij is zeker niet gecreëerd om rechtvaardigheid te bevorderen.

De politie is geschapen ter bescherming van de nieuwe vorm van loonarbeid-kapitalisme die
ontstond vanaf het midden tot einde van de negentiende eeuw, tegen de dreiging vanuit de
nakomelingen van dat systeem; de arbeidersklasse.

Dit is een botte manier om een genuanceerde waarheid te verwoorden, maar soms zorgt de nuance
slechts voor een verdoezeling.

Voor de negentiende eeuw was er in de wereld geen politiemacht die we als zodanig zouden
benoemen. In het noorden van de Verenigde Staten bestond er een systeem van gekozen agenten en
sheriffs, met een verantwoording aan de bevolking in een zeer directe manier, meer dan de politie van

http://www.cod.edu/academics/divisions/liberal_arts/faculty/mitrani.aspx


vandaag.
In het zuiden van de VS leken de slave patrols [patrouilles die slaven onder controle hielden] het

meest op politiemachten.
In de late negentiende eeuw laaide het klassenconflict op in Amerikaanse steden. De

politie viel de stakers aan met extreem geweld.
Toen noordelijke steden groeiden en gevuld werden met voornamelijk buitenlandse

loonarbeiders, die fysiek en sociaal waren gescheiden van de heersende klasse, huurde de rijke elite,
die de gemeentelijke overheden bestuurde, honderden en later duizenden gewapende mannen in om
orde op te leggen aan de nieuwe wijken van de arbeidersklasse.

In de late negentiende eeuw laaide het klassenconflict op in Amerikaanse steden als Chicago, waar
grote stakingen en rellen plaatsvonden zoals in 1867, 1877, 1886 en 1894. In elk van deze gevallen
van onrust viel de politie de stakers aan met extreem geweld, ook al had het Amerikaanse leger in
1877 en 1894 uiteindelijk een grotere rol in het onderdrukken van de arbeidersklasse. In de nasleep
van deze bewegingen presenteerde de politie zichzelf in toenemende mate als de thin blue line ter
bescherming van de beschaving, waarmee ze de burgerij bedoelden, tegen de wanorde van de
arbeidersklasse. Deze ideologie van orde die in de late negentiende eeuw ontstond echoot vandaag
nog steeds door – behalve dat vandaag arme zwarten en Latino’s de belangrijkste dreiging vormen, in
plaats van arbeidsmigranten.

Ondernemers doneerden geld aan de politie voor de financiering van geweren,
artillerie, Gatling guns, gebouwen en pensioenen.

Natuurlijk kreeg de heersende klasse niet alles wat ze wilde en moest op veel punten
concessies doen aan de arbeidsmigranten die ze onder controle wilden krijgen. Dat is waarom,
bijvoorbeeld, de gemeentelijke overheden het drinken op zondagen uiteindelijk niet meer tegenging en
ze ook veel arbeidsmigranten als politieagenten inhuurden, voornamelijk Ieren. Maar ondanks deze
concessies zorgden ondernemers ervoor dat de politie in toenemende mate geïsoleerd werd van
democratische controle en hun eigen hiërarchieën, eigen bestuur en gedragsregels creëerden. De
politie scheidde zich in toenemende mate af van de bevolking door het aantrekken van uniformen, het
opstellen van hun eigen regels over het aannemen van, de promotie van en het ontslag van personeel,
het bouwen aan een unieke ‘esprit des corps’ en door zich te identificeren met orde. En ondanks
klachten over corruptie en inefficiëntie ontvingen ze meer en meer steun van de heersende klasse. Zo
veel dat in Chicago bijvoorbeeld, ondernemers geld doneerden aan de politie voor de financiering
van geweren, artillerie, Gatling guns, gebouwen en de pensioenen van de politie.”

– Samuel Mitrani (historicus, professor, schrijver), 2014*
 



*Eigen vertaling van een deel van Mitrani’s artikel “The Police Were Created to Control Poor and
Working Class People” op Counterpunch (2014). Zie ook een video-interview met Mitrani door The
Real News Network (2015). Miltrani schreef onder andere het boek The Rise of the Chicago Police
Department: Class and Conflict, 1850-1894  gepubliceerd door University of Illinois Press in 2014.
Permalink: https://economielinks.wordpress.com/2015/12/29/politie-is-geschapen-om-elite-te-
beschermen-tegen-armen-radicale-denkers-over-2/
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Liefdadigheid verergert problemen, zei Oscar Wilde [Radicale Denkers Over #1]

Serious Request haalt ruim 7,5 mln op

“De eindstand van de 3FM-actie Serious Request
2015 is ruim 7,5 miljoen euro. […] De opbrengst gaat
dit keer naar kinderen en jongeren in conflictgebieden
als Syrië, Zuid-Sudan, de Centraal-Afrikaanse
Republiek en de Democratische Republiek Congo.”

Bron: nu.nl (24 dec 2015)

Oscar Wilde over liefdadigheid

Slaveneigenaars die hun slaven vriendelijk behandelden waren de ergste, omdat zij
voorkwamen dat de slaven beseften hoe gruwelijk het systeem was.

Oscar Wilde (1854
– 1900) was een schrijver en dichter van Ierse afkomst.
“De meeste mensen verdoen hun leven met een ongezond en overdreven altruïsme—of worden in
feite daartoe gedwongen. Zij merken dat ze omringd worden door afschuwelijke armoede,
afschuwelijke lelijkheid en afschuwelijke hongersnood. Onvermijdelijk moeten zij door dit alles diep
geraakt worden. De emoties van de mens worden sneller in beweging gezet dan zijn verstand, en
zoals ik er enige tijd geleden, in een artikel over de functie van de kritiek, al op gewezen heb, is het
veel gemakkelijker mee te voelen met lijden dan met een gedachte. Dus nemen zij, met
bewonderenswaardige, maar verkeerd gerichte bedoelingen, zeer serieus en zeer meevoelend de taak
ter hand om de kwalen die zij zien te verhelpen. Maar hun middelen genezen de kwaal niet, zij
verlengen die alleen maar. In feite zijn hun middelen een onderdeel van de kwaal. Zij proberen

http://www.nu.nl/media/4188166/serious-request-haalt-ruim-75-miljoen-euro.html#serious-request-2015-10
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oscar_Wilde


bijvoorbeeld het armoedevraagstuk op te lossen, door de armen in leven te houden, of in het geval
van een zeer vooruitstrevende stroming, de armen te vermaken.

Het enige zinnige doel is proberen de maatschappij te reorganiseren op een zodanige
grondslag dat armoede onmogelijk is.

Maar dit is geen oplossing: het is een verergering van het probleem. Het enige zinnige doel
is proberen de maatschappij te reorganiseren op een zodanige grondslag dat armoede onmogelijk is.
En de onbaatzuchtige deugden hebben de uitvoering van dit streven in feite voorkomen. Net zoals
slaveneigenaars die hun slaven vriendelijk behandelden de ergste waren, omdat zij daardoor
voorkwamen dat de slaven die er onder leden beseften hoe de gruwelijk het systeem was, wat niet
begrepen werd door mensen die erover nadachten, zo zijn, bij de huidige stand van zaken in
Engeland, die mensen het schadelijkst, die het meest goed proberen te doen, en tot slot hebben wij het
schouwspel gezien van mensen die het vraagstuk echt bestudeerd hebben en het leven kennen —
ontwikkelde mensen uit East End — die opgestaan zijn en de gemeenschap gesmeekt hebben haar
onbaatzuchtige drang tot liefdadigheid, welwillendheid en dergelijke te beteugelen. Zij doen dit op
grond van het feit dat dat soort liefdadigheid vernedert en demoraliseert. Zij hebben helemaal gelijk.
Liefdadigheid brengt een groot aantal zonden voort.”

– Oscar Wilde (schrijver, dichter), 1891*
 
 

*Uit het essay “De Ziel van de Mens Onder het Socialisme”. Zie de originele Engelse versie,
de Nederlandse vertaling en een wikipediapagina over dit essay. Overigens; Wilde is natuurlijk niet
de enige met een kritisch standpunt richting liefdadigheid. “True compassion is more than flinging a
coin to a beggar. It comes to see that an edifice which produces beggars needs restructuring.” zei
Martin Luther King. “When I give food to the poor, they call me a saint. When I ask why they are
poor, they call me a communist”, zei Dom Hélder Pessoa Câmara. Slavoj Zizek spreekt zich in deze
RSAnimate video uit over de hypocrisie van moderne liefdadigheid.
Permalink: https://economielinks.wordpress.com/2015/12/28/liefdadigheid-verergert-problemen-zei-
oscar-wilde-radicale-denkers-over-1/
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Een eerlijk klimaatverdrag (staat niet op de agenda van het Westen)

De vraag op de klimaattop in Parijs is simpel. Er is een totale hoeveelheid CO2 die we
mogen uitstoten volgens de klimaatwetenschap: het issiebudget’ van de wereld. Tweederde is al
opgesnoept in de afgelopen eeuwen, vooral door Europese landen en de VS. Nog eenderde over.
Hoe gaan we dat verdelen?

Ook verschenen op Joop.nl
Update 13 december 2015: Ondanks de euforie op over het gesloten akkoord op de klimaattop

(voorzitter Fabius kreeg een staande ovatie aldus De Volkskrant), zijn sommige experts en NGO’s
enorm teleurgesteld over het resultaat. James Hansen, een bekende klimaatwetenschapper vanuit
NASA en activist, noemt het resultaat van Parijs een “fraud”, aldus The Guardian. “No action, just
promises”, zegt Hansen. De NGO Friends of the Earth International noemt het akkoord op hun
website “a sham”.

Zo wordt de situatie beschreven in een schitterende infographic van een coalitie van bekende
NGO’s (Friends of the Earth en Jubilee South). Een samenvatting:

Volgens de klimaatwetenschap hebben we een issiebudget’. Dat is de hoeveelheid CO2 die we in
totaal mogen uitstoten (inclusief onze historische uitstoot) om onder de 2 graden opwarming te
blijven. Dat emissiebudget is klein: minder dan 3000 miljard ton CO2.

(Voetnoot: zelfs als we ons aan dit budget houden, is er nog steeds een kans van eenderde dat de
opwarming de 2 graden overstijgt. Met eenzelfde kans op een vliegtuigongeluk zou niemand meer in
een vliegtuig stappen, maar goed).

Tweederde van ons emissiebudget is al uitgestoten sinds mensen fossiele brandstoffen begonnen te
verbranden, rond 1800.

Door welke landen? Dat hangt er sterk vanaf hoe je het berekent, aldus The Guardian. Gekeken
naar de historische uitstoot per capita van landen (dus gecorrigeerd voor inwoneraantallen) is dit de
top 10 van medeplichtigen:

http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/35045_een_eerlijk_klimaatverdrag/
http://www.volkskrant.nl/buitenland/195-landen-sluiten-historisch-klimaatakkoord-in-parijs~a4206786/
http://www.theguardian.com/environment/2015/dec/12/james-hansen-climate-change-paris-talks-fraud
http://www.foei.org/press/archive-by-subject/climate-justice-energy-press/paris-climate-deal-sham
http://climate-justice.info/wp-content/uploads/2014/12/Infografia_climate_justice_print.pdf
http://www.theguardian.com/environment/2011/apr/21/countries-responsible-climate-change


1. Luxemburg: 1,429 ton
2. VK: 1,127 ton
3. VS: 1,126 ton
4. België: 1,026 ton
5. Tsjechië: 1,006 ton
6. Duitsland: 987 ton
7. Estland: 877 ton
8. Canada: 780 ton
9. Kazachstan: 682 ton
10. Rusland: 666 ton
De top tien bestaat uit vooral Europese landen en de VS. Een groot deel van het internationale

emissiebudget is al opgegaan aan de industriële ontwikkeling van deze gebieden.
En nu?
Terug naar de infographic. Momenteel stoot de wereld zo’n 50 gigaton CO2 per jaar uit. Als dat zo

doorgaat is ons emissiebudget over 14 jaar op, waarna we de CO2 uitstoot plotseling zouden moeten
verminderen tot nul.

Het is natuurlijk veel logischer om de uitstoot geleidelijk af te bouwen vanaf vandaag (eigenlijk
eergisteren al). Dat zou er ongeveer zo uitzien:

Worden er stappen gezet in deze richting?
De VS en de EU hebben bepaalde emissietargets gesteld voor zichzelf. Als ze zich daar aan

houden zullen ze in 2025 gezamenlijk zo’n 1/3e deel van het besteedbare emissiebudget van dat jaar
gebruiken (31 GT in de grafiek hierboven).

Let wel: in de VS en de EU woont slechts zo’n 1/9e deel van de wereldbevolking.
Taart
Stel, je bent op een verjaardagsfeestje met 9 mensen. Er is één slagroomtaart. Één persoon eet

eenderde deel van de slagroomtaart op. Op eerdere feestjes gedroeg die persoon zich ook al zo, of



nog erger.
Uiteindelijk is slagroomtaart ongezond. Gewoon niet eten is het beste voor iedereen.
Maar zolang er nog geen gezondere hapjes zijn gekookt en er wel honger is, is het wel zo eerlijk

om de taart eerlijk te verdelen. En nóg eerlijker is het juist een groter stuk af te snijden voor degenen
die er vroeger minder van gesnoept hebben. Niet andersom.

G77, verenigt u!
Bij gebrek aan een almachtige wereldoverheid hangt een klimaatverdrag en de handhaving

daarvan af van onderling vertrouwen tussen landen en de morele legitimiteit van het verdrag zelf.
Oftewel, het zal een bindend maar ook een eerlijk verdrag moeten zijn. Een oneerlijk verdrag zal
moeilijk te handhaven zijn, of op termijn weer verscheurd worden.

De klimaattop in Copenhagen in 2009 mislukte gedeeltelijk omdat de rijke landen der aarde niet in
wilden gaan op de eisen van ontwikkelingslanden. De ontwikkelingslanden, verenigd in de G77,
organiseerden zelfs een ‘walk-out‘ uit protest. Het was chaos op de klimaattop en het resultaat was
slap.

Kunnen we in Parijs wél tot een eerlijke verdeling van het laatste deel van ons emissiebudget
komen?

_____________________
Ook leuk:

Een belangrijke bron waarop de infographic is gebaseerd: een publicatie van het Stockholm
Environmental Institute.
Climatefairshares.org. Hun interactieve kaart toont wat eerlijke doelstellingen (“fair shares”) qua
CO2 reductie voor elk land zouden zijn.
Bereken het zelf: met de online Climate Equity Reference Calculator kun je per land berekenen
hoeveel de eerlijke bijdrage aan CO2 reductie zou zijn, op basis van criteria die je zelf kan
kiezen. Bepaal zelf welke weging je toekent aan de historische uitstoot van een land en de
huidige ‘capaciteit’ (de huidige economische welvaart van het land).

Permalink: https://economielinks.wordpress.com/2015/12/05/een-eerlijk-klimaatverdrag/

http://www.huffingtonpost.com/2009/12/14/copenhagen-climate-talks_n_390750.html
http://www.sei-international.org/publications?pid=2424
http://www.climatefairshares.org/
http://calculator.climateequityreference.org/
https://economielinks.wordpress.com/2015/12/05/een-eerlijk-klimaatverdrag/


#14

Engeland richting volgende kredietcrisis dankzij bezuinigingen (en Nederland ook?)

Antropoloog David Graeber wijst er in een artikel in The Guardian op dat Engeland op weg is
naar een volgende kredietcrisis. Niet ondanks, maar omdat de overheid koste wat kost haar
begrotingstekorten wil verkleinen.

Ook verschenen op Joop.nl
Het wordt een boekhoudersmentaliteit genoemd: overheden die hun begrotingstekorten koste wat

kost proberen te verlagen, wellicht uit angst voor een Griekenland-scenario in eigen land.
Het is de trend in het Westen in het post-crisis tijdperk en leidt tot (1) bezuinigingen op collectieve

voorzieningen en (2) belastingverhogingen voor burgers en bedrijven (en dan vaak niet volgens het
progressieve draagkrachtprincipe, maar via denivellerende stijgingen van de BTW tarieven).

De echte boekhouder economen weten beter.
Zoals Graeber in The Guardian schrijft: het is een boekhoudkundig feit dat het verminderen van de

schulden van de overheid per definitie een stijging van schulden onder anderen veroorzaakt – met het
risico op een nieuwe kredietcrisis als in 2008.

Waarom? Graeber legt het uit.
Optie 1 om de overheidsbegroting op orde te krijgen: De overheid vermindert haar schulden door

belastingen te verhogen. De belastingbetalers (burgers, bedrijven) betalen de kosten hiervan, ergo,
hun schulden stijgen. Optie 2: De overheid vermindert de overheidsuitgaven. De ontvangers van
collectieve voorzieningen, subsidies en overdrachtsinkomens (burgers en bedrijven) betalen hier een
prijs voor door minder te ontvangen, waardoor hun schulden stijgen.

Dit is geen theorie, maar eenvoudige wiskunde, aldus Graeber.
Het is een ‘accounting identity’ die veel mensen zich nog herinneren uit de economielessen als het

ezelsbruggetje SIBOEM: (S – I) + (B – O) = (E – M). Zoals de Wikipedia pagina hierover treffend
stelt: “All these relationships (equations) hold as a matter of accounting and not matters of opinion.”

En die relatie blijkt dan ook uit de statistieken, toont Graeber.
Zie de volgende grafiek. Gele balkjes boven de nul betekenen een positief saldo voor de overheid

(de overheidsinkomsten zijn groter dan de uitgaven) en gele balkjes onder de nul betekenen een
negatief saldo voor de overheid. Zo ook voor de private sector (de rode balkjes) en het buitenland
(de blauwe balkjes).

Het is een symmetrisch plaatje: als de overheidstekorten teruglopen dan stijgen de schulden van de
andere twee partijen – de private sector of het buitenland. Bij elkaar opgeteld zijn de saldo’s altijd
gelijk aan nul.

Waarom voorspelt Graeber een nieuwe crisis?
Omdat de drang van de Engelse regering om de overheidsbegroting op orde te krijgen een nieuwe

http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/oct/28/2008-crash-government-economic-growth-budgetary-surplus
http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/34563_engeland_richting_volgende_kredietcrisis_en_nederland_staat_er_ook_niet_al_te_best_voor/
http://www.nerinstitute.net/research/the-distributive-effects-of-recent-vat-changes-in-the-republic-of-ireland/
https://en.wikipedia.org/wiki/Sectoral_balances


schuldencrisis in de
private sector aan het
veroorzaken is. En zo’n
schuldencrises onder
huishoudens en de
private sector heeft
eerder (2008) tot
problemen geleid.

Dat ziet er zo uit in
de praktijk, legt
Graeber uit:

Momenteel
stimuleert het

economisch beleid van de conservatieve regering een huizenzeepbel. Dit creëert (alweer) een boom
in de constructiesector waardoor het goed lijkt te gaan met de economie, maar tegelijkertijd lopen de
schulden onder huishoudens op omdat ze opgeblazen huizenprijzen betalen.

En, aldus Graeber, dit is de voorspelling van een overheidsbureau zelf (het Office for Budget
Responsibility):

De
huishoudschulden
zullen (als percentage
van huishoudinkomens)
weer de niveaus
bereiken van tijdens de
2008 crisis rond 2020
of daarvoor.

Nederland heeft
vergelijkbare
problemen (vooral in
Amsterdam) meldt het
Financieele Dagblad

op basis van een rapport van UBS: “volgende huizencrisis voor de deur”.
In augustus dit jaar waarschuwde de Nederlandse econoom Dirk Bezemer in De Groene al tegen

het optimisme over de Nederlandse economie, wijzende op een belangrijke bron van de
geconstateerde groei (je raadt het al): een stijging van de hypotheekschulden.

“Het regent goed nieuws deze zomer. […] Maar waar komt die

http://fd.nl/beurs/1125076/volgende-huizencrash-staat-voor-de-deur-zegt-ubs
https://www.groene.nl/artikel/help-we-groeien


stoom vandaan? De uitstaande hypotheekschuld is nu al weer een
jaar aan het toenemen en staat op 636 miljard euro. Dat is ruim
boven het niveau van vóór de crisis: in 2008 was het 555 miljard.
Ons gezamenlijk inkomen (het bruto binnenlands product) waaruit
die schuld betaald moet worden, is intussen nog altijd lager dan in
2008. Een ongemakkelijke waarheid.” – Dirk Bezemer

En in mei dit jaar meldde RTLZ: “De economie herstelt, maar schulden blijven groeien”.

Meer

Dirk Bezemer
Dat we de economie op een meer boekhoudkundige manier moeten bekijken (in de traditie van vele
eerdere economen, van Quesnay tot Marx tot Minsky) werd kort na de 2008-kredietcrisis
betoogd door de Nederlandse econoom Dirk Bezemer. Bezemer stelde dat de economen die zich
bewust waren van bepaalde boekhoudkundige identiteiten de crisis zagen aankomen. Zie hier een
eerder artikel op Economielinks over Bezemer’s betoog.

Michael Roberts
Voor al uw crisis-voorspellingen, uitvoerig onderbouwd met rapporten en grafieken: bekijk de blog
van econoom Michael Roberts: The Next Recession en vooral dit recent artikel waarin Roberts een
volgende crisis voorspelt.
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Duitsland (niet Griekenland) ontwricht eurozone, met strafbare handelsoverschotten

Het Duitse handelsoverschot stijgt in 2015 naar verwachting tot een recordhoogte van 8,1
procent, in overtreding van Europese afspraken die door politiek en media worden genegeerd.
Sinds de euro lijkt Zuid-Europa failliet te zijn geconcurreerd door overschotlanden als
Duitsland, Nederland en Finland.

De Griekse schuldencrisis wordt in de media eenzijdig gepresenteerd als een probleem dat
veroorzaakt is door ‘de Grieken’ met negatieve gevolgen voor de eurozone. Gelukkig wordt steeds
vaker erkend dat de oorzaak van de Griekse crisis ook voor een groot deel bij Duitsland en andere
lidstaten onder wiens handelsoverschotten de economieën van Zuid-Europa lijden. Het
handelsoverschot van de één is immers het handelstekort van de ander – een boekhoudkundig feit.

Dat Duitslands exportoverschotten samenhangen met de importoverschotten én schuldproblemen
van Zuid-Europa (niet alleen Griekenland maar ook Spanje, Italië, Portugal, Spanje en Ierland) wordt
helaas vaak genegeerd in het debat over de eurocrisis. Sinds de euro lijkt Zuid-Europa failliet te zijn
geconcurreerd door overschotlanden als Duitsland, Nederland en Finland.

Bron: De Correspondent, 2015
Dat Duitsland haar sterke concurrentiepositie niet te danken heeft aan uitmuntende technologie of

https://economielinks.files.wordpress.com/2015/08/handeleu.png
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innovatie, maar door een simpel beleid van loonmatiging oftewel wage-dumping, wordt al jaren
uitgelegd door de Duitse econoom Heiner Flassbeck (zie zijn paper met co-auteur Friederike
Spiecker uit 2011, door mij hier eerder samengevat).

Ook speelt mee dat zwakke lidstaten door de invoering van de euro een instrument verloren
waarmee ze voorheen hun export konden stimuleren: een devaluatie van hun munt. Zo waarschuwden
ook 70 economen in 1997 in De Volkskrant dat landen door de invoering van de euro “belangrijke
instrumenten voor macro-economisch beleid” verliezen zoals “wisselkoersaanpassingen, die immers
verdwijnen bij de komst van de euro”.

Toen de Griekse schuldencrisis uitbrak wezen de beschuldigende vingers van politiek en media
naar Griekenland. Vrijwel niemand had oog voor de fundamentelere kritieken op het monetair stelsel
van de 70 economen uit 1997 of het inzicht over de Duitse medeplichtigheid van Flassbeck.

Er lijkt gelukkig marginaal verandering te komen in het debat.
Zo was op 9 augustus in het nieuws dat het Duitse handelsoverschot in 2015 naar verwachting tot

een recordhoogte van 8,1 procent stijgt, vergeleken met 7,6 procent in 2014 en wordt erkend dat dit
een probleem is:

“Duitsland staat onder druk om het handelsoverschot te doen
dalen. Als Duitsers meer exporteren dan importeren moeten
andere landen een tekort hebben. Hier wordt soms op gewezen
om economische problemen in bijvoorbeeld Zuid-Europa te
verklaren. Vooral een chronisch overschot zorgt voor minder
economische stabiliteit.” (nu.nl, 9 augustus 2015)”

Echter, hoewel wel eens wordt erkend dat de Duitse handelsoverschotten problematisch zijn voor
Zuid-Europa, wordt zelden erkend dat Duitsland hiermee ook Europese afspraken schendt en in feite
strafbaar is.

Het is niet alleen een advies van economen dat Duitsland haar handelsoverschot moet verlagen. In
2011 zijn er afspraken over gemaakt op papier dat maximale grenzen stelt aan de handelsoverschotten
en -tekorten van lidstaten – als onderdeel van de sixpack akkoorden.

Duitsland overtreedt die afspraak dit jaar naar verwachting voor het vijfde jaar op rij door haar
grote handelsoverschotten boven de maximale grens van 6 procent. Zoals de journalist Ambrose
Evans-Pritchard constateert in The Telegraph in mei 2015:

“Als de EU-wetgeving correct zou worden nageleefd, zou
Duitsland voor het vijfde jaar op rij boetes krijgen voor het in
gevaar brengen van de stabiliteit van de eurozone en het
overtreden van de Macroeconomic Imbalance.”

http://www.ceps.eu/system/files/article/2011/07/Forum.pdf
https://economielinks.wordpress.com/2013/05/10/duitse-stakingen-voor-loonstijging-55-goed-voor-zuid-europa/
http://www.volkskrant.nl/buitenland/met-deze-emu-kiest-europa-verkeerde-weg~a486508/
http://www.nu.nl/economie/4103346/handelsoverschot-duitsland-nieuw-record.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sixpack_(Europese_Unie)
http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/ambroseevans_pritchard/11584031/Germanys-record-trade-surplus-is-a-bigger-threat-to-euro-than-Greece.html


De Macroeconomic Imbalance Procedure (MIP) werd aangenomen om de macro-economische
stabiliteit van de eurozone te beschermen. Volgens de MIP kunnen lidstaten financiële sancties
worden opgelegd als ze drie jaar achter elkaar de regels van de MIP schenden. Er zijn echter twee
problemen in de handhaving.

Ten eerste moet er voldoende politieke wil onder de lidstaten zijn om de boete ook daadwerkelijk
op te leggen. Die lijkt te ontbreken. Duitsland wordt wel gewaarschuwd door de Europese
Commissie (en andere instituties zoals het IMF) maar van sancties is vooralsnog geen sprake. Zoals
Evans-Pritchard constateert:

“[C]ynici zouden terecht kunnen concluderen dat grote landen
volgens hun eigen regels spelen in Europa, en dat Duitsland alle
regels kan trotseren. Het EMU sanctiemechanisme is in ieder
geval zeer politiek. Het verhaal van de EMU-schuldencrisis is dat
de autoriteiten voortdurend een agenda van schuldeisers
afdwingen in plaats van een agenda voor macro-economische
welvaart (een geheel andere kwestie).”

Ten tweede zijn de afspraken van de MIP veel te soepel, zoals Flassbeck stelt op zijn eigen
medium Flassbeck Economics. De MIP dicteert namelijk dat het handelstekort
van lidstaten maximaal 4 procent mag zijn, maar dat het maximaal handelsoverschot maar liefs 6
procent is. Er is echter geen enkel economisch argument voor dat handelstekorten minder schadelijk
zijn dan handelsoverschotten. Immers, handelsoverschotten zijn per definitie gelijk aan andermans
handelstekorten. Dat er relatief hogere handelsoverschotten (6 procent) worden getolereerd dan
handelstekorten (4 procent) is onbegrijpelijk, aldus Flassbeck.

http://www.flassbeck-economics.de/the-euro-crisis-and-germanys-collective-denial-of-the-truth/


Duitse handelsoverschotten zijn enorm gestegen sinds de invoering van de euro. Bron: Flassbeck
2015.
Bovendien is de grootte van het land relevant, waar geen rekening mee wordt gehouden in de MIP. Zo
kan een bescheiden handelsoverschot van een gigantische economie als Duitsland tot veel grotere
handelstekorten in kleinere economieën leiden, aldus Flassbeck:

“Als er bijvoorbeeld maar twee landen zijn, Spanje en Duitsland,
dan zou een Duits overschot van meer dan 7 procent leiden tot een
Spaans tekort van bijna 20 procent”.

Bovendien is de MIP ook nog erg soepel in de zin dat er pas sancties kunnen worden opgelegd
wanneer een land drie jaar achter elkaar de grens overtreedt, aldus Flassbeck.

Nederland heeft overigens de grens van maximale handelsoverschotten ook verschillende jaren
overtreden, volgens het officiële scorebord. Het Nederlands handelsoverschot steeg tot bijna vier
procentpunten boven de maximale grens van 6 procent tussen 2011 en 2013 – van 7,2 naar 8,7 naar
9,8 procent.

https://economielinks.files.wordpress.com/2015/08/leibi.png
http://www.flassbeck-economics.de/the-euro-crisis-and-germanys-collective-denial-of-the-truth/
http://ec.europa.eu/economy_finance/indicators/economic_reforms/eip/index.html#/search


Handelsbalansen van lidstaten, als percentage van het BNP, tussen 2004 en 2013. De jaren dat een
land de ondergrens van -4% of de bovengrens van +6% overschreed zijn grijsgekleurd. Bron:
European Commission, scoreboard.
Media negeert bestaan Macroeconomic Imbalance Procedure

Ondertussen blijft de Nederlandse media nogal stil over de schending van de MIP afspraken door
Duitsland (en Nederland) en blijven journalisten naar Griekenland wijzen als hoofdschuldige in
columns met titels als “Kijk nou eens in de spiegel, beste Griek” (Marcel de Boer, Financieel
Dagblad, 30 juni 2015) of “De Griek is een arrogante Calimero” (Marloes de Koning, NRC, 28
februari 2015).

Het opvallende is dat sommige journalisten wel erkennen dat handelsoverschotten problematisch
zijn, maar tegelijkertijd het bestaan van de MIP afspraken negeren.

Zo erkent Marcel de Boer dat handelsbalansen een rol hebben in de eurocrisis en dat “wij (lees:
Nederland en Duitsland” jarenlang onze afzet in het zuiden hebben gefinancierd “door de ene na de
andere lening te verstrekken” en in zekere zin “ook schuld aan de schuldencrisis” delen. Vervolgens
stelt De Boer stelt zich de retorische vraag: “Moet je als overschotland je concurrentiekracht
moedwillig verzwakken om landen met een zwakkere positie er relatief op vooruit te laten gaan?”.
Zijn antwoord is vermoedelijk een ‘nee’. De realiteit is dat een land als Duitsland inderdaad haar
concurrentiekracht moet verzwakken als dat de enige manier is om aan de Europese afspraken van de
MIP te voldoen.

Zelfs in progressieve media als De Correspondent wordt de MIP genegeerd. In een artikel van 1

https://economielinks.files.wordpress.com/2015/08/handelsbalanseneu.png
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augustus 2015 beschrijft economiecorrespondent Jesse Frederik een voorstel van econoom Keynes
voor een internationaal monetair stelsel (geïnspireerd door een plan dat de nazi’s presenteerden in
1940, aldus Frederik) dat de huidige crisis in de eurozone zou kunnen oplossen. Het Keynes-plan zou
namelijk de handelsbalansen in balans brengen via financiële sancties (in de vorm van negatieve
rentes) op landen met te grote handelsoverschotten.

“In het Keynes-plan zaten dus symmetrische prikkels ingebouwd:
iedereen moest uiteindelijk streven naar een handelsbalans van
om en nabij de nul. In Europa is nu het omgekeerde het geval:
aanpassing is verplicht voor de schuldenaar, maar vrijwillig voor
de schuldeiser. De schuldenaar moet zijn lonen verlagen,
bezuinigen en hervormen, de schuldeiser hoeft niets te doen.”

Weer wordt genegeerd dat er al afspraken bestaan over handelsbalansen die inmiddels al jaren
worden geschonden door Duitsland. “De schuldeiser hoeft niets te doen”, aldus Frederik. Maar de
overschotlanden moeten volgens de afspraken van de MIP nu al onder de grens van 6 procent blijven.

Cui bono?
Het is enigszins speculeren wie er daadwerkelijk baat heeft bij een handhaving van de MIP en wie

niet.
Als deze regels daadwerkelijk zouden worden gehandhaafd zouden overschotlanden mogelijk naar

een voor de hand liggend instrument grijpen om exportoverschotten terug te dringen; een flinke
loonstijging in de overschotlanden wat hun te sterke internationale concurrentiepositie zou
verlagen. Hiervoor pleiten economen als Flassbeck (zie eerder genoemde paper) al jaren en dit idee
lijkt steeds meer gehoor te krijgen. Zie ook de reportage “De prijs van de euro” waarin dit idee in
animatie wordt uitgelegd vanaf minuut 38.

Onder de verliezers van een loonstijging in overschotlanden bevindt zich de exportindustrie van
die landen. Ze zullen hogere loonkosten hebben en een slechtere concurrentiepositie (dat zou immers
het doel zijn van de loonstijging).

Bovendien zouden overheden van deze landen zwakker komen te staan in hun
onderhandelingspositie richting landen als Griekenland. Wanneer Europese burgers beseffen dat ook
overschotlanden medeplichtig zijn in het destabiliseren van de eurozone en Europese afspraken
overtreden, verliest hun harde opstelling richting Zuid-Europa aan legitimiteit. Een financiële sanctie
op basis van de MIP zou een grote symbolische waarde hebben en zodoende de geloofwaardigheid
van overschotlanden schaden.

Onder de begunstigden van een loonstijging in overschotlanden zijn verschillende partijen. De
binnenlandse bestedingen in overschotlanden stijgen door hogere lonen ten gunste van alle sectoren
die hiervan afhankelijk zijn, zoals het midden- en kleinbedrijf (het Keynesiaans recept).

http://www.radartv.nl/uitzending/archief/detail/aflevering/25-05-2015/de-prijs-van-de-euro/


Zuid-Europa zou de kans krijgen om hun export te vergroten, omdat een lagere concurrentiepositie
van overschotlanden hun concurrentiepositie verbetert (dat zou immers het doel zijn van de
loonstijging). Bovendien zouden hogere binnenlandse bestedingen in overschotlanden kunnen leiden
tot een hogere export van Zuid-Europa. Hun schuldproblemen zouden kunnen
verminderen. Uiteindelijk heeft de bevolking in Zuid-Europa hier baat bij als een hogere export de
werkgelegenheid stimuleert en economische groei de noodzaak om te bezuinigen op sociale
voorzieningen vermindert.

Maar zolang het publieke besef over de Macroeconomic Imbalance Procedure ontbreekt blijft de
politieke wil om deze te handhaven waarschijnlijk zwak. Zolang deze handhaving ontbreekt blijven
overschotlanden de eurozone destabiliseren, want tot dusver tonen de overschotlanden geen teken dat
ze zich vrijwillig zullen aanpassen.

De media zou het bestaan van de Macroeconomic Imbalance Procedure uitgebreid moeten
bespreken, inclusief de schending ervan door overschotlanden. De media zou bovendien ruimte
moeten bieden aan economen die stellen dat de MIP niet ver genoeg gaat. Economen die
fundamentelere oplossingen voorstellen.
Permalink: https://economielinks.wordpress.com/2015/08/11/duitsland-blijft-eurozone-
destabiliseren-door-strafbare-handelsoverschotten/
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Waarom onze economieën (helaas) groei nodig hebben. Lessen van vroegere
economen.

Dat voortdurende economische groei op een eindige planeet niet duurzaam is lijkt inmiddels een
breed besef.  Maar de vraag waarom ons economisch systeem groei nodig heeft wordt zelden
besproken. Hieronder een antwoord, door economen van vroeger.

Econoom Robert L. Heilbroner (1919 – 2005) in 1974. (Photo:
Waring Abbott/Getty Images)
Waarom heeft de economie groei nodig?

Een gebrek aan economische groei leidt niet alleen tot paniek in de samenleving, maar ook tot
zichtbare problemen in de reële economie; stijgende werkloosheid, lagere bestedingen en uiteindelijk
economische krimp. Stilstand lijkt een voedingsbodem voor achteruitgang, niet alleen voor het
bedrijfsleven maar ook voor normale mensen die werkloos raken en in een grotere economische
onzekerheid belanden.

Het is een opmerkelijke eigenschap van ons marktkapitalisme. Wat zit daar achter?
Het is een vraag die stapsgewijs te beantwoorden is met een blik op de geschiedenis van onze

economie en de geschiedenis van de economische wetenschap.
In het boek The Worldy Philosophers (1953) vatte de econoom Robert L. Heilbroner (1919 –

2005) de geschiedenis van het economisch denken samen. Heilbroner beschrijft hierin de levens van
de economen, hun economische inzichten en ideeën en plaatst het allemaal in de historische context.



Op een briljante manier legt hij de inzichten in fundamentele economische vraagstukken van
verschillende economen uit verschillende tijden naast elkaar. Dit artikel put voornamelijk uit dit
boek.

Een korte blik vooruit op de inhoud van de volgende 5 paragrafen:

1. Thomas Malthus (1766 – 1834) vermoedde dat problemen ontstaan wanneer men te veel spaart.
Onzin, zei David Ricardo (1772 – 1823), want spaargelden worden normaliter geïnvesteerd en
daarom ook uitgegeven.

2. De tijd van Keynes (1883 – 1956) en De Grote Depressie leverde enige bevestiging voor
Malthus.

3. Economische groei als voorwaarde voor het terugstromen van spaargelden als
(uitbreidings)investeringen in de economie

4. Wat voegt dit allemaal toe aan ons begrip van recentere ontwikkelingen (huizenzeepbellen en de
kredietcrisis van 2008)?

5. Dilemma’s voor (milieubewust) links; voortdurende economische groei is destructief op de lange
termijn maar een gebrek eraan creëert recessies en depressies.

 

1. De risico’s van (niet geïnvesteerde) spaaroverschotten

Kan de economie in de problemen komen doordat mensen te veel sparen? Dit vraagstuk werd de
afgelopen eeuwen door verschillende economen besproken, vertelt Heilbroner.

Het was volgens Heilbroner de econoom Thomas Malthus (1766 – 1834) die het probleem als
eerste aankaartte; wanneer te veel mensen te veel sparen worden niet alle geproduceerde goederen en
diensten verkocht. Dit kan in een paar denkstappen worden begrepen.

Ga er even vanuit dat al het inkomen van mensen wordt verdiend via de productie van goederen en
diensten. De waarde van de totale nationale productie is dan hetzelfde als het nationaal inkomen:

nationaal inkomen = nationale productie
Wanneer iedereen zijn/haar volledige inkomen besteed aan de consumptie van goederen en

diensten dan wordt de volledige nationale productie verkocht. In dat geval:
nationaal inkomen = totale bestedingen = nationale productie
Maar mensen geven niet 100% van hun inkomen uit. Mensen sparen een deel. In dat geval stroomt

een deel van het totale inkomen niet terug in de economische kringloop; niet alle geproduceerde
goederen ook verkocht kunnen worden. De totale consumptie is in dat geval kleiner dan de totale
productie:

totale bestedingen < nationale productie
Bedrijven blijven in dat geval met overschotten aan producten zitten die niet verkocht worden,



waardoor ze hun productie zullen terugschroeven en mensen ontslaan. Dit leidt vervolgens tot
recessies en werkloosheid (zie ook hier een toegankelijke uitleg van de economische kringloop en het
probleem van spaaroverschotten).

Malthus kaartte het probleem aan maar zijn argumentatie bleek niet waterdicht, legt Heilbroner uit.

“Dat bracht Malthus in verlegenheid. Evenals Ricardo was ook
hij overtuigd dat sparen uitgeven was – uitgeven voor industriële
doeleinden dan altijd. En toch…er moest iets zitten in dat idee
van hem – als hij het maar nauwgezet wist aan te duiden.” –
Robert L. Heilbroner

Econoom David Ricardo (1772 – 1823), tijdgenoot en goede vriend van Malthus, wist het eenvoudig
te weerleggen. Spaargelden, zei Ricardo, worden over het algemeen gebruikt voor nieuwe
investeringen in bedrijven – om nieuwe machines te kopen bijvoorbeeld – en spaargelden stromen
zodoende wel terug in de economische kringloop.

Het debat leek gewonnen door Ricardo.
In de woorden van Heilbroner zelf, op pagina 92 (het taalgebruik is wat oubollig omdat het een

wat oude vertaling is [1]):
“[Mathus] maakte zich zorgen over wat hij de ‘Algemene Verzadiging’ noemde: een toevloed van

waren, waarvoor geen kopers te vinden zouden zijn. Dat is niets nieuws voor ons, die ons leven lang
getobd hebben over depressies en crises. Maar Ricardo vond het idee de grootste dwaasheid. De
Engelse handel had weleens gestagneerd, maar daarvoor waren dan altijd aanwijsbare oorzaken
geweest: een bank-kracht, of een onverantwoordelijke speculatie, of een oorlog. Bovendien, en dat
was voor het mathematisch verstand van Ricardo veel belangrijker, kon de onmogelijkheid logisch
worden aangetoond. Dus was het uitgesloten, dat het ooit zou gebeuren.

Ricardo’s bewijs was ontdekt door een jonge Fransman genaamd J. B. Say. Say ging uit van twee
zeer eenvoudige stellingen. Ten eerste was hij overtuigd, dat het verlangen naar goederen onbegrensd
was […]. En niet alleen was deze behoefte onbeperkt, zo meenden Say en Ricardo, maar
de mogelijkheid hen te kopen was eveneens verzekerd. Want alles, wat geproduceerd wordt, kost iets
en die kostprijs was iemands inkomen. Of die kosten nu bestonden uit lonen, pacht of winst en wat
ook de prijs mocht zijn van een artikel, iemand moest het geld bezitten, om het te kopen. Hoe kon dan
ooit een algemene verzadiging ontstaan? De goederen waren er, de vraag ernaar bestond en de
inkomens om het te kopen waren ook aanwezig. Er moest heel wat gebeuren, wanneer de markt niet
vanzelf de klanten aantrok, die er nodig waren om haar leeg te kopen.

Maar hoewel Ricardo deze redenering als een evidente waarheid aanvaardde, dacht Malthus er
anders over. […] Zou het niet eens kunnen gebeuren, scheef hij, dat door het sparen de vraag naar
goederen kleiner werd dan de toevoer.

http://www.let.leidenuniv.nl/history/RES/Eco/hoofdstuk04/evhw04.html


Weer zeggen wij, mensen van de moderne tijd: dat was een zeer vruchtbare gedachte, die zeker
nader onderzoek waard was. Maar Ricardo verklaarde, kort en goed, dat dit onzin was. ‘De Heer
Malthus schijnt altijd weer te vergeten, dat sparen evenzeer een vorm van uitgeven is, als wat hij met
het woord ‘uitgeven’ bedoelt’ schrijft Ricardo in een critische notitie. Hij bedoelde, dat hij zich niet
kon voostellen, dat een man zich druk zou maken met het oppotten van geld, behalve om het weer te
gebruiken voor investering in de industrie en zo weer groter winst te maken.

Dat bracht Malthus in verlegenheid. Evenals Ricardo was ook hij overtuigd dat sparen uitgeven
was – uitgeven voor industriële doeleinden dan altijd. En toch…er moest iets zitten in dat idee van
hem – als hij het maar nauwgezet wist aan te duiden. Dat heeft hij echter nooit kans toe gezien.”

Ricardo leek het debat te hebben gewonnen, met de argumenten van Say als belangrijke munitie.
Spaargelden worden geïnvesteerd en stromen dus wél terug in de economie. Malthus kon niet
overtuigend uitleggen waarom dit niet altijd zou gebeuren.

Maar de realiteit van een eeuw later zou Malthus’ argument meer empirische
onderbouwing leveren.

2. De Grote Depressie & Keynes 

Heilbroner stelt dat er nog een hoop industriële ontwikkeling en tijd moest verstrijken voordat de
voorzichtige argumenten van Malthus scherper geformuleerd konden worden. Tijdens de Grote
Depressie van de jaren dertig werden de waarschuwingen van Malthus over spaaroverschotten
(oftewel, investeringstekorten) erg relevant.

Het verschil met het tijdperk van Malthus en Ricardo (18e/19e eeuw) was dat sparen inmiddels
niet meer een luxe was, alleen te veroorloven door een kapitalistische elite die hun eigen spaargelden
inderdaad meestal weer investeerden in hun eigen bedrijven, aldus Heilbroner. Door economische
groei was een steeds groter deel van de bevolking in staat om een deel van hun inkomen te sparen,
waardoor de rol van spaartegoeden in de economie veranderde.

Het risico hiervan, door Malthus al eerder vermoed, werd realiteit en erkend als oorzaak van de
Grote Depressie door econoom John Maynard Keynes (1883 – 1946) . Een groot deel van de
spaartegoeden werd niet geïnvesteerd en stroomde niet terug in de economie. De spaargelden
overtroffen het aantal investeringen:

S > I.
Omdat een deel van het gespaarde inkomen niet terugstroomde in de economie, werden niet alle

geproduceerde consumptie- en kapitaalgoederen verkocht. Bedrijven bleven daardoor met
overschotten zitten. Ze verlaagden hun productie en ontsloegen werknemers waardoor de
bestedingen nog verder daalden. Er ontstond een Keynesiaanse spiraal naar beneden met de Grote
Depressie als gevolg.

In de woorden van Heilbroner, op pagina 233:



“[O]mstreeks het begin van de negentiende eeuw waren de mensen die spaarden dezelfden die hun
gespaarde geld gebruikten. In de harde wereld van Ricardo en Mill kon vrijwel niemand zich
veroorloven iets opzij te leggen behalve de grootgrondbezitters en de kapitalisten, en al het geld, dat
zij bij elkaar wisten te krijgen werd meteen weer winstgevend belegd door aankoop van land of het
uitbreiden van fabrieken. Terecht werd sparen in die tijd aangeduid als ‘bezitsvermeerdering’, want
het was een medaille met twee zijden: aan de ene kant het bijeenbrengen van een zekere som geld,
aan de andere zijde het onmiddellijk gebruiken van dat geld, voor de aankoop van werktuigen of
gebouwen of land, waardoor opnieuw geld kon worden verdiend. Maar tegen het midden van de
negentiende eeuw begon de structuur van de economie te veranderen. De verdeling der rijkdom werd
beter en daardoor kwamen er hoe langer hoe meer mensen, die konden sparen. Tegelijkertijd werden
allerlei ondernemingen meer en meer gedepersonaliseerd: steeds meer werd er niet naar nieuw
kapitaal gezicht in de zakken van de eigenaar-ondernemer, maar in de spaarpotjes van vele naamlozen
die verspreid woonden over het gehele land. Vandaar dat sparen en investeren van elkaar gescheiden
werden – het werden afzonderlijke handelingen, verricht door afzonderlijke groepen mensen.

En daardoor ontstonden er in de economie moeilijkheden. Malthus kreeg tenslotte gelijk, hoewel
hij nooit enig vermoeden gehad heeft van de eigenlijke oorzaak.

Deze moeilijkheid is zo belangrijk – zo fundamenteel voor het hele probleem der depressie.”

3. Economische groei als voorwaarde voor S = I?

We hebben de volgende twee observaties gemaakt:
(1) wanneer spaartegoeden niet worden geïnvesteerd zal een deel van het verdiende inkomen niet

terugvloeien in de economie met een recessie tot gevolg
(2) het risico op zo’n spaaroverschot was in de tijd van Ricardo en Malthus (18e/19e eeuw)

minder significant dan in de tijd van Keynes (19e/20e eeuw) waarin “sparen en investeren van elkaar
gescheiden werden”.

Maar onder welke omstandigheden worden alle spaartegoeden wél volledig geïnvesteerd in de
economie en onder welke omstandigheden niet?

In theorie zouden alle spaartegoeden geïnvesteerd kunnen worden ondanks het feit dat, zoals
Heilbroner zegt, “sparen en investeren van elkaar gescheiden werden” in de 19e en 20e eeuw.
Spaartegoeden van werknemers kunnen immers via banken en pensioenfondsen (de financiële sector)
uitgeleend worden aan het bedrijfsleven voor hun investeringen. De financiële sector is de schakel
tussen spaarders en leners. Wanneer via de financiële sector elke gespaarde euro terugvloeit in de
economie in de vorm van een investering geldt alsnog: S = I.

“Het zakenleven heeft alleen geld nodig voor de uitbreiding van
het bedrijf” – Robert L. Heilbroner



Maar onder welke omstandigheid gebeurt dat? Een gezonde economische groei zou helpen.
Heilbroner wijst erop dat alle spaargelden alleen volledig worden geïnvesteerd wanneer

bedrijven zich uitbreiden – wanneer ze aan uitbreidingsinvesteringen doen. Heilbroner op pagina
235:

“[A]ls onze besparingen opgenomen en uitgegeven worden door zakenlieden, worden zij opnieuw
omgezet in iemands loon, salaris of winst. Maar – let op dit vitale feit – ons spaargeld stroomt niet
automatisch door dat kanaal. Het zakenleven heeft, als alles normaal gaat, geen behoefte aan dit
spaargeld om zijn zaken voort te zetten; in het budget is reeds op geld daarvoor gerekend, de onkosten
worden uit de winst op de producten bestreden. Het zakenleven heeft alleen geld nodig voor
de uitbreiding van het bedrijf; want de gewone winst is meestal niet groot genoeg om voldoende
kapitaal voor de bouw van een nieuwe fabriek te fourneren, of voor een belangrijke uitbreiding van
het machinepark.”

Alleen wanneer bedrijven de noodzaak zien om hun productie uit te breiden met
uitbreidingsinvesteringen, hebben bedrijven extern krediet nodig. Voor het in stand houden van het
huidige niveau van productie kunnen bedrijven hun werkzaamheden prima zelf financieren vanuit hun
huidige winsten, aldus Heilbroner. Zonder uitbreidingsinvesteringen blijven spaargelden daarom
ongebruikt liggen in de financiële sector: S > I.

Mij lijkt het aannemelijk dat bedrijven vooral uitbreidingsinvesteringen doen wanneer er sprake is
van economische groei (deze conclusie trekt Heilbroner zelf niet expliciet). Zonder reële
economische groei blijven bedrijven op het huidige niveau produceren en is er geen sprake van
uitbreiding.

“Als ons spaargeld niet geïnvesteerd wordt in de uitbreiding van
ondernemingen […] Daarin nu bestaat het gevaar voor een
depressie.” – Robert L. Heilbroner

Hierbij spelen verwachtingen van investeerders ook een rol. Wanneer investeerders pessimistisch
zijn over toekomstige economische groei zullen ze minder investeren, want, zoals Keynes zei,
investeringsbeslissingen hangen af van de onzekere voorspellingen van investeerders (de animal
spirits).

Kortom: zonder economische groei of zonder de verwachting van economische groei
blijven spaargelden ongebruikt liggen in de financiële sector, met als gevolg een recessie. Het totale
verdiende inkomen ( = totale productie) stroomt in dat geval niet volledig terug in de economische
kringloop, waardoor de totale bestedingen lager zijn dan de totale productie. Bedrijven blijven met
overschotten van producten zitten die ze niet hebben kunnen verkopen, waardoor ze de productie
terug zullen schroeven, werknemers ontslaan, etcetera.

In de woorden van  Heilbroner’s conclusie, op pagina 236:



“Daarin nu bestaat het gevaar voor een depressie. Want als ons spaargeld niet geïnvesteerd wordt
in de uitbreiding van industriele ondernemingen moeten onze inkomens naar beneden gaan. Wij
zouden dan in een neerwaartse spiraal terechtkomen als wanneer wij onze besparingen hadden
bevroren door ze op te potten.”

Een gebrek aan economische groei leidt dus niet tot stilstand maar achteruitgang; een recessie of
depressie.

4. Dalende groei, huizenzeepbellen en de kredietcrisis

Terug naar recentere economische ontwikkelingen.
In een eerder artikel refereerde ik naar de Griekse econoom Costas Lapavitsas en de Nederlandse

econoom Dirk Bezemer die allebei erop wijzen dat in Westerse economieën, in de decennia voor de
crisis van 2008, een steeds kleiner percentage van totale bankleningen richting het bedrijfsleven
stroomde (voor investeringen in hun productie) en een steeds groter percentage naar huishoudens (in
de vorm van hypothecaire leningen bijvoorbeeld).

“In mijn onderzoek vind ik dat in de meeste westerse economieën de kredietverlening sterk
verschoven is richting huishoudens”, aldus Bezemer.

Bezemer legt in
een video uit dat ook in Nederland de kredietverstrekking van banken is verschoven van het
bedrijfsleven naar huishoudens.
Een oorzaak hiervan lijkt te zijn dat bedrijven simpelweg minder leningen nodig hadden. In de
woorden van Lapavistas in één van zijn lezingen over de economie van de VS (29:05):

“What you see beyond the shadow of a doubt is that big business

https://economielinks.wordpress.com/2015/07/14/marx-in-the-middle/
https://www.groene.nl/artikel/geld-als-water
https://www.youtube.com/watch?v=F_7HIxCg4is
https://www.youtube.com/watch?v=3KvVBQrq7ys


finances investment on a net basis through retained profits. There
is no reliance on external funds for that. And actually what you
see in the United States towards the beginning of this century is an
incredible accumulation of funds above investment. Basically US
corporates are sitting on enormous piles of money which they are
not investing”.

Grote bedrijven in de VS konden hun productie dus prima financieren vanuit hun eigen winsten. Het
suggereert dat er weinig spectaculaire uitbreidingsinvesteringen werden gemaakt.

Daarnaast is er de afgelopen decennia sprake van een daling in de economische groei, wereldwijd
en ook in de VS, zoals onderstaande trend laat zien. Het einde van de ‘Golden Age of
Capitalism‘ (ca. 1945 – 1971) wordt vaak gezien als een keerpunt in de economische groei.

Bron: Trading Economics
Is zelfs een lage groei, niet eens gebrek aan groei maar een lage groei, een voedingsbodem geweest
voor de recessie van 2008? De mogelijke oorzaak-gevolg keten ziet er dan als volgt uit:

→ daling van economische groei
→ minder uitbreidingsinvesteringen door bedrijven
→ minder kredietverstrekking van banken aan bedrijfsleven
→ banken zoeken alternatieve bestemming voor spaargelden
→ meer kredietverstrekking aan huishoudens (hypotheken)
→ een speculatieve huizenzeepbel ontstaat en knapt
→ kredietcrisis van 2007-08

5. Dilemma’s voor (milieubewust) links

https://en.wikipedia.org/wiki/Post%E2%80%93World_War_II_economic_expansion
http://www.tradingeconomics.com/united-states/gdp-growth


Het lijkt erop dat ons economisch stelsel ons stevige economische groei dicteert, op straffe van grote
instabiliteit, werkloosheid en recessie.

In zo’n economisch stelsel bevinden de tegenstanders van economische groei zich in een moeilijke
positie in het publieke debat. Zij wijzen op de lange termijn kosten van economische groei
(klimaatverandering en ecologische catastrofes) maar kunnen niet ontkennen dat de korte termijn
kosten van een gebrek aan economische groei gigantisch zijn. Het is een dilemma voor links, dat
zowel voor de korte termijn belangen van mensen wil opkomen als voor de lange termijn belangen
van mens, milieu en ontwikkelingslanden (die op de korte termijn al lijden onder klimaatverandering
en andere ecologische gevolgen van economische groei).

Het betekent dat degenen die tegen voortdurende economische groei zijn (om legitieme redenen
zoals klimaatverandering en andere ecologische problemen) niet alleen de economische groei als een
soort geloofsovertuiging moeten beschouwen en bekritiseren, maar dat deze critici ook de
fundamenten van onze economische kringloop, waaruit de noodzaak van economische groei ontstaat,
ter discussie moeten stellen.

___________________
[1] Robert L. Heilbroner (1953). De Filosofen van het Dagelijks Brood. (Vertaling uit Engels

door J. E. Kuiper). Muusses Groningen. 
Permalink: https://economielinks.wordpress.com/2015/07/31/waarom-onze-economie-groei-nodig-
heeft-wat-zeiden-de-vroegere-economen/

https://economielinks.wordpress.com/2015/07/31/waarom-onze-economie-groei-nodig-heeft-wat-zeiden-de-vroegere-economen/
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De economische modellen waarmee de crisis wél voorspeld werd

In 2010 wees de Nederlandse econoom Dirk Bezemer erop dat sommige economen de crisis wél
aan zagen komen. Dankij economische modellen die, in tegenstelling tot de mainstream
modellen van centrale banken, wél rekening houden met de rol van de financiële sector en
schulden.

De Britse koningin Elizabeth II vroeg in november 2008 aan de Centrale Bank: “why did nobody
notice?”. Oftewel, waarom zagen alle economen van de centrale planbureaus, statistiekbureaus en
centrale banken de economische crisis niet aankomen?

Sindsdien leeft in de publieke opinie het idee dat ‘de economen’ de crisis niet aan zagen komen.
Maar ‘de economen’ zijn in werkelijkheid een divers gezelschap met vele verschillende economische
scholen en verschillende theorieën en modellen.

Econoom Dirk Bezemer (Rijksuniversiteit Groningen) publiceerde in 2010 een paper [1] waarin
hij ontkrachtte dat de crisis niet te voorzien was en wees op de economen die de crisis wél aan zagen
komen. Ze gebruikten postkeynesiaanse modellen die, in tegenstelling tot de economische modellen
van centrale banken en planbureaus, wél rekening hielden met de rol van de financiële sector en de
rol van schulden.

Het waren economische kringloopmodellen, vergelijkbaar met de economische kringloop die je je
misschien nog van de middelbare school herinnert. Het zijn modellen die uitgaan van de economie als
een kringloop waar geld doorheen stroomt als bloed door een lichaam. Zo is te analyseren hoe het
geld vanuit huishoudens, de overheid en het buitenland naar het bedrijfsleven stroomt in de vorm van
consumptie, overheidsuitgaven en export.

Bron:

https://economielinks.wordpress.com/2014/11/13/economie-geen-tweestromingenstelsel/
http://www.academia.edu/9605469/Understanding_financial_crisis_through_accounting_models
https://economielinks.files.wordpress.com/2015/07/kringf.gif


http://www.let.leidenuniv.nl/history/RES/Eco/hoofdstuk04/evhw04.html
Het is in feite een boekhoudkundige blik op de economie, aldus Bezemer, die pleit voor een
accounting of economics. Het zijn ‘flow of funds’ modellen waarmee je simpelweg kijkt naar de
geldstromen tussen de verschillende actoren van de economie (consumptie, besparingen,
overheidsuitgaven, investeringen, leningen, import/export) en ook naar de balansen van deze actoren
(de hoeveelheid schulden en bezittingen van huishoudens, bedrijven en overheid).

Met deze modellen is bovendien vast te stellen wanneer er een evenwicht of onevenwicht ontstaat
in de economische kringloop. Het is bijvoorbeeld een ‘boekhoudkundige identiteit’ dat de tekorten en
overschotten van de verschillende actoren in de kringloop bij elkaar opgeteld gelijk zijn aan nul. De
econoom Hyman Minsky (1919-1996) – één van de bekendste crisisexperts (bekend van de financial
instability hypothesis) – baseerde zijn hele analyse op boekhoudkundige identiteiten, aldus Bezemer.

Met deze modellen werd volgens Bezemer ook voorzien dat er onevenwichtigheden in de
economie bestonden en de economische groei van de VS niet duurzaam was. Volgens Bezemer hebben
verschillende economen voorafgaand aan de kredietcrisis van 2007-08 met flow-of-funds modellen
de crisis voorspeld, zoals Dean Baker, Michael Hudson, Steve Keen en Wynne Godley.

Godley voorzag al in 2000 dat de economische groei van de VS, gebaseerd op de groei van
schulden, niet duurzaam was. In een paper wezen Godley & Wray (2000) erop dat de economische
groei van de VS sterk afhankelijk was van de groei van economische schulden en de winsten die
voortkwamen uit stijgende vastgoedprijzen (de huizenzeepbel). Toen de huizenprijzen begonnen te
dalen in 2006 voorspelde Godley dat een recessie zou ontstaan ergens voor 2010.

http://www.let.leidenuniv.nl/history/RES/Eco/hoofdstuk04/evhw04.html
http://www.jstor.org/stable/4227541?seq=1#page_scan_tab_contents


Bron: Michael Hudson (2007). Zie ook Michael Hudson (2006)
Ondertussen was de OECD nog optimistisch. Zelfs drie maanden voor de kredietcrisis begon in
augustus 2007, voorspelden ze in hun World Economic Outlook een soepel herstel en een banengroei
en dalende werkloosheid in de OECD economieën. De belangrijkste reden dat de OECD en centrale
banken de crisis niet voorzagen is dat hun neoklassieke evenwichtsmodellen geen prominente rol
geven aan de financiële sector en schulden.

Hun ingewikkelde modellen mogen dan wel honderden variabelen bevatten, aldus Bezemer, maar,
zoals Keynes al zei, het is ‘beter om ongeveer gelijk te hebben dat het precies fout te hebben’ (it
is ‘‘better to be roughly right than precisely wrong”).

Het lijkt voor de hand liggend om de economie te bekijken op de boekhoudkundige manier als een
economische kringloop, en veel economen uit de geschiedenis deden dit ook, aldus Bezemer – van
Quesnay tot Marx, van Schumpeter tot Minsky. Dat met deze modellen ook door huidige economen de
crisis voorzien kon worden, bewijst dat ze een prominentere plaats verdienen in de economische
wetenschap, aldus Bezemer.

Maar Bezemer is hier pessimistisch over. De ‘flow of funds’ modellen zijn namelijk tegenstrijdig
met de aannames achter de general equilibrium modellen van de dominante, neoklassieke economie.
En die dominante school weet hun grenzen goed te beschermen, aldus Bezemer. Sinds de opmars van

https://economielinks.files.wordpress.com/2015/07/mhf3.jpg
http://www.americasbubbleeconomy.com/?p=96
http://michael-hudson.com/wp-content/uploads/2010/03/RoadToSerfdom.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Organisatie_voor_Economische_Samenwerking_en_Ontwikkeling


de neoklassieke economie in de jaren tachtig werden de onderzoeksinstituten die deze modellen
gebruikten opgeheven en raakten de economen die deze modellen gebruikten verspreid over
verschillende universiteiten. Er is volgens Bezemer zelfs een ware wetenschappelijke revolutie om
deze modellen weer een plek te geven in de economische wetenschap:

“Success to the Post-Keynesians would amount to nothing less
than a scientific revolution in economics, where the field would
let go of core mainstream principles such as multi-market
equilibrium, individual optimization and the analytical equality of
real and nominal variables. Kuhn (1962) has shown how rare
scientific revolutions really are, and how successful ‘normal
science’ is in defending the reigning paradigm by drawing up
‘protective belts’: marginal changes in its models accommodating
some aspects of the rival paradigm without affecting its core
theories.”

_________________________
[1] Dirk J. Bezemer (2010). “Understanding financial crisis through accounting models”.

Accounting, Organization and Society 35 (2010) 676-688
Permalink: https://economielinks.wordpress.com/2015/07/27/de-economische-modellen-waarmee-
de-crisis-wel-voorspeld-werd/
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‘Marxistische economie omvat inzichten van Keynesianen én neoliberalen’

Marx was in zijn politieke opvatting radicaal-links, maar zat in zijn economische analyse tussen
Keynes en de neoliberalen, aldus de marxistisch econoom David Laibman. In dit artikel,
aandacht voor een marxistisch perspectief op economische crises.

Er zijn sinds de financiële en economische crises van 2008 ontzettend veel verklaringen voor
gegeven. FED baas Alan Greenspan zei dat er een flaw zat in één van zijn economische modellen,
Joris Luyendijk wijst naar de perverse prikkels in de financiële sector, de Australische econoom
Steve Keen en Nederlandse econoom Dirk Bezemer wijzen op de hoge schuldenberg en Robert Reich
legde uit dat inkomensongelijkheid en het gebrek aan voldoende consumptie de wortel van het kwaad
is in de documentaire “Inequality for All” (zie youtube).

Uit: Inequality for All,
2014 (youtube, 6:40). De inkomensongelijkheid in de VS was in 1928, vlak voor de Grote Depressie,
vergelijkbaar met de inkomensongelijkheid in 2007, vlak voor de crisis van 2008.
Ondertussen wordt de marxistische economie, en haar uitleg van de crisis, vrijwel volledig
genegeerd door zowel de media als de economiefaculteiten. Mijn vermoeden is dat deze uitsluiting
eerder voortkomt uit politieke taboes dan wetenschappelijke argumenten – de associatie van het m-
woord met radicaal-linkse systeemkritiek. Karl Marx schreef immers naast analyses van het
kapitalisme ook anti-kapitalistische pamfletten voor het communisme.

Jammer, want het is een al 1,5 eeuw bloeiende tak van economische analyses en mogelijk erg

http://keenomics.s3.amazonaws.com/debtdeflation_media/2012/07/CrisisIn1000WordsOrLess.pdf
http://www.rug.nl/news/2013/06/130625debtseries
https://www.youtube.com/watch?v=UxADtyzvjJk
https://www.youtube.com/watch?v=UxADtyzvjJk


waardevol voor ons begrip van economische crises. Want uiteindelijk was het boek Das Kapital van
Marx vooral dat: een analyse van het kapitalisme, niet een pamflet voor of blauwdruk van het
communisme.

Ik zeg ‘mogelijk erg waardevol’, want keihard, onbetwist bewijs voor marxistische theorieën ben
ik nog niet tegengekomen (maar ik ben dan ook geen expert). Hoewel er empirische data wordt
gepresenteerd als bewijs voor de marxistische economie, worden deze cijfers ook weer betwist,
vaak binnen de marxistische economie zelf (want, nogmaals, daarbuiten worden ze vrijwel volledig
genegeerd). Ook de marxistische theorie wordt betwist en wel eens beticht van een gebrek aan
interne consistentie.

Maar of de marxistische economie op basis van deze wetenschappelijke redenen wordt uitgesloten
is te betwijfelen, want om dezelfde redenen zouden de ‘mainstream’ (neoklassieke) scholen
uitgesloten kunnen worden. Hun empirische data en theorieën worden immers ook continu ter
discussie gesteld. Denk aan de aannames van rationaliteit in economische beslissingen, de homo
economicus en de efficiëntie van marktwerking die sterk ter discussie staan, vooral sinds de
economische crisis. Tot dusver nog geen reden om alle neoklassieke economische wetenschap
volledig overboord te gooien! En terecht.

Kortom, de uitsluiting van de marxistische economie lijkt eerder politiek gemotiveerd dan
wetenschappelijk.

Marx: politiek radicaal-links, economisch in het midden
In het politieke spectrum ligt Marx natuurlijk radicaal-links, want bepleitte de afschaffing van het

kapitalisme. Maar waar ligt zijn economische analyse in het economische spectrum?
In het midden, zegt een vooraanstaande marxistische econoom, David Laibman: tussen de

Keynesianen en de neoliberale supply side economen (zijn lezing hier, vanaf minuut 31:40).
Keynesianen benadrukken het belang van voldoende consumptie voor economische groei en

werkgelegenheid, voldoende effectieve vraag, en focussen dus op de demand side van de economie.
De Keynesiaanse recepten om uit de crisis te komen zijn erop gericht de consumptie te stimuleren.
Bijvoorbeeld door de overheidsuitgaven te vergroten en te investeren in infrastructuur. Veel
Keynesianen pleiten daarnaast voor een nivelleringspolitiek om inkomens te herverdelen naar
degenen die het uitgeven: de lagere inkomensklassen. Een miljardair gaat immers niet overbodig veel
auto’s of villa’s kopen, en consumeren een relatief laag percentage van hun inkomen vergeleken met
lagere inkomensklassen. Voor de allerarmsten is sparen een luxe. Kortom, als een groot deel van het
inkomen in handen is van de rijksten, gaat een kleiner percentage van het totale inkomen naar
consumptie. Nivellering verschuift inkomen naar degenen die het uit zullen geven. Econoom Ewald
Engelen zei op een vakbondsbijeenkomst van FNV dat de redding van Nederland bij de vakbeweging
ligt, omdat hogere lonen de consumptie en de economie gaan redden. Dat is een Keynesiaans geluid.

Nivellering, hogere lonen en stijgende overheidsuitgaven → Meer consumptie → meer afzet →
meer productie → meer werkgelegenheid → meer consumptie

https://www.youtube.com/watch?v=2kayI97T20w
https://www.youtube.com/watch?v=YIEPRfZ4qPk


Nee, zeggen desupply side economen. Niet iedereen is dan blij zeggen de neoliberalen, met de
boeken van de supply-side economen in hun hand. Een crisis is het gevolg van slechte
concurrentieposities van bedrijven, omdat lonen te hoog zijn, arbeidsmarkten te rigide en belastingen
op het bedrijfsleven te hoog. In zo’n klimaat gaan bedrijven niet investeren, want investeringen zijn
niet lucratief genoeg. Dat is het probleem dat opgelost moet worden. Je moet de winstgevendheid van
bedrijven boosten, en die gaat juist achteruit bij een Keynesiaans beleid van hogere lonen en
nivellerende belastingen. Griekenland (om een actueel voorbeeld te nemen) moet hun arbeidsmarkt
liberaliseren en lonen verlagen, zodat investeringen weer beloond worden met gezonde winsten. Dan
komen de banen terug en daalt de werkloosheid. Het beleid van de Troika richting Griekenland, dat is
typische supply-side economie. De oplossing ligt niet bij de consumptie (demand), maar bij de
productie (supply).

Liberaliseer de arbeidsmarkt, verlaag de lasten van bedrijven → concurrentieposities verbeteren
→ stijging van investeringen en productie → stijging van werkgelegenheid en consumptie

Marxisten zeggen: jullie hebben allebei gelijk, de waarheid ligt in het midden, aldus David
Laibman. Want enerzijds moeten de winstmarges (de winstvoet) niet te laag zijn, want het kapitalisme
draait op winsten – zonder gezonde winsten geen investeringen, en zonder investeringen ontstaan
economische crises. Anderzijds moet de winst wel gerealiseerd kunnen worden en dat kan alleen als
bedrijven hun producten kunnen verkopen, waarvoor voldoende consumptie nodig is, waarvoor
huishoudens voldoende koopkracht moeten bezitten. Ergo, als de winstquote, het deel van het totale
inkomen dat als winsten verdiend wordt, te hoog is, blijft er onvoldoende inkomen over voor de
huishoudens die hun inkomen consumeren. Oftewel, het belang van een gezonde effectieve
vraag wordt door marxisten niet ontkend.

Wat dat betreft is er gelijkenis met zowel supply-side economie als Keynesianisme. Marxisten
staan hiermee in feite tussen Keynesianen en de neoliberale supply-side economen in, wat betreft hun
economische analyse, volgens David Laibman. Ze erkennen beide risico’s in het kapitalisme; het
risico van een te lage winstgevendheid bij te hoge lonen en het risico van een te lage effectieve vraag
bij te lage lonen. Zie de wiskundige uitleg van Laibman’s argument hier, vanaf minuut 31:40.

That’s it?
Nee, dat is niet alles. Marxistische economie onderscheidt zich onder andere van de supply-side

economie en Keynesianisme door erop te wijzen dat er situaties mogelijk zijn waarin de recepten van
beiden niet zullen werken, omdat de winstgevendheid van bedrijven op geen enkele manier te
herstellen is. Noch een stijging van de effectieve vraag, nog een stijging van de winstvoet, kan de
economie dan uit een crisis halen, aldus Laibman.

Wat blijkt; de marxistische economie heeft een totaal eigenzinnige verklaring voor economische
crises.

TRPF
Het is een theorie die Marx beschreef in deel drie van Das Kapital en waarover al 1,5 eeuw

https://www.youtube.com/watch?v=2kayI97T20w


discussie is over of die klopt of niet (vooral binnen de marxistische economie zelf). De theorie is
ontkracht, bewezen, genuanceerd, opnieuw geformuleerd en de discussie duurt nog voort tot de dag
van vandaag.

Het is de tendency of the rate of profit to fall  (TRPF), de tendens van de dalende winstvoet,
waarin de verklaring voor economische crises zou liggen.

Dat betekent dat over de lange termijn, gedurende de totale levensloop van het kapitalisme, de
gemiddelde winstmarges van bedrijven dalen. De reden hiervoor ligt in ontwikkelingen in de
productiekant van de economie:

Bedrijven investeren normaliter in kapitaal om efficiënter en goedkoper te kunnen produceren dan
hun concurrenten, met meer machines en minder arbeid. In de dagelijkse competitie van de markt zien
alle bedrijven zich genoodzaakt dit te doen, om hun concurrentiepositie te beschermen.  Op de lange
termijn stijgt dan de verhouding tussen kapitaal en arbeid in bedrijven (meer machines, minder
arbeiders). Maar zo schieten ze zichzelf in de voet, want hierdoor dalen de winstmarges voor
iedereen. In de theorie van Marx (de labour theory of value oftewel de arbeidswaardetheorie)
komen winsten alleen voort uit de exploitatie van arbeid en niet uit kapitaal. Een stijgende
kapitaal/arbeid verhouding in de productie verlaagt dan de gemiddelde winstmarge.

Cijfers van economen als Carchedi & Roberts (zie ook de blog van Roberts) zouden tonen dat die
winstmarge in de twintigste eeuw inderdaad is gedaald (hoewel dit soort bewijs sterk ter discussie
staat, ook in de marxistische economie zelf).

De eerste grafiek, een marxistische maat van de winstvoet, laat zien dat de winstvoet in de VS
inderdaad is gedaald sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog (de blauwe lijn gebaseerd op
current costs van kapitaal, de rode lijn gebaseerd op historical costs van kapitaal). Oftewel, er is
inderdaad een lange termijn daling in de winstvoet, wat helemaal overeenkomt met de TRPF theorie.

De tweede grafiek laat zien dat er een negatieve relatie is tussen de winstvoet en de verhouding
tussen kapitaal en arbeid in de productie, wat helemaal overeenkomt met de TRPF theorie (de rode
lijn laat de verhouding tussen kapitaal en arbeid zien oftewel de organic composition of capital, de
roze lijn toont de winstvoet). De winst daalt in periodes dat de kapitaal/arbeid verhouding stijgt, en
vice versa.

https://thenextrecession.files.wordpress.com/2013/12/the-long-roots-of-the-present-crisis.pdf
https://thenextrecession.wordpress.com/


Uit Roberts 2011
Uiteindelijk leidt de TRPF tot economische crises in het kapitalisme, omdat winst het fundament van
het systeem is. Zonder gezonde winstmarges, geen investeringen, zonder investeringen, geen groei,
zonder groei, economische crises, hoge werkloosheid, en sociale ellende. Wat marxistische
economen als Robert, Carchedi of Andrew Kliman stellen is dat de oorzaak van verschillende crises
in een dalende wintvoet te vinden is; een dalende winstvoet leidt tot lagere investeringen, leidt tot
werkloosheid en crisis. Het fundamentele probleem ligt, aldus Roberts, bij de winstvoet, niet de
consumptie, zoals Keynesianen stellen.

De TRPF theorie stelt overigens niet dat de gemiddelde winstvoet in een nette rechte lijn daalt
over de eeuwen. Het is een lange termijn trend, maar de échte winstvoet kan in de realiteit van de
trend afwijken door verschillende redenen (de counter-tendencies in marxistisch jargon). In sommige

https://thenextrecession.files.wordpress.com/2011/10/the-profit-cycle-and-economic-recession.pdf


periodes kan de winstvoet omhoog gestuwd worden, door bijvoorbeeld nieuwe technologische
innovaties waardoor tijdelijk grote winsten te behalen zijn door de pioniers – totdat concurrentie
deze winsten weer verlaagt. Of de winstvoet stijgt door een neoliberaal beleid van privatiseringen en
loonmatiging en toenemende financiële speculatie (zoals sinds de jaren tachtig in Westerse
economieën) – totdat de loonmatiging tegen politieke grenzen aanloopt en speculatieve zeepbellen
knappen.

Het resultaat is een boom-bust-boom cyclus zoals we die zien in onze economieën – periodes van
crises en groei volgen elkaar op. De TRPF zegt slechts dat de tendens van een dalende winstvoet er
altijd is, en dus het risico op economische crises ook.

Uit Roberts
2012
Banken

En waar zijn banken dan in dit hele verhaal? Begon de economische crisis niet door een
bankencrisis in 2008? Lehman brothers, ABN, Icesave, etcetera – grote banken die in de problemen
kwamen en gered werden door overheden.

De financiële crisis was het symptoom, zeggen Carchedi & Robert, van een voedingsbodem die
gecreëerd werd door de TRPF (de dalende winstvoet). De kredietcrisis was eerder de katalysator
dan de aansteker.

“It is common opinion that financial crises are the cause of the
crises in the ‘real’ economy simply because the former seem to
precede the latter. However, while the ARP [average rate of
profit] in the productive sectors began its long descent right after

https://thenextrecession.wordpress.com/2012/09/12/crisis-or-breakdown/


WWII, the first financial (stock market) crisis erupted only in
1973-74. If falling profitability in the productive sectors preceded
the emergence of the first financial crash by a quarter of a century,
the former must have been the breeding ground of the latter. From
that point on, financial crises have become a recurrent feature of
the economic landscape. In spite of the different triggers, their
recurrence shows that there must be a common cause. This is the
constantly deteriorating profitability in the productive sectors.” –
Carchedi, 2012 (14:00)

Financiële speculatie was volgens hun versie van onze economische geschiedenis een reactie op een
dalende winstvoet. Zoals de marxistische econoom Andrew Kliman zegt, (zie deel 1, deel 2 en deel 3
van zijn presentatie), kan de opbouw van schulden de winstvoet een periode kunstmatig hoog houden.
Banken zorgen hiervoor door bijvoorbeeld subprime hypotheken te verstrekken en speculatieve
zeepbellen in de huizenmarkt te creëren. Maar dit kan een crisis slechts uitstellen, niet voorkomen.
Zeepbellen knappen, en onderliggende zwaktes van de economie komen uiteindelijk naar boven.

Uit Kliman 2010. Een
stijgende schuldopbouw in de Amerikaanse economie, vanaf circa 1980, vooral door
hypotheekschulden maar ook in nonfinancial businesses
Zie ook Dirk Bezemer’s analyse van de groei van de financiële sector, of die van de Griekse
marxistische-keynesiaanse econoom (en Syriza-lid) Costas Lapavitsas. Beiden wijzen erop dat
banken zich sinds de jaren tachtig steeds meer zijn gaan richten op huishoudens als klanten in plaats
van het bedrijfsleven, vanwege een zwakke vraag vanuit bedrijven naar krediet voor
bedrijfsinvesteringen. Banken konden hun nodige investeringen steeds vaker prima vanuit hun eigen

https://www.youtube.com/watch?v=f5B1SllKmWg
https://www.youtube.com/watch?v=fhCecuZGKss
https://www.youtube.com/watch?v=3kJaD_xiTCA
https://www.youtube.com/watch?v=GJO_WD0ffWQ
https://www.youtube.com/watch?v=fhCecuZGKss
http://www.rug.nl/news/2013/06/130625debtseries
https://www.youtube.com/watch?v=3KvVBQrq7ys


winsten financieren, aldus Lapavitsas. Een stijgend percentage van bankleningen ging naar
huishoudens (hypotheken) in plaats van de ‘productieve economie’. De cijfers hierover:

Zie in deze grafiek van Lapavitsas dat het percentage van bankleningen in de VS dat naar het
bedrijfsleven ging (de roze lijn van C&I, oftewel commercial & industrial loans) daalde terwijl het
percentage dat naar huishoudens ging (de donkerblauwe lijn van household mortgages) enorm steeg.

Uit Lapavitsas 2014.
En vergelijkbare cijfers voor Nederland, van Bezemer:

Uit Bezemer 2013, Debt
episode 2: how bubbles grow (3:08)
Zie in de grafiek hieronder van Lapavitsas dat sinds de jaren tachtig een groeiend percentage van de
totale winsten in de VS door de financiële sector gemaakt werd in plaats van de reële economie.

http://www.slideshare.net/usilive/costas-lapavistas-presentation-to-iss14
http://www.rug.nl/news/2013/06/130625debtseries


Winsten van banken die dus voor een steeds groter deel op huishoudelijke schulden gebaseerd waren
– een huizenzeepbel – en niet op investeringen en winstgevendheid in de ‘reële economie’.

Uit Lapavitsas 2014
Het was een kunstmatige winstgevendheid door financiële speculatie die de crisis uitstelde, en de
financiële crisis bracht daar een einde aan. Maar de onderliggende oorzaak was de TRPF, aldus
Robert & Carchedi – een winstvoet die al decennia, sinds WWII, dalende was.

Een marxistisch recept?
Wat is het marxistische recept om uit de crisis te komen? Socialisme is vaak een ideologische

wens, maar marxistische economen bespreken ook wat er theoretisch mogelijk is als oplossing voor
de crisis binnen het bestaande kapitalisme.

Daarover is geen duidelijke consensus onder marxistische economen, want onderling is er
discussie over de echte oorzaak van crises en zijn er verschillende interpretaties van het werk van
Marx. Er zijn marxisten die ontkennen dat de tendency of the rate of profit to fall nog relevant is, en
wijzen op het werk van Nobuo Okoshio en Okishio’s theorem waarmee deze tendens al wiskundig
ontkracht zou zijn (David Laibman). Andere marxistische economen zeggen dat Okishio’s theorem de
TRPF theorie niet ontkracht heeft en stellen dat deze theorie ook huidige crises verklaart (Roberts,
Carchedi, Kliman). Sommige marxistische economen benadrukken dat elke crisis zo haar eigen
oorzaken heeft en er niet één oorzaak zoals de TRPF ten grondslag ligt aan alle crises (David
Harvey).

In hun oplossingen verschillen economen dan ook onderling. Er zijn marxistische economen die

http://www.slideshare.net/usilive/costas-lapavistas-presentation-to-iss14
https://en.wikipedia.org/wiki/Okishio%27s_theorem


pleiten voor een Keynesiaanse politiek en stellen dat dit ook de crisis van de jaren 30 oploste
(Richard Wolff, nog niet eerder genoemd maar een rijzende ster in de publieke opinie van de VS,
maar ook de marxistisch/keynesiaanse economen van de Griekse Syriza-regering zoals Yanis
Varoufakis).

Het zijn de meer ‘orthodoxe’ marxistische economen (zoals Roberts, Carchedi of Kliman soms
gezien worden in marxistische kringen) die stellen dat het Keynesiaanse beleid de winstgevendheid
zou schaden en de economische crisis niet structureel oplost – hoewel ze een Keynesiaans pro-arbeid
beleid van nivellering, hogere lonen en minder bezuinigingen om politieke en morele redenen wel
steunen.

Carchedi 2012 (21:03)
Dat is opvallend, want ‘links’ staat meestal vooraan, met de boeken van econoom Keynes in de hand,
om te betogen dat nivellering en overheidsinvestering niet alleen moreel rechtvaardig is maar ook
economisch verstandig. Niet deze marxisten. Hoewel ze een Keynesiaans beleid moreel
rechtvaardigen, betwisten ze de positieve effecten op de economie [1]. Roberts concludeert op basis
van OECD en IMF rapporten:

“Austerity has not worked in restoring trend economic growth,
although it has not made things much worse either. The problem is
that cutting wage costs and holding back on government
investment and spending has not sufficiently restored profitability
and reduced debt to allow a significant rise in new investment.
But the alternative policy of Keynesian-type government spending
might have helped labour a little, but it would not have boosted
investment and growth either, as it would have lowered
profitability.”

https://www.youtube.com/watch?v=f5B1SllKmWg
https://thenextrecession.wordpress.com/2015/04/24/austerity-has-it-worked/


Het zijn ook de ‘orthodoxe’ marxisten die stellen dat een economisch herstel pas mogelijk is na een
vernietiging van kapitaal. Zoals Andrew Kliman stelt in deel 1 en 2 van zijn presentatie. Wat de
Grote Depressie van de jaren dertig beëindigde was geen Keynesiaans beleid. Het waren niet de
overheidsuitgaven die de crisis beëindigden. Nee, het was een destructie van kapitaal, dankzij de
Grote Depressie én de Tweede Wereldoorlog, die de winstgevendheid herstelde en de sterke
economische groei van de jaren 50/60 mogelijk maakte, aldus Kliman.

Die destructie van kapitaal was niet persé een fysieke vernietiging van kapitaal door de oorlog,
zegt Kliman. Het gebeurde ook via een daling van de marktwaarde van bestaand kapitaal door de
Grote Depressie. In een grote crisis gaat immers alles, inclusief kapitaal, in de uitverkoop. Als een
failliet bedrijf dan voor een lage prijs wordt opgekocht dan is de marktwaarde van haar kapitaal
gedaald en daardoor deels ‘vernietigd’. De investeerder die het bedrijf, het kapitaal, voor de
gedaalde prijs opkoopt, zal een hogere winstmarge hebben dankzij die gedaalde prijs, want de
winstmarge is winst gedeeld door investering.

Bovendien kunnen in een stevige crisis een hoop schulden worden afgeschreven via
faillissementen en liquidaties. Dat is ook goed voor de winstvoet, want die grote schuldenberg van
vandaag is niet alleen een grote kostenpost voor huishoudens die zich in te hoge hypotheekschulden
hebben gestoken, maar ook voor het bedrijfsleven.

Maar zover zijn we nog niet, want uit de cijfers van Roberts blijkt dat de bedrijfswinsten nog te
laag zijn voor een nieuwe periode van groei in de wereldwijde economie.

Uit Roberts
2015: Een gemiddelde groei van winsten op basis van de VS, VK, Duitsland, Japan en China. In de 5
jaren voor de crisis groeiden de totale winsten met 14%, in de jaren 2011-14 maar met 4,9%.

https://www.youtube.com/watch?v=fhCecuZGKss
https://www.youtube.com/watch?v=3kJaD_xiTCA
https://thenextrecession.wordpress.com/2015/06/04/bubbles-profits-and-debt-look-out/


Roberts vindt bevestiging in het pessimistische vooruitzicht over de wereldeconomie van een OECD
rapport uit juni 2015: “The world economy is muddling through with a B-minus average, but if
homework is not done . . . a failing grade is all too possible”.

Hoe ontstaat die nodige kapitaalvernietiging dan? “Another recession may do the trick”, aldus
Roberts. Het is een somber vooruitzicht: er is een nieuwe crisis nodig om écht uit de crisis te komen.

 
Voetnoten:
[1] De marxistisch econooom Ernest Mandel schreef in Introduction to Marxist Economic

Theory (1967) in feite hetzelfde; dat een nivellerend beleid niet samengaat met het stimuleren van
economische groei. Op de laatste pagina: “unless you are out to deceive people, you cannot
sermonize for a more rapid economic expansion, which under capitalism implies an increase in
private investments; and simultaneously demand a redistribution of the national income in favor of the
wage earner. In the framework of the capitalist system, these two objectives are absolutely
incompatible, at least for the short and middle range period.” Zie dit boek hier online.
Permalink: https://economielinks.wordpress.com/2015/07/14/marx-in-the-middle/

https://thenextrecession.wordpress.com/2015/06/04/bubbles-profits-and-debt-look-out/
https://www.marxists.org/archive/mandel/1967/intromet/ch03.htm#s7
https://economielinks.wordpress.com/2015/07/14/marx-in-the-middle/


#19

Waarom we van jongs af aan werk verafschuwen en naar rijkdom verlangen, volgens
econoom Veblen

Kinderen en tieners streven al jong naar financiële rijkdom. De antropologisch-economische
kijk van de vergeten econoom Thorstein Veblen verklaart waarom.

Als kind werd iedereen wel eens gevraagd wat je later wilde worden. In mijn herinnering
antwoordde ik steevast: “miljonair”.

Terugkijkend verbaast het me hoe ik al op zo’n jonge leeftijd het streven naar ‘succes’ zoals we dat
in onze samenleving definiëren had geïnternaliseerd. Geld, roem wellicht, vooral geld, dat is waar ik
op hoopte.

In mijn herinnering ging het me vooral om het voordeel van persoonlijke vrijheid dat het
miljonairschap zou bezorgen. De vrijheid om niet te hoeven werken voor anderen, maar wel een
beroep te kunnen doen op de vruchten van andermans werk.

63 procent van de Nederlandse scholieren “wil later vooral rijk worden”, blijkt uit een peiling
van het Nibud (zie tabel). Een Britse enquete toont dat bijna een kwart van de Britse kinderen tussen
5 en 10 jaar deze wens al koestert.

Peiling onder
Nederlandse scholieren door Nibud en stichting WWJB (2013, p.13)
Mijn optimisme over mijn financiële toekomst was overigens enorm. Ik wilde en verwachtte ook
bovengemiddeld rijk te worden, herinner ik me. Net als de meerderheid, want uit datzelfde Nibud
onderzoek blijkt dat 55 procent van de scholieren verwacht later rijk te worden (zie tabel). Aan
optimisme geen gebrek!

Mens en markt
Je kunt hier van alles uit concluderen. Bijvoorbeeld dat de (meerderheid van de) mens van nature

egoïstisch streeft naar eigen rijkdom en luxe. Laten we onze samenleving dan zo inrichten dat ons
egoïsme in dienst staat van de samenleving. Het marktmechanisme voldoet daaraan, schreef Adam
Smith in The Wealth of Nations (1776). De markt zorgt er namelijk voor dat mensen vanuit hun

http://www.hln.be/hln/nl/38/Familie/article/detail/1981928/2014/08/06/Mama-later-wil-ik-rijk-worden.dhtml
http://www.wwjb.org/wp-content/uploads/2013/09/MoneyMinds-Scholieren-2012-2013_versie-WWJB_def-2.pdf


egoïsme dingen gaan doen en maken voor elkaar. In de woorden van Smith:

“Het is niet vanwege de goedheid van de slager, de brouwer of de
bakker dat wij ons eten verwachten, maar vanwege hun
eigenbelang. […] Een mens laat zich slechts door eigenbelang
leiden, hij wordt door een onzichtbare hand geleid iets na te
streven dat buiten zijn bedoelingen ligt. Door zijn eigenbelang na
te streven bevordert hij het algemeen belang vaak meer dan
wanneer hij daar bewust naar streeft.”

Je kan je ook afvragen of ons egoïstische streven naar persoonlijke rijkdom (en vrijheid van werk)
nou daadwerkelijk een onvermijdelijk gevolg is van de ‘menselijke natuur’. Is het genetisch bepaald
dat zo’n 54 procent van de Nederlandse scholieren rijk wil worden en slechts 26 procent zegt “geld
interesseert mij niet veel”?

Twee jaar eerder was dit nog 63 en 23 procent, maar zo snel verandert de genetische
samenstelling van een bevolking niet.

Deze vraag over de menselijke natuur leidt onvermijdelijk tot het bevragen van de markt zelf.
Als de mens niet van nature egoïstisch is en naar eigen rijkdom streeft, maar we kiezen wel, als
fundament voor ons economisch systeem, een institutie die perfect aansluit bij die denkbeeldige
menselijke natuur, riskeren we dan niet om als mens te worden gevormd naar ons eigen verwrongen
zelfbeeld waarop we ons geloof in het marktmechanisme baseren?

Er zijn studies naar, waar ik eerder over schreef, hoe markten onze morele overwegingen lijken uit
te schakelen. Besluiten die mensen normaliter uit morele overwegingen niet nemen, zoals het doden
van muizen voor een klein geldbedrag, bleken in een marktcontext ineens veel gemakkelijker te
maken.

Het marktmechanisme heeft dus een invloed op ons gedrag en psyche die we waarschijnlijk nooit
helemaal zullen begrijpen, maar de invloed is er. Onze psyche lijkt zich aan te kunnen passen aan de
eisen van de markt.

Veblen’s antropologisch-economische bril
Onze zogenaamd individuele verlangens blijken nogal betrekkelijk want sterk afhankelijk van tijd,

plaats en sociale context. De grote drang naar rijkdom en luxegoederen ontstaat niet overal, maar
vooral daar waar sociale status verkregen wordt door te laten zien dat je niet hoeft te werken voor
iemand anders. Daar waar werk wordt ervaren als vernederend en er geen trots en status uit te halen
is. Je bent dan een arbeider, loonslaaf of een miljonair, vrij, onafhankelijk, succesvol.

Dat inzicht schreef econoom Thorstein Veblen (1857 – 1929) in zijn boek The Theory Of The
Leisure Class (1899), over het fenomeen van de niet-werkende bovenklasse. Hij zag dat werk in de
VS geen status geeft, maar conspicuous consumption (opzichtelijke consumptie) van luxe goederen

https://economielinks.wordpress.com/2013/11/04/drie-studies-over-hoe-markten-onze-moraal-uitschakelen/


wel. Dat is consumptie die niet voorziet in een echte persoonlijke behoefte, maar het simpele doel
heeft anderen te tonen dat je tot de leisure class behoort die niet hoeft te werken.

Denk dan niet alleen aan de villa’s en boten van de allerrijksten. Álle sociale lagen doen
aan conspicuous consumption, aldus Veblen. Ook de lagere klassen zien zich gedwongen, om hun
sociale status te beschermen, de consumptienormen na te streven die worden gesteld door de leisure
class aan de top van de sociale piramide[1].

Veblen ontdekte dat deze culturele norm niet van alle tijden is. Het fenomeen van de leisure
class en opzichtelijke consumptie is te vinden in het Westen, in feudaal Japan en onder vroegere
Ijslanders. Maar, zei Veblen, er zijn ook culturen waar arbeid wel gepaard gaat met trots en sociale
status en er helemaal geen leisure class bestaat die opzichtelijk consumeert.

En dat zijn niet de culturen waar het marktmechanisme de basis van het sociale verkeer vormt.
 
_____________________________________________
[1] Een interessant (Engelstalig) citaat hierover van Veblen (1899):

“The leisure class stands at the head of the social structure in
point of reputability; and its manner of life and its standards of
worth therefore afford the norm of reputability for the community.
The observance of these standards, in some degree of
approximation, becomes incumbent upon all classes lower in the
scale. In modern civilized communities the lines of demarcation
between social classes have grown vague and transient, and
wherever this happens the norm of reputability imposed by the
upper class extends its coercive influence with but slight
hindrance down through the social structure to the lowest strata.
The result is that the members of each stratum accept as their
ideal of decency the scheme of life in vogue in the next higher
stratum, and bend their energies to live up to that ideal. On pain of
forfeiting their good name and their self-respect in case of failure,
they must conform to the accepted code, at least in appearance.
The basis on which good repute in any highly organized industrial
community ultimately rests is pecuniary strength; and the means of
showing pecuniary strength, and so of gaining or retaining a good
name, are leisure and a conspicuous consumption of goods.” –
Uit: Theory of the Leisure Class (1899).

Permalink: https://economielinks.wordpress.com/2015/04/29/iedereen-miljonair/

https://economielinks.wordpress.com/2015/04/29/iedereen-miljonair/




#20

Sta eens stil bij Workers’ Memorial Day, omdat per jaar 2,3 miljoen mensen sterven
door werk

Vandaag (28 april) is het Workers’ Memorial Day, om stil te staan bij de dood van
werknemers die stierven als gevolg van hun werk. Per jaar 2,3 miljoen wereldwijd, waarvan
zo’n 3.000 in Nederland.

Workers’ Memorial Day krijgt een stuk minder media-aandacht dan, bijvoorbeeld, koningsdag en 4
en 5 mei, maar op 28 april staan wereldwijd vakbonden stil bij de vele werknemers die zijn
gestorven als gevolg van hun werk.

Wereldwijd sterven er jaarlijks zo’n 2,3 miljoen werknemers als gevolg van hun werk, meldt de
International Labour Organization (ILO): “elke 15 seconden sterft er een werknemer door een
werkgerelateerd ongeval of werkgerelateerde ziekte”. Dat zijn er 6.000 per dag. Daarnaast zijn er een
hoop niet-fatale ziekten en ongevallen: “Meer dan 160 miljoen mensen lijden aan werkgerelateerde
ziektes en er zijn 312 miljoen niet-fatale ongelukken per jaar”.

Ter vergelijking: het aantal dodelijke oorlogsslachtoffers komt sinds 1990 zelden boven de
100.000 per jaar, volgens de Human Security Report Project van de Canadese Simon Fraser
University.

Het gaat echter om minder sensationele sterfgevallen, blijkt uit dit ILO rapport, wat het gebrek aan
publieke aandacht ervoor gedeeltelijk verklaart. Het grootste deel (2,02 miljoen, cijfers uit 2013)
overleed door ziektes die veroorzaakt werden door hun werk. Zoals Pneumoconiose oftewel
‘stoflong’, een longaandoening die veroorzaakt wordt door het inademen van stof in mijnen,
steengroeven of de bouw.

http://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--en/index.htm
http://www.smithsonianmag.com/smart-news/globally-deaths-war-and-murder-are-decline-180950237/?no-ist
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_211463.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pneumoconiose


Longen met
asbestose, een vorm van stoflongen. Bron: Wikipedia
Er vallen ook nog steeds slachtoffers door asbest, want hoewel het in veel delen van de wereld
verboden is (zoals de EU) wordt er nog steeds 2 miljoen ton van geproduceerd per jaar, vooral in
ontwikkelingslanden.

Een groeiend probleem is de psychologische schade van werk, zegt de ILO: “Werkgerelateerde
stress en de gezondheidsgevolgen hiervan zijn een grote zorg geworden, vooral sinds de economische
crisis. In bedrijven is er steeds vaker sprake van psychologische intimidatie, pesten, seksuele
intimidatie en andere vormen van geweld.”

Psycholoog Paul Verhaeghe: “Stress is de stoflong van de 21e eeuw […]. Volgens een rapport van
The London School of Economics uit 2006 zou één op de zes Britten een depressie of een chronische
angststoornis hebben. Een. Op. De. Zes.” Stress is bovendien “letterlijk ziekmakend door een daling
van de immuniteit”.

In Nederland sterven er per jaar zo’n 3000 werknemers als gevolg van hun werk, meldt de FNV
vakbond.

Ook in Nederland is “het aantal bedrijfsongevallen waardoor werknemers onmiddellijk komen te
overlijden maar een fractie, circa 100, van het totaal aantal slachtoffers” en sterft het grootste deel als
gevolg van “schadelijke stoffen en dampen die vooral kanker en aandoeningen aan de long- en
luchtwegen en het zenuwstelsel veroorzaken”.

Gigantische getallen, maar met relatief weinig sensationele sterfgevallen is er weinig aandacht
voor in de media. Iemand die in het AMC overlijdt aan pneomoconiose of een aan stress gerelateerde

http://nl.wikipedia.org/wiki/Pneumoconiose#/media/File:Asbestosis_high_mag.jpg
http://www.tijd.be/service/modernminds_6
http://www.fnv.nl/themas/Veilig_en_gezond_werken/beroepsziekten/artikelen/ruim_3000_doden_per_jaar/


hartaanval is nou eenmaal niet nieuwswaardig. De ILO noemt het een “verborgen epidemie”.
___________________________________
Meer:
Op Economielinks:
Van elders:
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Blockupy Frankfurt leidt ons terecht af van de nationale politiek

Waarom er vandaag, voor het derde jaar alweer, flink werd geprotesteerd tegen de Europese
Centrale Bank.

Dit artikel verscheen in 2012 op Joop.nl, toen de eerste Blockupy protesten plaatsvonden en in
Nederland het “lente akkoord” werd gesloten met een hoop bezuinigingsplannen om aan
het Europese Stabiliteits en Groeipact te voldoen. Ter gelegenheid van de Blockupy protesten
vandaag, zet ik het op deze blog.

12 mei, 2012
Wie nog steeds denkt dat ons fiscaal beleid en het huidige ‘lente akkoord’ vooral een nationale

kwestie is, vergist zich.
Het is goed voer voor de media; de strubbelingen in de nationale politiek rond het ‘lente

akkoord’. Maar de activisten van ‘Blockupy Frankfurt’ wijzen er terecht op dat de oorzaak –
en mogelijke oplossing – van het ‘afbraakbeleid’ voor een groot deel bij onze Europese
instituties ligt.

Blockupy 2015.
Photo: Erik Marquardt
Deze dagen voeren duizenden activisten in Frankfurt actie rond de Europese Centrale Bank om te
protesteren tegen het crisis-beleid van de EU. Mensen uit de Occupy-beweging, buitenparlementair
links en boze burgers vanuit Duitsland tot Griekenland proberen de ECB voor een dag te blokkeren
uit woede tegen de strenge bezuinigingseisen van ‘de trojka’ (de Europese Commissie, De Europese

http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/14079_blockupy_frankfurt_leidt_ons_terecht_af_van_de_nationale_politiek/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands_begrotingsakkoord_van_26_april_2012
https://economielinks.files.wordpress.com/2015/03/screen-shot-2015-03-18-at-7-32-20-pm.png
https://twitter.com/ErikMarquardt/media


Centrale Bank en het IMF), die inmiddels niet alleen maar aan Griekenland worden opgelegd.
Ondertussen is het moddergooien in de nationale politieke arena begonnen nu er een nieuw

akkoord ligt over Nederlandse bezuinigingen – het ‘lenteakkoord’ – en schrijft de media erop los.
Maar nieuws moet wel sexy blijven: Arie Slob twittert dat hij weinig geslapen heeft, Sap is op weg
naar huis na een borrel met Ineke van Gent, Jongerius spreekt van een sloophamer en zegt dat
werkgevers ontzien worden.

Over de relatie tussen onze begrotingspolitiek en de Europese Unie verschijnen niet al te veel
berichten, laat staan over de protesten in Frankfurt. Nieuws moet wel sexy blijven, en de Europese
Unie is voor veel mensen (van mijn generatie in ieder geval) vooral een neutrale groep bureaucraten
die af en toe boetes uitdeelt aan Microsoft om de marktwerking te beschermen. De Europese Centrale
Bank; een groep muntentellers die erop let dat het er niet te veel zijn.

In de financiële wereld zijn ze (ik krijg het bijna m’n toetsenbord niet uit) wat realistischer. Daar
werd al vroeg voorzien dat de euro gigantische politieke gevolgen zou hebben:

“Of de euro ondermijnt de verzorgingsstaat, of Europa’s
verzorgingsstaat ondermijnt de euro.”

..schreef Lee R. Thomas in 2000 (vrij vertaald). Als portfolio manager van ‘s werelds grootste
obligatie investeerder PIMCO raadde hij ‘smart money’ aan op de euro te wedden.

Voor wie nog steeds denkt dat ons nationaal fiscaal beleid en het huidige ‘lente akkoord’ vooral
een nationale kwestie is, ga terug naar het jaar 1997. Ik las als tienjarige de krant nog niet, maar in dat
jaar voorspelde een groep van zeventig Nederlandse economen al de gevolgen van de Europese
Monetaire Unie. Ze publiceerden hun gezamenlijke brief in de Volkskrant:

“In het niet ondenkbeeldige geval dat Europa de komende jaren
opnieuw met een recessie te kampen zal hebben, brengen de
rigide ‘Dublin-eisen’ Europa nog verder in een neerwaartse
spiraal van bezuinigingen en oplopende werkloosheid.”

Ook in 1999 las ik de krant nog niet, en zeker niet in het Duits, dus had ik de volgende belangrijke les
over de werking van Europese democratie even gemist. Jean Claude Juncker, voorzitter van de
Eurogroep, schreef in december van dat jaar in Der Spiegel:

“We beslissen wat, stellen het voor aan de maatschappij en
wachten af wat er gebeurt. Zolang er dan geen groot protest is en
geen opstand uitbreekt, omdat de meeste mensen niet begrijpen
wat er is besloten, dan gaan we verder – stapje voor stapje, tot er

http://www.project-syndicate.org/commentary/the-euro-and-europe-s-welfare-state--or-how-the-eu
http://www.volkskrant.nl/economie/met-deze-emu-kiest-europa-verkeerde-weg~a486508/
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-15317086.html


geen weg meer terug is.”

Misschien waren we er inmiddels allemaal van overtuigd dat de EU te complex is om te begrijpen, te
complex om het volk democratisch over mee te laten stemmen en te complex om nog terug te draaien
of een andere richting in te trekken. Gelukkig is momenteel in Frankfurt de opstand gaande.

____________________
Meer:
Op Economielinks:
Van anderen:
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Burgers in de bak, banken op hun gemak

In het Westen betalen burgers niet alleen de financiële kosten van een crisis die ze niet
veroorzaakt hebben. Ze gaan er ook voor naar de gevangenis. 

– Eerder verschenen in Roarmag (engelstalig)
In het Westen betalen burgers niet alleen de financiële kosten van een crisis die ze niet veroorzaakt

hebben – herinner je de met belasting gefinancierde reddingsplannen van banken en de
overheidsbezuinigingen om dezen te financieren. Ze gaan er ook voor naar de gevangenis, gezien
velen in schuldenaargevangenissen belanden omdat ze door de crisis hun schulden niet meer kunnen
betalen. Het is de wrede ironie van onze tijd, die alleen voorbijgaat aan degenen met erg korte
geheugens.

Schuldenaargevangenissen – celstraffen voor schuldenaren die niet aan hun schuldverplichtingen
voldoen – zijn een veel voorkomend verschijnsel in verschillende Westerse landen.

In Nederland is het een gangbare praktijk voor het Centraal Justitieel Incassobureau van de
overheid (CJIB) om mensen tijdelijk op te sluiten als ze hun boetes niet betalen. Het gaat dan vaak
niet om ernstige misdaden maar onbetaalde verkeersboetes en dergelijke. Een celstraf
wordt theoretisch alleen gebruikt als laatste redmiddel tegen wanbetalers, maar in 2013 legde de
CJIB toch in totaal 18.392 gevangenisstraffen op, toont hun officiële website.

Eerder in 2014 schreef het Algemeen Dagblad over de situatie van een vrouw, Gisèle Somer, met
drie onbetaalde verkeersboetes. Ze was inmiddels drie keer gevangen gezet voor in totaal 18 dagen.
Slechts twee en een halve week, kun je denken, maar de psychologische impact was groot en
langdurig. “Het was zo vernederend, zo heftig”, vertelde Somer het AD.

Waarom betaalde Somer haar boetes niet? Het simpele antwoord: ze was failliet. Het
complexere antwoord: het restaurant dat ze bezitte ging failliet vanwege een economische crisis, ze
raakte verwikkeld in allerlei rechtzaken over het faillissement, en nu is ze failliet.

Officieel moet het CJIB vaststellen of schuldenaren hun schuld niet willen of niet kunnen betalen.
Als ze het niet kunnen, zou het CJIB een betalingsregeling moeten treffen, zoals het laten afbetalen in
termijnen. Maar het CJIB lijkt vaak niet te willen onderhandelen. “Het treffen van betalingsregelingen
[met het CJIB] is godsonmogelijk”, zei de secretaris van de Vereniging van Strafrechtadvocaten het
AD.

Dus Nederlandse schuldenaren als Gisèle Somer worden naar de gevangenis gestuurd. Niet alleen
vanwege hun onbetaalde verkeersboetes, maar ook omdat ze failliet gingen door een economische
crisis en het incassobureau van de staat geen rekening wil houden met deze bredere sociaal-
economische context.

Vergelijkbare dingen gebeuren elders. Bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. “Hoewel

http://roarmag.org/2015/01/debtors-prison-banks-bailout/
http://jaarbericht2013.cjib.nl/pagina/cijfers_2013
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3585747/2014/01/29/Duizenden-gewone-mensen-gegijzeld-door-CJIB.dhtml


schuldenaargevangenissen illegaal zijn in het land, komt het steeds vaker voor dat mensen in de
gevangenis belanden als een gevolg van hun schuld”, merkte NPR public radio op in 2011. Een
korte documentaire over dit onderwerp uit 2014 heette ‘Naar de Gevangenis vanwege Armoede’ (‘To
Prison for Poverty’). Helaas is dat de juiste diagnose van het probleem.

De armoede en schuldenproblematiek onder mensen is natuurlijk gegroeid vanwege een
economische crisis die door het Westen raast. Maar hoe is die crisis begonnen?

Er is geen enkelvoudige verklaring voor de crisis, maar het had wel iets te maken met een aantal
banken die een hoop winstgevende maar riskante investeringen maakten. Bijvoorbeeld toen ze gokten
op een huizenzeepbel.

Maar het risico lag grotendeels bij ons, niet bij hun. Het heet moral hazard. Wanneer banken
weten dat ze door overheden worden beschouwd als ‘te groot om te vallen’ (‘too big to fail’), dan
weten ze dat ze gered zullen worden van hun eigen ineenstorting. Banken maken daarom veel te
riskante investeringen, want die zijn het meest winstgevend, en bankiers weten dat uiteindelijk
iemand anders – de staat – zal betalen voor de verliezen als deze investeringen mislukken.

Het heet ook de privatisering van winsten, socialisering van verliezen. Banken maken private
winsten in een gelegaliseerd casino, overheden betalen hun schulden af in geval van een verkeerde
gok.

Dat is dan ook gebeurd. In de jaren na de kredietcrisis van 2008 redden overheden in het Westen
hun banken met miljarden euros en dollars. In Europa werd er €56 miljard besteed aan de Royal Bank
of Scotland, €52 miljard aan Hippo Real Estate, €28 miljard aan Northern Rock, etcetera. In de
VS besteedde de overheid $700 miljard om de “roekeloze, enorm slecht bestuurde banken” te redden,
in de woorden van Moira Herbst in de Guardian.

Om de ironie van onze tijd te benadrukken, laten we de reeks van gebeurtenissen opsommen:

1. Grote banken (‘too big to fail’) weten dat ze gered worden door overheden in geval van hun
ineenstorting

2. Banken maken winstgevende maar veel te riskante beleggingen. Ze gokken op zeepbellen
3. Een zeepbel knapt en ontaardt in een financiële crisis
4. Liquiditeitsinjecties vanuit overheden om banken te redden, zoals verwacht
5. Een economische crisis ontstaat, verergerd door overheidsbezuinigingen
6. Een groei van werkloosheid, faillissementen, armoede en schuldproblemen onder huishoudens
7. Gevangenisstraffen voor failliete burgers omdat ze hun schulden niet betalen

Dit is ironisch op verschillende manieren.
Ten eerste: grote banken ontvingen bailouts toen ze op de rand van de klif stonden, wat ons,

normale mensen, een hoop geld heeft gekost – meer dan overheden je willen laten geloven, merkt
Herbst op. Velen in de media — The Guardian, The Economist, The New York Times, Bloomberg –

http://www.npr.org/2011/12/12/143274773/unpaid-bills-land-some-debtors-behind-bars
http://www.huffingtonpost.com/2014/06/04/private-probation_n_5441109.html
http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/eucrisis_pocket_guide-v2-en_0.pdf
http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/may/28/bank-bailout-cost-taxpayers
http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/may/28/bank-bailout-cost-taxpayers
http://www.theguardian.com/money/us-money-blog/2014/sep/25/eric-holder-resign-mortgage-abuses-americans
http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2013/05/economist-explains-why-few-bankers-gone-to-jail
http://www.nytimes.com/2014/05/04/magazine/only-one-top-banker-jail-financial-crisis.html
http://www.bloombergview.com/articles/2013-11-17/why-no-bankers-go-to-jail


hebben zich sindsdien terecht afgevraagd waarom er zo weinig bankiers naar de gevangenis zijn
gegaan. Echter, wanneer normale mensen failliet gaan worden ze gecriminaliseerd en gevangen gezet
voor hun onbetaalde schulden door de rechtbanken en incassobureaus van de staat.

Dit is niets nieuws, zo blijkt. Zoals antropoloog David Graeber opmerkt in zijn studie van de
geschiedenis van schuld:

Schulden tussen de rijksten of tussen overheden kunnen altijd
heronderhandeld worden, wat ook altijd gebeurde door de
geschiedenis heen. Ze staan niet in steen gebeiteld. Het is over het
algemeen zo dat, wanneer armen schulden hebben aan de
rijken, schuld ineens een heilige plicht wordt, belangrijker dan
wat dan ook. Het idee om ze te herzien wordt ondenkbaar.

Er is nog een ironie in deze reeks van gebeurtenissen: veel mensen zijn mogelijk gevangen gezet om
hun onbetaalde schulden omdat overheden doorgaans banken redden van hún schulden. Grote
banken wisten dat ze uit hun faillissement gered zouden worden door overheden namens
normale mensen (bulletpoint 1). Als gevolg hiervan ontstaat een financiële en economische crisis
waardoor veel normale mensen failliet zijn geraakt en in de gevangenis belandden vanwege hun
onbetaalde schulden (bulletpoint 7).

Wederom worden normale mensen aansprakelijk gesteld voor de ruïnes die grote banken
achterlieten, zonder enige echte invloed te hebben over hun gedrag.

__________________________
Meer:

“The Great
Recession was partly caused, after all, by massive fraud by financial institutions. But as actual crime
grew more pervasive and destructive, the federal government’s prosecution of those crimes

http://www.democracynow.org/2011/9/19/david_graeber_the_debt_of_the
https://economielinks.files.wordpress.com/2015/01/image002-1.png


declined”. Bron: Zaid Jilani, Alternet, 2015.
Permalink: https://economielinks.wordpress.com/2015/01/26/burgers-in-de-bak-banken-op-hun-
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Een uitzonderlijk stabiel klimaat maakte landbouw mogelijk

De afgelopen 10.000 jaar was het klimaat uiterst stabiel, waardoor de landbouw kon ontstaan,
toont klimaatwetenschapper Williams James Burroughs. Maakt de mens hier nu een einde aan?

Sinds de afgelopen tienduizend jaar heerst er een uitzonderlijk stabiel klimaat op aarde. Het is
precies de periode waarin de mensheid de landbouw kon ontwikkelen en de stap maakte van jager-
verzamelaar tot wat het nu is. Dat is geen toevalligheid, volgens Williams James Burroughs in zijn
boek Climate Change: A Multidisciplinary Approach (Cambridge University Press, 2007). Zijn
grafiek toont hoe zeldzaam en kwetsbaar het klimatologische fundament van de mensheid is. En hoe
riskant de door mensen veroorzaakte klimaatverandering.

“Het is duidelijk dat we het geluk hebben gehad in een periode te
leven van relatieve klimaatstabiliteit gedurende de laatste 10.000
jaar. Onze hoop moet zijn dat noch de natuurlijke veranderingen
noch veranderingen door antropogene activiteiten ons te ver
zullen duwen van de omstandigheden van deze relatief stabiele
periode, die alle geregistreerde geschiedenis van de mensheid en
nog veel meer omvat.”

Aldus Burroughs in zijn introductie.
Het zou deel uit moeten maken van ons collectieve historische geheugen. Op scholen wordt de

Tweede Wereldoorlog behandeld, de Franse Revolutie en het Romeinse Rijk. Is het, om de
ontwikkeling van de moderne samenlevingen te begrijpen, niet net zo belangrijk om de volgende
grafiek te kennen?



Burroughs, 2007, p.244. Fig.8.17.b.
De grafiek toont een schatting van de verandering van de klimaatvariantie gedurende de afgelopen
60.000 jaar, gebaseerd op metingen in de buurt van Groenland en de Noord-Atlantische Oceaan. Die
variantie is berekend door te meten in hoeverre temperaturen van decennium tot decennium (binnen
mensenlevens dus) afwijken van gemiddelden over zo’n 200 jaar.

Wat direct opvalt is dat de variantie enorm gedaald is sinds circa 10.000 jaar geleden – rond het
einde van de laatste ijstijd en het begin van het Holoceen. De variantie daalde met een factor 5 tot 10,
aldus Burroughs.

Het interglaciaal klimaat waarin we leven is dus niet alleen warmer dan de ijstijd ervoor, maar
ook een stuk stabieler.

Die stabiliteit was cruciaal voor de mens om landbouw te kunnen ontwikkelen en de stap te zetten
van jager-verzamelaar naar gevestigde samenlevingen, aldus Burroughs (p.245): “De wilde
schommelingen voor de start van het Holoceen moeten onvoorstelbaar meer eisend zijn geweest dan
ons huidige klimaat. Ze zouden een uitzonderlijk aanpassingsvermogen, flexibiliteit en migrerende
levensstijl hebben geëist voor de aanpassing aan veranderende milieuomstandigheden. Het is
waarschijnlijk juist om te zeggen dat zelfs nu een dergelijk klimaat elke vorm van landbouw, zoals
wij die momenteel kennen, vrijwel onmogelijk zou maken”.

Klimaatverandering en klimaatvariantie

https://economielinks.files.wordpress.com/2015/01/screen-shot-2015-01-02-at-5-05-40-pm.png


In een optimistische bui kun je fantaseren over de mogelijk positieve effecten van de door mensen
veroorzaakte klimaatverandering. Nederland krijgt misschien wel het aangename klimaat van Zuid-
Frankrijk. Bloeiende wijngaarden in onze provincies. Meer vakanties in eigen land.

Je denkt dan alleen aan de verwachte verandering in de gemiddelde temperaturen. “Een grove
oversimplificatie”, aldus Burroughs. Je ziet de mogelijk grotere klimaatvariantie over het hoofd.

Periodes van hevige neerslag afgewisseld met hittegolven en droogtes. Mislukte oogsten en
sociale onrust. Het zijn allemaal scenario’s waarop we de kans vergroten volgens de
klimaatwetenschap.

Nu is er over klimaatvariantie weinig concreets te voorspellen, aldus Burroughs. Het klimaat is
immers ontzettend complex want het wordt beïnvloed door veel natuurlijke en menselijke factoren.

Wel zegt Burroughs iets over het risico op grotere klimaatvariantie (p.323): “Alles wat we kunnen
zeggen is dat, in een tijd dat menselijke activiteiten naar verwachting een significante impact hebben,
de kans dat het klimaat onstabieler wordt toeneemt.”

Het IPCC gaf in een rapport uit 2012 een aantal voorzichtige voorspellingen over extreme
weersomstandigheden voor de 21e eeuw: Het is waarschijnlijk dat zware neerslag in veel regio’s zal
toenemen, het is waarschijnlijk dat de windsnelheid van orkanen zal stijgen en het is vrijwel zeker
dat er intensere en langere hittegolven zullen zijn in de meeste regio’s. Er is ook een vermoeden dat
er meer droogtes zullen zijn in veel gebieden, in zowel Europa, Afrika als Noord- en Zuid-Amerika.

Kosten-baten analyse of rekening houden met een black swan
Sommige economen behandelen klimaatverandering als een enigszins voorspelbaar fenomeen

waar een kosten-baten analyse op los is te laten. Economische factoren + Klimaatverandering =
Economische voorspelling. Econoom Nicholas Stern schatte in zijn Stern Review
(2006) bijvoorbeeld hoeveel schade klimaatverandering zou aanrichten aan het wereldwijd
economisch product.

Maar als klimaatstabiliteit het fundament van de moderne samenlevingen vormt, zoals Burrough’s
grafiek suggereert, hoeveel economie gaat er dan verloren als dat fundament verdwijnt? Inderdaad,
die kosten zijn niet uit te drukken in economische cijfers.

Econoom Robin Hahnel heeft volgens mij een betere perceptie van het probleem. Hij keert zich
tegen de kosten-baten analyses en betoogt dat we de kosten van klimaatverandering als een black
swan moeten beschouwen: een risico op een gigantisch probleem met zulke hoge kosten dat het te
allen tijde voorkomen moet worden.

___________
Meer:
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Economie, geen tweestromingenstelsel

Meer staat of meer markt? De politicus spreekt alsof er maar twee dogmatische stromingen
bestaan in de economie, wat een collectieve armoede in ons economisch denken creëert.

– Ook verschenen op Grenzeloos.org
De heersende politiek domineert met een paar simplistische dogma’s uit de neoklassieke

economie het maatschappelijk debat over economische kwesties. Het ene dogma benadrukt de
gebreken van de staat, het andere de gebreken van de markt. Afhankelijk van de politieke situatie
wordt soms het ene denkbeeld, dan weer het andere op een podium gezet, als een
tweestromingenstelsel waar weinig te kiezen lijkt. Gelukkig is er in werkelijkheid een grotere
diversiteit van economische wetenschap en theorie.

 
Een

wetenschappelijke discussie is moeilijk te voeren als die politiek beladen is. Toen Galileo Galilei
ontdekte dat de wereld rond is, joeg hij de politiek machtige kerk tegen zich in het harnas. Toen
Thomas Piketty in zijn boek Capital in the 21th Century vertelde dat rijken steeds rijker worden en
armen armer, waren veel negatieve reacties politiek gemotiveerd, niet wetenschappelijk.

Nou is van alle wetenschappen economie misschien wel het meest gepolitiseerd, omdat politici de
economie, meer dan andere wetenschappen, voortdurend gebruiken als politiek wapen met uitspraken
als ‘we moeten de belasting verlagen, want dat is goed voor de economie’, of ‘we moeten nu
investeren als overheid om uit de crisis te komen’.

“In economics, much more than in physics, the research agenda
and structure of power within the profession reflect the structure
of power outside it. They have the character of ideologies.” –

http://www.grenzeloos.org/content/economie-geen-tweestromingenstelsel


Robert Skidelsky (2010)

Het zijn daarom vaak niet de economische wetenschappers zelf, maar de politici die het
maatschappelijk debat over economische kwesties domineren. Een recent voorbeeld. Jean Tirole won
13 oktober dit jaar de Nobelprijs voor Economie voor zijn onderzoek naar overheidsregulering van
monopolies en oligopolies. De Franse premier Manuel Valls twitterde als reactie dat deze toekenning
‘een klap in het gezicht’ is van ‘bepaalde politici en intellectuelen’ die het economisch beleid van de
Franse regering bekritiseren. De tweet van Valls was het nieuws, niet zozeer de papers van Tirole
zelf.

De politisering van het economisch debat is onvermijdelijk want economische vraagstukken – wat
doen we met schaarse middelen, hoe worden ze verdeeld, hoe produceren we goederen en via welk
economisch systeem doen we dat allemaal – zijn per definitie politiek beladen. Maar wanneer het
maatschappelijk debat over economische kwesties eenzijdig wordt gedomineerd door de heersende
politiek leidt dat onvermijdelijk tot een collectieve armoede in het economisch denken van ons
allemaal.

Een debat tussen dogma’s 
Ten eerste zijn politici er goed in om bepaalde dogma’s, voornamelijk uit de neoklassieke

economie, te pas en te onpas te presenteren als bewezen wetenschap, ook wanneer daar onder
economen zelf nog een hoop discussie over is. Zo hebben verschillende politieke partijen het dogma
omarmd dat de inflatie enorm laag moet blijven om koopkracht en economische groei te beschermen,
terwijl momenteel zelfs gevestigde neoklassieke economen uit IMF-kringen betogen dat dit dogma op
de schop kan. Oftewel, zelfs de variatie binnen de neoklassieke economie wordt weinig erkend.

Ook hebben politici internationaal, van links tot rechts, het dogma omarmd dat het monetair beleid
(wat de Centrale Bank doet met de geldkraan) een politiek neutrale, technische kwestie is die aan de
technocraten van de Centrale Bank moet worden overgelaten. Maar er zijn economen en
onderzoeksinstituten die betogen dat het monetair beleid verre van politiek neutraal is. Discussie
daarover ontbreekt totaal in het maatschappelijk debat.

De belangrijkste vragen worden niet gesteld
Het probleem zit echter niet alleen in de heersende dogma’s, maar ook in de vragen die niet

gesteld worden. Vragen die bijvoorbeeld kunnen leiden tot een fundamentele reflectie en kritiek op de
status quo zijn niet in het belang van degenen die het meest profiteren van die status quo – en dat zijn
ook helaas degenen die via hun invloed in de politiek en media indirect de grenzen bepalen van het
maatschappelijk debat.

Rond milieuproblemen komt dit wellicht het beste naar voren. Klimaatverandering, luchtvervuiling
en het opraken van fossiele brandstoffen zijn vormen van ‘marktfalen’ die zouden moeten leiden tot
een kritische dialoog over het marktmechanisme. Volgens velen kunnen we onze huidige
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milieuproblemen alleen oplossen door het kapitalistisch systeem volledig af te schaffen. Dat weet ik
niet, maar die discussie moet gevoerd worden.

Het feit dat die discussie nauwelijks leeft in het brede maatschappelijk debat heeft deels te maken
met de dominantie van een economisch dogma dat stelt dat deze enorme milieuproblemen via
marktwerking en duurzame technologieën opgelost kunnen worden. Zoals John Polimeni e.a. (2008)
[1] schrijven: ‘Volgens het neoklassieke economische paradigma, moet het lot van de mensheid
worden gedreven door de markt en de technologische vooruitgang. Door het accepteren van dit
paradigma kunnen we gewoon blijven doen wat we doen zonder na te denken over de gevolgen van
onze keuzes’ (vrij vertaald). Niet verrassend heeft een groot deel van de heersende politiek dit
paradigma omarmd en presenteert duurzame technologie, zonder verdere economische verandering,
als oplossing voor milieuproblemen – wat Polimeni e.a. ijzersterk ontkrachten.

Er
zijn

natuurlijk nog veel meer vragen die belangrijk zijn en toch niet gesteld worden in het maatschappelijk
economische debat. Simplistische dogma’s over het ontstaan van marktevenwichten worden keer op
keer herhaald (‘de markt kan zichzelf herstellen’ of juist ‘we moeten een anti-cyclisch
overheidsbeleid voeren’), maar de vraag waarom economische crises blijven terugkeren in het
kapitalisme wordt zelden besproken. Er wordt gestreefd naar economische efficiëntie en groei, maar
zelden wordt de vraag gesteld welke niet-economisch meetbare zaken verloren zijn gegaan in dit
streven. Het dogma heerst dat in een markt mensen die harder werken meer verdienen, zelden wordt
gevraagd waarom in markteconomieën degenen die het minst werken vaak het meest verdienen. Het
dogma heerst dat mensen egoïstisch streven naar maximale welvaart, maar zelden wordt gevraagd of
mensen wel zo egoïstisch geboren worden en welke (economische) contexten juist altruïsme en
solidariteit stimuleren. Er is ruimte voor discussies over de gebreken van de markt (marktfalen) en de
gebreken van een centrale overheid (overheidsfalen), maar vrijwel nooit wordt onderzocht of er een
fundamenteel alternatief is voor beiden.

http://www.nu.nl/economie/3919348/rutte-ziet-niets-in-basisinkomen.html


Gelukkig is er meer

Schools of economic thought – Wikipedia
Gelukkig is er in werkelijkheid een grotere diversiteit van economische wetenschap en theorie dan
we in het maatschappelijk debat tegenkomen.

Er zijn economen die onorthodoxe onderzoeksmethodes gebruiken en bijvoorbeeld het veld in
gaan om te kijken hoe de economische wereld eruit ziet buiten de wondere wereld van de
neoklassieke modellen – zoals Elinor Ostrom die uit veldwerk ontdekte hoe mensen zonder
overheidsbemoeienis afspraken kunnen maken over het duurzaam gebruik van collectieve goederen,
of antropoloog David Graeber die de culturele geschiedenis van het concept schuld beschreef in
Debt: The First 5000 Years (2011).

Er zijn economen of economisch denkers die de ideeën van de verguisde Karl Marx serieus nemen
en de huidige crisis daarmee analyseren – econoom Richard Wolff, geograaf David Harvey, Michael
Roberts en nog vele anderen.

Er zijn economen die empirisch onderzoeken of heersende dogma’s wel stand houden in de
geschiedenis – Ha-Joon Chang die het vrijemarktdenken onderuit haalt in Kicking Away the Ladder
(2002). Er zijn economen die juist belangrijke maar opzij geschoven theorieën empirisch weten te
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bevestigen – John Polimeni e.a. die empirische bevestiging vonden voor de Jevons Paradox, de
paradox dat energie-efficiente technologieën in een markteconomie juist leiden tot méér
energieconsumptie en dus milieuvervuiling.

Er zijn economen die de menselijke natuur onderzoeken en vraagtekens zetten bij het beeld van de
homo economicus – zoals de gedragseconoom Dan Ariely die vertelt hoe irrationeel economische
keuzes vaak zijn en hoe consumenten daarom voortdurend gemanipuleerd kunnen worden. Er is
gedragseconomisch onderzoek naar de relatie tussen marktwerking en ethiek – zoals deze
onderzoeken waaruit blijkt dat een marktcontext egoïstisch en immoreel gedrag kan stimuleren.

Er zijn economen die theorieën ontwikkelen over fundamentele alternatieven voor markt én staat –
zoals Robin Hahnel en Michael Albert die de ideeën voor Participatory Economics ontwikkelden.

Sterker nog, er zijn hele genootschappen opgericht om tegenwicht te bieden aan de heersende
dogma’s en pleiten voor een grotere diversiteit in het economisch denken, zoals de in 2011 opgerichte
World Economics Association (WEA) als doelstelling heeft. Er zijn verschillende pamfletten
verschenen van economiestudenten die vergelijkbare oproepen deden – zoals deze petitie uit 2000
van de ‘post-autistic economics’ beweging en een recente open brief van 65 economieverenigingen
uit 30 landen.

Heersende politici zullen altijd slechts de economen uitkiezen die hun politiek handig uitkomen.
Wie zich beperkt tot hun economische ideeën blijft hangen in een intellectuele armoede over
economische kwesties. Gelukkig is er in werkelijkheid een rijkere keuze voor wie de economische
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wereld écht wil begrijpen en voorbij de politiek bepaalde grenzen van het economische debat wil
gaan.

Gelukkig laten nog maar weinig mensen zich door de kerk voorschrijven welke vorm de aarde
heeft en hoe de homo sapiens ontstaan is. Laten we hopen op de dag dat we ons niet meer door
politici en beperkt denkende economen laten voorschrijven hoe de economie werkt, of wat de grenzen
zijn van het economisch denken.

______________________________
[1] Pagina 177 van Polimeni e.a. (2008). The Jevons Paradox and the Myth of Resource

Efficiency Improvements.
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Gaza: het economisch belang van tunnels in een gevangeniseconomie

De “terreur tunnels”, zoals Israël ze noemt, vervullen een belangrijke functie voor de economie
van Gaza. Ze maken import mogelijk in een gevangeniseconomie.

In de nieuwsberichten rond Gaza wordt nauwelijks de economie ervan beschreven. Gelukkig heeft
Michael Roberts, een marxistisch econoom, een interessant artikel over de ‘gevangeniseconomie’ van
Gaza gepubliceerd op zijn altijd interessante blog ‘The Next Recession’ genaamd ‘Gaza – the prison
economy’. Zo beschrijft Roberts bijvoorbeeld hoe groot het belang van de tunnels is voor de
economie van Gaza. En hoe de vernietiging van deze zogenaamde ‘terreurtunnels’ een economische
terreur onder Gaza in stand zal houden.

Het zijn ‘terreur tunnels’ in de woorden van Israëlische president Netanyahu, die de destructie
ervan als hoogste prioriteit heeft gesteld van ‘Operation Protective Edge’, het lopende militaire
offensief van Israel tegen Gaza waarbij al meer dan 1.900 Palestijnen zijn omgekomen (op 9
augustus). De tunnels worden gebruikt om Israel te infiltreren en aanslagen te plegen en moeten
daarom vernietigd worden, zegt Netanyahu.

Dat is zeker waar, zegt Roberts; de tunnels zijn in het huidige conflict gebruikt door strijders van
Hamas – Gaza’s leidende partij – om militairen aan te vallen op Israelisch grondgebied. Echter, de
meeste tunnels dienen simpelweg om materialen Gaza in te smokkelen, materialen die niet meer over
land, lucht of zee Gaza in kunnen sinds Israel toegang tot het gebied blokkeert sinds 2007.

Toen in 2010 de blokkade van Gaza enigszins werd versoepeld na internationale druk en de
protestacties van de Gaza Freedom Flotilla, greep Hamas de kans om de tunnels te verbouwen en niet
alleen te gebruiken voor de import van consumptiegoederen maar ook voor de import van ruwe
grondstoffen, bouwmaterialen en goedkope Egyptische benzine, wat een economische boom
veroorzaakte in 2011-12.

27 Procent van de groei in werkgelegenheid in 2011 was toe te schrijven aan de tunnelhandel,
aldus Roberts. Werkloosheid viel van 45 naar 28 procent terwijl appartementencomplexen, hotels en
winkelcentra gebouwd konden worden.

Het economisch belang van de tunnels werd ook duidelijk toen Egypte de tunnels sloten, legt
Roberts uit; de economische groei kromp van 5.9 procent in 2012 tot minder dan 2 procent in 2013 en
werkloosheid steeg weer net zo snel als het gedaald was, tot 40 procent begin 2014.

Oftewel; de destructie van de tunnels, volgens Netanyahu bedoeld om terreur in Israel te
voorkomen, zal onvermijdelijk de economische terreur onder Gaza inwoners vergroten gezien hun
onmisbare functie in een belegerde ‘gevangeniseconomie’.

Roberts merkt op dat ook het IMF stelt dat er geen economische groei in Gaza mogelijk is zolang
de restricties op verkeer van mensen en goederen – inclusief het verkeer tussen Gaza en de Westelijke
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Jordaanoever – niet worden opgeheven.
Je hoeft natuurlijk geen econoom te zijn om te zien dat de blokkade van Gaza door Israel een hoop

schade toebrengt aan het economisch welzijn van mensen, met naast hoge werkloosheidscijfers nog
hogere percentages van voedselonzekerheid – rond de 60 procent volgens Roberts.

Kosten voor Israel
Wat Roberts ook opmerkt, is dat er ook in Israel bepaalde mensen economisch lijden onder het

militaire beleid van hun eigen land. Immers, “het behoud van gevangenisbewaking met gevangenen
vol vurige haat en niet aflatende moed tegenover een overweldigende macht is erg duur”. De militaire
kosten zullen zo’n 2.9 miljard bedragen, oftewel 1 procent van het Israëlische BNP, aldus Roberts.

Natuurlijk worden die kosten niet gelijk gedragen, legt Roberts uit. Al voordat de aanval op Gaza
begon, kondigde de Centrale Bank aan dat er sterke bezuinigingen en hogere inkomensbelastingen
nodig waren om fiscale doelen te halen van zo’n 20 miljard shekel (=4.3 miljard euro).

Oftewel, het zijn “gewone mensen” in Israel die de kosten zullen voelen, aldus Roberts; het
toerisme is hard geraakt, de consumptie is gedaald, en dat in een land met al 20 procent armoede –
een van de hoogste percentages uit OECD landen. Armoede heerst vooral onder Haredi (orthodoxe
Joden) en Arabische Israëliërs. Roberts voorspelt dat dit een probleem wordt voor toekomstige
politieke leiders van Israël.

Inderdaad, in 2011 waren er al grote protesten van tienduizenden in Israel tegen hoge prijzen en
lage salarissen, meldde The Real News destijds.

Roberts eindigt met de voorspelling: “De gevangenen worden bruut verpletterd. Maar de
gevangenisbewakers betalen ervoor met hun eigen toekomst.”

De toekomst zal uitwijzen of niet alleen het Palestijnse volk – en inmiddels een groot deel van de
internationale opinie – maar ook de Israëlische bevolking zich uiteindelijk keert tegen de hoge kosten
van de blokkade van Gaza en in het algemeen de bezetting van Palestijnse gebieden. Een kwestie
waar kosten-baten analyses geen rol mogen spelen.

_____________________________________________
“Ik wil je niet uitleggen wat de bezetting is”, vertelde Narima Tamimi ons. “Ik wil dat je

hierheen komt om de bezetting te zien en mij vertelt wat vrede is”. Eind juli ging ik naar de
Westbank samen met Loes de Kleijn. We interviewden Manal, Nariman en Bassem, drie mensen uit
Nabi Salih, een klein dorp naast een nederzetting dat zich verzet tegen de Israëlische
nederzettingen, de confiscatie van hun water en land, en de bezetting in het algemeen. Het
resultaat is deze korte video van 12 minuten (engelstalig).

_____________________________________________
Meer over Israël-Palestina

Alternative Information Centre (AIC): een Israelisch-Palestijns onderzoeksbureau met linkse
wortels

http://therealnews.com/t2/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=74&jumival=7080
http://www.alternativenews.org/english/


OCHAOPT: United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs Occupied
Palestinian Territory
Maan News, een Palestijns medium; simpelweg het nieuws en wat analyse
972 Mag, een alternatief online magazine, kritisch over Israel
Haaretz, Israels bekendste krant
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Economie is meer dan alleen maar technisch vraagstuk zonder morele component

In onderwijs negeren we dat economie inherent politiek van aard is en gaat over verdeling van
lusten en lasten.

– Alexander Beunder & Joris Tieleman, Financieele Dagblad, 8 feb 2014.
Het Nederlandse economie-onderwijs is op zijn best saai en eenzijdig, en op zijn slechtst

irrelevant en misleidend. Die stelling leggen we graag even uit.
Economie gaat over de productie en verdeling van schaarse goederen en diensten. Maar op

universiteiten wordt dit verdelingsvraagstuk stelselmatig genegeerd. Een van de redenen daarvoor is
dat economen zichzelf steeds meer als bètawetenschappers zijn gaan zien en presenteren, waardoor
een grote nadruk op kwantitatieve modellen wordt gelegd.

Die modellen zijn weliswaar nuttig en relevant als we een beeld willen krijgen van de
beschikbare hoeveelheden, maar het feit dat economische vraagstukken bovenal over de
maatschappelijke en morele vraag van verdeling gaan, wordt door deze eenzijdige kwantitatieve
benadering onzichtbaar gemaakt en vervolgens genegeerd. Het economisch onderwijs is te veel
gericht op modellen bouwen en rekenen, zonder studenten nog te leren nadenken over wat ze
berekenen.

Wij hebben in dit onderwijs een aantal fundamentele zaken gemist.
Ten eerste, de grote diversiteit van het economisch denken. Het economisch onderwijs van

vandaag de dag is geschoeid op neoklassieke leest. Voor wie niet in het jargon zit, dit gaat uit van een
geheel rationeel denkende homo economicus in een wereld zonder instituties of intermenselijke
betrekkingen, waar alle goederen en diensten via de markt verdeeld worden. Dat is, zacht gezegd,
nogal een onvolledig beeld van hoe de economie werkt. Alle menselijke interactie, alle factoren van
onzekerheid, alle culturele factoren en de volledige overheid, plus de redenen waarom we überhaupt
een overheid hebben, worden in dit paradigma weggelaten of in de kantlijn erbij gekrabbeld.

Deze eenzijdige manier van denken negeert niet alleen de grote en waardevolle diversiteit van 300
jaar economische theorievorming, momenteel meestal weggepropt in één vak, Geschiedenis van de
Economie. Het sluit daarnaast ook simpelweg niet aan bij het sociale Nederlandse economische
bestel, dat grotendeels op de ideeën van Keynes gebaseerd is, niet op de libertijnse ideologie van
Friedman en Hayek.

Ten tweede hebben wij in het onderwijs gemist dat economie inherent politiek van aard is; het gaat
over de verdeling van lusten en lasten. Wie doet het werk, wat noemen we werk? Kinderopvang, de
zorg voor onze ouderen en het onderhouden van sociale structuren bevinden zich allemaal in een grijs
gebied tussen gemeenschap en individu. Het debat over dit grijze gebied wordt echter niet benoemd,
de economie is simpelweg een markt. En via welke mechanismen en regels verdelen we eigenlijk die



schaarse goederen en diensten? Dat zijn politieke vraagstukken, maar in het huidige economisch
onderwijs wordt het politieke aspect weggemoffeld en worden deze vragen als puur technisch gezien.

Ten derde, de connectie met de reële economie. En dan niet eens het klaslokaal uit en het veld in,
maar gewoon, wat data en uitleg over de Nederlandse economie; wat zijn de belangrijke sectoren, de
machtige actoren, wat is er de afgelopen jaren veranderd en waar gaat het naartoe? In plaats daarvan
wordt veel aandacht besteed aan wiskundige modellen, die vooral relevant zijn voor wie van
computersimulaties van de economie zijn werk maakt, maar minder nuttig bij het leren begrijpen van,
en denken over, hoe onze economie functioneert.

Dat alles maakt ons economisch onderwijs saai, schools en irrelevant. Terwijl economie het
spannendste vakgebied van de universiteit is. De enige discipline die niet alleen dagelijks het nieuws
haalt, maar zelfs een eigen katern in iedere krant heeft (of, zoals in dit geval, een eigen krant). Om de
inrichting van de economie is altijd gestreden, ze is het bindmiddel van de Europese Unie, ze vormde
het bepalende verschil tussen de VS en de USSR, en veroorzaakte zo het wereldveranderende conflict
van de afgelopen halve eeuw; de Koude Oorlog. Waarom wordt het nu, in onze mooie universiteiten,
dan als een technisch vraagstuk zonder morele component behandeld?

Beide auteurs hebben vorig jaar hun master economie behaald. Joris Tieleman is momenteel
bezig met een proefschrift en Alexander Beunder is economiedocent in opleiding.
Permalink: https://economielinks.wordpress.com/2014/02/13/economie-is-meer-dan-alleen-maar-
technisch-vraagstuk-zonder-morele-component/
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‘Overheid zet bevolkingsgroepen tegen elkaar op’ – Een interview met Kees van
Oosten

“Het idee dat je sociale problemen moet verklaren uit sociaal-economische achterstelling en
ongelijkheid is ook bij de PvdA goeddeels verdwenen”, aldus de Utrechtse jurist-activist.
Dit interview verscheen in verkorte versie ook in Krantje Boord (januari, 2014), de krant van het
studentencollectief Kritische Studenten Utrecht, in een themanummer gewijd aan racisme en
discriminatie.
 

In een interview met Kees van Oosten – jurist, activist en volgens RTV Utrecht een ware ‘luis in
de pels’ van de gemeente Utrecht (zie hun video portret) – sprak hij in felle bewoordingen over
racisme, discriminatie en nationalisme in Nederland. Dit wordt volgens Van Oosten “de bevolking
van bovenaf, door prominente politici en deftige staatsraden, met de paplepel ingegoten”.

Bovendien wordt nationalisme en discriminatie niet alleen door rechtse partijen zoals Wilders’
PVV aangewakkerd, maar ook door het zogenaamd “beschaafd nationalisme” van de PvdA. Want net
als de PVV zoekt de PvdA de verklaring van sociale problemen steeds vaker in de culturele
achtergrond van mensen, aldus Van Oosten. “Het idee dat je sociale problemen moet verklaren uit
sociaal-economische achterstelling en ongelijkheid is ook bij de PvdA goeddeels verdwenen”, aldus
Van Oosten.

Zelfs sociale welzijnswerkers zijn er volgens Van Oosten medeplichtig aan dat je als allochtoon
“voortdurend als onbeschaafd, onverantwoordelijk en hulp‐ en zorgbehoevend wordt gestigmatiseerd
en behandeld”. Hun inkomen hangt immers van deze stigmatisering af, legt Van Oosten uit.
Uiteindelijk is de overheid eerder geneigd bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten dan
onderlinge spanningen te verminderen, aldus Van Oosten. “Ik zie de overheid dus eerder als oorzaak
dan als oplossing van de vreemdelingenhaat”.

Hieronder het volledige interview, uit november 2013.

http://www.kritischestudenten.nl/krantje-boord/winter-2014/
http://www.keesvanoosten.nl/
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/192733


Kees van Oosten. Zijn website: www.keesvanoosten.nl
In uw boek “Domheid, Hebzucht, Onverschilligheid” (2007) schreef u “dat een afkeer van
allochtonen niet per se iets hoeft te zijn wat nu eenmaal in gewone mensen sluimert en te
voorschijn komt als de overheid niet goed uitkijkt en het niet tijdig intoomt, maar dat het ook,
en waarschijnlijk zelfs voornamelijk, het al of niet beoogde effect kan zijn van ongelukkig en
kortzichtig overheidsbeleid”. Kunt u voorbeelden van overheidsbeleid noemen – lokaal of
nationaal – dat een afkeer van allochtonen veroorzaakt?

“Met het vreemdelingen- en vluchtelingenbeleid geeft de overheid onmiskenbaar een signaal af dat
vreemdelingen en vluchtelingen mensen zijn die hier niet thuishoren, die je gevangen kan zetten, kan
klinkeren en het land uit kan zetten en die je niet menswaardig hoeft te behandelen. De Raad van State
[adviesorgaan van de Nederlandse regering] doet aan de lopende band de meest hardvochtige
uitspraken. Zo hardvochtig dat gewone mensen daar tegen in opstand komen om het voor
vreemdelingen en vluchtelingen op te nemen. Vooral sinds Bolkestein en Scheffer is het niet langer
politiek incorrect om te eisen dat migranten zich volledig aanpassen en zich Nederlander gaan voelen.
De implicatie daarvan is echter dat er een verschil bestaat tussen echte Nederlanders en tweederangs
Nederlanders. Dat idee wordt de bevolking van bovenaf, door prominente politici, met de paplepel
ingegoten. De overheid en prominente politici leven gewone mensen dus voor dat je best mag
discrimineren en vreemdelingen niet menswaardig hoeft te behandelen.

“Onderschat niet de mate waarin het gedweep met de nationale
identiteit tot afkeer leidt van alles wat vreemd is en dus ook van
vreemdelingen.”

Het is ook de overheid en de politiek die het nationale gevoel en de nationale identiteit promoten. Er
moest nota bene een museum komen in Arnhem om de nationale identiteit ten toon te spreiden. Daar
was gelukkig geen geld voor. De WRR [Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid] kreeg
zelfs de opdracht om de nationale identiteit uit de roemruchte geschiedenis van Nederland te
destilleren. Nederland wordt in alle overheidsvoorlichting aan het eigen volk voorgesteld als een

https://economielinks.files.wordpress.com/2013/12/keesvo2.jpg
http://www.keesvanoosten.nl/
http://www.keesvanoosten.nl/pdf/KvO-inhoud.pdf


land dat zijn zaakjes keurig voor elkaar heeft en een voorbeeld is voor de wereld. Deze nadruk op
nationale identiteit is bedoeld om onder de bevolking een breed draagvlak te creëren voor wat de
overheid doet (dat is namelijk altijd welgedaan), maar heeft uiteraard tot gevolg dat alles wat niet
Nederlands is als minderwaardig wordt beschouwd. Onderschat niet de mate waarin het gedweep
met de nationale identiteit tot afkeer leidt van alles wat vreemd is en dus ook van vreemdelingen.

Dat de komst van andere culturen juist als een verrijking beschouwd kan worden en dat de ene
cultuur niet minder waardevol is dan de andere cultuur is een opvatting die in de jurisprudentie van
het EHRM [Europees Hof voor de Rechten van de Mens] tot uitdrukking komt, maar de laatste 20 jaar
door prominente politici, ook van links, steeds minder wordt gesteund. Ik vind dat er sprake is van
gevaarlijke herleving van nationalisme, die uiteraard tot afkeer van allochtonen leidt (die “niet
helemaal de ware nationale identiteit bezitten”).

“De groeiende groep mensen met een laag inkomen stellen voor
hun relatieve deprivatie niet de bewust door de overheid gekozen
denivellering maar de komst van arbeidsmigranten
verantwoordelijk. En de politiek voedt dat gevoel om daar zelf
niet de schuld van te krijgen.”

In de derde plaats heeft de Nederlandse overheid sinds 1977 gekozen voor een toenemende
inkomensongelijkheid. Inkomensongelijkheid wordt uitgedrukt in de Gini-coëfficiënt. In de periode
1977-2011 is die met 14% toegenomen. Niet alleen is er sinds 1977 een groeiende groep mensen die
op bijstandsniveau zit, maar bovendien is dat bijstandsniveau relatief lager geworden. Het gevoel in
armoede te leven is onder een groeiend deel van de bevolking door de groeiende ongelijkheid sterk
toegenomen. In de periode na 1977 is ook het aantal arbeidsmigranten sterk toegenomen. De
groeiende groep mensen met een laag inkomen stellen voor hun relatieve deprivatie niet de bewust
door de overheid gekozen denivellering maar de komst van arbeidsmigranten verantwoordelijk. En
de politiek voedt dat gevoel om daar zelf niet de schuld van te krijgen. Hiermee wordt verklaard dat
de afkeer tegen vreemdelingen het meest wordt aangetroffen aan de onderkant van de samenleving.
Die afkeer zou zich veel minder ontwikkeld hebben in een samenleving met geringe
inkomensverschillen en nog veel minder als politici de verleiding zouden kunnen weerstaan om in
troebel water te vissen.

In het publieke debat wordt de PVV vaak als de anti-allochtonen partij gezien en de PvdA
als een pro-allochtonen partij – misschien ook omdat Wilders dit imago van de PvdA (en vooral
Cohen) heeft versterkt. U zegt echter dat het onderscheid tussen de opstelling van de PvdA en
die van de PVV “verontrustend klein” is als het over immigratie gaat. Waarom? Lijkt de PvdA
alleen in het immigratievraagstuk op de PVV of ook in hun houding naar ‘genaturaliseerde’
immigranten?

http://www.keesvanoosten.nl/?page=86


Als je ziet hoe er door PvdA prominenten wordt gedacht over de aanpak van criminaliteit onder
allochtone jongeren of over achterstandswijken waar relatief veel allochtonen wonen, dan zie ik
inderdaad weinig verschil met de PVV.

De mate waarin een wijk uit allochtonen bestaat wordt officieel beschouwd als indicator van
achterstand, ook door de PvdA. De PvdA is er altijd een groot voorstander van geweest het aandeel
sociale woningen in wijken als Kanaleneiland en Overvecht drastisch terug te dringen (te slopen),
zodat er veel meer koopwoningen zouden komen (die voor allochtonen onbetaalbaar zijn). Het
aandeel beter opgeleide autochtonen zou daardoor in die wijken toenemen en dat zou dan de wijk
opkrikken: minder criminaliteit en minder onveiligheid.

Spekman [partijvoorzitter PvdA] pleitte er nog niet zo lang geleden voor om allochtone jongeren
die zich misdragen op een kar door de wijk te rijden en uit te laten jouwen. Wolfsen [Burgemeester
van Utrecht, PvdA] is en was een groot voorstander van mosquito’s en liet steeds meer camera’s
ophangen. De politie kreeg de instructie om groepjes van drie of meer allochtone jongeren op te jagen
als die zich ergens ophielden. Allochtone jongeren hebben ook in Utrecht, waar Wolfsen over de
openbare orde en veiligheid gaat, een aanzienlijk grotere kans gefouilleerd en opgepakt te worden
dan bijvoorbeeld witte studenten.

“Het idee dat je sociale problemen moet verklaren uit sociaal-
economische achterstelling en ongelijkheid is ook bij de PvdA
goeddeels verdwenen en heeft plaats gemaakt voor de opvatting
dat het verklaard moet worden uit de allochtone cultuur en
opvoedingstradities. Dat is exact wat Wilders beweert.”

Rinda den Besten (ex-wethouder PvdA) droeg de mening uit dat allochtone jongeren moesten leren
gezag te aanvaarden. Leraren werden destijds een paar weken naar Marokko gestuurd omdat ze dan
beter zouden begrijpen waarom Marokkaanse jongeren in Kanaleneiland zo brutaal zijn.

Kortom: het idee dat je sociale problemen moet verklaren uit sociaal-economische achterstelling
en ongelijkheid is ook bij de PvdA goeddeels verdwenen. Die (goed socialistische) opvatting heeft
plaats gemaakt voor de opvatting dat slechte schoolresultaten, criminaliteit en overlast verklaard
moet worden uit de allochtone cultuur en opvoedingstradities. Dat is exact wat Wilders beweert.

In uw boek “Domheid…” betoogt u dat de Nederlandse bedrijfstak van “hulpverleners
zorgverleners,  welzijnswerkers,  pedagogen en therapeuten (bij ons sterk vertegenwoordigd in
linkse politieke partijen)” er economisch belang bij heeft dat de onderklasse van allochtonen
“voortdurend als onbeschaafd, onverantwoordelijk en hulp‐ en zorgbehoevend wordt
gestigmatiseerd en behandeld”. Dit vormt volgens u een “beschaafd nationalisme” onder linkse
partijen en intellectuelen. Kunt u dit toelichten?

De term “beschaafd nationalisme” is van Wouter Bos afkomstig. Die was daar voor.

http://www.vn.nl/Archief/Politiek/Artikel-Politiek/PvdaKamerlid-We-moeten-Marokkaanse-jongeren-vernederen.htm
http://nl.wikipedia.org/wiki/The_Mosquito
http://www.keesvanoosten.nl/pdf/KvO-inhoud.pdf


Om met die linkse partijen en intellectuelen te beginnen. De verzorgingsstaat is een links ideaal en
daarom zijn het vooral links georiënteerde intellectuelen die werk gezocht en gevonden hebben in
instellingen die geacht worden mensen te helpen hun weg te vinden in de maatschappij. In dit sociale
werk heeft altijd de opvatting gedomineerd dat problemen die mensen hebben eigenlijk altijd hun
oorzaak vinden in hun eigen dysfunctioneren, in het niet voldoende aangepast zijn aan de
maatschappij, dus in een gebrek aan opvoeding, vorming en beschaving.

Als het op school niet goed gaat lag dat volgens de school en de maatschappelijk werkers van
Doenja, Cumulus, Portes en Stade [Utrechtse welzijnsorganisaties] nooit aan de school, maar altijd
aan de gebrekkige opvoeding van die ouders die dan nodig begeleid moeten worden of zelfs worden
bedreigd met strafkortingen (als ze in de bijstand zitten).

“Opvoedbegeleiders en bemoeizorgers hebben er belang bij
(anders raken ze brodeloos) dat allochtonen leren zien dat de
oorzaak van hun achterstelling toch echt bij hunzelf ligt en niet bij
de maatschappij.”

Op die tamelijk elitaire en paternalistische opvatting werd soms stevige kritiek geoefend, maar die
kritiek daar moesten de professionals niets van hebben. De socioloog Milikowski schreef in 1967
‘Lof der onaangepastheid’. Hij schreef destijds ook een scherpe kritiek op de behandelmethode van
de psychiater Bastiaanse van mensen met een concentratiekamp syndroom. Daar werd destijds de TV-
documentaire “Begrijpt u nu waarom ik huil” over vertoond. De kern van zijn kritiek was dat de
problemen van mensen nooit herleid worden tot gebreken van en onrechtvaardigheden in de
maatschappij, de school of het bedrijf. De diagnose is altijd dat ze de juiste competenties missen, de
juiste aanleg, de juiste psyche of de juiste cultuur. Hulp betekent dan altijd dat de cliënt moet
veranderen en zich moet aanpassen en niet de maatschappij, de school of het bedrijf.

Mensen die bij Bastiaanse onder behandeling waren en beweerden dat ze nog steeds fascisme om
zich heen zagen waren in de optiek van Bastiaanse om die reden nog niet voldoende genezen. Het
kwam bij Bastiaanse niet op dat die mensen wel eens gelijk konden hebben en dat hun depressies en
angsten om die reden terecht waren. Bastiaanse ging van de freudiaanse opvatting uit dat hun angsten
uiteindelijk waren terug te voeren op trauma’s uit hun vroege kinderjaren, met autoritaire vaders en
liefdeloze moeders te maken had. Aldus de kritiek van Milikowski, die overigens zelf in een
concentratiekamp had gezeten.

De individualisering van problemen, waar Milikowski zich tegen keerde, heeft om twee redenen
de overhand gekregen. In de eerste plaats wordt dat door de overheid sterk aangemoedigd, want het
leidt de aandacht af van onrechtvaardigheden en gebreken in de maatschappij, zodat de mensen niet
snel actie tegen de overheid zullen gaan voeren. In de tweede plaats is het koren op de molen van
professionele hulpverleners. Dat laatste ligt voor de hand: mensen die hun problemen oplossen door

http://en.wikipedia.org/wiki/Begrijpt_U_Nu_Waarom_Ik_Huil%3F


actie te voeren tegen de overheid hebben geen zieleknijpers, pedagogen en maatschappelijk werkers
nodig.

Voor allochtonen betekent een en ander: als allochtonen hun achterstelling gaan oplossen door
actie te voeren tegen discriminatie en buitensluiting hebben ze juist geen behoefte aan
opvoedbegeleiding en outreaching casework (opgedrongen bemoeihulp). Opvoedbegeleiders en
bemoeizorgers hebben er dus belang bij (anders raken ze brodeloos) dat allochtonen leren zien dat de
oorzaak van hun achterstelling toch echt bij hunzelf ligt en niet bij de maatschappij en dat ze dus
individuele hulp nodig hebben. De implicatie daarvan is dat ze zouden moeten leren de oorzaak te
zoeken bij hun allochtone cultuur en dat hulp er dus uit bestaat dat allochtonen zich beter leren
aanpassen aan de nationale normen, waarden en gebruiken.

U beschrijft in uw boek een onderzoek van Elias en Scotson, waaruit zou blijken dat de
spanning tussen ‘autochtonen’ en ‘immigranten’ niets met etnische of culturele verschillen te
maken heeft maar simpelweg een spanning is tussen ‘gevestigden’ en ‘buitenstaanders’. Wat is
dan de werkelijke oorzaak van deze spanningen en hoe zijn dezen te voorkomen of op te
lossen? Ligt hier een taak voor de overheid, en zo ja, welke? Ligt hier een taak voor burgers
zelf en zo ja, welke?

Elias en Scotson onderzochten de spanning tussen twee bevolkingsgroepen die in vrijwel alle
opzichten gelijk waren: allemaal wit, allemaal Engels en allemaal arbeider. Het enige verschil was
dat de ene groep (de gevestigden) al generaties in Leicester woonde en de andere groep er pas na de
oorlog was komen wonen (de buitenstaanders). De spanning tussen deze twee bevolkingsgroepen
vertoonde grote overeenkomst met de spanningen die wij om ons heen zien tussen autochtonen en
allochtonen. De conclusie ligt dus voor de hand dat die spanning niets met kleur, nationale cultuur of
etnische achtergrond te maken heeft.

Elias en Scotson hebben niet onderzocht waarom er spanningen bleken te bestaan tussen
‘gevestigden’ en ‘buitenstaanders’, ze hebben alleen vastgesteld dat dat zo was. Ik denk dat
buitenstaanders (als het er veel zijn) als een bedreiging worden ervaren van de gevestigde orde.
Mensen die menen in die gevestigde orde toch al tekort te komen zijn bang dat ze er nog meer op
achteruitgaan als ze hun bescheiden welvaart ook nog eens moeten delen met nieuwkomers. De elite
in die gevestigde orde moedigt dat ook aan, want ze hebben liever dat buitenstaanders de schuld
krijgen van de achterstelling dan dat het gewone volk tegen de elite in opstand komt.

“Verreweg de meeste mensen die in de 20e eeuw omkwamen
werden op bevel van hun eigen nationale staat vermoord. Ik zie de
overheid dus eerder als oorzaak dan als oplossing van de
vreemdelingenhaat.”

De overheid moest zich er maar liever niet mee bemoeien, want de overheid (lees de dominante



politieke groepering) heeft altijd en overal sterk de neiging om bevolkingsgroepen juist tegen elkaar
op te zetten, nationale sentimenten aan te wakkeren en daardoor juist buitenstaanders en
vreemdelingenhaat te kweken. De meesten van ons hebben door opvoeding, onderwijs, tv en kranten
geleerd de overheid te zien als een zorgzame instantie die er voor iedereen is. Vergelijk het met een
indoctrinatieproces. De waarheid is echter dat de overheid een gevaarlijke macht is, waar je
verschrikkelijk goed voor moet uitkijken. Juist de moderne overheid met zijn enorme bureaucratie.
De 20e eeuw wordt door verschillende historici en sociologen gezien als de eeuw van genocides,
waarbij een verband wordt gelegd met de opkomst van nationalisme en van nationale staten met
krachtige legers en een efficiënt overheidsapparaat. Abram de Swaan hield in 2003 de Huizinga-
lezing 2003 met als titel “Moord en de staat”. Verreweg de meeste mensen die in de 20e eeuw
omkwamen, zo laat hij zien, werden op bevel van hun eigen nationale staat vermoord. Ik was ook erg
onder de indruk van Zygmunt Baumans “De Holocaust en de moderne tijd”. Nee, ik zie de overheid
dus eerder als oorzaak dan als oplossing van de vreemdelingenhaat.

Racisme en vreemdelingenhaat kunnen volgens mij alleen bestreden worden door verzet tegen
ongelijkheid en uitbuiting, waarbij, om Marx te parafraseren, autochtone proletariërs zich verenigen
met allochtone proletariërs en zich niet tegen elkaar laten uitspelen door racistische en
nationalistische politieke groeperingen.
Permalink: https://economielinks.wordpress.com/2013/12/21/overheid-zet-bevolkingsgroepen-tegen-
elkaar-op-interview-met-kees-van-oosten/
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De Jevons Paradox: duurzame technologieën leiden (in een markteconomie) tot méér
energieconsumptie

Technologische innovaties door het bedrijfsleven vergroten energie-efficiëntie en consumenten
zijn steeds milieubewuster. Zal de markt energie- en milieuproblemen zodoende kunnen
oplossen?  Helaas. Econoom William Stanley Jevons zag al in 1865 dat energiebesparende
technologie (in een markteconomie) leidt tot méér energieconsumptie. Empirisch onderzoek toont dat
zijn Paradox nog steeds geldt. “The Jevons Paradox will always be with us”.

William Stanley Jevons (1835 – 1882)
De Paradox van Jevons

Een efficiënter gebruik van energie – het beter isoleren van je huis, een energiezuinigere auto –
 klinkt als een besparing van energie. Maar nee, energie-efficiëntie leidt juist tot hoger
energiegebruik, stelde econoom William Stanley Jevons (1835 – 1882) al in 1865. Het werd de
Paradox van Jevons genoemd en is in de 21e eeuw nog even relevant; hoe energie-efficiënter we
worden, hoe meer energie we gaan consumeren.

Meer energie-efficiëntie = meer totale energieconsumptie.
Zo onlogisch is dat eigenlijk niet. De industrialisatie van de 18e en 19e eeuw werd mogelijk

gemaakt door technologieën waardoor we efficiënter energie konden halen uit bijvoorbeeld kolen of
hout, zoals de stoommachine. Daardoor zijn we uiteindelijk meer van deze brandstoffen gaan
consumeren dan voorheen.

Jevons beschreef de Paradox in The Coal Question (1866):

“Het is juist de efficiëntie van het gebruik [van kool] dat leidt tot
een uitgebreider gebruik. Dit was zo in het verleden, en zal zo zijn
in de toekomst. Noch is het moeilijk te zien hoe deze paradox

http://nl.wikipedia.org/wiki/Paradox_van_Jevons
http://www.econlib.org/library/YPDBooks/Jevons/jvnCQ7.html#VII.6


ontstaat.”

In economische taal komt de Paradox op het volgende neer: een technologische innovatie leidt tot een
efficiënter gebruik van een bepaalde grondstof (zoals kool, olie of gas) waardoor de kost om deze
grondstof te gebruiken voor een bepaald product (zoals vervoer) daalt. Dit veroorzaakt ook een
daling in de consumentenprijs van het product (van bijvoorbeeld een kilometer vervoer in een trein,
auto of vliegtuig). De prijsdaling leidt tot een vraagstijging en een grotere consumptie van het product
(door de lagere prijs willen meer consumenten het product kopen). Wanneer deze consumptiestijging
groter is dan de daling die optreedt dankzij de hogere efficiëntie wordt er netto meer van de grondstof
geconsumeerd. In dat geval treedt de Paradox van Jevons op.

In een macro-economische vraaglijn ziet het er als volgt uit:

Een elastische vraag:
een 20% stijging in efficiëntie veroorzaakt een 40% stijging in vervoer (travel). Consumptie van
brandstof stijgt en de Paradox van Jevons treedt op. Bron: Wikipedia
Zo moeilijk is de Paradox in dat opzicht niet. Toch ontbreekt vandaag de dag een breed besef van de
Paradox, constateert milieu-econoom Blake Alcott (2005):

“Sommige ecologisch georiënteerde economen en vrijwel alle
regeringen, groene politieke partijen en NGO’s geloven dat door
efficiëntie-verbeteringen consumptie vermindert en negatieve
milieueffecten verkleinen”.

https://en.wikipedia.org/wiki/Jevons_paradox#Cause
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800905001084


Empirisch onderzoek toont: Paradox van Jevons nog steeds relevant
Is de paradox nog steeds relevant? Stel je voor: momenteel lopen er

een hoop CO2-neutrale voetgangers op de wereld, naast energieslurpende
scooters, motoren en auto’s. Dan worden er ontzettend zuinige voertuigen
uitgevonden die steeds goedkoper op de markt komen (segways
bijvoorbeeld). Een paar auto- en motorrijders stappen hier misschien naar
over in sommige gevallen (voor korte ritjes naar de supermarkt
bijvoorbeeld). Maar ook zullen dankzij de lage prijs een hoop
voetgangers (die voorheen de scooter of auto te duur vonden) overstappen
op dit nieuwe voertuig. Het resultaat: een wereld vol voormalig CO2-

neutrale voetgangers vervoert zich via energieverbruikende voertuigen. Er zal meer energie
geconsumeerd worden dankzij een energiebesparende innovatie.

Dit is een fictief voorbeeld, maar het is aannemelijk, zoals Jevons schreef, dat zijn Paradox altijd
zal gelden. “Dit was zo in het verleden, en zal zo zijn in de toekomst”, aldus Jevons. Maar dan zou
hier ook enige empirische onderbouwing voor te vinden moeten zijn, op basis van recente
economische data.

Econoom John M. Polimeni (2007) geeft de empirisch onderbouwing. Hij testte macro-
economische data uit een sample van achttien Europese landen voor de periode 1980 – 2004 en vond
hierin bevestiging voor de Paradox van Jevons (zie in onderstaande box uitleg van hun onderzoek).
Nog steeds leidt een hogere energie-efficiëntie tot een grotere totale energieconsumptie. “The Jevons
Paradox will always be with us”, concludeerde Polimeni.

In Polimeni’s boek  The Jevons Paradox and the Myth of Resource Efficiency
Improvements (2008) toont Polimeni resultaten voor meer regio’s, van de VS tot Azië, en ook hieruit
blijkt de Jevons Paradox nog steeds relevant te zijn.

Polimeni (2007) zet daarom vraagtekens bij het gangbare milieubeleid, van bijvoorbeeld de EU,
dat erop gericht is energie-efficiëntie te vergroten in de naam van het milieu en klimaat.

Neoklassiek paradigma
Waarom heerst er nog zo’n groot vertrouwen in het nut van energie-efficiëntie onder

beleidsmakers? Polimeni gaat ook op deze vraag in in zijn boek. Kort samengevat: een dominantie
van een neoklassiek economisch paradigma dat vertrouwd op technologische vooruitgang en
marktwerking als oplossing voor alle economische problemen en fundamentelere verandering uitsluit.

In Polimeni’s eigen (engelse) woorden, op pagina 177:

“According to the neoclassical economic paradigm, the process
of becoming of humankind should be driven by the market and
technological progress. By accepting this paradigm we can just
keep doing what we are doing without thinking or reflecting on the

https://economielinks.files.wordpress.com/2013/11/3422-13685-1-pb.pdf
http://books.google.nl/books?id=nfHDSSqi4NQC&dq=jevons+paradox+belgium&hl=nl&source=gbs_navlinks_s


consequences of our choices. We believe that reflexivity is
required to deal with the Jevons Paradox and is the only way to
handle the issue of sustainability. Therefore, we hope that
policymakers, the scientists giving them advice and other
powerful stakeholders will take heed of the Jevons Paradox. In
fact, the Jevons Paradox will always be with us, no matter what
new energy sources and silver bullets we come up with in the
future, especially when we discover another Promethean
technology.”

Kortom: men is blind voor de Jevons Paradox zodat we kunnen blijven doen wat we doen
(vervuilend consumeren en produceren) zonder na te hoeven denken over fundamentelere
veranderingen.

Mijn toevoeging: de enige wegen richting een milieuvriendelijkere economie zijn de wegen
waarin de overheid sterk ingrijpt in de markt, via een flinke belasting op fossiele brandstoffen of een
effectief cap-and-trade systeem. Zo’n overheidsingrijpen is ook vanuit het neoklassiek economisch
paradigma uit te leggen en te legitimeren. Maar vanwege dogma’s die heersen onder beleidsmakers
en de invloed van commerciële belangen in de politiek ontbreekt de politieke wil voor effectieve
(maar ingrijpende) oplossingen en houd men vast aan een naïef optimisme over marktwerking en
technologische ontwikkeling.

Energie-ineffiëntie als energiebesparing
De Paradox werkt dan ook de andere kant op in principe: zou het in stand houden

van ineffiënte technologieën de energieconsumptie verminderen? Econoom Harold Hotelling (1885 –
1973) suggereerde zoiets in een paper uit 1931. Op pagina 137:

“De methode die normaliter wordt voorgesteld om de
grootschalige verwoesting van onvervangbare natuurlijke
hulpbronnen te stoppen, of van bronnen die slechts met moeite en
veel tijd vervangen worden, is een verbod op productie op
bepaalde tijden in bepaalde regio’s, of het belemmeren van
productie door erop aan te dringen dat verouderde en inefficiënte
methodes worden voortgezet” – Harold Hotelling (1931)[1]

Polimeni’s onderzoek

Meer over Polimeni’s onderzoek (zie paper uit 2007). De hypothese van de Jevons Paradox is: een

https://economielinks.wordpress.com/2013/05/28/prof-bert-de-vries-belangen-houden-aanpak-klimaatverandering-tegen/
https://economielinks.files.wordpress.com/2013/11/3422-13685-1-pb.pdf


hogere energie-efficiëntie leidt tot meer energieconsumptie.
Voor energie-efficiëntie gebruikte Polimeni de nationale ‘energy intensity‘ als index, gemeten als

‘eenheden energie’ per ‘eenheden BNP’. Een lagere ‘energy intensity’ duidt dus op een
hogere efficiëntie: een land kan dan immers met minder energie meer economische waarde creëren.

De uitdaging hierbij is dat er zoveel factoren zijn die energieconsumptie vergroten:
bevolkingsgroei, economische groei, verstedelijking, etcetera. Polimeni gebruikte daarom
diverse controlevariabelen.

Met energieconsumptie als afhankelijke variabele, energie-efficiëntie als onafhankelijke variabele
draaide Polimeni verschillende regressies met verschillende controle-variabelen. Één van de
gebruikte modellen zag er als volgt uit:

Uit de in
totaal negen
verschillende
modellen
bleek
energie-
efficiëntie
keer op keer
een
significant
positief effect
op

energieconsumptie te hebben. Hun conclusie:

“[B]eleidsmakers, wetenschappers, economen en vele anderen
beweren dat nieuwe technologische innovaties, zoals energie-
efficiënte apparaten, de energieproblemen die kunnen ontstaan
zullen verminderen of oplossen. Echter, deze paper toont middels
een empirische analyse dat op macro-niveau de Jevons’ Paradox
mogelijk bestaat in de achttien landen van de Europese Unie.”

______________________________
[1] Harold Hotelling. “The Economics of Exhaustible Resources”. The Journal of Political

Economy, Volume 39, Issue 2 (Apr., 1931), 137-175.
Meer:

Permalink: https://economielinks.wordpress.com/2013/11/27/meer-energie-efficientie-meer-
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Verborgen agenda’s achter ontwikkelingshulp (de Wereldbank in Indonesië, 1992-’94)

Bioloog/ingenieur Richard Kres werkte begin jaren negentig mee aan een ontwikkelingsproject
van de Wereldbank in Indonesië ter waarde van $506 miljoen. De ontwikkeling zelf (de
verbetering van industrie, milieu en arbeidsomstandigheden) leek geen prioriteit, vertelt Kres.

Lees hieronder het artikel gebaseerd op een interview met Richard Kres, afgenomen in september
2013 (en voor de liefhebber: het 20-pagina tellende transcript hier als pdf). Vervolgens zie je een
korte historische context van het Soeharto-regime dat tussen 1967 – 1998 Indonesië bestuurde (je kan
ook eerst de historische context lezen en daarna het artikel).

.
Als hoofd van het bureau “milieu en arbo” adviseerde Richard Kres over de uitvoering van een

ontwikkelingsproject van 506 miljoen dollar van de Wereldbank, bedoeld voor de verbetering van de
Indonesische industrie, arbeidsomstandigheden en milieu. Daar kwam volgens Kres weinig van
terecht. “Dat geld dat verdwijnt en er gebeurt niks en de Wereldbank weet dat”. Toch beoordeelde de
Wereldbank het achteraf als een geslaagd project. Kres legt uit waarom het project in zijn ogen juist
gefaald was en vraagt zich af wat de échte doelstellingen van de Wereldbank waren.

Met behulp van dit soort douceurtjes wordt de schijn opgehouden dat dat land
ontwikkeld wordt, maar ondertussen gaat de grondstoffenroof gewoon door.

https://economielinks.files.wordpress.com/2013/11/interviewricardkres.pdf


Richard Kres
(1942). Zie hier zijn CV.

Adviseurs over 506 miljoen

Het gesprek met Kres (71) vindt plaats in het houten huisje van zijn volkstuin in Utrecht. In zijn vrije
tijd tuiniert hij hier graag, met klompen aan, als hij zich niet aan het mengen is in de Utrechtse
gemeentepolitiek. Kres is een actief lid van het burgerinitiatief Kracht van Utrecht dat onder andere
strijdt tegen luchtverontreiniging in Utrecht en het behoud van het bos Amelisweerd dat door de
uitbreiding van de A27 wordt bedreigd. Kortom; een natuurliefhebber, een betrokken burger[1] .

Wij waren gevraagd om de industrie te verbeteren. In de negentiger jaren wilde iedereen
wel de grondstoffen uit Indonesië maar de producten niet.

Tussen 1992 en 1994 werkte Kres in Indonesië, waar hij adviseerde over de uitvoering
van het ‘Industrial Restructuring Project’, een ontwikkelingsproject van 506 miljoen dollar. Het
belangrijkste doel van het project (op papier) was de verbetering van drie takken van de
Indonesische industrie; papier-, machine- en textielfabrieken. Het Nederlandse bedrijf waarvoor
Kres werkte (DHV) werd door de Indonesische overheid, vanuit dit fonds, ingehuurd voor technisch
advies.

“In Indonesië wordt van alles geproduceerd – toen ook, in de negentiger jaren – maar de kwaliteit
was slecht. Er waren wel Westerse fabrieken. Die hadden dan grote delen, ‘compounds’, fabrieken en
grond waar ze hun hoogwaardige productie konden maken, maar dat was de internationale industrie.

https://economielinks.files.wordpress.com/2013/11/r_j__kres-cv-engels.pdf
http://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl/joomla/nieuws-2/302-kracht-van-utrecht-vrienden-van-amelisweerd-en-bewonersorganisaties-spreken-met-commissie-schoof


De lokale industrie zat allemaal verspreid over kleine fabrieken. Kwalitatief was het derderangs.
[…] Wij waren door de Wereldbank gevraagd, door de Indonesische regering ook, om de industrie te
verbeteren. Ik werkte bij DHV, een ingenieursbureau, en de Indonesische regering wilde hun eigen
productie verbeteren om internationaal beter te kunnen concurreren. Om ook te voorkomen dat het
land niet aan grondstoffen wordt leeggeroofd, maar dat ze die grondstoffen zelf bewerken tot
producten die ze kunnen verkopen. Maar op dat moment, in de negentiger jaren, wilde iedereen wel
de grondstoffen uit Indonesië maar de producten niet.”

Meer dan de helft van het ontwikkelingsfonds van 506 miljoen dollar werd als lening geleverd
door de Wereldbank (284 miljoen dollar). De Belgische en Nederlandse overheden legden
respectievelijk 4,5 en 1,7 miljoen dollar toe als gift[2]. De rest werd door Indonesië zelf geleverd.

Er was een apart adviesbureau voor elke industrietak, legt Kres uit; een groepje Finnen adviseerde
over de papierindustrie, een groepje Belgen over de machine-industrie en een groepje Nederlanders
over de textielindustrie.

Kres leidde een apart vierde bureau van Nederlanders dat adviseerde over milieu en
arbeidsomstandigheden. Het was Kres’ taak om adviezen te schrijven voor de verbetering van de
milieuvriendelijkheid en arbeidsomstandigheden in de drie industrietakken.

De adviezen van alle vier de adviesbureautjes konden dan vanuit het fonds van 506 miljoen dollar
uitgevoerd worden. Dat was het idee althans.

Milieu en arbeidsomstandigheden

Signalen dat zijn adviezen over milieu en arbo uitgevoerd werden heeft hij nooit ontvangen, betreurt
Kres nu: “Ik heb nooit gehoord, van niet één fabriek gehoord of iets gebeurd is”. Dat is opmerkelijk,
want veel van zijn adviezen waren betaalbaar uit te voeren, aldus Kres.

Het verminderen van de milieuvervuiling was nog het duurste, legt Kres uit. Er waren dure
waterzuiveringsinstallaties nodig omdat veel spoelwater van de fabrieken linea recta de rijstvelden
instroomde. Daar zat verf in (van de textielfabriek) of chemicaliën (van de papier- en
machinefabrieken). Al deze fabrieken zouden volgens Kres een waterzuiveringsinstallatie nodig
hebben die 25 miljoen dollar per stuk kostten. Een waterzuivering voor tien fabrieken; 10 x 25
miljoen = 250 miljoen = de helft van het hele fonds.

Het verbeteren van arbeidsomstandigheden in de fabrieken was echter een stuk goedkoper, aldus
Kres. Het was “laaghangend fruit” dat helemaal niet veel hoefde te kosten. Een andere indeling van
de fabriek zou al een hoop schelen.

In een papierfabriek die Kres bezocht werkten jonge meisjes van de inpakafdeling vlak naast de
centrifuge die de houtvezels netjes naast elkaar legde, een machine die “een teringherrie als een
straaljager” maakte. “Er zitten vijfhonderd meisjes in te pakken, aan tafels. Die zitten allemaal naast
die teringherrie en die worden allemaal doof. Binnen tien jaar zijn al die meisjes doof. Die gaan terug



naar de kampung [dorp], er komen nieuwen, en niemand die bekreunt zich daarom”, herinnert Kres
zich.

Er waren problemen qua arbeidsomstandigheden, er waren betaalbare oplossingen en
een fonds van 506 miljoen dollar. Maar het Indonesische Ministerie van Industrie gaf
signalen dat het geen prioriteit was.

Ze kregen niet eens oordopjes. “Oordopjes nee, niks. Dus het advies van arbeidsomstandigheden
voor papier is bijvoorbeeld; zet die inpakafdeling niet naast die cycloon. Nou, dat advies kost niks!
Die milieu-adviezen daar heb je allemaal 25 miljoen dollar voor nodig per advies, voor die
waterzuivering, maar dat arbo-advies dat is, laten we zeggen, 10.000 dollar. Dan heb je gewoon de
logistiek van die fabriek wat verbeterd.”

Jonge jongens uit de kampung die in de papierfabriek kwamen werken liepen volgens Kres weer
een ander soort gevaar. Het mes waarmee met grote snelheid automatisch het papier werd gesneden,
sneed een paar keer per jaar ook een arm van deze jongens af. Ook hier waren betaalbare oplossingen
voor, aldus Kres.

Er waren problemen in de arbo, er waren betaalbare oplossingen en er was een fonds van 506
miljoen dollar. Van het Indonesische Ministerie van Industrie kreeg Kres echter signalen dat
arbeidsomstandigheden helemaal geen prioriteit waren.

“Dan zei ik ‘in de terms of reference, in het contract tussen de Wereldbank en het Ministerie van
Industrie, daar staat ook occupational health and safety. Dat is beroepsmatige gezondheid en
veiligheid. Dus ik kijk ook naar arbeidsomstandigheden’. Maar ze [het Indonesische Ministerie van
Industrie] wilden gewoon niet dat ik daar uren aan besteedde. Ik zei ‘dat doe ik wel want dat staat in
het contract en dat wil ik doen’. Nou, daar was ik niet geliefd om.”

Schijn van ontwikkeling en grondstoffenroof

Dat het Soeharto-regime – dat internationaal bekend stond als een van de meest corrupte overheden
ter wereld – weinig haast maakte met de verbetering van milieu en arbeidsomstandigheden is niet
enorm verrassend.

Er leek volgens Kres echter überhaupt weinig bereikt te worden met het ‘Industrial Restructuring
Project’, ook niet wat betreft het belangrijkste doel van het project (op papier); de verbetering van de
Indonesische industrie en haar concurrentiepositie in de wereld.

Elk adviesbureautje voor elke industrietak leverde braaf hun rapporten in bij het Indonesische
Ministerie van Industrie, maar net als Kres zagen de Finnen, Belgen en Nederlanders geen effect van
hun rapporten op de industrie. Waarom, daar kregen de adviseurs geen antwoord op, want wie hier te
veel vragen over stelde werd volgens Kres het land uitgezet:

“De machinetechnische groep werd geleid door een Belg en die bleef maar vragen van ‘verdorie,
ik heb nou die en die rapporten ingediend om die machinefabrieken te verbeteren, maar ik hoor nooit



wat. Ik wil wel eens naar die fabriek om te kijken wat er van terecht is gekomen, of ze het gemaakt
hebben’. Hij werd voortdurend in de wacht gezet. ‘Ja die krijg je, ja dat komt, ja die krijg je.’ Toen
hij zei ‘ja maar nou wil ik het wel een keer weten’, zeiden ze ‘als je nou niet ophoudt, dan zetten we
je eruit!’. Hij vroeg het nog een keer en toen werd die het land uitgezet.”

Misschien is er al tien keer eerder geprobeerd om de textielindustrie te verbeteren! Dat
geld verdwijnt en er gebeurt niks en de Wereldbank weet dat.

Niet alleen de adviesbureaus hadden door dat er weinig terecht kwam van hun adviezen.
De Wereldbank zelf was hier ook van op de hoogte. Kres herinnert zich een controlebezoek van de
Wereldbank, waarbij alle adviesbureaus “met de billen bloot” moesten. Kres en zijn collega’s hadden
netjes hun spullen klaargelegd, maar zelf was hij zenuwachtig.

“God, ik scheet bagger. Ik moest bijvoorbeeld in de planning tien machinefabrieken bezoeken. Ik
had er maar drie bezocht. Die anderen kon ik niet vinden. Ik kreeg de adressen niet van het Ministerie
in Jakarta.”

Dit leek echter geen enkel probleem voor de Wereldbank controleur. “Al deze problemen hebben
we met die man kunnen doorpraten en onze rapporten werden allemaal goedgekeurd”, aldus Kres.

Wat Kres vervolgens verteld werd door de Wereldbank controleur onthutste hem het meest. “Hij
zegt ‘In Afrika is er een project, daar krijgen ze van de Wereldbank 50 miljoen elk jaar, en daar is
niet eens een project!’. Dus op papier is er een project, met een team die dat doet, maar dat is
gewoon een douceurtje”.

Sindsdien begon Kres te twijfelen aan zijn eigen advieswerk in Indonesië. “Misschien is er al tien
keer eerder geprobeerd om de textielindustrie te verbeteren! Elke keer weer een ander project. En dat
geld dat verdwijnt en er gebeurt niks en de Wereldbank weet dat.”

Kres heeft persoonlijk wel een vermoeden waarom de Wereldbank Indonesië bleef financieren in
de wetenschap dat het geld niet aan het doel (verbetering van de lokale industrie) besteed werd. “De
grondstoffenroof van Indonesië naar de rijke wereld, die gaat door. Met behulp van dit soort
douceurtjes – projecten, leningen aan Indonesië die kwijtgescholden worden – wordt de schijn
opgehouden dat dat land ontwikkeld wordt, dat ze van de rijke landen hulp krijgen om dat land te
ontwikkelen, maar ondertussen gaat de grondstoffenroof gewoon door.”

Onderdeel van het akkoord: liberalisering Indonesisch handelsbeleid en
economie

Een blik op de Wereldbank documenten van het ‘Industrial Restructuring Project’ bevestigt het beeld
dat er weinig terecht kwam van de industriële verbetering én dat er andere belangen meespeelden,
zoals Kres al vermoedt. Een ander belang dat open en bloot in de Wereldbank documenten te vinden
is; de liberalisering van het Indonesische handelsbeleid en de interne Indonesische economie. Ook al
is daar in het officiële contract geen woord over te vinden, in de evaluatie van het project (1997)

http://www.worldbank.org/projects/P003926/industrial-restructuring-project?lang=en&tab=overview
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/EAP/2010/03/17/FEAB54783E52B94985256F030001A256/2_0/Rendered/PDF/FEAB54783E52B94985256F030001A256.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/1997/02/20/000009265_3970716145515/Rendered/PDF/multi_page.pdf


concludeert de Wereldbank (pagina iii, vrij vertaald):

“Over het algemeen zijn de belangrijkste doelstellingen van het
project bereikt. De regering hervormde het handelsbeleid en
realiseerde de deregulering, overeenkomstig met de beleidsbrief
die aan het project gekoppeld was. […] Echter, de technische
ondersteuning van het project werd niet uitgevoerd zoals
gepland.”

De hier genoemde beleidsbrief lijkt een brief te zijn van toenmalig Wereldbank directeur Barber
Conable aan Soeharto, de president van Indonesië[3]. Conable ‘adviseert’ Soeharto in deze brief een
waslijst aan liberaliseringen – van het verminderen van importtarieven tot het vergemakkelijken van
buitenlandse investeringen in Indonesië – om zo het “momentum van hervormingen”, dat Indonesië al
begonnen was in de jaren tachtig, vast te houden.

Dit doel was bereikt en daarom was het project over het algemeen geslaagd, ook al was er geen
groot resultaat behaald in de verbetering van de lokale industrië, aldus de evaluatie van de
Wereldbank[4].

Wie was Soeharto, waarom ontving hij zoveel krediet en wat deed hij daar mee? Een stukje
historische context.

Soeharto heeft in de drie decennia dat hij Indonesië bestuurde (1967 – 1998) een flinke
staatsschuld opgebouwd. “De Indonesiër moet dat terugbetalen”, aldus Kres.

Eric Toussaint (2004), voorzitter van het Committee for the Abolition of Third World Debt,
schreef een aardige samenvatting van Soeharto’s tijdperk en de rol van zijn crediteurs – de
Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Uit: Toussaint (2004)
Toussaint citeert een rapport van de NGO Transparency International (2004) dat Soeharto rangschikte
als meest corrupte leider van de wereld. Met een verdoezeling van tussen de 15 en 35 miljard dollar
tussen 1967 en 1998 zou hij het qua corruptie winnen van de Filippijnse dictator Ferdinand Marcos

http://cadtm.org/IMF-and-WB-the-destruction-of#nh8-2
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(tussen de 5 en 10 miljard dollar verdoezeld) en de Zaïriaanse dictator Mobutu (goed voor 5 miljard
dollar)[5].

De Wereldbank voerde ook zelf een onderzoek uit naar de Indonesische corruptie rond
ontwikkelingshulp. Volgens hun eigen rapport[6] zou er onder Soeharto tussen de 20 en 30 procent van
de ontwikkelingshulp verdoezeld zijn, waaronder veel geld van de Wereldbank. Geld dat bedoeld
was voor infrastructuur werd bijvoorbeeld besteed aan de decoratie van overheidsgebouwen of de
aanschaf van voertuigen.

De vraag is in hoeverre Westerse instituties zoals de Wereldbank en het IMF zich daar werkelijk
zorgen over maakten.

Westerse overheden hebben Soeharto vanaf zijn aantreden (1967) immers altijd gesteund, aldus
Toussaint, want de Koude Oorlog werd ook uitgevochten op Indonesisch grondgebied en Soeharto
stond aan de kant van het kapitalistische Westen.

Dat in tegenstelling tot Soekarno, de eerste president van een onafhankelijk Indonesië tussen 1945
en 1965. Soekarno voer een nationalistische, anti-imperialistische koers, werkte graag samen met de
populaire communistische partij van Indonesië (PKI) en stapte in 1965 uit de Wereldbank en het IMF.
Soeharto, daarentegen, was een anti-communist en een bondgenoot van het Westen. In 1967 lukte het
Soeharto, gesteund vanuit de VS[7], de macht over te nemen van Soekarno.

Kort nadat Soeharto de macht greep, in 1965, werden er tussen de half en één miljoen Indonesiërs
vermoord, omdat ze lid waren van of sympathiseerden met de PKI, aldus Toussaint. In 1966 werd
Indonesië weer lid van de Wereldbank. Tegelijkertijd sprak de president van de Verenigde Staten,
Lyndon B. Johnson, vol lof over het “Indonesische model”.

In 1970 werd Soeharto vriendelijk ontvangen door het Nederlandse koningshuis.
Pas in 1998 trad Soeharto af, nadat de Aziatische financiële crisis van 1997 zijn regime verzwakt

had, aldus Toussaint.
__________________________________
[1] In 2012 interviewde ik Kres ook, voor een reportage over luchtverontreiniging in Utrecht (zie

Kres hier vanaf 13:32).
[2] Cijfers uit dit rapport van de Wereldbank (1989).
[3] Deze brief is te vinden in document 7558-IND op pagina 44.
[4] Op pagina 11 van de evaluatie: “Overall, project results are considered generally

satisfactory”.
[5] De grote corruptie van Indonesië lijkt de economische groei overigens niet in de weg te

hebben gestaan. Waarom, dat legt econoom Ha-Joon Chang uit in het boek Bad Samaritans (2007) op
pagina 145 – 165.

[6]  World Bank, “Summary of RSI Staff Views Regarding the Problem of ‘Leakage’ from the
World Bank Project Budget” August 1997, via Toussaint (2004).

[7] Historicus John Roosa beschrijft in Pretext for Mass Murder (2006), hoofdstuk 6, hoe de

http://nl.wikipedia.org/wiki/Koude_Oorlog
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aziatische_financi%C3%ABle_crisis
http://www.youtube.com/watch?v=4Pg1trfYifk
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/1989/03/31/000009265_3960927135149/Rendered/PDF/multi_page.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/1989/03/31/000009265_3960927134652/Rendered/PDF/multi_page.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/1997/02/20/000009265_3970716145515/Rendered/PDF/multi_page.pdf
http://analepsis.files.wordpress.com/2011/08/ha-joon-chang-bad-samaritans.pdf
http://cadtm.org/IMF-and-WB-the-destruction-of#nh8-2
http://www.uwpress.wisc.edu/books/3938.htm


Verenigde Staten tussen 1959 en 1965 Indonesische legerofficieren hielpen (trainden en bevoorraden)
om hun voor te bereiden op een gewelddadige aanval tegen de PKI, de populaire communistische
partij van Indonesië.

Meer:
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Tegen wereldarmoede: ‘immigratie of internationale nivellering’, zegt econoom
Milanovic.

Historicus/journalist Rutger Bregman is in De Correspondent veel te rooskleurig over vrije
migratie als oplossing voor armoede. En, als we armen echt willen helpen, laten we dan de optie
van internationale nivellering niet vergeten.

In De Correspondent betoogde historicus Rutger Bregman dat we “alle grenzen moeten
openzetten”. Dat vrije migratie van armeren naar rijke landen de beste manier is om armoede te
bestrijden en dat ook arbeiders in rijke gastlanden er baat bij zouden hebben. Bregman citeert hierin
een working paper van Wereldbank econoom Branko Milanovic.

Maar Milanovic noemt nog een andere manier om internationale ongelijkheid op te lossen die
Bregman niet noemt: dat armere landen rijker worden. Een soort internationale nivellering.

Dit is geen artikel tegen open grenzen (integendeel), maar wel tegen het te rooskleurige beeld dat
Bregman schetst, tegen het beeld dat deze maatregel “in één klap alle armoede uitroeit”, zoals
Bregman beweert. Bovendien, als we armoede de wereld uit willen helpen, is een internationale
nivellering mogelijk een betere én realistischere weg.

Het probleem: een ‘niet-marxistische wereld’, locatie bepaalt inkomen meer dan klasse
Het fundamentele probleem dat Bregman en Milanovic behandelen is de gigantische

inkomensongelijkheid tussen landen. “Wie geboren wordt in het juiste land – in plaats van de juiste
familie of de juiste stand – vormt de ware adel van de eenentwintigste eeuw”, aldus Bregman. “Het is
Apartheid op globale schaal”.

Locatie is inmiddels belangrijker geworden dan klasse in het bepalen van iemands inkomen, aldus
Milanovic. Vroeger leefden arbeiders uit verschillende landen nog in vergelijkbare armoede.
Tegenwoordig heeft de armste vijf procent uit Duitsland een hogere koopkracht dan tachtig procent
van de wereldbevolking. De gemiddelde koopkracht van de armste vijf procent in de VS is ongeveer
even hoog als de gemiddelde koopkracht van de rijkste vijf procent in India.

We leven volgens Milanovic inmiddels in een “niet-marxistische wereld”. Door de grote
economische ongelijkheid tussen arbeiders uit verschillende landen is er immers geen sprake meer
van een internationaal proletariaat met dezelfde politieke belangen, zoals in de 19e eeuw bestond en
door Karl Marx werd beschreven. Internationale proletarische solidariteit is daardoor uitgestorven,
aldus Milanovic (hier kun je over twisten natuurlijk, want er zijn nog steeds uitingen van
internationale proletarische solidariteit tussen landen die enorm verschillen in inkomen [1])
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Milanovic (2012:
18). Om de niet-marxistische wereld grafisch uit te drukken gebruikt Milanovic de Theil-index om
internationale inkomensongelijkheid uit te drukken, een index die in tegenstelling tot de veel gebruikte
Gini index is op te splitsen in twee delen: het paarse gedeelte laat zien welk deel van internationale
ongelijkheid is toe te schrijven aan locatie (land), het grijze gedeelte laat zien wel deel is toe te
schrijven aan iemands klasse (is iemand een kapitalist of arbeider?).
Bovenstaande grafiek illustreert het verschil met 143 jaar geleden: “Rond 1870 verklaarde klasse
zo’n tweederde deel van de internationale ongelijkheid. En nu? De percentages zijn precies
omgedraaid: meer dan tweederde van totale ongelijkheid wordt veroorzaakt door locatie”, aldus
Milanovic (2012: 19) [2].

Deze “locatiebonus” zoals Bregman het noemt – wie in het juiste land geboren wordt heeft het
goed – is natuurlijk onmogelijk te rechtvaardigen. Geërfde inkomensverschillen binnen landen
worden nog enigszins gecorrigeerd via nivellerende belastingen en sociale voorzieningen, maar de
internationale ongelijkheid tussen landen wordt niet eens ter discussie gesteld, constateert
Milanovic, terwijl er verschillende mogelijkheden zijn om ook deze ongelijkheid te corrigeren.

De oplossing: migratie of internationale nivellering
Milanovic vat de mogelijkheden samen: “Of arme landen worden rijker, of arme mensen zullen

verhuizen naar rijke landen”. Het effect op internationale inkomensongelijkheid is volgens Milanovic
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hetzelfde, want in beide gevallen worden armere mensen rijker.
Bregman lijkt voor de migratie-optie te gaan in zijn betoog voor open grenzen wanneer hij

zegt: “dat immigratie de beste armoedebestrijder is, daar is geen twijfel over mogelijk”. Hieronder
een kritische blik op zijn betoog plus een evaluatie van het alternatief (dat armere landen rijker
worden).

De migratie-optie: een win-win?
Veel van Bregman’s argumenten zijn goed onderbouwd; door vrije migratie van armeren naar

rijkere landen kunnen ze ontsnappen aan armoede, honger en ziekte. De ontvangende landen zouden er
door arbeidsimmigratie economisch op vooruit gaan. Bovendien zou uit economisch onderzoek
blijken dat arbeidsimmigratie niet ten koste gaat van lonen en werkgelegenheid voor de lokale
beroepsbevolking.

Volgens Bregman zou het openzetten van de grenzen in één klap alle armoede uitroeien, het
wereldwijde bbp verdubbelen, iedereen in Afrika boven onze armoedegrens uittillen en ons op
termijn ook nog een paar extra maandsalarissen opleveren.

Ik betoog hier niet tegen open grenzen. Sterker nog, ik voeg er nog twee argumenten aan toe. Ten
eerste het morele argument “geen mens is illegaal”, de slogan van het Nederlandse no-border
netwerk.

Ten tweede een argument dat ik al eerder gaf op deze blog: in December 2012 meldde de
Volkskrant op basis van eigen onderzoek dat de belastingdruk voor bedrijven steeds lager wordt de
afgelopen tien jaar, terwijl de belasting op arbeid juist is toegenomen. Volgens de Duitse
econoom Hans-Werner Sinn (2003) wordt er steeds meer belasting geheven op arbeid omdat het
vergeleken met kapitaal moeilijker kan wegvluchten voor ongunstige belastingregels. In andere
woorden; omdat kapitaalmobiliteit hoger is dan arbeidsmobiliteit. Sinn voorspelt een onvermijdelijke
uitholling van de verzorgingstaat als gevolg hiervan. Mijn conclusie was: vergroot de
arbeidsmobiliteit – via vrije migratie – maar beperk ook het kapitaalverkeer.

Maar hoe het openzetten van de grenzen, zonder aanvullende maatregelen, “in één klap alle
armoede uitroeit”, zoals Bregman beweert, is mij niet duidelijk. Op deze rooskleurige voorspelling
van Bregman zijn een paar kritieken te geven. Ik geef ze puntsgewijs.

1. Het leven van een migrant gaat vaak niet over rozen
Dat Thaise bessenplukkers in Zweden soms werkdagen maken van 17,5 uur is overkomelijk

volgens Bregman, want in hun land van herkomst hebben ze het nog slechter. Bregman:

“Deze zomer besloot Zweden 6.000 tijdelijke werkvergunningen
aan bessenplukkers uit Thailand te verstrekken. Twee maanden
lang zwoegden ze van 5:30 uur tot soms wel 23:00 uur – en dat
zeven dagen per week. Het is zwaar werk: de hele dag
voorovergebogen door de velden lopen. Zelfs de Polen wilden
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het niet meer doen. Maar een van de Thaise dagloners vertelde
aan de NOS: ‘Hier is het werk eenvoudiger, thuis moeten we
harder werken.’

Door arbeidsimmigratie creëren we inderdaad “een kaste van tweederangs burgers”, geeft Bregman
toe, maar het is uiteindelijk beter “een paar jaar in Nederland op de tweede rang” te zitten dan “de
rest van je leven op de eerste in Burundi”.

Dat is simpelweg te kort door de bocht. Onderzoek van Gallup suggereert dat er zowel
persoonlijke baten als kosten zijn voor arbeidsmigranten. Om inzicht te krijgen in deze baten en
kosten interviewde Gallup immigranten in 15 EU-landen (afkomstig uit ontwikkelingslanden) en
mensen met hetzelfde demografische profiel in de landen van herkomst. Zo schatte Gallup wat voor
leven migranten zouden hebben gehad als ze thuis waren gebleven.

De winsten voor een migrant: ze geven hun leven een iets hoger cijfer dan vergelijkbare
thuisblijvers (een 5.88 versus 5.24) en ervaren minder corruptie.

De kosten zijn echter ook significant: een veel hoger percentage van de migranten geeft aan
negatieve emoties te ervaren zoals verdriet, stress, zorgen en woede, dan vergelijkbare thuisblijvers.
Bovendien geeft een hoger percentage van de thuisblijvers aan “comfortabel te leven van hun
inkomen” en te ervaren dat “de levensstandaard verbetert”.

Oftewel, het leven van een migrant gaat niet altijd over rozen. Vaak gaat het juist over bessen,
asperges of champignons, lange dagen in kassen, met zorgen, verdriet, stress en woede [3].

2. De migratie-optie is ongelijk verdeeld 
De migratie-optie is bovendien ongelijk verdeeld onder de armeren. De 700 miljoen mensen die

volgens Gallup zouden willen emigreren (cijfers uit 2010, toen er zo’n 1.3 miljard mensen onder de
armoedegrens van 1.25 dollar per dag leefden) zijn voornamelijk jong (tussen de 15 en 35 jaar) en
bezitten minstens een middelbare-schooldiploma. Bovendien willen vooral mensen migreren wanneer
ze al contactpersonen hebben in het gastland.

De migratie-optie is dus al bij voorbaat ongelijk verdeeld en waarschijnlijk voornamelijk
weggelegd voor degenen die het al iets breder hebben financieel gezien en daardoor onderwijs
hebben kunnen volgen, en degenen die minder bindende verantwoordelijkheden hebben (zoals
kinderen) en ook nog eens contacten hebben in het gastland.

3. Braindrain van arm naar rijk vergroot welvaartsverschillen tussen landen
Dat vooral mensen met diploma’s wegtrekken naar rijkere landen creëert bovendien een

kennisvlucht (een braindrain) van arm naar rijk, waardoor welvaartsverschillen tussen landen eerder
toenemen dan afnemen. Het boek Exceptional People (2012) van Goldin e.a. legt uit hoe groot die
braindrain ongeveer is, op basis van cijfers uit 2003 [4]:

“Meer dan 70 procent van de afgestudeerden aan de universiteit
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uit Guyana en Jamaica verhuizen naar ontwikkelde landen en
andere landen hebben vergelijkbaar hoge percentages van
emigrerende afgestudeerden: Marokko (65 procent), Tunesië (64
procent, Gambia (60 procent), Ghana (26 procent), Sierra Leone
(25 procent), Iran (25 procent), Korea (15 procent), Mexico (13
procent) en de Filippijnen (10 procent)”.

Malawi zou zelfs meer dan de helft van hun verplegend personeel hebben verloren door emigratie in
slechts vier jaar, waardoor er nog slechts 336 verpleegkundigen zijn voor een populatie van 12
miljoen.

De braindrain is geen nieuw fenomeen. Chang beschrijft in Kicking Away…(2002) dat de
ontwikkelde landen tijdens hun industriële revoluties in de 19e eeuw de immigratie van buitenlandse
kennis en talent enorm stimuleerden.

Dat rijke landen juist immigratieprikkels gebruikt hebben om zich economisch te ontwikkelen,
maakt het des te vreemder om nu vanuit de rijke wereld de ontwikkelingslanden aan te raden massaal
te emigreren naar ons. Als rijke landen eerlijk over hun eigen geschiedenis zouden zijn, zouden ze
ontwikkelingslanden aanraden om kennis en talent niet te verliezen maar juist vast te houden en aan te
trekken [5].

Bregman houdt niet een pleidooi voor een kennisvlucht uit ontwikkelingslanden, maar het is
opmerkelijk dat hij het risico hiervan in zo’n uitgebreid betoog over open grenzen niet noemt.

4. Kwetsbaarheid migranten verzwakt arbeidersbeweging
Het immigratievraagstuk is altijd een moeilijk vraagstuk geweest voor de arbeidersbeweging.

Sinds de 19e eeuw is er een grote internationalistische stroming geweest onder arbeiders onder de
slogan “proletariërs aller landen, verenigt u!”. Tegelijkertijd bestond er ook een nationalistische
stroming die riep “eigen volk eerst!”. Dit heeft natuurlijk niet één, maar meerdere verklaringen.

Één verklaring komt uit marxistische kringen. Arbeidsimmigratie zou regelmatig gebruikt zijn door
kapitalisten in hun strijd tegen vakbonden. Volgens de marxistische geograaf David Harvey werd
arbeidsimmigratie in de jaren zestig en zeventig gebruikt door Europa en de VS om
arbeidersbewegingen te verzwakken (vrij vertaald):

“Een van de grootste obstakels voor kapitaalaccumulatie in de
jaren zestig en vroege jaren zeventig was het arbeidsvraagstuk. Er
was een schaarste aan arbeid zowel in Europa als de VS, arbeid
was goed georganiseerd en had een invloed op de politiek. Één
van de grooste obstakels voor kapitaalaccumulatie in die periode
was; hoe krijgt kapitaal toegang tot een goedkoper en
gehoorzamer arbeidsaanbod? Er waren een paar antwoorden; één
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was het aanmoedigen van meer immigratie. In de VS was er een
grote herziening van de immigratiewet in 1965 waardoor de VS
toegang kreeg tot het globale bevolkingsoverschot (daarvoor
werden alleen Europeanen en blanken toegelaten). In de late jaren
zestig subsidieerde de Franse overheid de import van arbeiders
uit Maghreb, de Duitsers haalden de Turken binnen, de Zweden
brachten de Joegoslaviërs binnen, de Britten gebruikten arbeiders
uit hun imperium. Dus een pro-immigratie beleid was een poging
om het arbeidsvraagstuk op te lossen.”

Ook in het na-oorlogse Nederland werd er een immigratiebeleid gevoerd waarbij arbeiders uit onder
andere Italië, Marokko en Turkije werden geworven.

De vakbonden, die ook in Nederland een sterke positie hadden verworven, kwamen voor een
dilemma te staan schrijft Maurice Blessing in het Historisch Nieuwsblad (2004). Ze zagen dat
arbeidsimmigratie lonen kon drukken, vooral in sectoren van ongeschoolde arbeid, maar ook
economische groei en winsten kon opleveren waar de leden uiteindelijk iets van terug zouden zien.
De meningen waren verdeeld [6].

Één ding waar de vakbond – en linkse partijen in het algemeen – het echter wel over eens leken te
zijn was dat arbeidsimmigranten, eenmaal binnen in Nederland, niet onder slechtere omstandigheden
en lagere lonen zouden moeten werken dan ‘autochtone’ arbeiders die hetzelfde werk doen. Dit was
bijvoorbeeld een belangrijke eis van de Nederlandse Katholieke Metaalbewerkersbond en het
Nederlands Verbond van Vakbewegingen (NVV) toen zij in de jaren vijftig werden geraadpleegd over
het immigratiebeleid [7].

Socioloog William I. Robinson zegt in Truthout (2013) dat arbeidsimmigratie naar de VS op
zichzelf geen bedreiging vormt voor de onderhandelingspositie van de arbeidersbeweging.
De kwetsbare positie van arbeidsimmigranten is dat echter wel. Het feit dat arbeidsmigranten vaak
in onzekerheid leven en bijvoorbeeld deportatie vrezen maakt hun kwetsbaar voor uitbuiting
waardoor ze gebruikt kunnen worden om lonen te drukken [8].

Het toekennen van een volwaardig burgerschap aan immigranten in de VS zou volgens Robinson
beter zijn voor zowel de immigranten als de autochtone beroepsbevolking.

Vandaar mijn kritiek op het voorstel van Bregman om arbeidsimmigranten geen volwaardig
burgerschap toe te kennen, waardoor we inderdaad “een kaste van tweederangs burgers” creëren:

“Nog niet gerustgesteld? Dan kun je besluiten immigranten geen
sociale rechten te geven. Of die rechten pas na een paar jaar te
verstrekken. Of pas als ze, laten we zeggen, 100.000 euro aan de
fiscus hebben betaald. (Hetzelfde geldt trouwens voor de angst
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dat immigranten niet integreren of politiek gevaarlijk zijn. Je kunt
taal- en cultuurtests invoeren. Je kunt ze hun stemrecht ontnemen.
Je kunt ze terugsturen als ze geen werk vinden.)”

Arme landen kunnen rijker worden
“Of arme mensen zullen verhuizen naar rijke landen”, zegt Milanovic, “of arme landen worden

rijker”. Twee manieren waarop armeren van de wereld rijker kunnen worden. Maar voor die laatste
optie, een internationale nivellering, zijn er weer verschillende wegen, aldus Milanovic.

Optie 1: herverdeling van inkomen van rijke naar arme landen
Deze optie gaat om, simpelweg, een grote transactie van rijke landen op de rekening van de derde

wereld.
De bereidheid voor zo’n nivellering lijkt echter afwezig volgens Milanovic; rijkere landen geven

momenteel slechts 100 miljard dollar per jaar uit aan ontwikkelingshulp. Ter vergelijking: dit is
slechts vijf keer het bedrag aan bonussen dat de bank Goldman Sachs aan zichzelf uitkeerde in één
crisisjaar, aldus Milanovic.

Sterker nog, voor elke dollar ontwikkelingshulp stroomt er meer dan 10 dollar uit
ontwikkelingslanden naar rijke landen. Dit werd kort samengevat door stichting Oikos in De
omgekeerde wereld; of hoe ontwikkelingslanden het rijke Westen financieren (2008). Het gebruikt
cijfers uit 2008 van stichting Eurodad, over de grote bedragen kapitaalvlucht uit ontwikkelingslanden
(een illegale uitstroom van kapitaal door onder andere criminaliteit, corruptie en
belastingontwijkingen) en de aflossingen van leningen[9].

Oikos (2008)
De stroom kapitaalvlucht is in het laatste decennium zelfs toegenomen, volgens
een rapport van Global Financial Integrity (GFI) door ex-IMF econoom Dev Kar en Sarah Freitas.
Deze groei was in Afrika het grootst; de kapitaalvlucht steeg met 23,6 procent tussen 2001 en 2011.

In totaal stroomde er 5.86 biljoen dollar illegaal uit ontwikkelingslanden tussen 2001 en 2011. Dat
is ongeveer het nationaal inkomen van Japan in 2012. Hiermee hadden inderdaad, zoals Kar zegt, een
hoop ziekenhuizen en scholen gefinancierd kunnen worden.
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Optie 2: de economische groei van ontwikkelingslanden
Dit betekent volgens Milanovic dat China en India door moeten blijven groeien en nog armere

landen een flinke inhaalslag moeten maken.
Hoe rijke landen hierbij kunnen helpen beschrijft econoom Ha-Joon Chang in het boek Kicking

Away the Ladder (2002) bijvoorbeeld; door niet de ladder weg te schoppen die we zelf gebruikt
hebben om rijker te worden.

Maar dat doen rijke landen wel (die ladder wegschoppen), zegt Chang. Terwijl rijke landen rijk
zijn geworden via een protectionistisch beleid – importheffingen en overheidssteun van de eigen
industrie ten tijde van hun industriële revoluties – adviseren ze armere landen (sterker nog; ze
dwingen het af) om precies het tegenovergestelde te doen, namelijk alle handelsbarrières op te heffen,
hun economie te privatiseren en liberaliseren en overheidssteun voor de industrie af te bouwen.

De regels van de Wereldhandelsorganisatie kunnen volgens Chang echter herschreven worden –
mits er politieke wil voor is – zodat armere landen dezelfde protectionistische instrumenten kunnen
gebruiken die rijke landen rijk hebben gemaakt.

Welke optie is realistisch?
De mogelijkheden voor het verminderen van internationale ongelijkheid zijn duidelijk, maar welke

is realistisch?
Om via vrije migratie alle armoede op aarde uit te roeien, zoals Bregman voorstelt, lijkt niet

realistisch. Niet alleen omdat open grenzen niet zomaar alle armoede uit zal roeien, om redenen die
hierboven zijn behandeld. Ook omdat er momenteel juist een tegenovergestelde tendens is. Want zoals
Milanovic schrijft (en De Correspondent ook uitvoerig beschreef) is “de rijke wereld hekken om
zichzelf aan het bouwen”. Op de zeven punten waar de rijkste regio’s grenzen aan de armste regio’s
worden de grenzen juist gemilitariseerd, met landmijnen, patrouillerende boten en hekken [10].

Is het realistisch dat arme landen rijker worden? Optie 1 – het simpelweg overhevelen van
inkomen van rijk naar arm – lijkt onwaarschijnlijk gezien de rijke wereld momenteel minstens tien
euro uit ontwikkelingslanden haalt voor elke euro die het doneert. De politieke wil om de vergaarde
rijkdom te delen met ontwikkelingslanden ontbreekt simpelweg.
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Milanovic (2013: 5).
Internationale inkomensongelijkheid kan op drie manieren berekend worden, maar alle drie de
berekeningen tonen een daling van inkomensongelijkheid sinds 2000.
Wellicht is het meest realistische scenario de economische groei van ontwikkelingslanden. Zoals
Milanovic ook constateert, is het eerste decennium van de 21e eeuw mogelijk de eerste periode sinds
de industriële revolutie dat internationale inkomensongelijkheid niet toeneemt maar afneemt, onder
andere door de groei van China en India [11].

__________________________________________________________
[1] Zie bijvoorbeeld deze solidariteitsverklaring in 2011 van een Egyptische koepel van

vakbonden – toen er in Egypte een opstand was begonnen – aan arbeiders in Wisconsin, VS, die op
hetzelfde moment een hevige strijd voerde voor vakbondsrechten. Of deze solidariteitsverklaring van
een Griekse schoonmakersvakbond aan de Nederlandse schoonmakersvakbond in 2012 toe zij in
Nederland staakte voor een betere CAO. De boodschap is keer op keer “we moeten samen strijden”
en “we hebben dezelfde belangen”.

[2] Milanovic heeft het hier over de internationale ongelijkheid van alle personen op aarde, niet
de ongelijkheid tussen de gemiddelde inkomens van landen – ook een veel gebruikte maatstaf voor
internationale ongelijkheid. Milanovic gebruikt een concept van internationale ongelijkheid dat in
feite berekend wordt alsof de wereld één land is; hij zet alle inwoners op aarde op een rij, geordend
op koopkrachtpariteit, en bekijkt in welke mate “locatie” (land) van invloed is op inkomen. Zie
pagina 3 uit Milanovic voor een uitleg hierover.

[3] Aan de bouw van de Eemshaven in Groningen werken momenteel zo’n 20 nationaliteiten. Het
programma Nieuwsuur legde een hoop misstanden bloot in de reportage getiteld “de keerzijde van
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open grenzen“; overwerk, onderbetaling en een slechte arbeidsinspectie.
[4] Cijfers uit William J Carrington & Anrica Detragiache. 1999. “How Extensive Is the Brain

Drain?” Finance and Development: A Quarterly Magazine of the IMF 36(2); Richard H. Adams Jr.
2003. “International Migration, Remittances, and the Brain Drain: A Study of 24 Labor Exporting
countries,” Policy Research Working Paper Series 2069. Washington, DC: The World Bank.

[5] Een ontwikkelingsland dat momenteel het advies van econoom Chang opvolgt is bijvoorbeeld
Ecuador, wiens president en tevens econoom Rafael Correa sterk beïnvloed is door Chang. Zo’n tien
procent van de Ecuadoriaanse bevolking van 15 miljoen leeft in het buitenland, bijvoorbeeld in
Spanje. Kort nadat Correa in 2007 de verkiezingen won begon hij remigratie van Ecuadorianen te
stimuleren via allerlei financiële prikkels (Schurr & Stolz, 2010).

[6] Rutger Bregman citeert voornamelijk onderzoeken waaruit blijkt dat immigratie geen,
nauwelijk of zelfs een positief effect heeft op de lonen van de ‘autochtone’ beroepsbevolking: “Wat
blijkt: immigratie heeft nauwelijks effect op onze lonen. Uit andere onderzoeken blijkt zelfs dat
nieuwkomers de lonen van binnenlandse werknemers iets doen stijgen”. Één van Bregmans
aangehaalde onderzoeken, van het Economic Policy Institute, erkent echter ook dat er geen consensus
is in de economische literatuur over de effecten van immigratie op lonen en dat het resultaat van deze
onderzoeken erg afhankelijk is van de gebruikte methode (zie Shierholz, 2010; p.9).

Bovendien wordt de volgende vraag niet onderzocht door Shierholz: In hoeverre is de zwakke
onderhandelingspositie van de Nederlandse of Europese beroepsbevolking te wijten aan de
kwetsbare positie van arbeidsmigranten? Wel staat er een hint op pagina 4; het blijkt dat in bepaalde
Amerikaanse staten waar veel kwetsbare immigranten zonder papieren werken – Californië, Florida,
New York, Texas – de effecten van immigratie voor laaggeschoolde, mannelijke arbeiders negatief
lijken te zijn, een effect dat niet terug te zien is in de nationale gemiddelden.

Het is bovendien goed te beseffen dat, hoewel de Nederlandse lonen in de afgelopen decennia
gestegen zijn, de arbeidsinkomensquote – het deel van het nationaal inkomen dat naar arbeid gaat –
wel gedaald is sinds pakweg 1980. Dit benadrukken Nederlandse economen Robin Fransman
(2013) en Ewald Engelen (2013) ook. Dit geldt bovendien ook voor Europa als geheel (Mitsopoulos
& Pelagidis (2000; 250)), de VS (Reich, 2011) en de rest van de wereld (Economielinks, 22/1/’13).

[7] Uit Judith Roosblad. Vakbonden en immigranten in Nederland (1960 – 1997) (2002; p.42).
[8] Zie een verzameling gerelateerde literatuur hier, de literatuur van een leesgroepsessie over

“racisme en gender op de arbeidsmarkt” van Kritische Studenten Utrecht.
[9] De rijke landen lijken bovendien niet bereid om met een gezonde zelfkritiek naar de schulden

van ontwikkelingslanden te kijken. Haïti is een schrijnend voorbeeld; Haïti had zich in 1804 via een
slavenopstand vrij gevochten van Napoleon en haar onafhankelijkheid gewonnen als eerste zwarte,
onafhankelijke republiek. In 1825 legde Frankrijk Haïti een schuld op om de Franse slaveneigenaren
te compenseren voor het verlies van ‘hun’ kolonie en misgelopen winsten. De schuld (90 miljoen
franc) werd tot 1947 afbetaald en zou omgerekend nu 17 miljard dollar bedragen. In 2004 voerde
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Haïti een rechtszaak om deze schuld terug te krijgen van Frankrijk. Één van hun argumenten was dat
de schuld ook in 1825 al illegaal was, omdat slavernij al verboden was. Frankrijk reageerde door
een omverwerping van de Haïtiaanse overheid te steunen (Wilsher, The Guardian, 2010).

Uit de powerpoint van H Nicholas.
[10] Zie ook een artikel over de opkomst van sterk beveiligde grenzen in De Correspondent: “De
terugkeer van de muur” door Dick Wittenberg.

[11] Zie een gerelateerde presentatie van econoom Howard Nicholas hier, over de inhaalslag die
ontwikkelingslanden lijken te maken op ontwikkelde landen sinds ongeveer 2000. Een van zijn
grafieken die dit illustreert toont dat ontwikkelingslanden een steeds groter deel van het wereldwijd
inkomen verdienen in het laatste decennium.
Permalink: https://economielinks.wordpress.com/2013/11/07/rijke-wereld-kan-kiezen-tussen-
immigratie-of-internationale-nivellering/
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Drie studies over hoe markt en economie je moraal uitschakelt

Het studeren van economie maakt je egoïstischer, in een markt is het doden van muizen voor
geld makkelijker en rijke mensen zijn asocialer in het verkeer. 

Studie 1: in een markt is het makkelijker muizen te doden voor geld
De eerste studie komt van Armin Falk en Nora Szech (2013) van de Universiteit van Bonn,

Duitsland. Ze onderzochten in een laboratorium proefpersonen die zij voor de keuze stelden; het
redden van een muizenleven of het ontvangen van een geldbedrag…en de muis te laten doden[1] . Wat
bleek? In een marktcontext waren de proefpersonen eerder geneigd het muizenleven op te offeren in
ruil voor geld.

De methodologie: er waren drie groepen proefpersonen. De eerste groep werd individueel voor
de keuze gesteld: het muizenleven of een geldbedrag van tien euro (en de dood van de muis).

De tweede groep maakte de keuze over het muizenleven in een “bilaterale markt” tussen één
verkoper en één koper. De koper kon 20 euro verdienen door de muis dood te laten gaan, of de 20
euro (gedeeltelijk) gebruiken om het leven van de muis te kopen van de verkoper. Via een
onderhandelingsproces mochten de koper en verkoper tot een prijs komen.

In de derde groep was er zelfs een “multilaterale markt” waarbij zeven kopers en negen verkopers
met elkaar om meerdere muizenlevens konden onderhandelen.

 Falk & Szech (2013: 707)
Om de resultaten te vergelijken, is in bovenstaande grafiek van Falk en Szech te zien welk percentage
proefpersonen bereid was de muis te doden voor 10 euro. Zonder een markt was slechts 45,9 procent
bereid de muis te laten sterven voor tien euro, met een bilaterale markt steeg dit percentage tot zo’n
72,2 procent en nog hoger tot 75,9 procent in de multilaterale markt. In een markt is het leven van een
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muis kennelijk een stuk minder waard voor de proefpersonen.
Studie 2: economielessen maken je egoïstisch en hebzuchtig
De tweede studie die Giggleton noemt is in feite een driedelige studie van Long Wang, Deepak

Malhotra en Keith Murnighan (2011) naar de effecten van economielessen op egoïsme en hebzucht.
Volgens Wang e.a. bevestigen hun resultaten de hypothese dat economielessen egoïsme en hebzucht
versterken.

In hun eerste studie werden twee groepen studenten – 67 economiestudenten en 45
onderwijsstudenten, allen van Midwestern University – uitgenodigd het ‘dictatorspel‘ te spelen.
Proefpersonen werden verdeeld in koppels van twee, waarbij de ene proefpersoon een geldbedrag
(tien dollar) naar keuze mocht verdelen tussen de twee. Degene die het geldbedrag krijgt mag dus ook
alles zelf houden, als een dictator. Het resultaat: economiestudenten hielden significant meer geld
voor zichzelf dan de niet-economiestudenten – 7,72 dollar versus 6,74 dollar.

De tweede studie was een enquete onder een groep van 166 studenten van Midwestern, waarvan
34 procent economiestudent was. Dit keer werd gevraagd naar persoonlijke verhalen over
hebzuchtige daden en een reflectie over deze daden. Economiestudenten bleken hun eigen hebzuchtige
daden positiever te beoordelen dan niet-economiestudenten, nogmaals een bevestiging van de
hypothese van Wang e.a..

Correlatie betekent natuurlijk geen causatie. Het kan natuurlijk zo zijn dat hebzuchtige, egoïstische
mensen eerder geneigd zijn economie te gaan studeren. Dit is het probleem van de self-selection bias.

Om deze bias te vermijden werd de derde studie uitgevoerd, waaraan 92 proefpersonen
meededen. Geen van deze 92 personen had economielessen gevolgd. Ze werden verdeeld in drie
groepen en kregen citaten te lezen van bekende economen; de eerste groep las citaten die positief
waren over hebzucht, de tweede groep citaten die negatief waren over hebzucht en de derde groep las
‘neutrale’ citaten over de economie van Maleisië. Vervolgens vulden alle groepen een enquête in over
hebzucht.

Het niet-verrassende resultaat: de eerste groep was in de enquete positiever over hebzucht dan de
andere groepen. De eerste groep beoordeelde hebzucht eerder als moreel acceptabel en ‘goed’
vergeleken met de andere groepen.

Je kunt je natuurlijk afvragen of de derde studie wel representatief is voor de economiestudie in
het algemeen, aangezien een economiestudie uit meer bestaat dan teksten die lovend zijn over
hebzucht en egoïsme, maar, toegegeven, het is een belangrijk onderdeel ervan. De aanname dat
mensen rationeel en egoïstisch handelen is inderdaad de fundamentele aanname van economische
modellen.

Studie 3: rijke mensen zijn eerder geneigd asociaal te rijden, te liegen en snoep te stelen van
kinderen.

In februari 2012 zag ik hoe een BMW-rijdende student op een grote groep overstekende
schoonmakers inreed op het terrein van Universiteit Utrecht, kennelijk uit frustratie over de vertraging
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die hij door deze groep stakende arbeiders opliep. In datzelfde jaar was ik getuige van een bijna
fataal ongeluk, waarbij een veel te hard rijdende mercedes-benz een fietser aanreed en snel
wegvluchtte van het plaats delict waar het zwaargewonde slachtoffer lag.

Was het toevallig dat deze asociale bestuurders beiden dure auto’s reden? Niet volgens het
onderzoek van Paul Piff van de Universiteit van Berkeley, hier kort samengevat door Bloomberg. Uit
één van zijn onderzoeken bleek dat bestuurders van ‘hoge status auto’s’ [dure auto’s] veel meer
andere auto’s afsneden op een kruistpunt dan bestuurders van goedkopere auto’s. Bovendien bleek
ongeveer de helft van de duurdere auto’s niet af te remmen wanneer een voetganger een zebrapad
opliep, terwijl alle goedkopere auto’s afremden om de voetganger over te laten steken. Er werden in
totaal 426 auto’s bekeken. De conclusie: hoe rijker, hoe asocialer (en gevaarlijker) in het verkeer[2].

In totaal voerde Piff zeven studies uit waarbij het morele kompas van verschillende
inkomensklassen vergeleken werd. Keer op keer was zijn conclusie dat rijkere mensen egoïstischer
blijken te zijn; ze spelen eerder vals in dobbelspelletjes, zijn oneerlijker naar sollicitanten toe in
sollicitatie rollenspellen en houden meer snoep voor zichzelf dan het te delen met kinderen, in een
experiment vergelijkbaar met het eerder genoemde ‘dictatorspel‘.

Een mogelijke verklaring; armeren zijn eerder afhankelijk van hun gemeenschap om te overleven,
en daardoor eerder geneigd zich aan gemeenschappelijke normen te houden, aldus Piff, maar
“de upper-class is meer op zichzelf gericht, ze bevoorrechten zichzelf over anderen”.

__________________________________
[1] In dit onderzoek werden geen extra muizen doodgemaakt: alle muizen waren “surplus muizen”

uit een ander onderzoek die gezond waren maar niet geschikt voor het onderzoek en allen vernietigd
zouden worden. Door het onderzoek van Falk en Szech werden juist vele muizen van de dood gered,
naar eigen zeggen.

[2] Een kritiek op dit specifieke onderzoek is dat niet alle dure auto’s bestuurd worden door rijke
mensen, en niet alle rijke mensen dure auto’s rijden. Zie McGinley of Gordon in Bloomberg artikel.

Meer:
Permalink: https://economielinks.wordpress.com/2013/11/04/drie-studies-over-hoe-markten-onze-
moraal-uitschakelen/
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Economische films & documentaires

Waarom we goede films en documentaires moeten kijken + een lijst van goede economische
documentaires, en films met politiek-economische thema’s.

(zie de lijst onderaan de tekst)

PR heeft een groot deel van ons leven ontwricht en maakt blinde
volgelingen van hen die mogelijk buiten de kudde zouden hebben
gewerkt. De voortdurende stroom van onzin-films met grote
promotionele budgetten, voornamelijk uit de VS, is
onophoudelijk. […] In tegenstelling tot de onzin uit Hollywood –
met hun onderdrukking van de waarheid, neppe helden en
oorlogszucht – is een meesterwerk, of gewoon een goede film,
onvergetelijk. – Journalist John Pilger, 2013

Docu’s
Soms betwijfel ik het informatieve vermogen van films en documentaires over economie en

politiek. De informatieve waarde van documentaires is vaak samen te vatten in één of twee alinea’s.
De rest bestaat uit sfeerbeelden, interviews die iets zeggen over de ervaring van deze of gene, of
informatie over hoe de documentaire zelf is gemaakt (“toen gingen we op zoek naar de grote
directeur, maar hij wou ons niet spreken. We probeerden het nog eens…weer geen resultaat”). Als
informatie-overdracht het belangrijkste doel is van documentaires, zou het vaak sneller zijn geweest
om in een korte tekst de belangrijkste punten samen te vatten.

Maar documentaires hebben natuurlijk niet alleen waarde door de informatie die ze overbrengen.
In de documentaire Gasland (2010), wordt het gas uit een waterkraan in een Amerikaanse huis met

een lucifer in brand gestoken. Er komt gas uit de kraan in de keuken omdat het water vervuild is
vanwege schaliegasboringen. Een normaal gezin, in hun eigen keuken, slachtoffer van de grote
schaliegasindustrie! Die scène overtuigt waarschijnlijk meer mensen van de gevaren van schaliegas
dan een goed onderbouwd kritisch rapport op de website van Greenpeace. En dat is waardevol.

Fictie
Fictie kan net zo waardevol zijn, en niet alleen om de entertainment waarde ervan. Zie

bijvoorbeeld de film Burn! (1969) van de marxistische filmmaker Gillo Pontecorvo, met Marlon
Brando in de hoofdrol. Ik kwam op deze film via het boek  The Ecological Revolution
(2009) van socioloog John Bellamy Foster. Hij opent een van zijn hoofdstukken met een samenvatting
van deze film, waarin het fictieve eiland Burn verschillende keren wordt platgebrand om de opstand
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van de bevolking te temmen. Eerst de opstand van de inheemse bevolking, daarna de opstand van de
geïmporteerde slavenbevolking. Volgens Foster legt Pontecorvo hiermee kort en krachtig uit hoe
ecologische destructie inherent is aan ons door winst-gedreven economisch systeem, het kapitalisme.

Dat fictie een goed instrument is om een politieke boodschap over te brengen, begreep ook
de International Union of Mine, Mill and Smelter Workers. Ze sponsorden de productie van de film
Salt of the Earth (1954) in de VS, over een staking van mijnwerkers en de reactie van het mijnbedrijf
en de overheid. Een film met een sterk feministische, anti-racistische boodschap. De productie van de
film was een strijd op zich, in een tijd dat in de VS rechtzaken werden gevoerd tegen filmmakers en
acteurs uit Hollywood om vermeende communistische activiteiten. Regisseur Herbert Biberman zat
zelfs zes maanden gevangen voordat hij aan de film kon beginnen. De film werd uiteindelijk
‘geblacklist’ door Hollywood. (Hieronder de trailer, en de film staat ook in zijn geheel op
youtube, hier).

Mens geen homo economicus
De mens is geen rationeel calculerend wezen, geen homo economicus die altijd weloverwogen

keuzes maakt op basis van alle beschikbare informatie. Veel van onze keuzes laten we bepalen door
onbewuste overtuigingen en waarden. Visuele middelen hebben een grote invloed op onze onbewuste
overtuigingen en waarden. De commerciële billboards in onze wereld zijn geen versiering, maar
proberen ons te overtuigen. Niet voor niets mengt het Amerikaanse Ministerie van Defensie zich
graag in Hollywood.

Films spelen hierin ongetwijfeld een rol. Kijk je vooral gangsterfilms waarin iedereen elkaar
dood schiet om een gram coke, dan ben je eerder geneigd te geloven dat de mens egoïstisch is – een
gewelddadig, materialistisch en competitief wezen.

Kijk je de Pursuit of Happiness (2006) te vaak, dan raak je er van overtuigd dat, in de
Amerikaanse vrije-markteconomie, iedereen die het echt wil, hoe arm die ook is, miljonair kan
worden.

Maar kijk je ook af en toe een documentaire als Harlan County (1976), waarin mijnwerkers
gezamenlijk ten strijde trekken tegen een gewelddadig mijnwerkersbedrijf, of een film als Even the
Rain (2010), waarin Bolivianen een strijd tegen de privatisering van hun water winnen, dan krijg je
ongetwijfeld andere overtuigingen en waarden mee. Dan zie je dat er meer is dan de homo
economicus en dat de “pursuit of happiness” (het streven naar geluk) ook collectief kan worden
uitgevoerd in plaats van individueel.

Documentaires en fictie bepalen je denken, je gedrag en dus indirect de wereld zelf. Verander de
wereld, kijk goede films.

___________________________________________________
Hieronder een lijst van mijn aanraders (fictie en documentaires).
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De Parecon Utopie: een alternatief voor markt én staat

Economen Michael Albert en Robin Hahnel hebben een voorstel voor een beter systeem. Ze
noemen het Participatory Economics: zonder markt, zonder centrale staat, mét democratie.

Marktwerking is onrechtvaardig, destructief en inefficiënt en dient volledig afgeschaft te worden,
volgens de Amerikaanse ‘market abolitionists’ Michael Albert en Robin Hahnel.

‘Parecon’ – een afkorting voor participatory economics – is volgens hen een werkbaar,
rechtvaardig en democratisch alternatief.

Natuurlijk weten de meeste economen wel dat pure marktwerking volgens de economische
definitie – met volkomen concurrentie, volledig geïnformeerde consumenten, etcetera – net zo min
bestaat als het eiland Utopia uit het boek van de middeleeuwse schrijver Thomas More.

Toch wordt marktwerking onder economen – en helaas ook daarbuiten – nog steeds beschouwd als
een goed na te streven doel. Hoe onrealistisch het ook is om ooit echte concurrentie op het
Nederlandse spoor te zien (of in de zorg en de postsector), toch moesten we de spoorwegen
privatiseren om marktwerking in te voeren. Hoe erbarmelijk het resultaat van ‘marktwerking’ ook is,
we blijven er steevast in geloven.

Deze fundamentele vraag wordt meestal overgeslagen: willen we marktwerking wel realiseren?
Nee, zeggen de Amerikaanse ‘marktabolitionisten’ Michael Albert en Robin Hahnel. Is dan niet het
enige alternatief een centrale planeconomie bestuurd door een centrale overheid? Nee, volgens
Albert en Hahnel zal elke centrale overheid en kleine groep technocraten vooral hun eigen
economische belangen beschermen. Wat blijft er dan over als alternatief?

Een gedachte-experiment geïnspireerd door geschiedenis
Al decennialang werken Albert en Hahnel aan een theoretisch alternatief. Het heet parecon, een

afkorting voor participatory economics (participatieve economie), een visie voor een soort
decentrale, democratische planeconomie waarin werk rechtvaardig beloond wordt, rekening wordt
gehouden met het milieu en iedereen gelijkwaardig participeert in de democratische economische
besluitvorming [1].

Nou is het inderdaad, zoals antropoloog en anarchist David Graeber onlangs schreef,
onwaarschijnlijk dat de instituties van parecon ooit zo exact worden gerealiseerd zoals Albert en
Hahnel ze schetsen. We weten immers niet welke problemen er ontstaan zodra we een vrije
samenleving proberen te bouwen. “Wat nu de grootste problemen lijken te zijn, zijn mogelijk
helemaal geen problemen; andere problemen die zelfs nog nooit bij ons opgekomen zijn zouden
duivels moeilijk kunnen zijn. Er zijn ontelbare X-factoren.”

Echter, het “gedachte experiment” van Albert en Hahnel, zoals Graeber het noemt, is belangrijk
omdat het toont dat er wel een alternatief mogelijk is; dat er een vrije samenleving zonder

http://www.thebaffler.com/past/practical_utopians_guide


marktwerking is voor te stellen.
Let wel, parecon komt niet slechts voort uit de wilde fantasieën van Albert en Hahnel, maar is

juist sterk geïnspireerd door experimenten uit de praktijk van bewegingen die in de afgelopen eeuwen
vochten voor een rechtvaardigere economie – zoals de Commune van Parijs uit 1871, anarchisten in
de Spaanse revolutie van 1936, linkse marxisten in de Sovjet-Unie en huidige sociale bewegingen in
Latijns-Amerika.

Een nieuw beloningsprincipe
Een belangrijke (maar zeker niet enige) kritiek van Albert en Hahnel op marktwerking is dat het

arbeid niet eerlijk beloont [2]. Inderdaad, zelfs de meest liberale econoom zal erkennen dat de markt
niet per se werk en inzet beloont, maar marktwaarde. De harde wet van de markt is dat wie met
genoeg kapitaal geboren wordt kan leven als een koning zonder hard te werken, terwijl
minderbedeelden die alleen hun eigen arbeid bezitten hard moeten werken om rond te komen. Sterker
nog: relatief aangenaam werk – een managementfunctie vanuit een prettig kantoor – wordt vaak zelfs
beter beloond dan het meest onaangename werk – in de mijnen, zorg of schoonmaak. Bestaat er een
immoreler beloningssysteem?

Dit economisch principe van het kapitalisme zouden Albert en Hahnel om willen draaien door de
markt af te schaffen en parecon in te voeren. Een belangrijk beginsel van parecon is dat mensen een
loon (of “consumptierechten”) ontvangen op basis van hun inzet en persoonlijke opoffering. Kwesties
die mensen niet onder controle hebben – zoals afkomst, of aangeboren talenten – worden niet beloond
in parecon. Alleen wat men zelf onder controle heeft – inzet, arbeid oftewel “persoonlijke
opoffering” – is rechtvaardig om te belonen, aldus Albert en Hahnel. Een overtuigend argument[3].

Vier kernbeginselen
Het vereist natuurlijk een hoop institutionele verandering om dit nieuwe beloningsprincipe

daadwerkelijk te realiseren, erkennen Albert en Hahnel. Echter, enerzijds willen ze niet een
gedetailleerde blauwdruk geven van een parecon maatschappij, omdat veel details beter kunnen
worden ingevuld door degenen die parecon daadwerkelijk zouden invoeren, aangepast aan de
betreffende tijd, plaats en behoeftes. Anderzijds erkennen Albert en Hahnel dat zonder een duidelijke
visie voor een alternatief het huidige markt/staat systeem onmogelijk te vervangen is. Ze geven
daarom in verschillende boeken (de eerste in 1991) een uitvoerige beschrijving van vier
kernbeginselen die volgens hen onmisbaar zijn in een participatieve economie:

1. Arbeiders- en consumentenraden hebben het laatste woord over de productie en consumptie
van goederen en diensten. Werkplekken – fabrieken, kantoren, horeca, alles – worden democratisch
bestuurd via arbeidersraden op basis van het principe van ‘zelfmanagement’, “dat wil zeggen dat men
meer invloed heeft op een beslissing naarmate men meer wordt getroffen door een beslissing” (uit de
goede Nederlandse samenvatting van parecon door Wikipedia). Consumptie wordt in parecon
geregeld door consumentenraden op wijkniveau. Grotere federaties van arbeiders- en
consumentenraden bepalen in overleg met elkaar het economisch beleid (waarover later meer in

http://nl.wikipedia.org/wiki/Parecon


beginsel 4).
Inderdaad, arbeiderszelfbestuur via arbeidersraden is een traditioneel socialistisch principe (van

linkse marxisten, radencommunisten, libertarische socialisten en anarcho-syndicalisten) dat volledig
omarmd wordt door Albert en Hahnel. Inderdaad, ook in de Sovjet-Unie bestonden er raden
(sovjet=raad), maar belandde de echte macht uiteindelijk toch in de handen van een kleine groep
technocraten met Stalin aan het hoofd. Wie zegt dat een parecon samenleving niet dezelfde koers zou
varen? Dat risico wordt niet genegeerd door Albert en Hahnel.

2. Evenwichtige taakpakketten. Mede om het democratische karakter van parecon te behouden,
stellen Albert en Hahnel een tweede beginsel voor: balanced job complexes voor werknemers,
oftewel ‘evenwichtige taakpakketten’. Het idee is dat zowel minder aantrekkelijk en simpel werk,
alsmede intellectueel uitdagend, invloedrijk en ‘emanciperend’ werk gelijk verdeeld wordt. Niet
alleen omdat dit het leven voor iedereen prettiger maakt, maar ook omdat het democratische
participatie bevordert, aldus Albert en Hahnel.

Stel dat 80 procent van de bevolking geestdodend werk doet (lopendeband werkers of
vakkenvullers) en 20 procent een intellectueel uitdagende, invloedrijke functie heeft (zoals
bedrijfsmanagers of stedelijke planologen). Ook wanneer 100 procent van de bevolking formeel
democratische inspraak heeft op zowel de werkvloer als in het algemene economische beleid, zal die
laatste 20 procent de besluitvorming domineren en uiteindelijk zowel de politieke macht als de
economische welvaart naar zich toe trekken, voorspellen Albert en Hahnel (zoals de technocraten van
de Sovjet-Unie deden, maar in feite ook de hoogopgeleide, intellectuele elites van ‘democratische’
markteconomieën momenteel doen). Die 20 procent heeft simpelweg meer zelfvertrouwen om te
participeren in de politiek.

Als iedereen een ‘evenwichtig taakpakket’ heeft met wat simpele, repetitieve taken maar ook
evenveel intellectueel uitdagende en invloedrijke taken, is iedereen even bekwaam en zelfverzekerd
genoeg om op gelijke voet te participeren in de besluitvorming – binnen de arbeiders- en
consumentenraad en het totale economische beleid.

3. Beloning naar inzet. Het derde kernbeginsel van parecon is dat inkomen verdiend wordt naar
inzet, arbeid oftewel persoonlijke opoffering. Een voorbeeld van hoe dit zou werken is dat er een
standaard loon is voor een standaard werkweek (bijvoorbeeld van 30 uur) voor een standaard
‘evenwichtig taakpakket’. Een arbeidersraad kan echter democratisch besluiten om arbeiders extra te
belonen wanneer ze harder werken of onaangenamere taken op zich nemen, of hun inkomen verlagen
wanneer ze korter werken of luiheid vertonen. Hoe en hoeveel, dat is aan de arbeidersraad van een
werkplek zelf op basis van ‘zelfmanagement’.

Kan een arbeidersraad dan niet simpelweg de eigen ‘inzet’ van alle eigen arbeiders overdrijven
om zo gezamenlijk meer inkomen te verdienen dan rechtvaardig? Nee, omdat parecon ook een
intelligent systeem van allocatie heeft, het vierde beginsel.

4. Decentrale participatieve planning is het vierde kernbeginsel van parecon, een onmisbaar



element om tot een rechtvaardige en efficiente allocatie (productie en verdeling) van goederen en
diensten te komen, waarin vraag en aanbod in evenwicht zijn. Het parecon allocatiesysteem –
uitgebreid en wiskundig beschreven door Albert en Hahnel – bevat een systeem van verschillende
onderhandelingsrondes tussen arbeiders- en consumentenraden, het gebruik van ‘indicatieve prijzen’
in het planningsproces en faciliterende raden die de nodige informatie leveren. Kortom, te complex
om in één alinea uit te leggen [4].

Parecon is ongetwijfeld een van de meest uitgewerkte visies voor een alternatieve economie die
de moeite waard is te verkennen. Veel waardevolle, kritische discussies zijn gaande over de
verschillende beginselen van parecon. Veel kritische vragen en twijfels zijn scherp beantwoord door
Albert en Hahnel, over veel vragen zul je ongetwijfeld van mening met ze blijven verschillen en veel
vragen erkennen ze niet te kunnen beantwoorden voordat parecon in de praktijk wordt geprobeerd.

____________________________
[1] Albert en Hahnel leggen ‘parecon’ in verschillende boeken uit, zoals Parecon: Life After

Capitalism (2003) van Albert, hier online als pdf. Zie op wikipedia een lijst van al hun parecon
boeken.

[2] Zie hoofdstuk 1 (“What is an economy?”) in Albert’s Parecon: Life After Capitalism (2003)
(pdf) of hoofdstuk 2 en 3 uit Hahnel’s The ABC’s of Political Economy (2003), hier online als pdf of
zie Hahnel’s lezing “The Case Against Markets” uit 2012 in Helsinki op youtube. Naast de
onrechtvaardige beloning in markten is er natuurlijk nog een andere belangrijke kritiek op
marktwerking, niet behandeld in dit artikel maar niet minder belangrijk; in een de markt betalen
consumenten en producenten niet voor de ‘negatieve neveneffecten’  of ‘externaliteitein‘ van hun
productie en consumptie – zoals CO2 uitstoot – maar worden deze kosten ‘afgewenteld’ op de
samenleving als geheel via bijvoorbeeld klimaatverandering of luchtvervuiling. De markt bereikt
daardoor geen ‘sociaal optimale’ uitkomst maar zal bijvoorbeeld tot te veel vervuilende productie
leiden, omdat in een markt niemand voor die vervuiling een prijs hoeft te betalen.

[3] Er is een discussie over het beloningsprincipe dat Albert en Hahnel voorstellen. Een
belangrijke vraag is bijvoorbeeld of niet al het nodige werk voor onze samenleving op zo’n manier
kan worden ingericht dat het prettig wordt om het uit te voeren. Linguist/filosoof Noam Chomsky
stelde (in een interview uit 1976) dat werk vooral onprettig is onder kapitalisme, waarin mensen
gereduceerd worden tot “instrumenten voor de productie”, maar werk prettig kan zijn wanneer het
anders georganiseerd wordt, op basis van libertarisch socialistische principes. De kritiek van
Chomsky op de pareconisten – hoewel Chomsky de parecon ideeën “de moeite waard” vindt om te
verkennen – is dan ook dat ze werk blijven beschouwen als een last die mensen alleen willen dragen
als er een externe prikkel voor bestaat zoals loon – of ‘consumptierechten’, zoals het in parecon
genoemd wordt. Bovendien zou het restant van werk dat echt niet prettig gemaakt kan worden volgens
Chomsky gelijk verdeeld kunnen worden over iedereen met de capaciteit om onprettige werk uit te
voeren. Zie vooral het interview met Chomsky uit 1976 – Chomsky’s “meest uitvoerige beschrijving

http://www.lifeaftercapitalism.info/downloads/read/Political-Economy/Michael-Albert/Albert%20-%20Parecon%20-%20Life%20after%20Capitalism%20(2003).pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Participatory_economics#Further_reading
http://www.lifeaftercapitalism.info/downloads/read/Political-Economy/Michael-Albert/Albert%20-%20Parecon%20-%20Life%20after%20Capitalism%20(2003).pdf
http://zinelibrary.info/files/ABCs%20of%20Political%20Economy%20Modern%20Primer%20Robin%20Hahnel.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=cUlefQePAd8
http://nl.wikipedia.org/wiki/Externaliteit
http://libcom.org/library/relevance-anarcho-syndicalism-noam-chomsky-interviewed-peter-jay
http://www.zcommunications.org/reply-to-chomskys-criticism-of-parecon-by-mark-evans.html
http://libcom.org/library/relevance-anarcho-syndicalism-noam-chomsky-interviewed-peter-jay


van hoe een wenselijke samenleving eruit zou kunnen zien” volgens Albert – en Albert’s uitvoerige
reactie hierop uit 2011.

[4] Het vraagstuk van coördinatie en economische planning wordt ook behandeld door
bijvoorbeeld de marxistische geograaf David Harvey, die betoogt dat ‘links’ over het algemeen geen
goed antwoord heeft op dit vraagstuk. Volgens Harvey – in een hoofdstuk uit Rebel Cities (2012) –
wordt er door ‘links’ te simplistisch betoogd dat we naar een decentrale, lokale economie moeten
streven, maar is grootschalige coördinatie van de economie onvermijdelijk, iets dat het best wordt
uiteengezet door schrijver Murray Bookchin, aldus Harvey. Sterker nog, volgens Harvey – in een
lezing uit 2011 (video en tekst) – zouden we een hoop kunnen leren van de centrale planning die er
momenteel binnen grote bedrijven plaatsvindt. Uit deze lezing, vrij vertaald: “Bedrijven weten hoe ze
het moeten doen, omdat bedrijven niet veel via de markt werken: ze hebben eigenlijk een control and
command systeem in hun productieketen. Ze sturen een order naar beneden in hun productieketen,
zeggen ‘we willen zoveel staal’, ‘we willen zoveel van dit of dat’. Ze gaan niet moeilijk lopen
onderhandelen in de markt. […] Nee, nee, ze orkestreren, ze hebben een just-in-time systeem, waarin
ze zeggen ‘we willen zoveel staal op deze dag en zoveel staal op de dag erna’, dus eigenlijk houden
bedrijven zich bezig met een centrale planning op een heel verfijnde manier. En het is niet moeilijk
om je die capaciteit voor centrale planning voor te stellen. Walmart, bijvoorbeeld, doet het
schitterend. Het is niet moeilijk om je voor te stellen dat over te nemen en om te vormen zodat het
sociale doeleinden dient, in plaats van slechts winsten. En als ik dat zeg vragen mensen mij; ‘zijn
zoals Walmart?’. Dan is mijn antwoord; nou, ze hebben een paar technieken die we kunnen gebruiken,
en we moeten die niet schuwen alleen omdat Walmart ze gebruikt. We zouden ze juist moeten
bestuderen. […] Dus dit is een van de ideeën die ik wil opperen; dat er een alternatief is, en dat het al
bestaat. We moeten alleen uitvinden hoe het nu werkt en hoe we het kunnen transformeren tot iets
totaal anders”.
Permalink: https://economielinks.wordpress.com/2013/09/14/een-alternatief-voor-markt-en-staat-de-
economische-beginselen-van-parecon/

http://www.thenewsignificance.com/2011/11/07/michael-albert-querying-young-chomsky/
http://mappingthecommons.wordpress.com/2012/11/13/the-creation-of-the-urban-commons-by-david-harvey/
https://www.youtube.com/watch?v=EYzKsiev43Q
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Vakantie-ongelijkheid in Nederland in een grafiek

Een open deur natuurlijk: armeren in Nederland gaan minder op vakantie. Deze CBS grafiek
geeft meer details.

Onderstaande grafiek, op basis van CBS-cijfers, toont welke inkomensklassen en sociale groepen
in Nederland het meeste op vakantie gaan.

Het gaat hier om deelnemers aan “lange vakanties”, volgens de definitie van CBS; “een verblijf
buiten de eigen woning voor ontspanning of plezier met ten minste vier opeenvolgende
overnachtingen.”[1]

Niet verrassend: lage inkomensklassen gaan een stuk minder op vakantie dan hogere
inkomensklassen. Van de huishoudens met een bruto huishoudensinkomen onder de 17.500 euro neemt
zo’n 47,2 procent wel eens een langere vakantie. Dit percentage is bijna het dubbele (88,7 procent)
onder huishoudens met een bruto huishoudensinkomen boven de 56.000 euro.

Sociale groepen die relatief weinig op vakantie gaan: de arbeidsongeschikten en
bijstandsontvangers (52,8 procent) en gepensioneerden, renteniers, AOW-ontvangers en VUT-ters
(65,6 procent). De sociale groep die het meest op vakantie gaat: de ‘hogere werknemers’ (90.2
procent).

Kortom, het totaal aantal vakanties van Nederlanders is enorm toegenomen in de afgelopen
decennia, zoals uit deze CBS grafiek blijkt…

Bron: CBS
(2013)
…maar kennelijk profiteren niet alle inkomensklassen en sociale groepen evenveel van deze
vakantietoename.

________________________________________________

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/vrije-tijd-cultuur/cijfers/vakantie/default.htm
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/default.aspx?DM=SLNL&PA=03770&D1=1-2&D2=a&HDR=T&STB=G1&CHARTTYPE=2&VW=G
https://economielinks.files.wordpress.com/2013/07/screen-shot-2013-07-24-at-1-14-13-pm.png


[1] Zie de volledige definitie van CBS hier (klik op “Neemt deel aan lange vakantie”): In 2001 en
eerder: een verblijf buiten de eigen woning voor ontspanning of plezier met ten minste vier
opeenvolgende overnachtingen anders dan bij familie of kennissen thuis doorgebracht. Vanaf 2002:
een verblijf buiten de eigen woning voor ontspanning of plezier met ten minste vier opeenvolgende
overnachtingen. Ook het logeren bij familie, vrienden of kennissen in het buitenland valt onder het
begrip vakantie. Een verblijf bij familie, vrienden of kennissen in Nederland telt echter niet mee,
tenzij de bewoners de hele tijd of de meeste dagen afwezig waren”.

________________________________________________
Meer:
________________________________________________
Dit is een uitwerking van een paragraaf uit het (inkomens)ongelijkheid document.

Permalink: https://economielinks.wordpress.com/2013/07/24/vakantie-ongelijkheid-in-nederland-
een-grafiek/
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Participatiesamenleving geen rechtvaardig alternatief voor publieke voorzieningen,
zegt NEF

Het idee dat zelfredzame burgers zomaar de gaten kunnen opvullen die worden geslagen door
bezuinigingen is misplaatst, aldus de New Economics Foundation.

Volgens de Engelse regering van David Cameron zou “Big Society” – oftewel, de creatieve
zelfredzaamheid van samenwerkende burgers – de gaten kunnen vullen die worden geslagen door
bezuinigingen op sociale voorzieningen. Geen Big Government, maar Big Society dus. Ook in
Nederland wordt het idee inmiddels omarmd door bijvoorbeeld de PvdA en VVD, met Mark Rutte
voorop, schrijft De Groene. Ze noemen het de participatiesamenleving.

De New Economics Foundation (NEF), een Engelse stichting, analyseerde het idee en de
uitvoering ervan in Engelse wijken. Hun conclusie: de “Big Society” biedt geen sociaal rechtvaardig
alternatief voor de verzorgingsstaat, zolang de tijd en middelen die nodig zijn voor het opbouwen van
de Big Society ongelijk verdeeld blijven.

Het idee: een incompleet plan
Toen in 2010 de Britse Cameron overheid het “Big Society” concept lanceerde kwam NEF al snel

met een scherpe kritiek op dit idee (“Ten Big Questions about the Big Society”). Het idee is niet per
sé verkeerd, zegt NEF. Het idee dat de ‘Big Society’ –  lokale netwerken, gemeenschappen, families,
buurten of verenigingen – een belangrijkere rol gaat spelen in het bestuur van het land en het leveren
van collectieve voorzieningen is an sich niet slecht.

Premier
David Cameron met vrijwilligers. Op de T-shirts de tekst: “Big Society, not Big Government”.
Een decentralisering van besluitvorming, een verschuiving van macht van de centrale overheid naar
lokale gemeenschappen en een beter gebruik van lokale kennis in het vormen van instituties kan
mogelijk tot betere publieke voorzieningen leiden – voor zowel individuen als groepen.

Echter, het idee dat de Big Society zomaar de gaten kan opvullen die worden geslagen door
bezuinigingen op sociale voorzieningen is misplaatst, legt NEF uit. De overheid zorgt er namelijk op

http://www.groene.nl/artikel/de-burger-is-aan-zet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Participatiesamenleving
http://www.neweconomics.org/publications/entry/ten-big-questions-about-the-big-society
https://economielinks.files.wordpress.com/2013/07/befunky_big-society-006-e1372693304474.jpg


geen enkele manier voor dat Big Society daar ook de middelen voor zal hebben. Voor het opbouwen
van Big Society is tijd en geld nodig, maar die zijn schaars en vooral ongelijk verdeeld. Neem
bijvoorbeeld alleenstaande, werkende moeders uit lagere inkomensklassen; die houden tussen hun
baan en huishoudelijk werk weinig tijd over om zich vrijwillig, onbetaald in te zetten voor een
sociaal initiatief in de wijk.

“Armoede, werkloosheid en ongelijkheid zijn niet problemen die
lokale gemeenschappen zelf op kunnen lossen”, aldus NEF.

Zolang diepe economische ongelijkheden niet tegelijkertijd worden aangepakt, zal er van de Big
Society weinig terechtkomen, voorspelt NEF.

NEF geeft enkele – toegegeven, wat oppervlakkige – adviezen om het beste uit het Big Society
idee te halen, zoals:

Maak van sociale rechtvaardigheid het belangrijkste doel
Zorg dat de Big Society duurzaam is (qua milieu)
Geef iedereen de tijd en middelen om te participeren in de Big Society. Hierover heeft NEF een
nog concreter voorstel: maak de 21-urige werkweek standaard voor iedereen, zodat meer mensen
daadwerkelijk tijd hebben om onbetaald, vrijwillig werk te steken in de Big Society (zie hier een
eerder rapport hierover).

De uitvoering: teleurstellende resultaten
Een vervolgpublicatie van NEF uit juni 2012 beschreef wat er terecht is gekomen van de Big

Society. Het toont de voorlopige resultaten van een langlopend onderzoek naar de gevolgen van de
bezuinigingen in achtergestelde wijken als Aston, Ladywood en Tottenham (laatstgenoemde was het
toneel van rellen in de zomer van 2011).

http://www.neweconomics.org/publications/entry/21-hours
http://www.neweconomics.org/publications/entry/the-new-austerity-and-the-big-society
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rellen_in_Engeland_in_2011


Afbeelding: uniteforoursociety.org:
“With £4.4bn in funding gone and up to 40% of voluntary sector staff losing their jobs, it’s time
Government realised the flaw in the Big Society plan: the harder you hit the voluntary sector, the
fewer volunteers it can support.”
De ene helft van het overheidsplan is geslaagd, concludeert NEF: sociale voorzieningen zijn nóg
verder afgebroken. Bewoners constateren dalende uitkeringen voor zorgbehoevenden, dalende
overheidssteun aan werkende ouders met kinderen en een verminderde bijstand voor huurders met
betalingsachterstanden met als gevolg een toename van huisuitzettingen.

Compenseert de Big Society dit verlies? Nee, want ook de bouwstenen die nodig zijn voor het
opbouwen van een Big Society lijden onder de crisis en de overheidsbezuinigingen.
Liefdadigheidsinstellingen lijden onder verminderde subsidies en dalende donaties. Buurthuizen
worden massaal wegbezuinigd. En door toenemende armoede lijken veel mensen zich eerder terug te
trekken om hunzelf en directe familie veilig te stellen dan tijd en aandacht te besteden aan de
gemeenschap om hun heen. In de woorden van een geïnterviewde:

“Big Society is een mooi concept, maar een deel van me voelt
dat er niet veel nieuws aan is; de mensen die vrijwilligerswerk
doen en de goede doelen vormen al de Big Society – ze zijn al
betrokken. Maar hoe kun je vervreemde mensen inspireren;
mensen die financieel worstelen, met kinderen, met
hypotheeklasten en schulden? Wanneer je dat soort uitdagingen
moet confronteren, waar vind je dan de tijd om een actieve
burger te worden, te zorgen om je buurman en je tijd te geven?
Het voelt als een ‘survival of the fittest’ … als mensen
wanhopig zijn en worstelen, het zet gemeenschappen tegen
elkaar op.”

http://www.uniteforoursociety.org/blog/entry/one-year-on-still-one-big-gimmick/
http://www.uniteforoursociety.org/blog/entry/one-year-on-still-one-big-gimmick/


___________________________
Meer:

Permalink: https://economielinks.wordpress.com/2013/07/01/big-society-geen-sociaal-rechtvaardig-
alternatief-voor-verzorgingsstaat/

https://economielinks.wordpress.com/2013/07/01/big-society-geen-sociaal-rechtvaardig-alternatief-voor-verzorgingsstaat/
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Groeiende wens van Nederlanders om vakbonden die “veel hardere politiek voeren”
blijkt uit peiling

Een peiling van LISS toont dat steeds meer Nederlanders het eens zijn met de stelling “De
vakbonden moeten een veel hardere politiek voeren”.

In de media is een discussie gaande over de koers van de Nederlandse vakbonden. Vooral
Abvakabo FNV wordt ervan beschuldigd een ‘radicale’ en ‘militante’ koers te varen, waar veel
medewerkers van de vakbond zelf het oneens mee zouden zijn. Maar onder de bevolking van
Nederland lijkt aardig wat draagvlak te zijn voor een “veel hardere politiek” van vakbonden.

In de laatste peiling, december 2012, van LISS (verzamelt jaarlijks de mening van zo’n 8000
willekeurig gekozen Nederlanders) is bijna de helft van de respondenten (46,4%) het eens met de
stelling “De vakbonden moeten een veel hardere politiek voeren willen zij de belangen van de
werknemers kunnen behartigen”. Nog maar een kleine minderheid (12%) is het uitgesproken oneens
met deze stelling. En vergeleken met 2007 is de steun voor een “veel hardere politiek” van
vakbonden duidelijk toegenomen[1].

Discussie over “activistische koers” van Abvakabo
Momenteel is in de media een grote discussie gaande over de koers van de vakbond. Vooral de

koers van Abvakabo FNV, de grootste vakbond van de publieke sector, wordt soms ‘radicaal’ en
‘militant’ genoemd. Waar andere vakbonden akkoorden sluiten met werkgevers en overheid, slaat
Abvakabo voorstellen af (zie hun weigering van het ‘zorgakkoord‘).

Volgens verschillende media stuit deze “activistische koers die het bondsbestuur in 2010 inzette”
op “grote weerstand binnen de organisatie” (Vrij Nederland, 11 juni 2013). Ook NRC schreef dat
binnen Abvakabo het verzet groeit tegen de “de radicale koers van de bond”. “Militante
bezettingsacties zijn contraproductief en vormen grote afbreukrisico’s voor de bond, zo schreef de
ondernemingsraad van de Abvakabo eind vorig jaar aan de top van de bond”.

Een van de ‘militante acties’: Abvakabo bezette dit
jaar het Sarphati verzorgingshuis in Amsterdam.

http://www.lissdata.nl/lissdata/About_the_Panel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Abvakabo_FNV
http://www.nu.nl/economie/3405162/abvakabo-wijst-zorgakkoord-af.html
http://www.vn.nl/Archief/Samenleving/Artikel-Samenleving/Je-moet-meegaan-of-je-bek-houden.htm
http://www.nrc.nl/nieuws/2013/02/08/verzet-binnen-abvakabo-fnv-tegen-radicalere-koers/
https://economielinks.files.wordpress.com/2013/06/sarphatihuis.jpg


Echter, de laatste LISS peiling uit december 2012 suggereert dat bijna de helft van de bevolking in
Nederland (46,4%) het eens is met de stelling “De vakbonden moeten een veel hardere politiek
voeren willen zij de belangen van de werknemers kunnen behartigen”. Hieronder alle cijfers en een
vergelijking met 2007.

Vergelijking 2007 – 2012: groeiende steun voor “hardere politiek” van vakbonden
Deze eerste tabel toont de resultaten uit de laatste peiling uit december 2012 over de vraag “De

vakbonden moeten een veel hardere politiek voeren willen zij de belangen van de werknemers
kunnen behartigen”.

Resultaten uit de LISS studie naar
“politiek en waarden” gecollecteerd in december 2012
Dus in december 2012…

was nog maar 13% van de respondenten het oneens met de stelling “De vakbonden moeten een
veel hardere politiek voeren willen zij de belangen van de werknemers kunnen behartigen”. Dit
is zo’n 5 procentpunt minder dan in 2007 (18,3%, zie tabel hieronder).
was 30,4% het met deze stelling “eens” en 16% was het “helemaal eens”. Opgeteld was bijna de
helft van de respondenten (46,4%) het eens of helemaal eens met deze stelling, meer dan in 2007
(40,3%).
zei 26,7% het “niet eens, niet oneens” te zijn met de stelling en zei 14% er “nooit over nagedacht”
te hebben. Oftewel, opgeteld zo’n 40,7% zwevenden (versus 41,4% in 2007).

Zie in de tabel hieronder de resultaten uit de eerste peiling uit december 2007:

http://www.lissdata.nl/dataarchive/study_units/view/333
https://economielinks.files.wordpress.com/2013/06/screen-shot-2013-06-14-at-5-26-00-pm.png
http://www.lissdata.nl/dataarchive/study_units/view/333
http://www.lissdata.nl/dataarchive/study_units/view/23


Resultaten uit de LISS studie naar
“politiek en waarden” gecollecteerd in december 2007″
___________________________________

[1] Dit is maar één van de honderden, wat zeg ik, duizenden vragen die LISS in de afgelopen jaren
heeft gesteld aan duizenden respondenten. Blader hier door hun studies en de vragen die ze stelden.
Kies bijvoorbeeld Browse Studies>LISS panel>Politics and values>Wave 6. Klik dan op de tab
“Data, Documentation & Publications” en vervolgens op “view variables” om de vragen te zien.

Meer:
Permalink: https://economielinks.wordpress.com/2013/06/14/steeds-meer-nederlanders-willen-dat-
vakbonden-veel-hardere-politiek-voeren/

https://economielinks.files.wordpress.com/2013/06/screen-shot-2013-06-14-at-5-56-16-pm.png
http://www.lissdata.nl/dataarchive/study_units/view/23
http://www.lissdata.nl/dataarchive/
https://economielinks.wordpress.com/2013/06/14/steeds-meer-nederlanders-willen-dat-vakbonden-veel-hardere-politiek-voeren/
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Niet kraken, maar sloop is diefstal | Sloop creëert woningnood en hoge huurprijzen

De woningnood in Nederland en de grote stijging van huurprijzen (5% boven inflatie de
afgelopen 3 jaar) wordt gedeeltelijk veroorzaakt wordt door de sloop van naoorlogse
woningen waar bouwkundig niets aan mankeert, blijkt uit onderzoeken en overheidsrapporten.

 
Nederland

wordt
geplaagd door
woningnood
en hoge
huurprijzen. Is
het een
natuurlijk
gevolg van ‘de
markt’ – vraag
en aanbod en
een gebrek aan
grond in ons
kleine land –
of een gevolg
van

overheidsbeleid?
Dat laatste lijkt eerder het geval, want de woningmarkt lijkt in de verre verste niet op een ‘vrije

markt’. De invloed van de overheid in de woningmarkt is groot en verloopt via wetten en
(verzelfstandigde) woningbouwcorporaties.

Dus is de woningnood en de sterke stijging van huren en huizenprijzen toe te schrijven aan
overheidsbeleid? Dat moet dan wel even onderbouwd worden.

Ten eerste: een prijsverandering is zelden het gevolg van één factor. Maar de sloop van woningen
door woningcorporaties waar bouwkundig niets aan mankeert en nog gerenoveerd hadden kunnen
worden, lijkt wel een factor te zijn, blijkt uit overheidsrapporten.

“Een zekere schaarste”
In het vorige artikel over dit onderwerp – over de leegstand van kantoorpanden in Nederland –

plaatste ik al het onderstaande citaat uit een opiniestuk van jurist Kees van Oosten [1]. Het gaat over

http://mijnheilust.nl/2011/01/29/altijd-maar-slopen-in-heiveld/
https://economielinks.wordpress.com/2013/06/08/niet-kraken-maar-leegstand-is-diefstal-nederland-hoogste-leegstand-van-europa/
http://www.allesoverutrecht.nl/opinieutrecht/2010/november/Demografische_krimp_een_lesje_in_kapitalisme_(2010-11-17).php


een rapport van de Rabobank (2010) waarin wordt gepleit voor het slopen van woningen in
krimpgebieden om “een zekere schaarste” op de woningmarkt in stand te houden:

De Rabobank heeft recentelijk een rapport uitgebracht met als
titel “Demografische Krimp”. Wie beweert dat na-oorlogse
woningen, waar bouwkundig niets aan mankeert, alleen maar
gesloopt worden om economische redenen, wordt door het
rapport volkomen in het gelijk gesteld. Terwijl woningzoekenden
6 tot 10 jaar op de wachtlijst staan voor een huurwoning, worden
in Nederland op grote schaal goede en betaalbare huurwoningen
gesloopt […] In “Demografische krimp” wordt uitgelegd waarom
de sloop van betaalbare woningen nodig is: “een zekere schaarste
aan woningen moet tot stand worden gebracht” (blz. 80), anders
daalt de waarde van het bezit van vastgoedeigenaren,
woningcorporaties en beleggers.

De sloop van woningen is er volgens dit Rabobank rapport dus op gericht “een zekere schaarste” in
de woningmarkt in stand te houden, om te voorkomen dat banken – maar ook bijvoorbeeld
woningcorporaties, die de helft van de leegstaande huurwoningen bezit (CBS, 7 april 2012) – in de
financiële problemen belanden door dalende huizenprijzen.

De Rabobank heeft het hier vooral over het slopen van woningen in ‘krimpregio’s’ waar de vraag
naar woningen daalt vanwege een afname in de bevolkingsomvang.

Sloop in krimpregio’s: een breed gedragen beleid
In deze kwestie moet er een zekere afweging worden gemaakt tussen de belangen van vragers en

aanbieders van woningen. Vragers (woningzoekenden) hebben natuurlijk baat bij een groot aanbod en
lage prijzen. Aanbieders (woningcorporaties, makelaars en banken) hebben baat bij enige schaarste
en hoge prijzen.

De vraag is: wiens belangen wegen zwaarder?
Sloop van woningen in ‘krimpregio’s wordt in meerdere beleidsstukken geadviseerd, niet alleen in

het rapport van de Rabobank. Ook het Planbureau voor de Leefomgeving en de Sociaal
Economische Raad – beiden overheidsinstanties – adviseren (onder andere) sloop om de
woningmarkt in krimpregio’s aan te pakken.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) beschrijft in een publicatie hoe demografische krimp
leidt tot “financiële problemen voor aanbieders van huurwoningen (zoals woningcorporaties)” en
concludeert: “Tot slot zijn herstructurering en sloop noodzakelijk”.

In hetzelfde artikel wordt erkend dat bewoners juist baat hebben bij het grote woningaanbod;
“Positief is de grotere kans voor bewoners om door te stromen, ook van huur naar koop”[2]. Zie

https://economielinks.files.wordpress.com/2013/06/demografischekrimp-201009_tcm64-128127.pdf
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bouwen-wonen/publicaties/artikelen/archief/2012/2012-3612-wm.htm
http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/poster17.pdf


ook dit langer rapport van het PBL (2010) over dit onderwerp.
Ook in dit rapport van de Sociaal Economische Raad (2011) wordt sloop van het grote

woningaanbod in krimpregio’s geadviseerd – toegegeven, naast vele andere opties zoals het vinden
van nieuwe bestemmingen voor woningen.

Op pagina 37 van deze masterthesis (Pronk, 2011) staat een overzicht van de voorstellen die door
zowel de SER, het PBL als de Rabobank gedaan worden voor de woningmarkt in het kader van
demografische krimp (vergeleken met standpunten van GroenLinks in verschillende provincies). Alle
partijen (inclusief GroenLinks) noemen “Aanpassing woningvoorraad d.m.v. sloop en
herstructurering” als mogelijkheid.

Het gaat hier om adviezen en voorstellen. Maar wat gebeurde er in de praktijk?
Enige sloop is er altijd natuurlijk, maar vooral rond 2004 werd een flinke toename van sloop door

woningbouwcorporaties geconstateerd door een onderzoek van André F Thomsen van TU Delft
(augustus 2004):

“Sinds kort neemt het aantal gesloopte woningen toe. Na jaren van
min of meer stabiele sloopaantallen van 12.000 à 13.000
woningen per jaar is sprake van een toename naar 15.000 en kent
Nederland een toenemend aantal grootschalige sloopwijken zoals
de Bijlmer, Hoogvliet en wellicht binnenkort Amsterdam West,
Den Haag Zuid-West enzovoorts.”

Thomsen onderzocht de sloopplannen van woningbouwcorporaties en kwam tot de conclusie dat,
indien uitgevoerd, de sloop tussen 2003 – 2013 veel hoger zou zijn dan tussen 1993 – 2003: een
toename met een factor 2,9.

http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/krimp_web.pdf
http://www.ser.nl/~/media/DB_Adviezen/2010_2019/2011/b29472.ashx
http://gpm.ruhosting.nl/mt/2011MAMMW09PronkArne.pdf
http://www.sash.nl/kranteartikelen/2005-08-27%20-%20TU%20Delft%20-%20Enquete%20Sloop-%20en%20Sloopmotieven%20-%20tussenreportage.pdf


Uit Thomsen
(2004, p.5). Uitgevoerde en geplande sloop. EG = eengezinswoningen. MG = meergezinswoningen.
De cijfers duiden op de bouwjaren van de woningen.
Sloop creëert hogere huurprijzen

Heeft de sloop van woningen bijgedragen aan hogere huurprijzen?
Jawel. Lees even mee met het grote Woononderzoek van 2013 van het Ministerie van

Binnenlandse Zaken. Zo staat op pagina 24:

“In 2012 bedraagt de gemiddelde huur 488 euro (figuur 3.1). Over
een periode van drie jaar steeg de huur 5 procent boven inflatie.
Oorzaak is niet de maximale huurstijging die de overheid jaarlijks
vaststelt; deze lag de afgelopen jaren op het niveau van de
inflatie. De toegenomen kwaliteit van de huurwoningen speelt een
rol, door renovatie en nieuwbouw (in combinatie met sloop van
slechtere woningen).”

Oftewel: de huurstijging is gedeeltelijk een gevolg van “de toegenomen kwaliteit van de
huurwoningen” wat gedeeltelijk een gevolg is van “de sloop van slechtere woningen” (Besef bij het
lezen van deze zin dat er altijd een discussie is over wat ‘slechte woningen’ zijn. Worden woningen
daadwerkelijk gesloopt om de kwaliteit van de woningen of om de kwaliteit van de bewoners in de
ogen van de woningcorporaties? Hierover later meer in de paragraaf over professor Thomsen).

http://www.sash.nl/kranteartikelen/2005-08-27%20-%20TU%20Delft%20-%20Enquete%20Sloop-%20en%20Sloopmotieven%20-%20tussenreportage.pdf
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/20A1F78F-90E1-40F8-B204-468C7EB8B3AF/0/WoOn2012woneninongewonetijden.pdf


Voornamelijk huurwoningen werden gesloopt meldt het Woononderzoek: “Bij sloop worden
voornamelijk huurwoningen aan de voorraad onttrokken en huurwoningen worden verkocht door
corporaties aan particuliere verhuurders”.

Onderstaande figuur toont dat het aanbod van woningen stagneert en bestaande huurwoningen in
toenemende mate worden omgevormd tot koopwoningen. Het toont hoe tussen 1986 en 2008 een
daling in nieuwbouw van woningen (de donkerblauwe balkjes) gepaard ging met een stijging in
“sloop en samenvoegingen” van woningen (de lichtblauwe balkjes) en een stijging in de verkoop van
huurwoningen (de groene balkjes).

Mutaties
woningvoorraad 1986 – 2012: daling in nieuwbouw, stijging in “sloop en samenvoegingen” en
stijging in “verkoop huurwoningen”. Bron: Woononderzoek (2013: p.15)
Na de crisis van 2008 leek deze trend zich wat te keren; de sloop en verkoop van huurwoningen
daalde (zijn woningen die op de slooplijst stonden wellicht ‘gered’ door de crisis?).

Sloop creëert woningnood
Het Woononderzoek bevestigt dat de sloop van huurwoningen bijdraagt aan de woningnood.
Betaalbare huurwoningen zijn immers nog steeds erg gewild, vooral door de economische crisis,

en het aanbod hiervan blijkt veel te klein, aldus het onderzoek op pagina 61:

“Er worden meer huurwoningen gevraagd, terwijl
het doorstroomaanbod van huurwoningen maar in beperkte mate
stijgt. In de koopsector zien we het omgekeerde beeld: het
doorstroomaanbod van koopwoningen neemt toe, terwijl de vraag
naar koopwoningen maar beperkt groeit. […] Vergeleken met
2009, zijn in bijna alle huursegmenten de ‘tekorten’ toegenomen.
[…] De invloed van de crisis is hier zichtbaar. De terugval in
inkomens en de minder gunstige vooruitzichten op de koopmarkt

https://economielinks.files.wordpress.com/2013/06/screen-shot-2013-06-10-at-7-47-46-pm.png
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/20A1F78F-90E1-40F8-B204-468C7EB8B3AF/0/WoOn2012woneninongewonetijden.pdf


doen huishoudens uitwijken naar de huur.”

De crisis en de ‘terugval in inkomens’ speelt dus mee in de grotere vraag naar huurwoningen. Het zijn
vooral de goedkopere huurwoningen waarin een groot tekort heerst volgens het Woononderzoek;
vooral in de sociale sector (onder de liberalisatiegrens) is er een groot vraagoverschot (van 239.000)
en dan vooral bij meergezinswoningen (van 151.000).

Professor Thomsen (2004) adviseerde renovatie in plaats van sloop

André F. Thomsen
Kritiek op sloopplannen van woningcorporaties wakkerde aan in 2004. Er werden
kamervragen gesteld naar aanleiding van een kritisch rapport van professor André F. Thomsen van
TU Delft. Dit rapport stelde namelijk dat massale sloopplannen van woningcorporaties zouden leiden
tot woningnood, vooral onder mensen met een laag inkomen. Thomsen concludeerde dit uit een
enquete onder 58 corporaties.

Volgens Thomsen zou het woningcorporaties niet gaan om de bouwkundige staat van de huizen zelf
of het overmatige woningaanbod – de redenen die corporaties zelf gaven – maar om de bewoners.
Vooral ‘kansarme’ en ‘allochtone’ wijken zouden het doelwit zijn van sloopplannen. Trouw
(2004) berichtte destijds over het rapport van Thomsen:

“Corporaties willen vooral naoorlogse portiek- en etageflats en
eengezinswoningen slopen. Thomsen: ,,Zij noemen diverse
redenen: de slechte bouwkundige staat, de huizen zijn niet in trek,
er zijn er te veel van.” Thomsen betwijfelt of dit de werkelijke
redenen zijn. Volgens hem gaat het de corporaties niet om de
huizen zelf maar om de bewoners: kansarm, allochtoon. ,,Met de
sloop van de huizen denken ze de problemen van de wijken ook te
slopen. Maar dat is symptoombestrijding. De bewoners worden
doorgeschoven naar de volgende probleemwijk.” De massale
sloopplannen leiden volgens Thomsen tot woningnood voor

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/inhoud/vrije-sector-huurwoning
http://kennisbank.platform31.nl/pages/9652/Nieuws/Minister-Dekker-beantwoordt-kamervragen-over-woningnood.html
http://www.sash.nl/kranteartikelen/2005-08-27%20-%20TU%20Delft%20-%20Enquete%20Sloop-%20en%20Sloopmotieven%20-%20tussenreportage.pdf
http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/archief/article/detail/1756707/2004/08/27/Woningnood-dreigt-voor-lage-inkomens.dhtml


mensen met een laag inkomen: hun huizen maken plaats voor
duurdere huur- en koopwoningen.”

Thomsen adviseerde renovatie en nieuwbouw in plaats van sloop.
________________________________________________
[1] Zie een uitgebreider hoofdstuk van Kees van Oosten over woningnood in het hoofdstuk

“Verdienen aan de woningnood”, pagina 6 t/m 21 van zijn boek “Domheid, Hebzuch,
Onverschilligheid; gemeentepolitiek in Utrecht” (2007), hier gratis online als pdf.

[2] Ze noemen de “financiële problemen voor aanbieders van huurwoningen (zoals corporaties)”
niet als enige probleem van demografische krimp, maar ook “leegstand en verloedering” en “een
versterkte segregatie van lage-inkomensgroepen in bepaalde buurten” zijn volgens het PBL
belangrijke negatieve gevolgen.

Meer:

“De huizenprijzen stijgen weer razendsnel: waarom is wonen in Nederland zo
duur?”. Economiejournalist Jesse Frederik in De Correspondent over stijgende woningprijzen
(2015).
“Ze pikken onze huizen in” (21 okt 2015, Publieke Tribune). Louk Rademaker ontkracht dat
vluchtelingen de oorzaak zijn van wachtlijsten in de sociale woningbouw, maar het liberale
beleid dat leidde tot sloop en verkoop van huurwoningen.
“Van sociale huur naar armenzorg”, André Thomsen in 2008 op ravagedigitaal.org. Deze tekst
werd uitgesproken op een manifestatie tegen het ‘afbraakbeleid’ op zaterdag 9 februari 2008.
Zembla reportage over woningnood (2005), over de rol van grondspeculanten,
projectontwikkelaars, woningcorporaties en het overheidsbeleid dat averechts werkt.
Woningnood (wikipedia)
“De botte bijl van Blok; Wat heeft ‘vrijemarktfundamentalist’ Stef Blok nog in petto voor de
woningmarkt?” door Leendert Jonker, Joop.nl, 10 juni 2013)
Google ook eens “woningnood sloop” voor een rijk aanbod van kritieken op het sloopbeleid.
“In Zuid-Limburg betekent een huis bouwen straks ook een huis slopen”, 15 juni 2013, Volkskrant,
niet gratis online: “Particulieren en bedrijven die in Zuid-Limburg een huis willen bouwen, zullen
er ook een moeten slopen. Op die manier wil de provincie de woningmarkt redden en
‘spooksteden’ tegengaan.”

Permalink: https://economielinks.wordpress.com/2013/06/10/niet-kraken-maar-sloop-is-diefstal-
sloop-creeert-woningnood-en-hoge-huurprijzen/

http://www.keesvanoosten.nl/pdf/KvO-inhoud.pdf
https://decorrespondent.nl/3798/De-huizenprijzen-stijgen-weer-razendsnel-Waarom-is-wonen-in-Nederland-zo-duur-/289263686184-d2103fc1
http://publieketribune.net/ze-pikken-onze-huizen-in/
http://www.ravagedigitaal.org/2008/sloop/artikel.php
http://zembla.vara.nl/Dossier-Overheidskwesties.2060.0.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1553&tx_ttnews%5BbackPid%5D=2059&cHash=d5ebeb5c90
http://nl.wikipedia.org/wiki/Woningnood#.22Een_nieuwe_woningnood.22
http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/21453_de_botte_bijl_van_blok/
http://www.volkskrant.nl/
https://economielinks.wordpress.com/2013/06/10/niet-kraken-maar-sloop-is-diefstal-sloop-creeert-woningnood-en-hoge-huurprijzen/
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‘Niet kraken, maar leegstand is diefstal’ | Nederlandse leegstand hoogste van Europa

Kraken is diefstal, wordt wel eens gezegd. Leegstand is diefstal, zeggen krakers. Cijfers en
opinies over de Nederlandse leegstand, de hoogste van Europa.

Onlangs werd in Utrecht een bekend en monumentaal kraakpand ontruimd. Als reactie werd dit
opiniestuk gepubliceerd door Judith Malatoux in het Algemeen Dagblad met de titel “niet kraken,
maar leegstand is diefstal”. Malatoux:

“De wachttijd voor een sociale huurwoning in Utrecht bedroeg in
2012 acht jaar en de verwachting is dat de woningnood in 2020
stijgt tot een schrikbarende 7 procent. Tegelijkertijd staat er 7,8
miljoen m3 kantoorruimte leeg. Kraken is en blijft een middel om
dit probleem aan te kaarten.”

Nederland heeft inderdaad een gigantische leegstand. Sterker nog, Nederland staat binnen Europa aan
de top qua leegstand. “Nederland heeft het hoogste aantal vierkante meters leegstaand
kantoorvastgoed vergeleken met andere Europese landen”, meldt Duurzaam Nieuws op basis van dit
rapport van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) en de ASRE (Amsterdam School of Real
Estate).

Volgens dit rapport is de leegstand van winkels opgelopen tot bijna 8 procent en van kantoren tot
bijna 16 procent (zie figuur). “Zo behoort Amsterdam tot de Europese steden met het hoogste
leegstandspercentage van kantoren (BNP Paribas 2012) […] Ossokina (2012) wijst erop dat in de
jaren tachtig in Nederland vergelijkbare leegstandspercentages voorkwamen”.
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PBL en ASRE 2013
Van kantoren zie je de leegstand enorm toenemen sinds ongeveer het jaar 2000. Oftewel, deze
leegstand is niet een tijdelijk ‘crisis-symptoom’. Zoals het PBL rapport zelf concludeert:

“Bij gebiedsontwikkeling en de vastgoedmarkt is de crisis niet
zozeer het probleem, de crisis heeft vooral blootgelegd dat de
historisch gegroeide praktijk van het aanbieden van vastgoed
mankementen vertoont. Er lijkt, los van het conjuncturele
probleem, sprake van een probleem van het ‘systeem’; van het
samenspel tussen spelregels en betrokken partijen binnen de
vastgoedmarkt en de gebieds ontwikkeling. De crisis biedt de
kans om systeemproblemen aan te pakken om te voorkomen dat de
draad van voor de crisis weer wordt opgepakt zodra de economie
weer aantrekt.”

De leegstand van kantoren en winkels is overigens vooral geconcentreerd in de randstad, laat
onderstaande figuur uit het PBL rapport zien.

https://economielinks.files.wordpress.com/2013/06/screen-shot-2013-06-08-at-3-29-35-pm.png
http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/PBL_2013_gebiedsontwikkeling-en-commerci%C3%ABle-vastgoedmarkten.pdf


PBL en ASRE 2013
Buiten de randstad zijn er weer andere leegstandproblemen, bijvoorbeeld leegstand van woonhuizen
in krimpregio’s waar de bevolking daalt.

Slopen voor schaarste
Hoewel, die leegstand in krimpregio’s is in theorie simpel op te lossen door het spel van vraag

en aanbod op de markt. Leegstand – een aanbodoverschot van woningen – leidt volgens het vraag en
aanbod model tot een daling van huizenprijzen waardoor er uiteindelijk weer voldoende kopers
aankloppen.

Die lagere huizenprijzen zijn natuurlijk in het voordeel van kopers, maar problematisch voor
verkopers die hun huis daardoor met verlies moeten verkopen én de banken die hun
hypotheekleningen terug verwachten.

De oplossing: leegstaande huizen worden gesloopt om een zekere “schaarste” op de woningmarkt
in stand te houden. Althans, zo staat het in een rapport van de Rabobank zelf, waarover jurist-activist
Kees van Oosten een aantal jaar geleden (2010) schreef :

“De Rabobank heeft recentelijk een rapport uitgebracht met als
titel “Demografische Krimp”. Wie beweert dat na-oorlogse
woningen, waar bouwkundig niets aan mankeert, alleen maar
gesloopt worden om economische redenen, wordt door het
rapport volkomen in het gelijk gesteld. Terwijl woningzoekenden
6 tot 10 jaar op de wachtlijst staan voor een huurwoning, worden
in Nederland op grote schaal goede en betaalbare huurwoningen
gesloopt […] In “Demografische krimp” wordt uitgelegd waarom
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de sloop van betaalbare woningen nodig is: “een zekere schaarste
aan woningen moet tot stand worden gebracht” (blz. 80), anders
daalt de waarde van het bezit van vastgoedeigenaren,
woningcorporaties en beleggers.”

Kortom
Enkele feiten op een rij:

1. We leven in een land met woningnood.
2. De leegstand van kantoren bereikt niveau’s van de jaren tachtig, maar kraken mag niet meer en

bestaande kraakpanden worden ontruimd.
3. Goedkope woningen in krimpregio’s worden gesloopt om een schaarste te creëren en de

huizenprijzen op te stuwen.

De slogan “Geen Woning, Geen Kroning” – populair in het anti-kroningsprotest van 1980 – is
eigenlijk nog net zo actueel.



Het opiniestuk van Judith
Malatoux (Algemeen Dagblad, 2013)
Permalink: https://economielinks.wordpress.com/2013/06/08/niet-kraken-maar-leegstand-is-diefstal-
nederland-hoogste-leegstand-van-europa/
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Conceptversie EU-VS handelsakkoord: multinationals kunnen overheden aanklagen

Uit een gelekte conceptversie van het nieuwe EU-VS vrijhandelsakkoord blijkt het plan om de
positie van multinationals ten opzichte van overheden verder te versterken.

Zie ook eerder artikel: Vakbonden en NGOs waarschuwen voor nieuwe vrijhandelsverdrag EU-
VS” (Economielinks, 4 mei)

Dit vertelt een rapport van het Transnational Institute (TNI). Het zou Amerikaanse en Europese
multinationals makkelijker maken overheden aan te klagen en schadevergoedingen te eisen wanneer
nationaal beleid – ten gunste van bijvoorbeeld milieu, gezondheid of sociale zekerheden – leidt tot
“misgelopen winsten” van multinationals.

De afgelopen twee decennia vonden dit soort multinational-vs-overheid rechtzaken steeds meer
plaats binnen verschillende vrijhandelszones waarin dit al mogelijk is. Dit gebeurde voornamelijk
door bedrijven uit de VS (goed voor 123 van de 514 rechtzaken, oftewel 24%) gevolgd door
Nederlandse bedrijven (50 van de 514 rechtzaken).

Aantal rechtzaken multinationals tegen bedrijven, sinds 1993. (TNI,
pagina 2)
Zo werd bijvoorbeeld de Canadese overheid aangeklaagd voor 250 miljoen dollar door het bedrijf
Lone Pine uit de VS, op basis van het vrijhandelsakkoord NAFTA, omdat Canada uit milieu-
overwegingen een moratorium invoerde op “fracking” (schaliegas). De Nederlandse
verzekeringsmaatschappij Achmea won 22 miljoen euro in een rechtzaak tegen Slowakije wegens het
terugdraaien van privatiseringen van de zorg en de bepaling dat verzekeringsmaatschappijen zonder
winstoogmerk moesten werken.

Steeds meer landen bekritiseren deze regeling die het multinationals mogelijk maakt overheden
aan te klagen, juist omdat het overheden belemmert een beleid te voeren gericht op het
maatschappelijk belang. Sommige landen schaften deze regeling zelfs helemaal af. In de lente van
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2011 kondigde Australië al aan deze regeling niet meer in haar handelsverdragen op te nemen.
Bolivia, Ecuador en Venezuela beëindigden verschillende bilaterale verdragen om dezelfde reden en
Zuid-Afrika en India zijn verdragen aan het heroverwegen.

Als reactie, zo stelt TNI, zijn bedrijven nu hevig aan het lobbyen om deze regeling in het EU-VS
vrijhandelsakkoord te krijgen, zodat hiermee een soort “gouden standaard” wordt gesteld voor andere
verdragen[1].

Een van de bedrijven die pleit voor een sterkere bescherming van multinationals in
vrijhandelsverdragen is het oliebedrijf Chevron, die zélf in Ecuador werd veroordeeld voor 18
miljard dollar wegens olievervuiling in het Amazone gebied [2].

Zie ook deze verhelderende animatievideo van TNI over “de donkere kant van
investeringsverdragen”…

__________________________________________
[1] Een verklaring van de lobby-organisatie U.S. Chamber of Commerce aan het Office of the

U.S. Trade
Representative, 10 mei, 2013: “The investment chapter of the TTIP should eventually serve as the

‘gold standard’ for other investment agreements […] While some argue that investor-state dispute
settlement need not be part of the TTIP given the demonstrated US and EU commitment to the rule of
law, the Chamber insists that the United States and the EU must include these provisions”

[2] Zie bijvoorbeeld de documentaire Crude (2009) van Joe Berlinger over de olievervuiling in
de Amazone en de moeilijke miljardenrechtzaak tegen Chevron (online op youtube) En de
website chevrontoxico.com.

Meer:
Permalink: https://economielinks.wordpress.com/2013/06/06/gelekte-conceptversie-eu-vs-
mogelijkheid-voor-multinationals-om-overheden-aan-te-klagen/
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‘Belangen houden aanpak klimaatverandering tegen’, zegt UU professor De Vries

Een verslag van een lezing over klimaatverandering, economische belangen en politieke
wil. “De meeste macro-economische modellen zijn betrekkelijk waardeloos voor dit soort
zaken”, aldus Prof. Bert de Vries. 

Bert de Vries – Hoogleraar Global Change and Energy | Copernicus
Instituut (Universiteit Utrecht
Prof. Bert De Vries, hoogleraar Global Change and Energy bij het Copernicus Instituut aan
Universiteit Utrecht, sprak tijdens een debat in Utrecht over klimaatverandering op 23 mei,
georganiseerd door Kritische Studenten Utrecht. De Vries sprak over de onzekere gevolgen van
klimaatverandering, het ontbreken van politieke wil, economische en geo-politieke belangen en de
psychologische factoren die een effectieve aanpak van het klimaatprobleem in de weg staan.

Hieronder enkele fragmenten uit de presentatie van De Vries, de video-opname van de lezing en
zie de powerpoint hier (pdf).

Reactie op milieuproblemen door politieke instituties verklaart ondergang van
samenlevingen

De Vries: “Ik heb in het verleden vrij veel gewerkt met mensen die ooit het Club van Rome
rapport ‘Limits to Growth‘ [1972] gepubliceerd hebben.[…] Ik heb ook een boek gepubliceerd
over de wortels van onduurzaamheid in de afgelopen 2000 jaar. Met het idee dat natuurlijk milieu
een factor is in de ondergang van samenlevingen. Maar als je goed kijkt – en ik heb toen veel
samengewerkt met sociologen en archeologen – dan is vaak het grootste probleem dat mensen,
wanneer er een milieuprobleem optreedt door overexploitatie, een structuur hebben – politiek,
institutioneel – die daar heel verkeerd op reageert. Bijvoorbeeld een elite die dan
onderdrukkender wordt of die mensenoffers begint in te voeren omdat ze denken dat ze op die
manier het probleem oplossen. Dus het is vaak de menselijke factor en de omgang met
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milieuproblemen die een enorm belangrijke rol speelt in de ondergang van samenlevingen. Het is
niet het milieu ‘sec’, waardoor in het verleden samenlevingen ten onder gegaan zijn. Dat zie je
eigenlijk vrijwel niet.”

Waardeloze macro-economische modellen
De Vries: “Eind jaren negentig begonnen steeds meer mensen te vragen: is dat eigenlijk wel

waar die klimaatverandering? Als het al waar is, kunnen we dan wat doen? En wat we kunnen
doen, is dat niet veel te duur?

Die hele discussie zal ik even in één zin samenvatten: de meeste macro-economische modellen
zijn – tenminste in mijn ogen – betrekkelijk waardeloos voor dit soort zaken, omdat ze eigenlijk
bedoeld zijn om voor de komende 2-3 jaar iets te zeggen over economische groei. Maar op de
langere termijn is het meestal zo dat een of andere econoom daar in stopt dat de productiviteit met
3 procent per jaar groeit. Dan is het klaar. En waarom die productiviteit dat doet? Omdat die dat
altijd gedaan heeft de laatste honderd jaar, dus daar gaan we gewoon mee door[1].

We worden in die modellen automatisch rijker. En als je rijker wordt – dat hebben wij toen ook
gezegd vanuit het Milieu Planbureau [Nu Planbureau voor de Leefomgeving] – dan kun je ook best
betalen om iets te doen aan die emissiereductie. Uit al die studies blijkt, als je het even heel kort
samenvat: Als we echt iets willen doen in de sfeer van het B1 scenario – emissies fors
terugdringen – dan zijn we in 2060 pas even rijk als we anders in het jaar 2058 zijn. Dat betekent
eigenlijk dat 2 jaar rijkdomgroei inleveren het probleem oplost.”

Deelbelangen houden oplossing tegen
De Vries: “Als dit waar is dan zeg je natuurlijk: ‘waarom doen we dit niet?’. De reden dat we

dat niet doen is dat dit gewoon een academische exercitie is en de werkelijkheid veel complexer is.
Punt 1: Er zijn allemaal deelbelangen. Want het terugdringen van emissies in zo’n B1 scenario
betekent eigenlijk dat je tegen het Midden Oosten zegt, maar ook tegen de Amerikaanse olie-
industie, gasindustrie en kolenindustie: ‘willen jullie ophouden met dat spul uit de grond te
halen?’. Dat is natuurlijk het laatste waar ze …. hun winsten, hun werk, zijn allemaal volledig
gebaseerd daarop. Dus ze gaan niet uit eigen beweging zeggen; ‘we houden daarmee op’.”

Materialisme en consumentisme
Mensen hebben volgens De Vries verschillende waarden aan de hand waarvan je ze kan

categoriseren. Er zijn bijvoorbeeld mensen die meer op zichzelf en hun eigen comfort gericht zijn,
materialistisch zijn ingesteld en geloven in high-tech oplossingen. “Dan ben je geneigd om te
zeggen: de vrije markt lost het probleem vanzelf wel op”, aldus De Vries. Anderen zijn meer gericht
op het gemeenschappelijke en bekommeren zich om het lot van de wereld. Deze mensen zeggen
eerder “de oplossing ligt in innerlijke ontplooiing, innerlijke groei, en in kleine gemeenschappen
die zorg dragen voor de wereld”, aldus De Vries. Er zijn anderen die zeggen “het zal mijn tijd wel
duren” en weer anderen die vertrouwen in oplossingen vanuit de Verenigde Naties en overheden. Als
de meeste mensen in de materialistische categorie vallen en verwachten dat ze alleen maar rijker

http://www.pbl.nl/


zullen worden, dan kom je moeilijk tot een politieke oplossing voor het klimaatprobleem, volgens De
Vries.

En bovendien: “Naarmate mensen minder van iets weten, zijn ze eerder bereid een extreme
mening erover te hebben”.

Wij Stoppen Steenkool wacht niet op politiek
Tijdens het debat achteraf werd met de tweede spreker van het Wij Stoppen

Steenkool actiecollectief gebrainstormd over mogelijkheden om de klimaatbeweging in Nederland
nieuw leven in te blazen. Uit de ‘college tour presentatie’ van Wij Stoppen Steenkool bleek
dat steenkool prioriteit nummer 1 is in de strijd tegen CO2, omdat steenkool qua CO2 de meest
vervuilende grondstof is van alle fossiele brandstoffen.

Omdat de politiek vooral plannen maakt om kolencentrales bij te bouwen in plaats van af te
breken, is het volgens Wij Stoppen Steenkool tijd voor een buitenparlementaire beweging die genoeg
druk kan zetten op de kolenindustrie, of in ieder geval toont dat er niet langer gewacht wordt op de
politiek. Een plaatje van een kolencentrale die doorgeknipt wordt door een grote heggenschaar
suggereert welke kant dit actiecollectief op wil.

Lokale actie
Volgens Kees van Oosten – jurist, activist, “luis in de pels van gemeente Utrecht” en eveneens

aanwezig bij het debat – kan klimaatactivisme ook lokaal plaatsvinden. Tegen de toename van auto’s
in Utrecht bijvoorbeeld. Zo schreef hij enkele dagen later op zijn blog: “In een stad als Utrecht zorgt
het verkeer voor 40% van de CO2-uitstoot […] Onbegrijpelijk is dat het klimaatbeleid van de
gemeente Utrecht geen enkele maatregel bevat om het gebruik van de auto te ontmoedigen”.

Voetnoten
[1] Een paper van John Gowdy (2010) geeft nog een reden voor de onbetrouwbaarheid van

economische modellen in de context van klimaatverandering: de mogelijke ‘economische kosten’ van
klimaatverandering zijn oneindig groot, gezien het overleven van de mensheid als geheel op het spel
staat, en zijn daarom onmogelijk in economische cijfers uit te drukken. Op p.19: “The latest views of
Weitzman (2007) and Dasgupta (2007, 2008) suggest a profound reformulation of the economic
analysis of climate change. We are in uncharted waters where the costs of mitigation may be large
but the cost of inaction is potentially infinite, namely the extinction of our species and a
catastrophic reorganization of the earth’s climate and biosphere. It is likely that the magnitude of
damages from the mega-greenhouse will be so great as to lie outside the marginal effects on GDP
that have been the focus of traditional models.”

Meer:
Permalink: https://economielinks.wordpress.com/2013/05/28/prof-bert-de-vries-belangen-houden-
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‘Niet Zuid-Europa maar Duitsland hoofdschuldige in eurocrisis’, stellen 2 Duitse
economen

In plaats van Griekse lonen en levenstandaarden naar beneden te trekken, moeten Duitse lonen
omhoog, als we de eurocrisis op een humanitaire manier willen oplossen.

Ook op Joop.nl (pdf).
Momenteel wordt er gestaakt in de Duitse industriesector voor een 5,5% loonstijging. Ook in de

Duitse Amazon-magazijnen, de luchtvaart, de postsector en het Berlijnse onderwijs zijn dit jaar al
stakingen geweest. Heel Europa zou dit moeten toejuichen. Ex-UNCTAD econoom Heiner
Flassbeck legt uit hoe een sterke loonstijging in Duitsland de beste manier is om Zuid-Europese
crisislanden weer competitief te maken binnen de eurozone en de beste weg is uit de eurocrisis.

Welk land binnen Europa treft de meeste blaam voor het veroorzaken van de eurocrisis?
Griekenland, Spanje, of Ierland misschien? Nee, volgens een paper van de Duitse
economen Flassbeck en Spiecker (2011) is Duitsland de hoofdschuldige[1]. Doordat Duitsland sinds
eind jaren negentig in eigen land een loonmatiging handhaafde – en zich niet hield aan de ‘traditionele
loon-regel’ [2] – versterkte zij haar concurrentiepositie binnen de EU enorm, ten koste van de
concurrentiepositie van Zuid-Europa. De industrie van Zuid-Europa (Griekenland, Portugal, Spanje
en Italië) werd door Duitsland weggeconcurreerd.

Onderstaande grafiek toont de handelsbalansen als percentage van BNP van Duitsland, Frankrijk,
Griekenland, Spanje, Italië en Portugal. Een score van nul betekent dat het land evenveel exporteert
als importeert, daarboven exporteert het meer dan het importeert en daaronder importeert het meer
dan het exporteert.

Bron: IMF Data Mapper
Je ziet dat sinds eind jaren negentig vooral Spanje, Griekenland en Portugal enorme exporttekorten
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begonnen op te bouwen: ze importeerden veel meer dan ze exporteerden (maar zie de verbetering in
de afgelopen 2 jaar ook, waarover later meer). Duitsland bouwde exportoverschotten op: ze
exporteerde veel meer dan ze importeerde.

De basis voor de eurocrisis was hiermee gelegd. Uiteindelijk ontstond een groeiende noord-zuid
ongelijkheid legt econoom Geert Reuten uit: vergeleken met het pre-euro decenium 1989-1999 zijn
Portugal, Spanje, Ierland, Italië en Griekenland in het euro-decennium 1999-2010 veel meer schulden
aangegaan (om importoverschotten te betalen), terwijl de sterkere landen als Nederland, Finland,
België, Duitsland en Oostenrijk juist meer geld zijn gaan uitlenen (verdiend aan exportoverschotten).
Vooral de sterkere landen uit het noorden profiteren van de euro, concludeert Reuten.

Zolang we deze sterke ongelijkheden in handelsbalansen niet oplossen blijft de eurocrisis
voortduren, aldus Flassbeck en Spiecker (2011). Maar dit erkent de Trojka (de EC, ECB en IMF,
sterk gesteund door Duitsland) ook. Er is echter een groot verschil tussen de oplossing die Flassbeck
en Spiecker (2011) voorstellen en de lijn die de Trojka momenteel volgt: het Trojka-beleid trekt de
levensstandaard van Zuid-Europeanen (en uiteindelijk ook de rest van Europa) enorm naar beneden
via een sterke loondaling, zware bezuinigingen en importverminderingen. Zie in onderstaande grafiek
hoe sterk lonen sinds ca. 2009 zijn gedaald in Spanje, Portugal en vooral Griekenland.

Index van arbeidskosten voor
bedrijven met 2005=100. Bron: Eurostat
Inderdaad, dit bezuinigingsbeleid (een ‘interne devaluatie’) lost de handelsbalansen mogelijk ook op
(zie de verbetering in de afgelopen twee jaar in de eerste grafiek), maar het heeft in Griekenland ook
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tot een humanitaire crisis geleid, toenemende sociale onrust en de opkomst van de fascistische
Gouden Dagenraad.

Echter, zolang de euro bestaat – en of die überhaupt moet voortbestaan kun je betwijfelen – en
Duitsland weigert haar concurrentiepositie te matigen via een sterke loonstijging in eigen land, is er
weinig alternatief voor Zuid-Europa. Griekenland kan haar concurrentiepositie – zolang het lid blijft
van de eurozone[3] – alleen versterken via een lange en pijnlijke recessie, loondalingen,
bezuinigingen en het verminderen van haar importen, volgens Flassbeck en Spiecker (2011).

Uiteindelijk is dit politiek onhaalbaar, waarschuwen ze, om dezelfde reden dat Keynes in 1919
waarschuwde voor de gevaarlijke politieke gevolgen van de enorme herstelbetalingen die Duitsland
werden opgelegd na WOI[4].

In plaats van Zuid-Europa te blijven boeten, moet de oplossing juist (ook) in Duitsland worden
gezocht. Volgens Flassbeck en Spiecker (2011) hoeven Zuid-Europese lonen en sociale uitgaven niet
persé te dalen, maar zijn de onevenwichtigheden in de Europese handelsbalansen op te lossen als
Duitse lonen de komende tijd een sterke inhaalslag zouden maken, terwijl Zuid-Europese lonen iets
gematigder dan voorheen stijgen. In hun eigen woorden (p.186):

Lonen in Duitsland moeten stijgen voor een aanzienlijke tijd met
meer dan wordt gerechtvaardigd door de traditionele loon-regel
(nationale productiviteitsgroei plus de gemeenschappelijke
inflatiedoelstelling) en de Zuiderlijke Europese landen moeten het
tegenovergestelde nastreven.

_________________________________
[1] Hoewel ze Duitsland als hoofdschuldige aanwijzen, wijst Flassbeck er in een andere lezing op

dat de crisis vooral niet moet worden gezien als een conflict tussen landen, maar meer als een
conflict tussen kapitaal en arbeid. Zie video van The Real News: “Class War: Low Wages and Beggar
Thy Neighbor“.

[2] De traditionele loon-regel houdt volgens Flassbeck en Spiegel (2011) in dat een loonstijging
gelijk is aan de som van nationale productiviteitsgroei plus de gemeenschappelijke
inflatiedoelstelling, wat binnen de eurozone 2% is. Omdat prijzen en inflatie over het algemeen
meebewegen met lonen, is deze loon-regel volgens Flassbeck en Spiegel de enige manier om de
inflatiedoelstelling te halen. Maar niet iedereen hield zich aan deze loon-regel. Hun grafiek (p.182)
toont dat tussen 1999 en 2011 de loonstijging in Duitsland ver onder deze loon-regel lag, Frankrijk de
regel het beste volgde en Zuid-Europese landen er enigszins boven zaten. Zie een korte samenvatting
van Flassbeck en Spiecker (2011) in het ‘oorzaken van de (euro)crisis‘ document.

[3] Als het niet lid zou zijn van de eurozone zou Griekenland haar concurrentiepositie kunnen
verbeteren via een devaluatie (waardevermindering) van haar munt om zo de export te

https://docs.google.com/document/pub?id=1lEDkSAKbnqahvPuBPYbIKEHOVOJ2wgs7Fa5ZIBfzwRY&embedded=true#id.toea4gwpeuek
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/jul/11/eurozone-crisis-euro-monetary-union
http://therealnews.com/t2/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=74&jumival=7693
http://www.ceps.eu/system/files/article/2011/07/Forum.pdf
https://docs.google.com/document/pub?id=1Qlo-wAfAWeAYqMntyupDf15IaUidecOjto1UHdNzivE&embedded=true#kix.r8ac0wggwtdb
http://nl.wikipedia.org/wiki/Devaluatie


stimuleren. Sinds de euro kan dat niet meer, omdat er één gemeenschappelijk monetair beleid is voor
de hele eurozone.

[4] “If the surplus country refuses to become a deficit country, default of the debtor is unavoidable,
because a long and painful recession that would produce a surplus only through the fall of imports
will be politically unfeasible. This is the same logic underlying the stark warning Mr. Keynes issued
in 1919 concerning the dangerous economic effects of the reparations Germany was forced to pay for
the war. If Europe has still not understood that lesson, the political implications for many European
countries could be equally alarming.” (p.181). Zie John Maynard Keynes. “The Economic
Consequences of the Peace”, Harcourt Brace, New York 1920.

Meer:
Permalink: https://economielinks.wordpress.com/2013/05/10/duitse-stakingen-voor-loonstijging-55-
goed-voor-zuid-europa/

http://www.ceps.eu/system/files/article/2011/07/Forum.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Economic_Consequences_of_the_Peace
https://economielinks.wordpress.com/2013/05/10/duitse-stakingen-voor-loonstijging-55-goed-voor-zuid-europa/
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Spaanse vrouwen kraken leegstaande nieuwbouw om woningnood

Terwijl meer en meer Spanjaarden hun huur niet meer kunnen betalen en hun huis uit worden
gezet, staan er rond de steden ook “ghost towns” leeg: onbewoonde nieuwbouw dorpen als
gevolg van een ingestortte vastgoedbubbel. Vandaag meldt RTLZ dat Spaanse vrouwen steeds
meer leegstaande woningen zijn gaan kraken. Dit is slechts één manier waarop het recht op
bewoning, vastgelegd in de Spaanse grondwet, door Spanjaarden wordt verdedigd.

Deze satellietfoto toont het dorp Yebes, waar een paar families wonen tussen honderden lege
huizen. Het is een van de vele nieuwbouwprojecten die gebouwd is in tijden van vastgoedspeculatie,
maar na de instorting van de huizenbubbel nog steeds onbewoond is.

Terwijl de Spaanse werkloosheid nieuwe records haalt
(zes miljoen Spanjaarden inmiddels) en huisuitzettingen
enorm zijn toegenomen [2], hebben Spaanse vrouwen
leegstaande nieuwbouwprojecten ontdekt en is het kraken
ervan toegenomen.

Een Spaanse vrouw in de RTLZ reportage meldt dat het
recht op een dak boven je hoofd immers een recht is,
vastgelegd in de Spaanse grondwet.

De kraakacties van de Spaanse vrouwen vormen slechts
één middel waarmee Spanjaarden hun recht op bewoning verdedigen. Eerder werd een Spaanse
slotenmaker al geroemd omdat hij weigerde mee te helpen aan huisuitzettingen. Huisuitzettingen in
Spanje zijn vaak voorkomen of uitgesteld door demonstranten (zie video).

____________________________
[1] Zie meer satellietfoto’s en links naar artikelen over ‘ghost towns’ in The Guardian en New

York Times in dit artikel van de Businessinsider.com [2] “Sinds de crisis is uitgebroken in Spanje,
zijn steeds meer mensen niet in staat hun woonlasten te betalen. Alleen vorig jaar al zijn 50.000
Spanjaarden uit hun huis gezet” (Joop.nl, 8/1/’13)
Permalink: https://economielinks.wordpress.com/2013/05/09/spaanse-vrouwen-kraken-leegstaande-
nieuwbouw/

http://www.rtl.nl/xl/#/u/baf43d20-5d60-4f9a-98f1-5ec0672a5496/
https://docs.google.com/document/pub?id=1Qlo-wAfAWeAYqMntyupDf15IaUidecOjto1UHdNzivE&embedded=true#kix.w396qpg12ta8
https://economielinks.files.wordpress.com/2013/05/yebes.jpg
http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2013/04_april/25/economie/spaanse-werkloosheid-naar-record.xml
http://www.joop.nl/wereld/detail/artikel/17941_jonge_slotenmaker_held_in_spanje/
http://www.businessinsider.com/spain-ghost-towns-satellite-2011-4?op=1
http://www.joop.nl/wereld/detail/artikel/17941_jonge_slotenmaker_held_in_spanje/
https://economielinks.wordpress.com/2013/05/09/spaanse-vrouwen-kraken-leegstaande-nieuwbouw/
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“Nu willen ze de 8-urige werkdag en 40-urige werkweek afpakken” (in de VS)

Een wetsvoorstel van de Republikeinen zou de 8-urige werkdag en 40-urige werkweek in de VS
kunnen ondermijnen, schrijft Dave Johnson voor Truthout. Het wetsvoorstel – de ‘Working
Families Flexibility Act’ – zou het werkgevers makkelijker maken om werknemers onbetaald te
laten overwerken, door overuren te laten uitbetalen in toekomstige vrije tijd: ‘comp time’.
Maar werknemers kunnen werkgevers moeilijk dwingen deze ‘comp time’ ook daadwerkelijk
uit te betalen, legt Johnson uit.

Uit Dave Johnson’s artikel in Truthout: “Now They Want to Take Away the 8-hour Day and 40-
hour Workweek” (7/5/’13):

De 8-urige werkdag en 40-urige werkweek in de VS komt voort uit een bloedige arbeidersstrijd
wat resulteerde in de ‘Fair Labor Standards Act’ (FLSA) in 1938. Dit verbiedt werkgevers niet om
werknemers meer dan 8 uur per dag te laten werken, maar zorgt ervoor dat tegenover overuren een
extra hoog loon staat en werkgevers eerder nieuwe werknemers aannemen dan huidige werknemers
overuren te laten draaien. Het stimuleert dus werkgelegenheid, aldus Johnson.

Werknemers in sectoren die niet door de FLSA worden gedekt – huishoudelijk werk en landbouw
– maken 2x zoveel kans om meer dan 40 uur per week te werken. De FSLA functioneert dus enigszins,
concludeert Johnson, maar zelfs met deze wetgeving werken werknemers in de VS meer uren dan in
veel andere geindustrialiseerde landen [1].

Nu zal het Huis van Afgevaardigden stemmen over ‘The Working Families Flexibility Act’. Deze
wet zal het werkgevers toestaan om overuren te betalen met ‘comp time’ in plaats van extra loon.
Theoretisch kan deze ‘comp time’ op een later moment door de werknemer ingeruild worden voor
vrije tijd.

Echter, deze nieuwe wet geeft werknemers geen enkele garantie dat ze deze ‘comp time’ kunnen
omzetten in vrije tijd wanneer ze dat zelf willen. Wettelijk behouden werkgevers het recht om een
verzoek tot vrije tijd te weigeren, met het argument dat de werkzaamheden verstoord zouden
worden. Werkgevers zouden daarom de ‘uitbetaling’ van vrije tijd in feite eindeloos kunnen uitstellen,
aldus Johnson (en Appelbaum in The Huffington Post) en ondertussen hun werknemers onbetaalde
overuren laten draaien.

Dit is een slecht idee, vooral nu, aldus Johnson. Met hoge werkloosheid is het niet verstandig om
een wet die werkgevers stimuleert meer personeel aan te nemen af te schaffen. Bovendien hebben
mensen een bloedige strijd gevochten voor de 8-urige werkdag met de slogan: “Acht uur voor werk;
acht uur voor rust; acht uur voor wat we willen”.

Obama heeft aangegeven het huidige wetsvoorstel te vetoën als het in de huidige vorm aan hem
wordt voorgelegd.

http://www.truth-out.org/news/item/16238-now-they-want-to-take-away-the-8-hour-day-and-40-hour-week
http://www.truth-out.org/news/item/16238-now-they-want-to-take-away-the-8-hour-day-and-40-hour-week
http://www.huffingtonpost.com/eileen-appelbaum/working-families-flexibility-act_b_3054913.html
https://economielinks.files.wordpress.com/2013/05/8hourlabour.jpeg


Johnson raadt het Congres aan om – in plaats van de 8-urige
werkdag af te schaffen –  het minimumloon te verhogen, meer te
investeren in de aanpak van loondiefstal door werkgevers en
het makkelijker te maken voor werknemers zich bij vakbonden
te voegen.

_________________________________
[1] Zie ook eerder artikel hierover: “Een kortere werkweek

(ook) voor Nederland?”
Permalink: https://economielinks.wordpress.com/2013/05/08/nu-willen-ze-de-8-urige-werkdag-en-
40-urige-werkweek-afpakken-in-de-vs/

https://economielinks.wordpress.com/2013/03/07/een-kortere-werkweek-ook-voor-nederland/
https://economielinks.wordpress.com/2013/05/08/nu-willen-ze-de-8-urige-werkdag-en-40-urige-werkweek-afpakken-in-de-vs/
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Nieuws

De afgelopen maanden (november ’12 tot mei ’13) plaatste ik onderaan deze site links naar
interessant nieuws. Dat ga ik niet meer doen. Maar voor het archief van deze blog, hieronder
alle links op een rij. Van waterprivatiseringsplannen, werkloosheidscijfers, Europese protesten,
exorbitante winsten in de zorgsector tot klimaatverandering.

3/5/’13: van de 10 slechtst presterende economieën wereldwijd liggen in Europa volgens IMF
26/4/’13: FNV en SP: Werklozen uitgebuit door gemeente. “Als je ziek wordt, zeggen ze: je komt

morgen maar, anders gaan we je dertig procent korten.” (zie ook FNV zwartboek en Doorbraak over
‘werken in de bijstand’)

25/4/’13: Europeaan verliest met ‘duizelingwekkende snelheid’ vertrouwen in de EU
23/4/’13: Nederland aan top met leegstand kantoren. De gemiddelde leegstand in 2013 is 16%

voor kantoren en 8% voor winkels.
23/4/’13: Europa plant controle op kleinschalige teelt van fruit en groenten. Vlaamse

Europarlementarier Bart Staes, van de Europese Groenen, spreekt het tegen.
21/3/’13: Invloedrijk onderzoek dat noodzaak van bezuinigingen legitimeerde bevatte rekenfout,

ontdekte phd-student.
18/4/’13: Werkloosheid Nederland nam in maart toe met 30.000 tot 643 duizend personen

(=8,3%). “Alleen in Griekenland steeg werkloosheid meer sinds 2008”.
16/4/’13: Winst zorgverzekeraar CZ vervijfvoudigd. De sector maakte vorig jaar in totaal 1,4

miljard euro winst, tegenover een winst van zeshonderd miljoen euro in 2011. “Zorgpremie kan met
15 euro omlaag” volgens belangenvereniging.

13/4/’13: EenVandaag over de extreemrechtse Gouden Dageraad in Griekenland.
12/4/’13: Elk jaar zo’n 1000 miljard euro in EU verloren door ontduiking en ontwijking van

belasting, volgens Van Rompuy. TaxJustice geeft achtergrond.
11/4/’13: Cuba start productie van ecologisch cement.
10/4/’13: Econoom Mark Weisbrot: rationele oplossing is uit eurozone stappen.
10/4/’13: Terwijl “Spanjaarden sterven aan hun bankkrediet”, worden door de crisis

complementaire munten steeds populairder.
3/4/’13: Een op zes Nederlandse huishoudens heeft schulden. Jongeren, ouderen, hogeropgeleiden

en huiseigenaren komen steeds vaker in de problemen.
25/3/13: Bayer wil via rechter publicatie studies bijengif tegenhouden.
22/3/’13: Nederland krijgt ‘dodelijke cocktail’ werkloosheid en schuld voor de kiezen zegt CBS:

“De laatste maanden gaat het erg hard en raken zo’n 20.000 mensen per maand werkloos en dat al vijf
maanden op rij het geval”.

http://www.express.be/business/nl/economy/8-van-de-10-slechtst-presterende-economieen-wereldwijd-liggen-in-europa/189933.htm
http://www.parool.nl/parool/nl/30/ECONOMIE/article/detail/3432314/2013/04/26/FNV-en-SP-Werklozen-uitgebuit-door-gemeente.dhtml
http://www.fnvlokaal.nl/fileadmin/Afdelingen/Westelijke%20Mijnstreek/Zwartboek_met_omslag_pdf_pdf.pdf
http://www.doorbraak.eu/?p=12868#more-12868
http://www.express.be/business/nl/economy/europeaan-verliest-met-duizelingwekkende-snelheid-vertrouwen-in-de-eu/189577.htm
http://www.duurzaamnieuws.nl/bericht.html?id=97000
http://www.demorgen.be/dm/nl/996/Economie/article/detail/1620421/2013/04/23/Europa-plant-controle-op-kleinschalige-teelt-van-fruit-en-groenten.dhtml
http://www.joop.nl/groen/detail/artikel/20757_europese_commissie_laat_zich_voor_karretje_spannen_van_voedselindustrie/
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/04/21/de-cijfertjes-die-niet-klopten-hoe-politiek-een-revolutie-zou-kunnen-beleven
https://docs.google.com/document/pub?id=1lEDkSAKbnqahvPuBPYbIKEHOVOJ2wgs7Fa5ZIBfzwRY&embedded=true#id.mx8um5p44ia
http://www.nu.nl/economie/3399262/winst-zorgverzekeraar-cz-vervijfvoudigd.html
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/5270/Zorg/article/detail/3427549/2013/04/18/Megawinst-verzekeraars-Zorgpremie-kan-met-15-euro-omlaag.dhtml
http://www.eenvandaag.nl/buitenland/45485/gouden_dageraad_hoe_invloedrijk_zijn_ze_
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2824/Politiek/article/detail/3424898/2013/04/12/Europese-top-over-belastingontduiking.dhtml
http://nl.tackletaxhavens.com/2013/04/tax-justice-op-televisie-gemist/
http://www.ipsnews.be/artikel/cuba-start-productie-van-ecologisch-cement
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/04/10/mark-weisbrot-rationele-oplossing-uit-eurozone-stappen
http://www.globalinfo.nl/Achtergrond/hoe-spanjaarden-sterven-aan-hun-bankkrediet.html
http://www.duurzaamnieuws.nl/bericht.html?id=96678
http://www.nu.nl/geldzaken/3387600/zes-huishoudens-heeft-schulden.html
http://www.trouw.nl/tr/nl/6700/Wetenschap/article/detail/3414927/2013/03/25/Bayer-wil-via-rechter-publicatie-studies-bijengif-tegenhouden.dhtml
http://www.bnr.nl/nieuws/949142-1303/werkloosheid-stijgt-weer-fors


19/3/’13: 10% meer huurders in Nederland uit huis gezet in 2012 dan in 2011 blijkt uit een
enquête van Aedes, de koepel van woningcorporaties.

17/3/’13: Vorig jaar hebben meer dan 121.000 Belgen bij de voedselbank aangeklopt. Dat aantal
is nog nooit zo hoog geweest, schrijven Belgische media.

11/3/’13: Uitzonderlijk veel faillisementen volgens CBS: “In februari 2013 zijn 755 bedrijven en
instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit is het hoogste aantal ooit in een maand”
(sinds metingen in 1981).

11/3/’13: Bevordert biologische landbouw honger in de wereld? Prof. em. Eric A. Goewie
weerlegt bewering van wetenschappers Wageningen dat biologische landbouw “luxe en emotioneel”
is.

11/3/’13: “PvdA dwingt werkloze jongeren tot gratis werk bij politie”.
11/3/’13: Deze tien bedrijven profiteren het meest van oorlog blijkt uit een lijst van het Stockholm

International Peace Research Institute.
5/3/’13: Huren gaan fors omhoog: 4 tot 6 procent. Talloze huurdersorganisaties voeren lokaal actie

en verzamelen duizenden handtekeningen tegen verhoging.
5/3/’13: Kosten tram en bus verdubbeld “doordat concurrentie nauwelijks van de grond komt,

ondanks de invoering van marktwerking”
4/3/’13: Portugezen protesteren tegen 7e evaluatiecommissie van de Trojka. Meer dan een miljoen

de straat op in verschillende steden.
3/3/’13: Amerikaanse

veiligheidsdiensten maken zich zorgen
over klimaat, roepen de politiek op tot
actie met open brief.

1/1/’13: Teloorgang wilde insecten
bedreigt landbouw volgens
internationale studie in Science: “Onze
studie belicht de voordelen van een
nieuwe aanpak bij het ontwerp van
landbouwsystemen.”

25/2/’13: Fabriek in Griekenland
start onder werknemerscontrole, met
brede steun vanuit Griekenland tot
Egypte.

25/2/’13: Spaans protest tegen “financiële coup” en bezuinigingen. ReINFORM geeft achtergrond
(engels).

19/2/’13: Civiele samenleving eist dat de EU haar systeem van verhandelbare emissierechten
schrapt: “De ETS bestendigt een fossiele brandstof economie”.

http://nos.nl/artikel/486089-meer-huurders-uit-huis-gezet.html
http://nos.nl/artikel/485492-triestig-record-voedselbank-belgie.html
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bedrijven/publicaties/artikelen/archief/2013/2013-03-11-m07.htm
http://www.globalinfo.nl/Achtergrond/bevordert-biologische-landbouw-honger-in-de-wereld.html
http://www.doorbraak.eu/?p=13120
http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1594285/2013/03/11/Deze-tien-bedrijven-profiteren-het-meest-van-oorlogen.dhtml
http://nos.nl/audio/480992-helaas-geen-alternatieven-voor-huurverhoging.html
http://actiehuuralarm.nl/2013/03/04/huurders-verzamelen-duizenden-handtekeningen-voor-petitie/
http://www.profnews.nl/1007235/uitgaven-aan-tram-en-bus-verdubbelen
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/03/04/honderdduizenden-portugezen-uitten-creatief-protest-tegen-trojka
http://www.presseurop.eu/nl/content/news-brief/3488401-meer-dan-een-miljoen-mensen-zongen-grandola
https://economielinks.files.wordpress.com/2013/05/portugal_manif2marco_lisboa_canta_grandola_terreiro-do-paco_754554.jpeg
http://www.ipsnews.be/artikel/amerikaanse-veiligheidsdiensten-maken-zich-zorgen-over-klimaat-0
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/03/01/teloorgang-wilde-insecten-bedreigt-landbouw
http://www.globalinfo.nl/Nieuws/fabriek-in-griekenland-start-onder-werkerscontrole.html
http://nos.nl/artikel/477527-spaans-protest-tegen-bezuinigingen.html
http://www.reinform.nl/23f-mass-demonstrations-against-financial-coup-in-spain/
http://scrap-the-euets.makenoise.org/nederlands/


15/2/’13: Right2Water behaalt 1 miljoen handtekeningen voor Europees Burgerinitiatief tegen
privatisering van water. “Water is een openbaar goed, geen handelswaar”. Minister Dijsselbloem
heeft geen bezwaar tegen gedwongen waterprivatisering.

11/2/’13: Rapport moneybroker Tullett Prebon: “er komt een einde aan economische groei”
(samenvatting duurzaamnieuws.nl)

11/2/’13: “Griekenland ondergaat humanitaire crisis” volgens Eurostat en hoofd van Médecins du
Monde. Gebrek aan voedsel en medicijnen.

9/2/’13: Zuid-Europese bedrijven uit o.a. Italië, Griekenland, Spanje en Portugal drukken
belasting met Nederlandse postbusfirma’s, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant .

5/2/’13: Inkoopmacht supermarkten bedreiging voor voedselproductie. “Uitknijpen van
producenten krijgt geen aandacht in voedseloverleg Tweede Kamer”.

5/2/’13: Europa voert aanval op contracten, lonen en vakbonden en probeert grip te krijgen op
arbeidsbeleid van lidstaten (engels)

29/1/’13: Klimaateconoom Nicholas Stern: “Ik heb impact op economie onderschat”
25/1/’13: Egyptische Moslimbroeders geloven niet in vrije vakbonden en “zetten vooral het beleid

voort van het oude regime”
22/1/’13: “Grieks begrotingstekort 2009 onjuist”. Niet 15.6 maar 3.9 procent, zegt voormalig

bestuurslid Grieks bureau voor de statistiek.
20/1/’13: Oxfam rapport: 100 rijksten verdienden vorig jaar vier keer wat nodig is om aan

extreme armoede wereldwijd een einde te maken
19/1/’13: Abvakabo FNV-onderzoek: geld bedoeld voor extra handen aan bed in zorgsector lekt

weg naar softwarepakketten en managementcursussen.
16/1/’13: Equal Times brengt (protesten tegen) verkrachting Indiase vrouw in verband met

kwetsbare positie jonge vrouwen op Indiase arbeidsmarkt (engels)
11/1/’13: Crisis leidt tot drukte bij huisarts om psychische kwalen en stress

(nu.nl).Psychoanalyticus Paul Verhaeghe legde een verband tussen neoliberalisme en een stijging van
psychische klachten (Volkskrant, aug. 2012)

10/1/’13: Jaarlijks belandt ongeveer de helft van al het voedsel dat wereldwijd wordt
geproduceerd in de prullenbak blijkt uit een Brits rapport

9/1/’13: FBI zette ‘contra-terrorisme’ taktieken in tegen OccupyWallStreet i.s.m. banken.
Sluipschutters planden uitschakeling ‘leiders’ OWS

8/1/’12: Jonge slotenmaker in Spanje start actie om niet langer te helpen bij huisuitzettingen
8/1/’13: In de Nederlandse media vandaag:Nederland te laks in bestrijding van corruptie’ volgens

OESO rapport (RTLZ). SP hekelt ‘politieke stellingname’ CPB in zorgrapport (Volkskrant). (Aantal
topinkomens in publieke sector – vooral de zorg – gestegen (nu.nl). Beslag bij brandweer Zuid-
Limburg vanwege ultimatum vakbonden (NOS).

7/1/’13: Idle No More: inheemse opstand in Canada gaande voor bescherming grondstoffen en
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drinkwater
7/1/’13: Zwitserse parlement pakt toenemende praktijken van loondumping in bouwsector aan
5/1/’13: Multinationals als ING, Unilever en Philips ontvingen in Polen miljoenen uit EU-fonds

bedoeld voor werkgelegenheid in arme regio’s. “ING liet medewerkers op kosten van de EU
bijscholen”.

2/1/’13: Geschatte vermogen van rijkste 100 mensen ter wereld steeg 241 miljard dollar
afgelopen jaar (Bloomberg Billionaires Index)

30/12/’12: “De Europese Commissie probeert heimelijk de privatisering van de watervoorziening
in Europa door te voeren”.

28/12/’12: Protest havenwerkers Rotterdam tegen ontslag en inzet goedkopere jonge krachten:
“Gelijk loon voor gelijk havenwerk!”

27/12/’12: Libcom geeft achtergrond van nieuwsover dodelijke aanval Indiase theeplanters op
plantagebezitter

26/12/’12: Banken Florida geconfronteerd met beslaglegging door huiseigenaren en
buurtverenigingen (engels)

19/12/’12: “De vier grootste banken in Engeland ontvingen £34 miljard aan ‘too big to fail
subsidies’ in 2011” (engels)

18/12/’12: VN verwacht lage groei 2013-2017, mogelijk nieuwe recessie
14/12/’12: Pulpbanen: van incident naar trend (FNV Brandbrief over erbarmelijk flexwerk)
12/12/’12: 24 procent Europese bevolking riskeert armoede of sociale uitsluiting volgens Eurostat
6/12/’12: “Meer mensen in armoede in Nederland”
28/11/’12: Sluiting van Ford Genk verhoogt werkloosheid Limburg (België) met 2% naar 8,8%

zegt Universiteit Hasselt.
23/11/’12: Voedselbanken VS bijna door voorraden heen door sterke toename aantal klanten en

droogte
22/11/’12: Met Hongkong staat Nederland met respectievelijk 520 en 490 % van het BBP

bovenaan lijstje van schaduwbancaire centra
20/11/’12: Werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers reageren gematigd positief op

deelakkoord VVD-PvdA voor begroting 2013 (en)
8/11/’12: Grieks parlement stemt nipt voor bezuinigingspakket 14 mld. Massaal protest in Athene

buiten en binnen parlementsgebouw.
6/11/’12: Europa gaat door “sterkste krimp sinds 3 jaar” volgens RTL7 dankzij

“zelfmoordscenario”.
17/10/’12: EU eist waterprivatisering in ruil voor noodleningen crisislanden, NGO’s protesteren

met open brief (engels)
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Steden zo gebouwd om autogebruik en consumptie te stimuleren, zegt Rushkoff

Om klimaatverandering – het grootste marktfalen ooit – aan te pakken, moet consumptie van
fossiele brandstoffen – door onder andere auto’s – drastisch verminderen. Maar waarom is deze
consumptie in het Westen uberhaupt zo hoog? Omdat we consumptiegoederen en auto’s zo
prettig vinden, of ook omdat onze samenlevingen zo zijn ingericht om onze consumptie en
autoverbruik ‘op peil’ te houden?

Auteur Douglas Rushkoff bevestigt dit laatste, althans voor de VS – in een Tegenlicht
reportage (zie video-interview onderaan). De hele bouw van Amerikaanse steden en infrastructuur is
ingericht om autogebruik te stimuleren, aldus Rushkoff. Toen in de jaren 30 en 40 de autoindustrie
opkwam, zocht ze manieren om de autoverkoop te stimuleren. Autofabrikanten stelden aan president
Roosevelt voor om de suburbs (voorsteden) ver weg van de steden te bouwen en om vooral geen
treinrails aan te leggen in de buurt van deze suburbs. Je moest daardoor dus wel de auto pakken om
vanaf je suburb naar je werk in de stad te komen. Autofabrikant General Motors verzocht de regering
vriendelijk om de nodige autowegen aan te leggen.

Het hoge autoverbruik is dus niet het gevolg van een natuurlijke trend, aldus Rushkoff, maar het
gevolg van politieke beslissingen.

In feite is al onze consumptie deels het gevolg van stedelijke planning, zegt Rushkoff. De hele
bouw van wijken en steden is erop gericht om mensen en families een individueel leven te laten
lijden, zodat (een simpel voorbeeld van Rushkoff) mensen niet gemeenschappelijk gaan barbequeen
maar iedereen zijn eigen barbeque aanschaft. “Minder sociale relaties, is goed voor de economie”,
zegt Rushkoff.

Automobile dependency
De General Motors Streetcar Conspiracy is nog een voorbeeld van hoe de auto-industrie hun

markten creëert; tussen 1936 en 1950 kocht een investeringsfonds, bestaande uit onder andere
General Motors, massaal de elektrische tramstelsels op van een groot aantal steden om ze om te
vormen tot olieslurpende busmaatschappijen. Veel steden verloren zodoende hun zuinigere
tramvervoer en werden afhankelijker van auto’s en bussen.

Ook in Europa heeft de autolobby een flinke invloed op de politiek, volgens voormalig
europarlementariër Kathalijne Buitenweg en het Corporate Europe Observatory[1].

Zijn elektrische, schonere, klimaatvriendelijke auto’s de oplossing? De documentaire ‘Who Killed
the Electric Car‘ (2006) laat zien hoe de olie- en auto-industrie – en (weer) General Motors vooral –
in de jaren negentig voorkwam dat de elektrische auto het licht zag. Zodra die politieke lobby
overwonnen wordt, kunnen we eindelijk meer elektrisch gaan rijden.

De invoering van de elektrische auto is ongetwijfeld een stuk klimaatvriendelijker, maar we
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moeten ons volgens Ozzie Zehner (2012) ook de volgende vraag stellen[2]:

Kunnen we misschien beter de structuur en het doel van onze
transportsector ter discussie stellen in plaats van ons slechts te
richten op alternatieve voertuigen? Misschien. Maar in tijden van
energienood kijken wij Amerikanen eerder naar technologische
oplossingen in plaats van de onderliggende omstandigheden
waaruit onze energiecrisis ontstaat.

________________________________________
[1] De relatie tussen de VS en Europa speelt bovendien een grote rol. Zoals Noam Chomsky in

1977 stelde, had de VS er een groot belang bij om Europa (en Japan) na de Tweede Wereldoorlog te
veranderen in een op olie gebaseerde economie, deels om de Amerikaanse invloed over Europa (en
Japan) te vergroten. “Europa en Japan hebben allebei kool, maar het is beter voor de VS als ze
afhankelijk zijn van een buitenlandse, door de VS gecontroleerde bron van energie”, aldus Chomsky.
[2] “Might we be better served to question the structure and goals of our transportation sector rather
than focus so narrowly on alternative vehicles? Perhaps. Yet during times of energy distress we
Americans tend to gravitate toward technological interventions instead of addressing the underlying
conditions from which our energy crises arise.” – (Ozzie Zehner 2012)
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Fiscaal beleid democratieën verschilt weinig van niet-democratieën, toont paper van
Mulligan e.a. (2004)

In hun studie naar fiscaal beleid in democratieën en niet-democratieën (dictaturen),
concluderen Casey B. Mulligan, Ricard Gil en Xavier Sala-i-Martin (2004) dat er historisch
gezien weinig verschil bestaat tussen de twee soorten regimes qua uitgaven aan pensioenen en
sociale voorzieningen (relatief aan BNP) en sociaal/economisch beleid in het algemeen.

In hun empirisch onderzoek ontdekten ze dat dictaturen en democratieën die economisch
vergelijkbaar zijn, qua onder andere welvaartsniveau en verstedelijking, weinig verschillen in fiscale
uitgaven. Dictaturen geven niet significant andere bedragen uit aan sociale zekerheid, onderwijs, zorg
en pensioenen (relatief aan hun BNP) vergeleken met democratieën, concluderen Mulligan e.a (2004).

Een mogelijke verklaring voor dit gebrek aan verschil volgens Mulligan e.a.: in formeel
democratische regimes is politieke macht niet significant gelijker verdeeld dan in dictaturen[1]. Een
voetnoot: Mulligan e.a. kijken hier slechts naar de hoogtes van uitgaven en niet zozeer naar de manier
waarop de fiscale budgetten worden uitgegeven. “In principe kunnen democratieën en niet-
democratieën hetzelfde bedrag uitgeven aan onderwijs, sociale zekerheid of iets anders, maar enorm
verschillen in hoe ze het uitgeven. Het ligt buiten het bestek van dit paper om dit te onderzoeken”
(vrij vertaald, Mulligan e.a. 2004: 59).

Uit Casey B. Mulligan,
Ricard Gil en Xavier Sala-i-Martin (2004: p.68)
Er is overigens wel één duidelijk verschil in fiscaal beleid: militaire uitgaven liggen in dictaturen
significant hoger. Nog minder verrassend; dictaturen zijn meer geneigd tot marteling, de regulering
van religie en de censurering van pers.
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Een ander verschil tussen dictaturen en democratieën heeft econoom Amartya Sen ontdekt; “Geen
enkele hongersnood in de geschiedenis heeft ooit plaatsgevonden in een functionerende democratie”
schreef hij in Democracy as Freedom (1999). Dit omdat democratische overheden verkiezingen
moeten winnen en daarom een sterke prikkel hebben om hongersnoden en andere rampen te
voorkomen (New York Times, 1/3/2003[2]).

__________________________________
[1] “We offer an economic interpretation of these findings. As compared with the economic and

social policies in authoritarian countries, democratic policies do not seem to ignore the intensity of
policy preferences nor to reflect a significantly more equal distribution of political power. Economic
and social policies in all kinds of countries are to a first approximation the outcome of tradeoffs-like
efficiency, or conflicts among generations, or among industries and occupations-that are basic to
human nature and not specific to particular political institutions.” (Casey B. Mulligan, Ricard Gil en
Xavier Sala-i-Martin 2004: 71) [2] ”No famine has ever taken place in the history of the world in a
functioning democracy,” he wrote in ”Democracy as Freedom” (Anchor, 1999). This, he explained, is
because democratic governments ”have to win elections and face public criticism, and have strong
incentive to undertake measures to avert famines and other catastrophes.” In dit artikel van de New
York Times wordt Sen’s stelling ter discussie gesteld, door te wijzen op de wijdverspreidde honger
in India, een formeel democratisch land, waarop Sen antwoordt dat daar inderdaad honger bestaat,
maar niet op de schaal van een hongersnood.
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Vakbonden en NGO’s waarschuwen voor nieuw vrijhandelsakkoord EU-VS

De EU en de VS willen een nieuw vrijhandelsakkoord, meldde de NOS in februari. Wat zijn
mogelijk de gevolgen?

Update 6 juni 2013:  Een gelekte conceptversie van het nieuwe EU-VS vrijhandelsakkoord toont
het plan om de positie van multinationals tegenover overheden verder te versterken. Lees verder…

Het zou het grootste handelsverdrag ooit zijn, volgens voorzitter van de Europese Commissie
Barrosso. “De handel tussen de EU en de VS bedraagt 455 miljard euro per jaar”, meldt NOS.

Dana Gabriel (26/2/’13), een onafhankelijk journalist-activist, geeft een kritische blik op het
verdrag. Volgens Gabriel is het nieuwe VS-EU handelsakkoord een manier om de groeiende
economische macht van China tegen te gaan en zou het de basis zijn voor een nieuwe economische
wereldorde. Bovendien bestaat er “bezorgdheid dat de Verenigde Staten deze gesprekken gaat
gebruiken om de EU te duwen in de richting van het loslaten van haar wettelijke beperkingen met
betrekking tot genetisch gemodificeerde gewassen en voedsel. Bovendien kan de deal als een
achterdeur middel dienst doen voor de invoering van ACTA [1] die vorig jaar door het Europees
Parlement werd verworpen” (uit Nederlandse vertaling).

Vakbonden vs bedrijven
Volgens de Engelse vakbondsman Tony Burke (25/2/’13) hopen vakbonden zich met het

handelsakkoord te kunnen bemoeien. Een akkoord dat enkel gebaseerd is op economische winsten zal
de werknemers in zowel de VS als Europa zal schaden, aldus Burke. Immers, één van de
kernproblemen van elk vrijhandelsverdrag, aldus Burke, is dat door het wegvallen van
handelsgrenzen collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s) ondermijnd kunnen worden door
productie te verplaatsen naar plekken waar arbeid het goedkoopst is. Terwijl vakbonden slechts
hopen op een plek aan de onderhandelingstafel, zijn bedrijven volgens Bloomberg (15/2/’13) al
maanden bezig met een lobby om het akkoord.

Intellectueel eigendomsrecht
Inmiddels hebben zo’n 50 organisaties via een open declaratie geëist dat intellectueel

eigendomsrecht geen rol speelt in het nieuwe EU-VS handelsakkoord, meldt Intellectual Property
Watch (18/3/’13). Nieuwe bepalingen over copyright, patenten, trademarks, databescherming of
andere vormen van intellectueel eigendomsrecht zullen waarschijnlijk ons recht op gezondheid,
cultuur en digitale vrijheden ondermijnen, aldus de declaratie [2]. Veel ondertekende groepen waren
ook actief in de campagne tegen SOPA en PIPA.

Arbitrage tribunalen
Naast zorgen over de gevolgen voor intellectueel eigendomsrecht waarschuwt de Foundation for a

Free Information Infrastructure (FFII, 4/2/’13) voor een “boost to expropriation trolls, the more evil
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kid brothers of patent and copyright trolls”. Het gaat hier over de in handelsakkoorden vastgelegde
mogelijkheid voor bedrijven om overheden aan te klagen vanwege ‘onteigening’ (“expropriation”)
via arbitrage rechtsspraak dat boven de nationale rechtsspraak staat en waartegen hoger beroep bijna
onmogelijk is, aldus de FFII. Het probleem is dat de ‘arbitration tribunals’ het concept van
onteigening de afgelopen jaren hebben uitgerekt: een nationale hervorming waardoor een
multinational winsten misloopt wordt al snel als onteigining door de staat gezien. Het arbitrage
tribunaal kan de staat vervolgens opleggen om schadevergoedingen te betalen aan het bedrijf [3]. De
FFII waarschuwt voor een verdere uitbreiding van de arbitrage tribunalen en noemt het onnodig en
een aanval op de democratie.

__________________________________
[1] Tegen deze “Anti-Counterfeiting Trade Agreement” (wiki) was nogal wat protest in 2012

vanwege onder andere de dreiging ervan op internetvrijheden. Zie bijvoorbeeld stopacta en
de Foundation for a Free Information Infrastructure over ACTA.

[2] Uit de declaratie: “we insist that the proposed TAFTA exclude any provisions related to
patents, copyright, trademarks, data protection, geographical indications, or other forms of so-called
‘intellectual property’. Such provisions could impede our rights to health, culture, and free expression
and otherwise affect our daily lives […] Past trade agreements negotiated by the US and EU have
significantly increased the privileges of multinational corporations at the expense of society in
general. […] Provisions in these agreements can, among many other concerns, limit free speech,
constrain access to educational materials such as textbooks and academic journals, and, in the case of
medicines, raise healthcare costs and contribute to preventable suffering and death.”

[3] TNI publiceerde een animatievideo over deze arbitrage tribunalen: “The Dark Side of
Investment Agreements” en publiceerde er een hoop artikelen over. En recentelijk (3 juni) het artikel
“Investor privileges in EU-US trade deal threaten public interest and democracy“
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http://www.tni.org/briefing/transatlantic-corporate-bill-rights
https://economielinks.wordpress.com/2013/05/04/vakbonden-en-ngos-waarschuwen-voor-nieuw-vrijhandelsakkoord-eu-vs/
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Neoklassieke economie gebaseerd op onbetrouwbare aannames, zegt marxistische
econoom van ISS

Neoklassieke economische theorieën. Ze zijn gebaseerd op wankele aannames en verwarren en
misleiden ons, aldus de marxistische econoom Howard Nicholas van het Institute of Social
Studies in Den Haag. Niet zonder reden, zegt Nicholas; politieke belangen hebben de
neoklassieke economie gevormd.
Econoom Howard Nicholas gaf op vrijdag 12 april 2013 een lezing aan het Institute of Social
Sciences (Den Haag) op uitnodiging van Critical Collective (zie video deel 1 en deel 2 onderaan).
Dit artikel is gebaseerd op deze lezing.
 

Neoklassieke economie politiek gekleurd

Howard Nicholas. Econoom aan ISS, Den Haag. E: nicholas@iss.nl
Econoom Howard Nicholas betwijfelt de aannames waarop het dominante neoklassieke economische
kader gebaseerd is.

Van Stiglitz tot Friedman, alle belangrijke economen van de afgelopen decennia accepteren dit
kader, aldus Nicholas. Alle Nobelprijswinnaars van de economie ook. Sterker nog, het
Nobelprijscomité voor de economie (dat overigens geen werkelijke Nobelprijs is maar alleen zo
genoemd wordt) is zelfs opgericht met het specifieke doel om neoklassieke economie te promoten,
aldus Nicholas in zijn lezing.

Maar helaas, voor de belangrijkste aannames in de neoklassieke economie ontbreekt vaak
empirisch bewijs. De wet van vraag en aanbod, aannames over de optimale grootte van een bedrijf,
de relatie tussen prijzen (inflatie) en de hoeveelheid geprint geld; stuk voor stuk wankele aannames,
aldus Nicholas.

De theorieën verwarren en misleiden ons, maar niet zonder reden, aldus Nicholas; politieke

http://www.youtube.com/watch?v=jpZSla0egW0
http://www.youtube.com/watch?v=hczzo9xZHmA
http://www.iss.nl/iss_faculty/profiel_metis/1100462/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Neoklassieke_theorie


belangen hebben de neoklassieke economie gevormd. Wat neoklassieke economie gevormd heeft is
niet zozeer een wetenschappelijke nieuwsgierigheid maar eerder politieke ideeën en belangen,
zegt Nicholas.

Kapitaal: ongedefinieerd

Als voorbeeld noemt hij de manier waarop naar kapitaal en arbeid wordt gekeken in de neoklassieke
economie. In de echte wereld zijn kapitaal en arbeid natuurlijk nauw verbonden aan elkaar. Winsten
uit kapitaal zijn alleen mogelijk vanwege gebruik van arbeid (en het betalen van een arbeidsloon dat
onder de werkelijke productiviteit ligt). Dit wordt erkend door het marxisme, wat Nicholas een
nuttigere stroming vindt vanuit wetenschappelijk motief (“het gaat me niet om de revolutie of het
afschaffen van het kapitalisme, maar om het begrijpen van de wereld”, aldus Nicholas[1]). Maar het
idee dat inkomsten uit kapitaal en arbeid gebaseerd zijn op een strijd tussen kapitaal en arbeid, is
natuurlijk geen prettige boodschap om te verkondigen.

De oplossing: in de neoklassieke economie zijn kapitaal en arbeid gescheiden en heeft arbeid een
inherente productiviteit (gecompenseerd met een ‘return to labour’) en heeft kapitaal een inherente
productiviteit (gecompenseerd met een ‘return to capital’). Maar de winsten uit kapitaal kunnen niet
los gezien worden van arbeid. Daarom heeft de neoklassieke economie moeite met het definiëren van
kapitaal. “Er is geen enkele duidelijke definitie van kapitaal in de neoklassieke economie”, aldus
Nicholas[2].

Wet van vraag en aanbod: een nuttige illusie

Dan de wet van vraag en aanbod – het belangrijkste fundament voor de neoklassieke boodschap dat
een vrije markt uiteindelijk een evenwicht bereikt waarin de vraag naar goederen gelijk is aan het
aanbod van deze goederen. Het idee is dat de vraag naar goederen stijgt als prijzen dalen en het
aanbod van goederen stijgt als prijzen stijgen. Het punt waar de vraag- en aanbodslijn elkaar kruisen
(zie figuur 1 hieronder) is het ‘marktevenwicht’ en wordt vanzelf bereikt als de markt met rust wordt
gelaten, is de boodschap.

De conclusie is ook dat elk overheidsingrijpen een ‘verstoring’ is van de economie en het
‘marktevenwicht’. De neoklassieke economie geeft daarom al snel de schuld aan de overheid voor
elk economische probleem. “Werkloosheid? De schuld van de overheid. Nederland die een
voetbalwedstrijd mist? De schuld van de overheid!”, aldus Nicholas.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vraag_en_aanbod


Figuur 1: vraag en aanbod
Deze wet van vraag en aanbod is gebaseerd op een nogal wankele aanname; het idee dat
productiekosten stijgen als een fabriek te groot wordt (zie figuur 2). Het idee dat een fabriek voorbij
een bepaalde productiehoeveelheid alleen bereid is meer te produceren voor hogere marktprijzen.
Daarom loopt de ‘aanbodslijn’ in deze wet omhoog: productie stijgt alleen als prijzen stijgen.

 

https://economielinks.files.wordpress.com/2013/04/vraagenaanbod.png


Figuur 2: De ‘ideal firm size’,
een curve die volgens Nicholas ontkracht is.
Maar wat erkend wordt door mensen uit het bedrijfsleven (aan wie Nicholas ook af en toe een lezing
geeft) en wat empirisch onderzoek ook aantoont; productiekosten blijven vrijwel altijd dalen met de
groei van een bedrijf [3]. Hoe groter een bedrijf, hoe lager de gemiddelde productiekosten. Er is dus
geen bewezen maximale, optimale grootte van een bedrijf.

Hier wordt het wat theoretisch en grafisch maar de belangrijkste conclusie is duidelijk: zonder
deze aanname van stijgende productiekosten is er geen oplopende aanbodslijn in de wet van vraag en
aanbod en belangrijker, is er geen marktevenwicht tussen vraag en aanbod te verwachten, aldus
Nicholas. Van het idee dat de vrije markt tot een stabiel marktevenwicht leidt blijft dan weinig over.

Dit is in tijden van crisis duidelijk: er is dan geen marktevenwicht op gezien de grote
werkloosheid bijvoorbeeld.

Neoklassieke economen verklaren dit door te verwijzen naar externe ‘shocks’ aan het systeem,
aldus Nicholas. Marxistische economen (en veel mensen uit het bedrijfsleven) zijn realistischer, en
erkennen dat een kapitalistische economie altijd door bepaalde cycli gaat en inherent instabiel is,
aldus Nicholas.

De ‘too big to fail’ mythe

Uiteindelijk is een sterk overheidsingrijpen in de economie de enige manier om een stabiele
economische groei te realiseren, aldus Nicholas. Maar niet op de manier zoals het nu in Europa en de



VS gebeurt: triljoenen dollars en euro’s aan staatssteun aan banken, terwijl op sociale voorzieningen
wordt bezuinigd.

Dit beleid is overigens gebaseerd op weer een verkeerde aanname: het idee dat banken gered
moeten worden om de economie in stand te houden, omdat bedrijven kredietverstrekking nodig
hebben van banken.

Onzin, aldus Nicholas; bedrijven maken verreweg het grootste deel van hun investeringen niet met
leningen van banken maar met geld uit bijvoorbeeld investeringsfondsen en eigen kapitaal. Het
redden van de financiële sector dient noch het bedrijfsleven, noch de economie, aldus Nicholas.  Dat
wordt steeds duidelijker: de krimp gaat door ondanks de grote reddingsacties van banken.

Geldcreatie veroorzaakt inflatie? Klinkt logisch, maar..

Een andere misvatting die deze reddingsacties blootleggen is de neoklassieke aanname dat prijzen
samengaan met de hoeveelheid gedrukt geld. Dat klinkt logisch, maar we zien er weinig bewijs voor
in de cijfers, legt Nicholas uit. De VS en de Europese Centrale Bank hebben bijvoorbeeld triljoenen
aan dollars en euro’s bijgedrukt in de afgelopen jaren, maar “waar is de inflatie dan?”, vraagt
Nicholas zich af. Zoals Nicholas in een eerder lezing ook uitlegt:

“Er is meer geld bijgeprint dan in de laatste 50 tot 60 jaar, in
termen van BNP. Maar als je een economisch handboek openslaat
staat er: inflatie volgt uit te veel geld. Maar waar is dan de
inflatie? Noeklassieke economen komen hier niet uit. Keynes
probeerde eruit te komen, maar hij liet de ‘theory of price’ nooit
los, wat leidde tot een even overbodige ‘theory of money’. Je
moet teruggaan naar Marx. Als je geen degelijke theorie van geld
hebt, dan valt alles in het water”.

‘Wiskunde dient als rookgordijn’

Nicholas heeft een geruststellende conclusie voor degenen die moeite hebben de wiskundige
modellen van de neoklassieke economie te begrijpen: al deze complexe, wiskundige methodes – die
Nicholas eerder in zijn carrière nog enthousiast omarmde – zijn gebaseerd op al deze wankele
aannames en daardoor in feite waardeloos en overbodig. Deze wiskundige modellen dienen meer als
rookgordijn om de waarheid te verbloemen dan dat ze iets over de waarheid onthullen, aldus
Nicholas.

‘Kom in opstand tegen economisch beleid’

http://www.youtube.com/watch?v=Z044ysBEaAc


Hoewel Nicholas inmiddels het marxisme omarmd heeft, gaat het Nicholas niet zozeer om het
omverwerpen van het kapitalisme, maar meer om het begrijpen van het kapitalisme. Met deze kennis
probeert Nicholas vooral derdewereldlanden (zoals zijn land van herkomst Sri Lanka) te adviseren,
zodat zij het kapitalistische spel slimmer kunnen meespelen. China is volgens Nicholas momenteel
economisch slim bezig door vrijwel alle Westerse adviezen, gebaseerd op de neoklassieke economie,
te negeren. Geen enkel economisch succes van China en andere Aziatische landen (zoals Japan) kan
worden toegeschreven aan de neoklassieke economie[4], aldus Nicholas.

Toch geeft Nicholas aan het eind van zijn lezing de zaal het advies om hier in het Westen in
opstand te komen tegen het huidige economische beleid. “En het feit dat deze zaal zo vol zit op een
vrijdagavond, waarop veel mensen in de kroeg zouden zitten, geeft wat hoop”.

Het huidige economische bezuinigingsbeleid van Europa is volgens Nicholas puur en alleen
gericht op het versnellen van de Europese integratie, omdat de EU bang is voor de opkomende macht
van het Oosten en vooral China. Maar daardoor staan we in Europa wel aan de vooravond van een
lange periode van krimp en oplopende, langdurige werkloosheid, “die eigenlijk pas nu echt begint”.

___________________________
[1] Of zoals Nicholas het in deze lezing verwoordt: “I will tell you something. I do not care for

politics. I do not care if you are left wing or right, a revolutionary or not. One day, Marxist economics
would be institutional economics. What I have done is over the years, I have taught Marx’s economic
theories to business schools and the valuations have been so good that they ask me to return. After
hearing what I have to say, students tell me that they do not want the ‘garbage found in the text books’.
Investment bankers from Hong Kong, who would not be seen dead with Marx in the same room, are
also so impressed, they want to know where I am getting this stuff about structured markets and
differential exchange rates.”

[2] Inderdaad, in een groot economisch woordenboek op internet (Investopedia) wordt erkend:
“Capital is an extremely vague term and its specific definition depends on the context in which it is
used. In general, it refers to financial resources available for use.” [3] Nicholas vertelt dat hij dit
uitlegde in lezingen aan mensen uit het bedrijfsleven en als reactie kreeg: “duhh, vertel ons iets wat
we niet weten!” [4] Zie ook Ha-Joon Chang hierover in Kicking Away the Ladder (2002).

Meer van Howard Nicholas:

Meer weten over marxistische economie? Enkele journals die Nicholas aanraadt:
 

Permalink: https://economielinks.wordpress.com/2013/04/17/neoklassieke-economie-gebaseerd-op-
een-hoop-onbetrouwbare-aannames/

http://www.youtube.com/watch?v=Z044ysBEaAc
http://www.investopedia.com/terms/c/capital.asp
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“Geen enkel land in de eurozone zit zo diep in de schulden als Nederland”, meldt
Spiegel

Op 2 april schreef de Duitse krant Spiegel dat Nederland in een crisis verkeert en benadrukte
vooral de problemen in de huizenmarkt: “Geen enkel land in de eurozone zit zo diep in de
schulden als Nederland, waar banken een totaal van ongeveer €650 miljard aan hypotheken op
hun balans hebben staan. […] Consumentenschuld is ongeveer 250 procent van het besteedbare
inkomen. Ter vergelijking; in 2011 bereikten zelfs de Spanjaarden slechts een schuldenratio van
125 procent” (vrij vertaald).

Grafiek op basis van Eurostat, Uit Lynn (2013).
Nederland heeft vergeleken met andere EU-landen een gigantische huishoudelijke schuld als % van
BNP, blijkt uit cijfers van Eurostat (zie grafiek hiernaast). Bovendien heeft Nederland inmiddels één
van de meest overgewaarde, ‘oververhitte’ huizenmarkten ter wererld volgens Colombo
(2012), volgens indexen die huizenprijzen vergelijken met inkomens en huurprijzen.

Financieel journalist Matthew Lynn (2013) voorspelt grote problemen voor de financiële sector en
de economie. De 650 miljard euro aan hypotheken die banken hebben uitgeleend is momenteel door
dalende huizenprijzen enorm in waarde aan het dalen. Als de vastgoedsector verder instort, zal de
financiële sector snel volgen, aldus Lynn.

Door dalende huizenprijzen komen huishoudens met hoge hypotheekschulden in de problemen en
wordt de hele economie naar beneden getrokken, meldt ook de Spiegel. Nederland ervaart nu al snel
stijgende werkloosheid en economische krimp, vat de krant samen in onderstaand figuur[1].

http://www.spiegel.de/international/europe/economic-crisis-hits-the-netherlands-a-891919.html
https://economielinks.files.wordpress.com/2013/04/dutchhouseholddebt.jpg
http://www.marketwatch.com/story/stodgy-netherlands-is-nation-thatll-blow-up-euro-2013-05-08
http://www.businessinsider.com/the-post-2009-european-housing-bubble-2012-12#dutch-housing-bubble-6
http://www.marketwatch.com/story/stodgy-netherlands-is-nation-thatll-blow-up-euro-2013-05-08


Economische krimp,
stijgende werkloosheid en dalende huizenprijzen in Nederland, in de afgelopen jaren. Uit de Spiegel
(2013).
Ook het CBS (2013) meldt dat Nederland internationaal gezien hoge schuldenniveaus heeft in de
private sector, die voornamelijk bestaan uit hypotheekschulden. Er zijn “groepen die kwetsbaar zijn
bij verdere daling van de huizenprijzen en toenemende werkloosheid”, aldus het CBS.

Nederlandse hypotheekschulden als percentage van BNP 2000-2013.
Uit Global Property Guide (2013)
2 april werd een rapport gepubliceerd door het ministerie van Sociale Zaken waaruit blijkt dat ruim 1
op de 6 Nederlanders (17,2 procent) schulden heeft, en bij tussen de 373.00 en 531.000 huishoudens
er sprake is van problematische schulden, waarvan meer dan de helft al gebruik maakt van
schuldhulpverlening. Vooral jongeren, ouderen, hogeropgeleiden en huiseigenaren komen steeds vaker
in de problemen, meldt nu.nl.

Uiteindelijk bedreigt dit hoge schuldenniveau en de crisis die eruit voortkomt het voortbestaan van
de euro, voorspelt Lynn; Wanneer de eurocrisis niet alleen perifere landen raakt (Griekenland,
Ierland, Spanje, etcetera) maar ook ‘kernlanden’ als Nederland, brokkelt het resterende vertrouwen in
de euro nog verder af.

_____________________________
[1] Het Centraal Planbureau schreef in het Centraal Economisch Plan 2012 (maart 2012) dat de

Nederlandse recessie voor een groot deel te danken is aan dalende huizenprijzen, en dalende
consumptie als gevolg hiervan: “Het zal geen verbazing wekken dat de dalende huizenprijzen het
huizenvermogen van gezinnen ernstig aantasten: de 10% daling tussen augustus 2008 en eind 2011

https://economielinks.files.wordpress.com/2013/04/struggling-economy.jpg
http://www.spiegel.de/international/europe/economic-crisis-hits-the-netherlands-a-891919.html
http://www.cpb.nl/sites/default/files/cep2013_kader_pag57.pdf
https://economielinks.files.wordpress.com/2013/04/netherlands-residential-mortgages.gif
http://www.globalpropertyguide.com/Europe/Netherlands/Price-History
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/04/02/huishoudens-in-de-rode-cijfers-2012.html
http://www.nu.nl/geldzaken/3387600/zes-huishoudens-heeft-schulden.html
http://www.cpb.nl/publicatie/centraal-economisch-plan-2012


betekent een vermogensverlies van ongeveer 130 mld euro. Hoewel dit vermogen niet erg liquide is,
is het toch goed denkbaar dat gezinnen hier rekening mee houden bij beslissingen over hun
consumptieve bestedingen” (p.59). Volgens econoom Dean Baker is de huizenbubbel de belangrijkste
oorzaak van de economische recessies in zowel de VS als Europa. Zie meer hierover in het ‘oorzaken
van de (euro)crisis’ document.

Meer:
________________________
Dit is een uitwerking van een paragraaf uit het (euro)crisis in cijfers document.

Permalink: https://economielinks.wordpress.com/2013/04/09/nederland-in-crisis-spiegel-2-4-2013/
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“Schaduwbankieren maakt aanpakken banken onmogelijk”, zegt UvA econoom
Fernandez

In november 2012 rapporteerde de Financial Stability Board dat Hongkong en Nederland met
respectievelijk 520 en 490 % van het BBP bovenaan het lijstje staan van schaduwbancaire
centra. In januari sprak ik met UvA econoom Rodrigo Fernandez over schaduwbanken waarin
hij uitlegt wat het eigenlijk is, waarom banken dit graag doen, wat de gevaren ervan zijn,
waarom het in Nederland zo groot is en wat er mogelijk tegen te doen is. Hieronder de
belangrijkste conclusies uit dit gesprek.

Wat is schaduwbankieren?
Shadow banking is een nieuwe term die sinds ongeveer 2007 gebruikt wordt door bijvoorbeeld

het IMF, de ECB en de EU voor geldcreatie, kredietcreatie en handel in krediet die buiten het
gereguleerde banksysteem om plaatsvindt, aldus Fernandez. Schaduwbankieren is de afgelopen jaren
enorm gegroeid.

Schaduwbankieren geeft een heel netwerk aan van verschillende markten en actoren die allemaal
kleine financiële handelingen verrichten. Maar uiteindelijk doen ze hetzelfde als banken, namelijk het
creëren van schuld. Maar dan in allemaal miniscule stapjes. Omdat ze het allemaal afzonderlijk doen
valt het niet binnen de radar van toezichthouders.

Waarom doen banken dit graag?
Waar geeft schadowbankieren eigenlijk een antwoord op? Wat is het probleem wat banken

proberen te ondervangen door zo ingewikkeld met elkaar te handelen? Volgens Fernandez is er een
belangrijk motief voor schaduwbankieren dat er een structureel tekort is aan kwalitatief goed
onderpand met een laag risicoprofie – betrouwbare assets en obligaties om in te beleggen. Één van
de dingen die de shadowbankindustrie doet is dat het kwalitatief goed onderpand recycelt en als het
ware vermenigvuldigt.

http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_121118c.pdf
http://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/medewerkers/content/f/e/r.fernandez/r.fernandez.html


Groei van
schaduwbankieren 2002 – 2011. Financial Stability Board (2012: p.9/10): “The size of the shadow
banking system (or NBFIs), as conservatively proxied by assets of OFIs [Other Financial
Intermediaries], was equivalent to 111% of GDP in aggregate for 20 jurisdictions and the euro area at
end-2011 (Exhibit 2-3), after having peaked at 128% of GDP in 2007.”
Een belangrijke reden is ook dat banken via schaduwbancaire centra de financiële regulatie kunnen
ontvluchten. Fernandez geeft wat geschiedenis: In de Bretton Woods tijd – de decennia na WW II en
voor het neoliberalisme van de jaren 80 – werd de kapitaalmarkt relatief sterk gereguleerd. Maar hier
ontstonden grote gaten in met de eurodollarmarkt in London eind jaren 60. Dit was een soort legale,
ongereguleerde kapitaalmarkt – een “piratennest” – waarin alles mocht, parallel aan de gereguleerde
kapitaalmarkt. Om regulering te ontvluchten maakten financiële instellingen handig gebruik van deze
‘vrije zone’.

Problemen van schaduwbankieren
Het grote gevaar is ten eerste dat je veel te veel schulden creëert in de wereld, ongereguleerd.

Maar uiteindelijk kun je zelfs het gereguleerde banksysteem niet meer goed reguleren, want op het
moment dat je financiële regulatie versterkt, vertrekt steeds meer kapitaal naar de ongereguleerde
dimensie – de wereld van het schaduwbankieren. Dat is in feite ook gebeurd sinds de financiële
crisis van 2008; er werd enige financiële regulatie ingevoerd, maar als reactie hierop nam
schaduwbankieren ook toe. Dat is het fundamentele probleem van schaduwbankieren; dat het
uiteindelijk het aanpakken van gereguleerde banken ook onmogelijk maakt, aldus Fernandez.

Soms wordt het probleem gebagatelliseerd met het argument dat ‘schaduwbanken’ weliswaar niet
gereguleerd zijn, maar dat ze ook niet kunnen rekenen op de garanties van de staat mochten ze failliet
gaan, een garantie die gereguleerde banken wel hebben. Het probleem, legt Fernandez uit, is dat er
niet zoiets is als ‘een schaduwbank’. Schaduwbankieren bestaat uit allemaal entiteiten –
zoals hedgefunds, of ook de Rabobank die hypotheken securetiseert – die allemaal kleine
schaduwbancaire handelingen verrichten. Het functioneert niet als één bedrijf dat failliet kan gaan.

https://economielinks.files.wordpress.com/2013/03/screen-shot-2013-05-20-at-1-54-31-pm.png
http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_121118c.pdf


Het is zoals we met de financiele crisis hebben gezien, legt Fernandez uit: er gebeurt iets in de
financiële sector en dan raakt plotseling iedereen geïnfecteerd omdat alles met iedereen verbonden is,
inclusief de gereguleerde banken. Er is officieel geen lender of last resort voor
‘schaduwbanken’, maar de schaduwbancaire activiteiten zijn too interconnected to fail met de gehele
financiële sector.

Waarom is het zo groot in Nederland?
Wat is de rol van Nederland? Nederland komt heel sterk naar voren in het FSB rapport en een later

rapport van de Europese Commissie. Dat is volgens Fernandez vooral omdat er door Nederland een
heleboel transacties stromen, vooral omdat er hier zo’n enorme brievenbuseconomie bestaat. Maar
deze brievenbussen zijn slechts een soort lege hulzen waar geld doorheen stroomt, hulzen die ook
worden gebruikt om belasting te ontwijken. In feite is het eenvoudig lopende band werk wat gedaan
wordt in Nederland, waar weliswaar een hoop geld aan wordt verdiend door een kleine groep, maar
hier in Nederland zitten niet echt de hoofdactiviteiten van de schaduwbancaire business. De
hedgefunds en de repomarkets, die zitten helemaal niet in Nederland, maar eerder in de VS.

Is er een oplossing?
Vanuit de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) schreef Fernandez mee aan

adviesdocumenten over schaduwbankieren. Hoewel, op dit moment is het eigenlijk nog niet echt de
tijd voor maatregelen maar vooral tijd om te bestuderen wat het uberhaupt is, hoe schaduwbankieren
functioneert, hoe groot het is, etcetera, want daar is nog steeds weinig over bekend, aldus Fernandez.
Een ander probleem wat een echte aanpak van schaduwbankieren nog in de weg staat is
volgens Fernandez de enorm sterke bankenlobby.

Het beleid zou volgens Fernandez erop gericht moeten zijn om het banken moeilijk of onmogelijk
te maken zich nog te organiseren op de huidige manier, met ontelbare entiteiten zoals Special Purpose
Vehicles, die het schaduwbankieren mogelijk maakt[1]. Banken en multinationals zouden zich alleen
nog in een land mogen vestigen als ze daadwerkelijk bijdragen aan economische productie in het
vestigingsland, zodat het aangaan van schaduwbankrelaties moeilijker of onmogelijk wordt.

__________________________________
[1] Nersisyan & Wray (2010: 26) formuleren een vergelijkbaar beleidsvoorstel, om het

gereguleerde banken in de VS, gegarandeerd door de staat, te verbieden schaduwbancaire handel te
drijven: “Any institution that has access to the Fed and to the FDIC should be prohibited from making
any kind of trades. They should return to their traditional roles of making loans, purchasing securities,
and then holding them through maturity. Any bank that is unhappy with these new conditions can hand
back its bank charter and become an unprotected financial institution. Those that retain their charters
will be treated as public-private partnerships, which is what banks are. They put up $5 of their own
money, then gamble with $95 of government (guaranteed) money. The only public purpose they serve
is underwriting, and that only works if they hold all the risks”

Meer:

http://somo.nl/dossiers-en/sectors/financial/eu-financial-reforms/newsletter-items/issue-15-december-2012/shadow-banking-67-trillion-coming-out-of-the-shadows
http://www.levyinstitute.org/pubs/wp_587.pdf
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Diploma-inflatie en de precarisering van hoger opgeleiden

Hoger opgeleiden verdienen gemiddeld 2x zo veel als lager opgeleiden. Dus, opleiding loont?
Dat is wat kort door de bocht, want deze gemiddelden verhullen de verschillen. Veel hoger
opgeleiden verdienen niet veel meer dan hbo’ers, mbo’ers en niet-opgeleiden, blijkt uit CBS-
cijfers. Het wordt ook wel “diploma inflatie” genoemd: een diploma is niet meer zoveel waard
als voorheen.

Vrijdag 15/3/’13 nam ik vanuit Kritische Studenten Utrecht deel aan een discussie avond over
precarisering van Doorbraak. Dit artikel geeft de context (de cijfers van onze presentatie) en
verscheen ook op kritischestudenten.nl.

Inkomens afgestudeerden
“Who benefits, should pay” was het principe van econoom Milton Friedman waarmee hij en zijn

volgelingen de stijging van studiekosten legitimeerde. Het argument: hoger opgeleiden zouden in hun
latere leven een hoger inkomen verdienen dan niet of lager opgeleiden, en dus zelf mee moeten
betalen aan de studie. De volgende cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek lijken dit te
bevestigen. Het CBS (23/3/11) zegt: “inkomen hoogopgeleiden [hbo en wo] bijna het dubbele van dat
van laagopgeleiden”[1].

Gemiddeld persoonlijk inkomen naar geslacht en opleidingsniveau, 2009:

En in een rapport uit 2011: “Wo’ers verdienen gemiddeld twee keer zoveel als mbo’ers (50 duizend
versus 25 duizend euro per jaar) en anderhalf keer zoveel als hbo’ers (36 duizend) […] Wo’ers

http://www.doorbraak.eu/?p=12955
http://www.kritischestudenten.nl/campagne/onderwijs-bezuinigingen/diploma-inflatie-en-de-precarisering-van-hoger-opgeleiden/
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/inkomen-bestedingen/publicaties/artikelen/archief/2011/2011-3352-wm.htm
http://www.kritischestudenten.nl/wp-content/uploads/2013/03/Screen-Shot-2013-03-18-at-12.07.50-AM.png


hebben het vaakst een baan, gevolgd door respectievelijk hbo’ers en mbo’ers.”[2] (CBS 2011).
Uit onderstaande figuur CBS (2011) blijkt dat het vooral de inkomens van ouderen zijn die flink

hoger zijn dan die van jongeren. CBS concludeert: “Kortom, opleiding loont. Jonge wo’ers verdienen
al meer dan hun leeftijdsgenoten op mbo-niveau, maar vooral ouderen lijken flink financieel voordeel
van hun academische opleiding te hebben.”

Opleiding loont?
Dat is wat kort door
de bocht. Ten eerste:
deze cijfers gaan om
gemiddelden.
Onderstaande figuur
(CBS, 2011) toont de
verdeling van
inkomens binnen de
verschillende
opleidingscategorieën:
veel wo-opgeleiden
verdienen niet meer
dan hbo’ers of
mbo’ers: zo’n 8% van

de wo’ers verdient minder dan 5.000 per jaar bijvoorbeeld. Een kleine 8% van de wo’ers verdient
meer dan 100.000 euro per jaar en die trekt het inkomensgemiddelde van de wo’ers dus een stuk
omhoog.

Ten tweede: geldt
voor jongere hoger
opgeleiden van nu
dezelfde toekomst als
oudere hbo’ers/wo’ers
nu genieten, die de
arbeidsmarkt betraden
toen het aantal
hbo’ers/wo’ers een
stuk lager was dan nu
(en de competitie om
high skill jobs dus iets
minder)? Heeft de
kenniseconomie wel

http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/F5336C46-8EF5-444B-9ABA-C266CD41B5DE/0/2011x4213.pdf
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zoveel hoger opgeleiden nodig als nu opgeleid worden?

 OECD
(2012: 13)
In Nederland werkte volgens het CBS (2011) in de periode 2007–2009 ruim een derde van de
hoogopgeleide werkzame beroepsbevolking onder zijn of haar opleidingsniveau. Het wordt ook wel
“diploma inflatie” genoemd: een diploma is niet meer zoveel waard als voorheen[3].

Jeugdwerkloosheid
Sinds ‘de crisis’ is de jeugdwerkloosheid flink opgelopen. Het CBS (20/12/12) meldde in

december 2012: “De jeugdwerkloosheid is opgelopen tot 13,7 procent. Van de 25-plussers was ruim
6 procent werkloos.[…] Het aantal lopende WW-uitkeringen steeg in november met 4 procent tot 322
duizend. Met een toename van 13 procent steeg het aantal WW-uitkeringen aan jongeren tot 25 jaar
meer dan gemiddeld.”

Voetnoot: deze werkloosheidscijfers onderschatten werkloosheid vaak. Werkloosheidscijfers
tellen het actieve werkzoekenden die geen baan vinden. Maar veel werklozen hebben de zoektocht al
opgegeven. Bovendien werken sommige mensen onvrijwillig parttime. Brede werkloosheid telt ook
hun mee, en ligt veel hoger dan het gebruikelijke werkloosheidscijfer, ook voor Nederland:

Brede werkloosheid (U3 en U6). Grafiek van Merijn Knibbe op basis van Eurostat cijfers
(2011):

Jeugdwerkloosheid ligt trouwens in meer europese landen een stuk hoger dan totale werkloosheid.
In landen als Griekenland en Spanje bedraagt de jeugdwerkloosheid zelfs meer dan 2x het landelijk
gemiddelde; 55 en 53 procent tegenover circa 25 procent (Thompson 2012).

Jeugdwerkloosheid Eurozone 1990 – 2012 (Grafieken van Lars Syll):
(Studie)schuld onder jongeren
Studiekosten stijgen, dus studieschulden ook. nu.nl (16/3/11) meldt in 2011:

“Het gemiddelde bedrag dat studenten jaarlijks lenen is in vijf
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met
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vierduizend toegenomen. Uit cijfers van de Dienst Uitvoering
Onderwijs (DUO) blijkt dat studenten die in 2011 afstuderen
gemiddeld een studieschuld hebben van 14.657 euro. […] Het
instituut is bang dat studenten hun toekomst te rooskleurig
inschatten en zo voor een vervelende verrassing komen te staan



als ze tot hun 35e of 40e honderd tot tweehonderd euro per maand
moeten afstaan om hun studieschuld af te lossen.”

En bovendien: als de basisbeurs wordt afgeschaft en omgezet in een lening, komt er bovenop de
schuld van ca. 15.000 euro van nu, nog zo’n (4 jaar x 12 maanden x 250 euro basisbeurs per maand)
12.000 euro bij.

Dat zal hoogstwaarschijnlijk de schuldenproblematiek onder jongeren die nu al bestaat verergeren.
Niet dat dit allemaal afgestudeerde studenten met een studieschuld betreft, maar RTL (8/8/11) meldde
al in 2011 over een toenemend beslag op inkomens van jongeren in het algemeen door deurwaarders:

“Deurwaarders leggen steeds vaker beslag op het inkomen van
jongeren. De groep met grote schulden groeit snel, blijkt uit
gegevens die onze researchredactie heeft opgevraagd bij de
grootste deurwaarder van ons land. Ten opzichte van de eerste 7
maanden van 2011 is het aantal loonbeslagen dit jaar met 11
procent gestegen. Vooral de groep mensen onder de 30 jaar is
hard getroffen. Daar is de stijging 20 procent. Volgens
gerechtsdeurwaarder GGN gaat het bij hen alleen al om 15
duizend jongeren. En in het hele land om zo’n 150 duizend
jongeren”.

Elite-onderwijs
Een verwacht gevolg van stijgende studiekosten en hogere onzekerheden op de arbeidsmarkt is dat

het hoger onderwijs elitairder wordt en lagere inkomensklassen minder snel zullen kiezen voor een
studie. “Rijkere kinderen studeren vaker”, meldde DUB (22/2/’13) in februari op basis van CBS
onderzoek.

Maar wil de politiek dan studeren ontoegankelijker maken voor de lagere inkomensklassen?
Beleidsmakers zeggen toch juist meer hoger opgeleiden te willen? De studentenaantallen blijven toch
ook stijgen?

Klopt, maar dat is slechts kwantiteit. Wat voor onderwijs krijgen ze eigenlijk? Wat is er met ‘de
kwaliteit’ gebeurd? Hoewel ‘de kwaliteit’ moeilijk meetbaar is (en dat is een verhaal apart), lijkt ons
onderwijs zich op te splitsen in twee soorten: middelmatig massa-onderwijs, duurder ‘excellent’
onderwijs (kleinere groepen, minder studenten per docent, beter personeel) voor een bepaalde elite
die het zich kan veroorloven. Zijlstra’s destijds aangenomen ‘strategische agenda’ voor het hoger
onderwijs stuurde ook aan op een scheiding tussen ‘excellente studies’ waarvoor
onderwijsinstellingen hoger collegegeld mogen vragen en niet-excellente studies waarvoor ze slechts

http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2012/08_augustus/11/binnenland/aantal-loonbeslagen-stijgt-explosief.xml
http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2012/08_augustus/11/binnenland/aantal-loonbeslagen-stijgt-explosief.xml
http://www.dub.uu.nl/artikel/nieuws/rijke-kinderen-studeren-vaker.htmlhttp://www.dub.uu.nl/artikel/nieuws/rijke-kinderen-studeren-vaker.html
http://www.dub.uu.nl/artikel/nieuws/rijke-kinderen-studeren-vaker.htmlhttp://www.dub.uu.nl/artikel/nieuws/rijke-kinderen-studeren-vaker.html
http://www.kritischestudenten.nl/blog/opinie/uitsluiting-marktwerking-disciplinering-roer-om-in-hoger-onderwijs/


het maximum collegegeld mogen rekenen (nu ca. 1700 euro).
Dit komt trouwens overeen met adviesdocumenten die de OECD al in de jaren 90 publiceerde.

Immers, de “economic leaders of modern capitalism” beseffen al lang dat de kenniseconomie
eigenlijk niet zoveel hoger opgeleiden nodig heeft, legt Nico Hirtt (2011) uit. Maar onderwijs voor
de massa zomaar wegbezuinigen zonder een volksopstand aan te wakkeren? Dat is lastig. Het is
politiek realistischer om – in plaats van het onderwijs zelf – de onderwijskwaliteit beetje bij beetje
‘af te schaffen’ legt Hirtt uit[4].

Gevolgen voor studieleven
Niet alleen het leven na de studie is ‘precair’, al tijdens de studie merken studenten de

‘precariteit’. Ten eerste werken studenten steeds vaker en meer tijdens hun studie, een open deur.
Maar er zijn meer effecten: uit angst voor de toekomstige precariteit, waar studenten zich steeds meer
van bewust zijn, passen studenten zich in feite al continu aan aan de eisen van de arbeidsmarkt.
Precariteit stimuleert studenten vooral nevenactiviteiten te kiezen die iets bijdragen aan je CV (zoals
onbetaalde stages), en nevenactiviteiten die weinig aan je CV bijdragen te vermijden (zoals politieke
acties). Oftewel, we perken al zelf vrijwillig onze denkvrijheid in tijdens onze studie, vanwege die
verwachte precariteit in de toekomst. Hoe duurder studeren wordt, hoe belangrijker het wordt je al
tijdens je studie voor te bereiden op een baan na je studie.

En na je studie, is het steeds ‘rationeler’ om vooral die goedbetaalde baan op de Zuidas te zoeken,
in plaats van je kennis op een maatschappelijkere, socialere manier in te zetten, want daar betaal je je
studieschuld niet mee af. Hoe een studieschuld de keuze later bepaalt, staat ook in dit eerder artikel:

“Voor afgestudeerde rechtenstudenten [in de VS] liggen de
studieschulden inmiddels al boven de $80.000. In een peiling gaf
tweederde van afgestudeerde rechtenstudenten aan dat hun hoge
studieschuld een belangrijke reden is om af te zien van een
carrière in ‘public interest law’ (oftewel het opkomen voor de
‘little man’, mensenrechten en arbeidersrechten, etcetera).
Amerikanen gaan tegenwoordig zelfs letterlijk over lijken om te
kunnen studeren: de belangrijkste reden die soldaten geven om het
leger in te gaan is de financiële steun voor het behalen van een
diploma, schrijft Tannock.”

Occupy Student Debt
Is er nog licht aan het eind van de tunnel? Ja. Al die precariteit van studenten en afgestudeerden

kan tot een bepaalde wending leiden. Zoals Lorenz uitlegt, leunt de steun voor de commercialisering
van hoger onderwijs en de transformatie van onderwijs tot een marktgoed, op het idee (een illusie)
dat een diploma haar geld goed waard is. Maar zodra studenten zich meer en meer bewust worden

http://sys.glotta.ntua.gr/Dialogos/Politics/cPaperHirtt.pdf
http://www.dub.uu.nl/plussen-en-minnen/2013/03/18/student-bijbaan-werkt-gemiddeld-113-uur-week.html
http://www.kritischestudenten.nl/bibliotheek/onderwijs-bibliotheek/geef-de-baten-van-het-hoger-onderwijs-terug-aan-de-99/
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van “grade inflation” (volgens Lorenz een “well kept secret”), brokkelt de steun onder studenten voor
stijgende studiekosten – die er nu nog enigszins is – onvermijdelijk af. Nu zijn er nog studenten zelf
die de afschaffing van de basisbeurs steunen met het argument ‘later verdien ik dankzij mijn studie
zoveel dat ik het wel kan afbetalen dus het is eerlijker als ik meer meebetaal’. Zodra studenten zich
ervan bewust worden dat hun leven na hun studie niet zo veel inkomen en voldoening oplevert als ze
dachten, is er een reden voor verzet; verzet tegen studieschulden – zoals Occupy Student Debt in de
VS doet – en verzet tegen ‘het systeem’ in het algemeen[5].

_____________________________
[1] “Een derde van de werkzame beroepsbevolking heeft een hbo- of universitaire opleiding

afgerond en is hoogopgeleid.  Ruim vier op de tien werkenden hebben een opleiding op middelbaar
niveau afgerond. Zij hebben een mbo-diploma of ten minste 4 jaar havo of vwo gevolgd. De rest is
laagopgeleid. Vrouwen zijn gemiddeld iets hoger opgeleid dan mannen.”

[2] En “Afgestudeerden met een studieschuld moeten maandelijks een deel van hun schuld
aflossen, tenzij zij een inkomen hebben dat onder een bepaalde inkomensgrens valt. Eén op de negen
afgestudeerden heeft een huishoudinkomen dat onder deze grens valt. Dit zijn vooral alleenstaanden
en mbo’ers. Onder alleenstaande mbo’ers heeft ruim een kwart een inkomen onder de
inkomensgrens.” Voor 2009 was de inkomensgrens voor een alleenstaande € 16.115,31 euro, en voor
alleenstaande ouders en personen met een partner was het € 23.021,87 (CBS, 2011: 23).

[3] Zie ook eerder artikel: “Zoveel hoger opgeleiden heeft de kenniseconomie niet nodig”
(20/12/12). En van Lorenz (p.624): “Support for NPM in higher education is based on an unholy
alliance between the neoliberal political class and the NPM managers on one side and aligned faculty
and students on the other. The latter are being strongly encouraged to adopt the definition of
themselves as consumers and are being asked to control the quality of their education through constant
evaluations. By all appearances a not insignificant share of the students are susceptible to this
consumer ideology and its associated short-term benefits. It is not entirely accidental that the grade
inflation that is evidently disadvantageous to consumers in the long term is a well-kept secret in the
NPM discourse and is not a popular research subject in educational science.64 Other crucial issues
that could undermine the consumerist view of education are likewise under studied.” – Lorenz, C. “If
You’re So Smart, Why Are You under Surveillance? Universities, Neoliberalism, and New Public
Management”. Critical Inquiry, Vol. 38, No. 3 (Spring 2012), pp. 599-629 (Link to journal, but
unfortunately, not downloadable without university account).

[4] Nico Hirtt (2011) over het onderwijsbeleid in de EU en de invloed van de bedrijfslobby:
“[T]he current process will also mean a regression in the quality of basic, compulsory instruction.
That does not seem to be a problem for the economic leaders of modern capitalism. They know very
well that the markets do not need too many qualified workforces. And they also know that reducing
the quality of education is, politically, the easiest way to reduce state expenses for that education. As
a document of the OECD pointed in 1996, “If operating expenditure is trimmed, the quantity of

http://occupystudentdebt.com/
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service should not be reduced, even if the quality has to suffer. For example, operating credits for
schools or universities may be reduced, but it would be dangerous to restrict the number of students.
Families will react violently if children are refused admission, but not to a gradual reduction in the
quality of the education given, and the school can progressively and for particular purposes obtain a
contribution from the families, or eliminate a given activity. This should be done case by case, in one
school but not in the neighbouring establishment, so that any general discontent of the population is
avoided”. Is that lucidity or cynism? It’s up to you…”

[5] Econoom Schumpeter zei er al over in 1942: “One of the great advantages of capitalism,
[Schumpeter] argues, is that as compared with pre-capitalist periods, when education was a privilege
of the few, more and more people acquire (higher) education. The availability of fulfilling work is
however limited and this, coupled with the experience of unemployment, produces discontent. The
intellectual class is then able to organise protest and develop critical ideas against free markets and
private property, even though these institutions are necessary for their existence” (Wikipedia)

Meer:
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Een kortere werkweek (ook voor Nederland)?

Europese beleidsmakers lijken aan te sturen op een verlenging van de werkweek. Maar al in de
jaren 30 van de 20e eeuw pleitten intellectuelen en arbeidersorganisaties uit bijvoorbeeld de VS
voor een werkdag van 4 uur. Is het tijd om de verkorting van de werkweek weer op de kaart te
zetten? Volgens de New Economics Foundation zou het problemen helpen oplossen van
werkloosheid tot CO2 uitstoot.

“Modern methods of production have given us the possibility of
ease and security for all; we have chosen, instead, to have
overwork for some and starvation for others. Hitherto we have
continued to be as energetic as we were before there were
machines; in this we have been foolish, but there is no reason to
go on being foolish forever.” – Bertrand Russell (1932)

Europese beleidsmakers lijken aan te sturen op een verlenging van werktijden en een verlenging van
de werkweek. De Europese Commissie (2009, p.5) raadt Nederland aan om haar “buitensporige
overheidstekorten” op te lossen door “de participatie van vrouwen, oudere werknemers en kansarme
groepen te verbeteren met het oog op de verhoging van het totale aantal gewerkte uren”. Het
Nederlandse kabinet lijkt gehoor te geven aan dit advies: ze vroegen in september 2012 de Sociaal
Economische Raad advies te geven over het voorstel om de werkweek te verlengen.

Nederland scoort van alle OECD landen het laagst op de lijst van “gemiddeld aantal gewerkte
uren per werknemer” (OECD 2013). En meer werk = meer productie = goed voor iedereen, volgens
de ethos van het ‘productivisme’. Is het dan logisch om de werkweek te verlengen? Of moeten we de
werkweek juist verkorten?

Een poster van de Industrial Workers of the World
De huidige lengte van de werkweek en werkdag (5 dagen, 8 uur) is het resultaat van een lange
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vakbondsstrijd en het idee om de werkweek te verkorten is misschien net zo oud als de werkweek
zelf. Maar de verwachting was dat deze verkorting nog veel verder zou kunnen gaan gedurende de
twintigste eeuw. Econoom John Maynard Keynes (1883 – 1946) stelde zich voor dat er in Engeland
een 15-urige werkweek zou zijn aan het begin van de 21e eeuw dankzij een stijging in productiviteit,
vertelt de New Economics Foundation (NEF 2012). Al in 1932 pleitte Bertrand Russell [1] voor een
4-urige werkdag in de VS, waar ook de International Workers of the World (IWW) campagne voor
voerde [2].

Europa heeft inmiddels meer vooruitgang geboekt dan de VS: in de vroege jaren 70 werkten
arbeiders in beide continenten nog ongeveer evenveel uren. Vandaag liggen werkuren per werkzame
werknemer ongeveer 50% lager in Europa vergeleken met de VS, aldus Alesina e.a. (2005). Een
belangrijke verklaring hiervoor lijkt overigens te liggen in de hogere vakbondsparticipatie in Europa,
ontdekten Alesina e.a.. Maar hoeveel Europa ook voor ligt op de VS, theoretisch kan de werkweek
ook in Europa nog een stuk naar beneden.

Nu is het onder andere NEF (2011) – een denktank uit Engeland met de slogan “economics as if
people and the planet mattered” – die zegt dat Engeland beter af zou zijn met een werkweek van 21
uur[3]. Dit zou volgens NEF helpen om een hoop problemen op te lossen zoals werkloosheid,
overconsumptie, CO2 uitstoot, diepgewortelde ongelijkheid en het gebrek aan tijd om duurzaam te
leven, om voor elkaar te zorgen en simpelweg een goed leven te hebben. In een studie van
econoom David Rosnick 2013) wordt het vooruitzicht van minder CO2 uitstoot door een kortere
werkweek bevestigd.

Ook voor Nederland?
In Nederland hoor je zelden iemand pleiten voor de verkorting van de werkweek. Een paar

uitzonderingen zijn er gelukkig wel. Volgens de Nederlandse econoom Alfred Kleinknecht (2012) zou
Nederland een productiviteitsverhoging door investeringen in mechanisering kunnen combineren met
een verlaging van de werkweek tot 32 uur.

Ook vakbondseconoom Paul de Beer pleitte in 2013 voor een (weliswaar tijdelijke) verkorting
van de werkweek om de werkloosheid gedurende de recessie aan te pakken:

Als het onvermijdelijk is dat de economie voorlopig niet uit het
dal klimt en de werkgelegenheid blijft krimpen, is er feitelijk
maar een weg om te voorkomen dat de werkloosheid verder
oploopt. Dat is het eerlijker verdelen van het beschikbare werk
over de werkenden en werkzoekenden. Inderdaad, dit is het
aloude instrument van ‘arbeidsduurverkorting’ dat in de crisis van
de jaren tachtig werd ingezet. Wie momenteel voor
arbeidsduurverkorting durft te pleiten, wordt echter wat meewarig
aangekeken, zo kan ik uit eigen ervaring bevestigen.

http://neweconomics.org/projects/towards-21-hours
http://www.zpub.com/notes/idle.html
http://www.nber.org/chapters/c0073.pdf
http://www.neweconomics.org/publications/21-hours?utm_source=nef+%28the+new+economics+foundation%29+List&utm_campaign=de36c4d416-The_Great_Transition_May_2011&utm_medium=email
http://www.paecon.net/PAEReview/issue63/Rosnick63.pdf
http://www.vnci.nl/actualiteit/nieuwsbrief/nieuwsbrief-artikelen/12-04-25/TU-econoom_Nederland_zou_veel_rijker_kunnen_zijn_.aspx
http://www.pauldebeer.nl/documenten/artikelen/Essay%20Groene%20Amsterdammer.docx


Let wel, Paul de Beer pleit slechts voor een tijdelijke werkweekverkorting, en niet universeel, maar
slechts in de sectoren waar dit volgens hem nuttig is [4]. En zelfs op dit voorzichtige voorstel wordt
hij “meewarig aangekeken”.

En voor de vakbonden van Nederland is het geen prioriteit. Het zal dus nog lang duren voor de
kortere werkweek in Nederland wordt ingevoerd.

__________________________________
[1]  In Russel’s woorden: “If the ordinary wage-earner worked four hours a day, there would be

enough for everybody and no unemployment — assuming a certain very moderate amount of sensible
organization.”

[2] Over de IWW campagnes voor kortere werktijden, zie bijvoorbeeld het boek Our Own Time:
A History of American Labor and the Working Day van David R. Roediger, Philip Sheldon Foner,
1989). En zie een IWW-publicatie (1933) over de economische depressie en hoge werkloosheid van
de jaren dertig: “On the subject of what is to be done to end the depression there is a remarkable
agreement between class-conscious workers and the real (not pseudo) scientists. In the fall of 1932
the Technocratic group in New York City, representing perhaps the most outstanding engineering
genius of North America, came out with a proposal to end the depression which was as startling as it
was simple – THE FOUR-HOUR DAY, FOUR-DAY WEEK! So alarmed was the American ruling
class at this obvious and self-evident remedy for unemployment that they immediately caused the
expulsion of the Technocrats from Columbia University.[…] With the I.W.W, however the story was
different. Two weeks before the Technocrats released their now famous declaration in favour of the
four-hour day the I.W.W. in convention assembled had officially altered its Six-Hour Day program in
favour of one advocating the FOUR-HOUR DAY, FOUR-DAY WEEK WITH NO WAGE CUTS as a
means of putting the vast army of unemployed to work. This was a mere coincidence but it proves the
scientific soundness of the I.W.W. position as compared with that of the so-called “revolutionary”
politicians, whose high-sounding election campaign slogans made no mention at all of this practical
and common- sense method of ending the depression.”[3] En het VK heeft zelfs een groter
begrotingstekort/overheidsschuld dan Nederland momenteel. Cijfers voor 2012 volgens de IMF
DataMapper: begrotingstekorten van -8,2 (VK) versus -3,7 (NL) en totale overheidsschulden als
percentage van het BNP van 88,7% (VK) versus 68,2%. [4] Zie zijn zijn essay “De privatisering van
de werkloosheid”, online op pauldebeer.nl: “Natuurlijk moeten we lessen trekken uit het feit dat de
arbeidstijdverkorting in de jaren tachtig niet in alle opzichten succesvol was. Ik pleit er dan ook niet
voor om net als toen structureel, over de hele linie, de werkweek met een paar uur te verkorten. Om
effect te sorteren zal een moderne variant van korter werken eerder de vorm moeten aannemen van
flexibilisering van de arbeidsduur. Dat wil zeggen dat het aantal uren dat korter wordt gewerkt
afhangt van de situatie in de sector of het bedrijf. In bedrijven waar de vraag sterk is teruggevallen
moeten de werknemers misschien wel tien procent (vier uur) korter gaan werken, terwijl bedrijven
die zelfs midden in de crisis nog moeite hebben hun vacatures te vervullen niet mee zouden doen.

http://books.google.nl/books?id=h8P-uuyYe_YC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://www.iww.org/PDF/history/library/IWW/outofajob_iww.pdf
http://www.imf.org/external/datamapper/index.php
http://www.pauldebeer.nl/cgi-oic/pagedb.exe/show?no=448


Bovendien zou de arbeidstijdverkorting, anders dan in de jaren tachtig, tijdelijk moeten zijn. Als de
vraag weer aantrekt, kunnen de werknemers weer meer uren gaan draaien. Dat heeft voor het bedrijf
het grote voordeel dat het bij een aantrekkende economie niet gelijk met de kosten wordt opgezadeld
om nieuw personeel aan te trekken. De arbeidsduur gaat dus meeademen met de economische
conjunctuur.”

______________________
Meer:
Op Economielinks:
Van elders:

Uit: Tito Boeri & Jan van Ours. The
Economics of Imperfect Labor Markets (2008: 111)
Permalink: https://economielinks.wordpress.com/2013/03/07/een-kortere-werkweek-ook-voor-
nederland/
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Microfinanciering: een illusie van ontwikkeling

Microfinanciering als medicijn tegen armoede werd in de afgelopen decennia door verschillende
stromingen omarmd. Geef de armsten wat kleine leningen, eis geen onderpand, vertrouw op hun
ondernemersgeest, en ze zouden in staat zijn zichzelf uit de armoede te trekken door kleine
ondernemingen te starten. Economen Ha-Joon Chang en Milford Bateman publiceerden in 2012
een scherpe kritiek op microkrediet. Resultaten ontbreken en de theorie erachter is zwak.

Microkrediet herverdeelt armoede
Mohammed Yunus startte de Grammen Bank in Bangladesh in de jaren 70 en verkondigde het

woord wereldwijd. Microkredietprojecten schoten wereldwijd uit de grond, door NGO’s maar ook
door for-profit banken. De Verenigde Naties riepen 2004 zelfs uit tot ‘International Year of
Microcredit’.

Maar microfinanciering werd steeds meer betwijfeld en zo ook door Ha-Joon Chang en Milford
Bateman (2012). Het idee dat de armsten ter wereld zich via microkrediet, marktwerking en hun
individuele micro-ondernemingen uit de armoede kunnen trekken op een zwakke theorie. Wat armeren
juist nodig hebben zijn investeringen in middel tot grote ondernemingen en collectieve instituties die
schaalvoordelen kunnen exploiteren, in plaats van een wirwar van onderling concurrerende micro-
ondernemingen[1].

Door microkrediet gefinancierde micro-ondernemingen doen niet veel meer dan het herverdelen
van armoede, zonder het echt op te lossen. De zoveelste door microkrediet gefinancierde micro-
verkoper op de markt wint misschien een klein inkomen voor zichzelf, maar het maakt de economie
niet veel productiever en draagt daarom weinig bij aan armoedebestrijding, leggen Chang en Bateman
uit. Volgens Chang en Bateman is microkrediet mogelijk zelfs destructief, omdat het middelen opzuigt
die ook beter geïnvesteerd hadden kunnen worden.

Microkrediet met een neoliberale agenda
Bovendien rechtvaardigt microkrediet neoliberalisme, waar Chang en Bateman felle tegenstanders

van zijn. “Verdere steun voor microfinanciering in de ontwikkelings kringen kan niet los worden
gezien van de hoge bruikbaarheid voor neoliberale/globalisering agenda”, aldus Chang en Bateman.
Belangrijk hierbij is dat veel microkrediet niet wordt gebruikt om echte investeringen te doen maar
meer voor consumption-smoothing, oftewel het financieren van grote uitgaven als bruiloften,
begrafenissen, maar ook onderwijs en zorg. Het invoeren van microkrediet verzacht daarom de pijn
van neo-liberale bezuinigingen en privatiseringen, waardoor dit beleid acceptabeler wordt en
makkelijker politiek te verkopen is aan de armsten.

“Een diepgaande en voortdurende angst onder neoliberalen is dat
de armen het democratische proces of politieke druk zullen

http://wer.worldeconomicsassociation.org/article/view/37


inzetten om staatsstructuren en collectieve instellingen te eisen die
hun armoede verhelpen. Zoals Bromley (1978)[2] opmerkte,
zagen neoliberalen al heel snel de informele sector in het
algemeen, en zoals wij hier zouden beweren, de
microfinancieringssector in het bijzonder, als een manier om meer
radicale alternatieven die het heersende economische systeem en
de verdeling van macht en rijkdom zouden kunnen verstoren voor
te zijn” – p.28.

Meltdowns van de microkrediet bubbels
Het gebrek aan resultaat blijkt inmiddels ook uit de cijfers. Empirisch bewijs dat microkrediet

armoede vermindert ontbreekt, aldus Chang en Bateman. En hoewel Mohammed Yunus in zijn
boek Banker to the Poor (2006) nog hoge aflossingspercentages opsomt, komen Chang en Bateman
met minder rooskleurige cijfers. In recente jaren lijkt de microkrediet bubbel te zijn ingestort met
veel faillisementen onder zowel de microkrediet business, een inmiddels erg commerciele business
met torenhoge rentes, als onder de klanten die zichzelf in torenhoge schulden hadden gestoken[3].

“Hyman Minsky (1986) voorspelde dat het neoliberale beleid
vooral destructief is wanneer het in de financiële sector wordt
ingevoerd, met een onvermijdelijke tendens naar Ponzi-achtige
booms and busts in het aanbod van krediet. […] Zoals het
groeiende aantal ‘meltdowns’ in de microfinanciering toont is ook
de microfinancieringssector vatbaar voor een Minskyiaanse
dynamiek”. – p.26.

In Nederland wordt het probleem inmiddels ook erkend door bijvoorbeeld de Triodos Bank[4] die
erg actief is in microfinanciering (je kan als klant je rente aan microkredietprojecten doneren) en
begin februari besteedde Tegenlicht er een aflevering aan met de gepaste titel “Microkrediet,
macroschuld?”.

__________________________________
[1] Dat de nu rijke landen zich juist ontwikkelden in periodes van grote public-private

partnerships en protectionisme heeft Chang al eerder uitgelegd in Kicking Away The Ladder (2002).
Zie samenvatting boek hier.

[2] Bromley, R (1978), ‘Introduction – the urban informal sector: why is it worth
discussing?’World Development, Vol. 6 (9/10), pp. 1033-1039.

[3] De Grameen Bank van Yunus – en vele andere microkredietinstellingen – waren volgens Chang

http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2011-2012/Microkrediet--macroschuld-.html
http://camara.ie/web/wp-content/uploads/2010/03/Kicking-away-the-ladder.pdf


en Bateman in feite afhankelijk van grote subsidies van overheden en donateurs. Rentes op
microkrediet konden jarenlang vriendelijk laag blijven dankzij deze bijdrages, totdat deze subsidies
afnamen.

[4] Op de website van Triodos Bank worden de tegenvallende resultaten van microkrediet
voorzichtig verwoord: Microfinanciering staat inmiddels stevig op de kaart. “Tegelijkertijd gaat de
stormachtige groei van de microfinancieringssector onvermijdelijk gepaard met groeistuipen.
Vraagstukken die in de ‘grote’ bankwereld spelen, dienen zich nu ook aan in deze sector.
“Overspannen doelstellingen voor groei en winst vormen een grote bedreiging. Het gevolg is dat het
belang van de bank gaat prevaleren boven dat van de cliënt, die met grotere schulden wordt
opgezadeld dan verantwoordelijk is,” meent Marilou van Golstein Brouwers. Dit betekent echter niet
dat microfinanciering niet werkt, maar dat het een punt heeft bereikt waar vervolgstappen moeten
worden gezet.”

Meer:
Permalink: https://economielinks.wordpress.com/2013/02/16/microfinanciering-en-de-illusie-van-
ontwikkeling/

http://www.triodos.nl/nl/over-triodos-bank/nieuws/actueel/belang-van-integriteit-in-microfinanciering/
https://economielinks.wordpress.com/2013/02/16/microfinanciering-en-de-illusie-van-ontwikkeling/
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SNS Reaal genationaliseerd: “winst is privaat, risico’s zijn publiek”

De SNS bank is onlangs genationaliseerd nadat het in de problemen kwam. De Nederlandse
staat legt 3,7 miljard neer voor deze redding waardoor het begrotingstekort met 0,6
procentpunt stijgt, zegt de Volkskrant [1]. Is dit een socialisering van private risico’s en
verliezen? Wel volgens hoogleraar economie Sweder van Wijnbergen:

Academische commentatoren die wat voorbarig obligatiehouders
wilden zien bloeden hadden hier wel gelijk: staatssteun waar
private verliesabsorptie nog mogelijk is betekent voor de
zoveelste keer dat banken een loterij zonder nieten geboden
wordt: goed nieuws is voor de vermogensverschaffers en slecht
nieuws voor de belasting betaler. Zo wordt precies het
risiscozoekende gedrag aangemoedigd dat de kredietcrisis van
2007/2008 veroorzaakt heeft.

Met elke reddingsactie wordt in feite een ‘impliciete subsidie’ aan de grote ‘systeembanken’ in stand
gehouden. “Die impliciete subsidies geven verkeerde prikkels aan het management en de financiers
van banken – namelijk dat de winst die ze maken privaat is, maar de risico’s die ze nemen publiek
zijn”, zegt Michiel Bijlsma van het Centraal Planbureau [2].

Het wordt door de New Economics Foundation een ‘too big to fail’ (TBTF) subsidie genoemd:
een subsidie aan grote systeembanken in de vorm van een garantie/verwachting dat ze gered worden
wanneer ze omvallen, waardoor deze banken goedkoper kunnen lenen tegen een lagere rente (want
investeerders schatten de risico’s van hun leningen aan systeembanken lager in) – wat zich niet
vertaalt in lagere prijzen voor klanten maar in hogere winsten voor deze banken zelf.

Volgens Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (22/11/’12) ontvangen de vier
grootste banken in Nederland jaarlijks een impliciete subsidie (ze noemen het een “verborgen
subsidie”) van tussen de 4,1 en 12,3 miljard euro “ofwel twee-derde tot bijna tweemaal de winst die
deze vier banken in 2011 rapporteerden. […] Dat financiële voordeel loopt van ongeveer één
procentpunt (ING en Rabobank) tot meer dan twee procentpunt (ABN Amro en SNS bank)”. Het
verschilt dus van bank tot bank, maar het is een gigantisch bedrag en beïnvloedt het gedrag van
banken enorm.

Het probleem: hoewel impliciete subsidies worden ‘uitbetaald’ (wanneer een bank wordt gered
door de staat) in de naam van financiële stabiliteit, dragen nou juist deze subsidies zélf bij aan
financiële instabiliteit. Ten eerste omdat door deze impliciete subsidies de grote systeembanken een

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.volkskrant.nl%2Fvk%2Fnl%2F12404%2FStaat-nationaliseert-SNS-Reaal%2Farticle%2Fdetail%2F3386863%2F2013%2F02%2F01%2FDwingt-SNS-het-kabinet-tot-nieuwe-bezuinigingen.dhtml&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHBJyLbI3GPtKiQFmgzaNhxNVnrig
http://www.economie.nl/weblog/sns-en-de-staat
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bank_(financi%C3%ABle_instelling)#Systeembank
http://www.economie.nl/weblog/drie-lessen-uit-de-crisis-bij-sns
http://www.neweconomics.org/toobigtofail
http://somo.nl/news-nl/miljardensubsidie-verstoort-nederlandse-bankensector


concurrentievoordeel krijgen ten opzichte van kleinere banken waardoor de bankensector steeds meer
geconcentreerd raakt – zoals we ook in de VS zien volgens Jennifer Taub [3] – wat dus het probleem
van ‘too big to fail’ verergert.

Ten tweede wordt volgens Van Wijnbergen “het risiscozoekende gedrag aangemoedigd dat de
kredietcrisis van 2007/2008 veroorzaakt heeft”. Dit wordt ook beschreven in dit financial stability
paper [4] van de Bank of England: “een schadelijke spiraal kan zich ontwikkelen, omdat het bestaan
van een impliciete garantie banken stimuleert om meer risico’s te nemen, waardoor de kans op en de
kosten van een bankfalen stijgen, waardoor de subsidie toeneemt” (vrij vertaald, p.5). Ofwel, omdat
de discipline van de markt wordt uitgeschakeld nemen banken te grote risico’s en stijgen de kosten
van een uiteindelijke reddingsoperatie.

Maar hoe vindt die socialisering van verliezen dan plaats? Hoe wordt deze impliciete subsidie
precies uitbetaald? Bijlsma lijkt het hier uit te leggen; in zijn stappenplan van een reddingsoperatie
wordt eerst de huidige aandeelhouders en achtergestelde schuldeisers de kans gegeven om de bank te
herkapitaliseren (zoals bij SNS gebeurd is). “Als die dat niet willen zouden ze hun geld kwijt moeten
raken. Daarop volgt een poging om private partijen te vinden die de bank willen overnemen. Als
niemand zich aanbiedt, volgt tijdelijke nationalisatie en herstructurering van de bank, waarbij slechte
leningen in een bad bank worden gestopt.  Voor het gezonde deel volgt dan privatisering of verkoop
aan buitenlandse partij.”

In Bijlsma’s scenario wordt dus na nationalisatie alleen het gezonde deel uiteindelijk
geprivatiseerd terwijl de slechte leningen genationaliseerd blijven. De verliezen zijn voor de
belastingbetaler, terwijl de rendabele elementen van de gereanimeerde bank na privatisering weer
geëxploiteerd kunnen worden door de markten. Tot de volgende bankencrisis.

__________________________________
[1] Hoewel de Volkskrant hier suggereert dat Nederland al sancties kan verwachten van de EU als

het zich niet aan de 3% grens houdt, is Nederland juist een van de weinige landen die het ‘European
Fiscal Compact’ nog niet ondertekend heeft en dus in feite alleen niet-bindende adviezen van de
Europese Commissie ontvangt wanneer het de 3% grens overschrijdt. Zie gerelateerd artikel hier.

[2] Meer over de impliciete subsidies ook in dit financial stability paper.
[3] Jennifer Taub: “Before the crisis, the top five financial institutions had assets equivalent to 50

percent of GDP. Now let’s fast-forward to 2011, three years after the crisis, if you look at the top five
institutions that survived, and their assets are equal to 58 percent of GDP”

[4] Het financial stability paper zegt (p.5): “[T]he implicit subsidy can also increase banks’
incentive to take risk. The implicit guarantee reduces market discipline, which distorts banks’ risk-
taking incentives as investors no longer fully price the risks they are aware the banks are taking,
allowing banks to take more risk (Alessandri and Haldane (2009)). A pernicious spiral can therefore
develop, where the existence of an implicit guarantee encourages banks to take more risk, raising the
likelihood and cost of bank failure, thus increasing the subsidy. The resulting cost to society of

http://therealnews.com/t2/index.php?option=com_content&task=view&id=767&Itemid=74&jumival=8876#.URHHzI4oFSU
http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/fsr/fs_paper15.pdf
http://www.economie.nl/weblog/drie-lessen-uit-de-crisis-bij-sns
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Fiscal_Compact
https://economielinks.wordpress.com/2012/11/08/over-my-dead-body-over-het-europees-stabiliteitsmechanisme/
http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/fsr/fs_paper15.pdf
http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/fsr/fs_paper15.pdf


financial crises, not least the reduction in GDP, could far exceed the original implicit subsidy”.
Meer:

Permalink: https://economielinks.wordpress.com/2013/02/16/sns-reaal-genationaliseerd-een-
socialisering-van-private-verliezen/

https://economielinks.wordpress.com/2013/02/16/sns-reaal-genationaliseerd-een-socialisering-van-private-verliezen/
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Wie domineert de planeet? (infographics van TNI)

Terwijl in Davos het World Economic Forum plaatsvond, publiceerde TNI (op hun website en
facebook) een aantal infographics die tonen hoe enorm geconcentreerd de economische en
politieke macht in de wereld inmiddels is. Cijfers suggereren het bestaan van een
“internationale, nomadische sociale klasse” die de planeet domineert. Susan George, directrice
van TNI, licht toe (vrij vertaald):

De onderlinge verwevenheid van de machtigste bedrijven ter
wereld; verwisselbare personen met gemeenschappelijke
belangen en doelen onthult een echte internationale, nomadische
sociale klasse dat ik de Davos-klasse noem. De leden behoren
niet tot een samenzwering en de ‘modus operandi’ kan
gemakkelijk worden waargenomen en geïdentificeerd.

De infographics geven de volgende cijfers:

7 van de 10 rijkste bedrijven zijn olie- en energiebedrijven.
Minder dan 1% van de bedrijven, voornamelijk banken, controleren de aandelen van 40% van
alle bedrijven wereldwijd.
Meer dan de helft van de top beursgenoteerde banken en oliemaatschappijen zitten in elkaars
besturen.
40 van de top 100 grootste economieën ter wereld zijn bedrijven.
0,001% van de wereldbevolking, slechts 100.000 mensen, bezitten activa ter waarde van 14,6
biljoen dollar, meer dan een vijfde van het BBP van de wereld.
Met de activa van alle miljonairs in de wereld zou je de schulden van de EU crisislanden
(Griekenland, Ierland, Italië, Portugal, Spanje) tien keer kunnen betalen
Alleen de toename van de welvaart in 2011 van de 25 rijkste miljardairs van de wereld zou de
gehele universitaire studiekosten van het Verenigd Koninkrijk elf keer kunnen betalen.
Met de totale rijkdom van deze 25 miljardairs zou je de volledige kosten van universeel primair
en secundair onderwijs in ontwikkelingslanden bijna vier keer kunnen betalen.

http://www.tni.org/report/state-power-2013
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.501345246583920.141310.130455360339579&type=1


11 miljoen mensen – 0.15% van de
wereldbevolking – controleren $42 triljoen dollar oftewel 2/3 van ‘s werelds totale jaarlijkse
inkomen (BNP). Een nog kleinere groep mensen – 0.001% van de wereldbevolking – controleert
welvaart ter waarde van 1/3 van ‘s werelds BNP (TNI 2013).
Meer:

________________________
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Sinds jaren tachtig kleiner deel van totaal inkomen naar arbeid, zegt ILO

De International Labour Organization (ILO) waarschuwt in het Global Wage Report van 2012-
2013 voor een verdere loonsverlaging in crisislanden. Want het aandeel van loon in nationale
inkomens is sinds de jaren tachtig al enorm gedaald en is juist een van de oorzaken van een
lagere consumptie, hoge huishoudelijke schulden en economische instabiliteit. Een verdere
loondaling zal de crisis verergeren, verwacht de ILO.

Misschien wel de interessantste grafieken uit het rapport zijn de volgende twee. De eerste geeft het
aandeel van loon in de totale nationale inkomens van ontwikkelingslanden en opkomende
economieën. De tweede geeft dezelfde cijfers van de ontwikkelde landen. Oftewel, overal ter wereld
is het deel van de taart (nationale inkomen) dat naar arbeid gaat (loon) gedaald ten opzichte van wat
naar kapitaal gaat (winsten etcetera). In andere woorden; lonen zijn niet meegestegen met de
productiviteitstijging.

Aandeel arbeidsinkomen in totale
inkomen van ontwikkelingslanden en opkomende economieën 1970 – 2007 (DVP3 = gemiddelde van
Mexico, Zuid-Korea en Turkije; DVP5 = gemiddelde van China, Kenia, Mexico, Zuid-Korea en
Turkije; DVP16 = gemiddelde van Argentinië, Brazilië, Chili, China, Costa Rica, Kenia, Mexico,
Namibië, Oman, Panama, Peru, Zuid-Korea, Rusland, Zuid-Afrika, Thailand en Turkije) 

http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-wage-report/2012/lang--en/index.htm
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Aandeel arbeidsinkomen in totale
inkomen van ontwikkelde economieën 1970 – 2007. (ADV = gemiddelde van 16 OECD landen”
Australie, Oostenrijk, België, Canada, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië,
Japan, Nederland, Spanje, Zweden, Verenigd Koninkrijk en de VS)
De oorzaak van dit dalende loonaandeel is volgens de ILO een combinatie van technologische
ontwikkeling, toenemende handelsglobalisering, de uitbreiding van financiële markten en een dalend
lidmaatschap van vakbonden waardoor de onderhandelingspositie van arbeid verminderd
is. Financiële globalisering heeft mogelijk een grotere rol gespeeld dan eerder gedacht, aldus de ILO.

Bovendien zijn de recente gebeurtenissen in de financiële sector (de financiële crisis) niet los te
zien van de ontwikkelingen in het loonaandeel, blijkt uit het ILO rapport.

Het is niet de eerste keer dat het dalende loonaandeel in verband wordt gebracht met de crisis en
er lijkt gelukkig steeds meer aandacht voor te zijn (zie het ‘oorzaken van de (euro)crisis .doc).

Ook de ILO erkent in haar rapport een verband tussen een dalend loonaandeel, een stijging van
huishoudelijke schulden om de koopkracht op peil te houden, de daarmee gepaard gaande groei van
de financiële sector en het ontstaan van een onhoudbare economie gebaseerd op stijgende schulden
(een ‘debt-driven growth’).

Loonsverlaging geen uitweg uit crisis
De ILO waarschuwt bovendien voor de gevolgen van het verder dalende loonaandeel dat te zien is

in ‘crisislanden’. De schade door een dalende binnenlandse koopkracht is mogelijk groter dan de
voordelen die het zou hebben op de export van een land, aldus de ILO.

De stimulering van de export door een loonsverlaging zou uiteindelijk op wereldwijde schaal geen
enkele uitweg bieden uit de crisis, want het exportsurplus van de een is het importoverschot van de
ander. “The world economy as a whole is a closed economy”, aldus de ILO.

Het gevaar is een “race to the bottom” waarbij landen in een competitie om export hun
loonaandeel steeds verder verlagen, waardoor de koopkracht wereldwijd afneemt.

Oplossing niet in zicht

https://economielinks.files.wordpress.com/2013/01/screen-shot-2013-01-22-at-9-08-27-pm.png
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Hoewel er steeds meer aandacht lijkt te zijn voor de relatie tussen de crisis en lonen, ontbreekt
nog de politieke wil om deze inzichten te vertalen in beleid.

De Nederlandse Minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher zei vorige week dat een
loonstijging “kan helpen de zwakke economie weer op de been te brengen en de Nederlanders wat
meer koopkracht te geven”. Het zorgde voor nogal wat commotie waarop Asscher zijn uitspraak
afzwakte (Volkskrant 18/1/’13).

De ILO adviseert als oplossing een combinatie van betere minimumlonen, regulatie van de
financiële sector en een goed sociaal vangnet waardoor huishoudens meer middelen overhouden voor
uitgaven aan bijvoorbeeld onderwijs en consumptie.
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Lager-opgeleiden leven niet alleen korter vanwege “minder gezonde levensstijl”

Lager opgeleiden (gemiddeld uit lagere inkomensklassen) leven korter, gebruiken meer zorg
maar betalen minder zorgpremie dan hoger opgeleiden (gemiddeld uit hogere inkomensklassen)
zegt de Volkskrant. Reden voor het CPB om te adviseren het basispakket in de zorg te
verkleinen en de eigen bijdrage te vergroten. Maar het idee hierachter – dat (on)gezondheid
vooral een eigen keuze is – is te betwijfelen. Over luchtverontreiniging, vochtige woningen en
stress.

– Ook op Joop.nl
Onlangs meldde de Volkskrant (7/1/’13) dat hoger opgeleiden – die gemiddeld meer bijdragen aan

zorgpremies – de zorg betalen van de lager opgeleiden die minder aan zorgpremies betalen maar
meer gebruik maken van zorg. De krant zei erbij: “Dat de lager opgeleiden vaker een beroep doen op
de zorg, heeft te maken met een minder gezonde manier van leven”.

Het advies van de CPB hierop was een kleiner basispakket of een hogere eigen bijdrage in de zorg
(een “politieke stellingname” kort daarop gehekeld door de SP – Volkskrant 8/1/’13).

Maar leven lager opgeleiden (die gemiddeld 2x zo weinig verdienen als hoger opgeleiden – CBS
23/3/’11) wel zoveel ongezonder, en is hun kortere levensverwachting te wijten aan een individuele,
ongezonde manier van leven, zoals de Volkskrant zegt?

Jurist Kees van Oosten – al jaren actief tegen luchtverontreiniging – schreef vorig jaar (12/2/’12)
in zijn nieuwsbrief dat “vooral mensen met een laag inkomen te lijden hebben van
luchtverontreiniging en daardoor een korter leven hebben. Dat ligt erg voor de hand: mensen die het
betalen kunnen, verhuizen naar stadsdelen en gemeenten waar minder luchtverontreiniging is, de
mensen die het niet betalen kunnen, blijven achter en zitten met de luchtverontreiniging (en het
lawaai) van het groeiende wegverkeer”. Er is volgens Van Oosten zelfs uitvoerig onderzoek – zie
Steunpunt Milieu & Gezondheid (2008) – naar gedaan, in België:

De universiteiten van Brussel, Gent, Antwerpen, Leuven en
Maastricht onderhouden samen met enkele andere instituten *) een
steunpunt Milieu en Gezondheid. In de literatuurstudie Sociale
ongelijkheid en humane biomonitoring (2008) hebben zij de
resultaten samengebracht van internationaal onderzoek. De voor
de hand liggende verklaring dat mensen met een laag inkomen het
meest worden blootgesteld aan emissies (fijnstof, stikstofdioxide
en zwaveldioxide) wordt daarin bevestigd. Ook is de
beschikbaarheid van groen (parken, bos waar je uit kunt waaien)
voor mensen met lage inkomens veel minder. Daarnaast krijgen

http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/19172_lager_opgeleiden_leven_niet_alleen_korter_vanwege_minder_gezonde_levensstijl/
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mensen met een laag inkomen minder goede gezondheidszorg,
wonen ze vaker in vochtige woningen (zonder cv) en staan ze
meer bloot aan stress. Dat mensen met een laag inkomen er een
minder gezonde leefstijl op na houden, is ook het geval, maar
blijkt slechts één van de vele factoren.

Algemeen wordt aangenomen dat Belgen en Nederlanders
gemiddeld een jaar eerder overlijden door luchtverontreiniging.
Doordat er over een gemiddelde wordt gesproken, zou men
kunnen denken dat wij allemaal een jaar minder oud worden.
Maar dat is niet zo. Mensen met een laag inkomen staan vaker en
meer bloot aan luchtverontreiniging (en verkeerslawaai). Door de
levensbekorting uit te drukken voor de gemiddelde Nederlander,
wordt gemaskeerd dat mensen met een laag inkomen meerdere
jaren eerder overlijden door luchtverontreiniging.

Kinderen uit lagere sociaal-economische milieus, zo blijkt uit
de literatuurstudie, blijken ook vaker last te hebben van
astmatische aandoeningen. Dat dat zo is, ligt voor de hand: ze
wonen immers vaker in de buurt van drukke wegen, en ze wonen
ook vaker in slecht geïsoleerde, vochtige (sociale huur-)woningen
zonder cv. Waarschijnlijk wordt het verschil in gezondheid en
levensverwachting veel sterker bepaald door milieufactoren als
verkeerslawaai, luchtverontreiniging en slechte woontoestanden
dan door leefstijlfactoren.

*) Limburgs Universitair Centrum, Vlaams Instituut voor
Technologisch Onderzoek en het Provinciaal Instituut voor
Hygiëne.

Als gezondheidsuitgaven wél volledig afhankelijk zouden zijn van individuele keuzes van lager-
opgeleiden / lagere-inkomensklassen (zoals roken, etcetera), zou dat natuurlijk nog steeds een slecht
argument zijn voor het CPB voorstel (een grotere eigen bijdrage en kleiner basispakket), wat enorm
denivellerend zou zijn. Maar aangezien dit voorstel gebaseerd is op een argumentatie waar nogal wat
gaten in lijken te zitten, lijkt het logischer om eerst een breder plaatje te krijgen van de fundamentele
oorzaken van onze gezondheidsproblemen.
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Verschillen in
milieukwaliteit
tussen buurten (obv
postcode) met een
verschillend

inkomensniveau
in de Rijnmond
regio, Nederland.
Uit: Steunpunt
Milieu &
Gezondheid (2008:
p.10). Op pagina
25: “Ook in
Nederland blijkt uit
een recent
soortgelijk
onderzoek van het
NIVEL

(Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) dat er in achterstandswijken meer
hoge bloeddruk, astma/COPD, migraine of maagpijn en medisch onverklaarbare klachten zijn dan in
vergelijkbare stadswijken. In huisartspraktijken in achterstandsgebieden kwam ook stress, ijzergebrek
en bezoeken voor zwangerschap ongeveer tweemaal zo vaak voor in vergelijking met de
referentiegroep. De studie concludeert dat je door te wonen in een achterstandswijk een grotere kans
hebt op verschillende ziekten, los van leeftijd, geslacht, etniciteit en inkomen (Nielen et al. 2007).”

Iemand die al jarenlang de maatschappelijke oorzaken van onze gezondheidsproblemen benadrukt
is psycholoog Paul Verhaeghe. In een opiniestuk in de Volkskrant, 2013:

De boodschap is duidelijk: ziekte en gezondheid zijn een
individuele verantwoordelijkheid, waarbij de maatschappij het
slachtoffer dreigt te worden. Die redenering is fout.
Tegenwoordig plukken wij de vruchten van de preventieve
gezondheidszorg van onze voorouders. Onze hoge
levensverwachting en levenskwaliteit zijn gebaseerd op
rioleringssystemen, schoon drinkwater, goede huisvesting en
voeding, inentingen en goede lichaamshygiëne en
arbeidsomstandigheden. Daardoor kunnen wij het ons nu
permitteren meer accent te leggen op individuele zorg. Helaas
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maakt het succes daarvan ons blind voor de grote collectieve
ziekmaker van deze tijd: stress. De hart- en vaatziekten en de
psychiatrische stoornissen die zo veel voorkomen in de EU zijn
dus stress-gerelateerd. Samen vormen zij bijna de helft van onze
gezondheidsklachten. […] Een eerste groep stressoren valt onder
de noemer milieuverontreiniging, van lawaai tot fijnstof. De
tweede groep behelst de arbeidsorganisatie. […] We hebben
dringend een sociaal-medisch preventief beleid nodig.
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Waarom neemt de belastingdruk voor bedrijven af? Econoom Sinn legt het uit.

1 December 2012 meldde de Volkskrant op basis van eigen onderzoek dat de belastingdruk voor
bedrijven steeds lager wordt de afgelopen tien jaar, terwijl de belasting op arbeid juist is
toegenomen. Econoom Hans-Werner Sinn (2003) legt uit waarom en voorspelt een
onvermijdelijke uitholling van de verzorgingstaat. Over de verschillende vrijheden in
kapitaalverkeer en personenverkeer.

Belastingcompetitie: de cijfers
Er wordt van belastingcompetitie gesproken wanneer staten, in een onderlinge competitie om

private investeringen, winstbelastingen verlagen om het voor bedrijven aantrekkelijk te maken zich te
vestigen in het land. De ontwikkelingen in belastingniveaus lijken het bestaan van belastingcompetitie
te bevestigen. Nu.nl vatte het onderzoek van de Volkskrant samen:

De uitkomsten passen in een mondiale trend van dalende
winstbelastingen voor het bedrijfsleven. Begin jaren ’80 hief de
fiscus nog 48 procent. Deze eeuw is het tarief verlaagd van 35
naar 25 procent, schrijft de krant. De belastingen voor
werknemers gingen juist omhoog. De 12,7 miljoen Nederlanders
met een inkomen betaalden vorig jaar per persoon gemiddeld
3755 euro loon- en inkomstenbelasting. Dat is 44 procent meer
dan in 2000. Nederlanders droegen bovendien meer af aan
waterschappen, het riool, de auto en betaalden meer aan btw of
accijnzen voor tabak en benzine.

De lagere belastingdruk erkent econoom Ewald Engelen ook:

Ga naar de website van The Guardian en zie hoe de
vennootschapsbelasting in tien jaar tijd is gedaald van veertig
procent naar twintig nu. Vergelijk de miljoenennota van 2000 met
die van 2012. Droeg het bedrijfsleven via vennootschapsbelasting
in 2000 nog tien procent bij aan het algemeen belang, twaalf jaar
later is dat een schamele vijf.

Kapitaalmobiliteit groter dan arbeidsmobiliteit: arbeid meer belast dan kapitaal.
Volgens Duitse econoom Hans-Werner Sinn (2003) wordt er steeds meer belasting geheven op

http://www.nu.nl/economie/2971476/belastingdruk-bedrijf-steeds-lager.html
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arbeid omdat het vergeleken met kapitaal moeilijker kan wegvluchten voor ongunstige
belastingregels. In andere woorden; kapitaalmobiliteit is hoger dan arbeidsmobiliteit.

Binnen een fractie van een seconde zijn miljarden euro’s naar de andere kant van de wereld
overgemaakt, maar om te emigreren en een bestaan op te bouwen in een ander land met een andere
taal kost meer moeite, vooral als er een gemilitariseerde grens tussen staat (zoals tussen Mexico en
de VS), of wanneer wetgeving het immigranten steeds moeilijker maakt een legaal bestaan op te
bouwen (zoals in Nederland). Dus als belasting op kapitaal toeneemt, kan het geloofwaardig dreigen
met kapitaalvlucht, maar datzelfde geldt niet voor arbeid.

Sinn (2003) geeft voor de OECD landen een grafisch overzicht van de toenemende belastingdruk
op arbeid tussen 1965-1997. Gemiddeld, voor alle OECD landen in deze sample, is de belasting uit
arbeid als percentage van de totale nationale belastinginkomsten gestegen van 45,5% in 1965 tot
58,7% in 1997*.

Sinn (2003), Chapter 1, p.25
Speelruimte voor verhoging winstbelasting

Toch blijkt er vaak nog speelruimte om winstbelastingen te verhogen in plaats van te verlagen.
Ecuador heeft volgens Jayati Ghosh (2012) in de laatste jaren juist het tegenovergestelde

meegemaakt: een groeiende inning van winstbelasting (uit voornamelijk de oliesector) is gepaard
gegaan met stijgende private investeringen. De uitleg van Ghosh is dat de belastinginkomsten gebruikt
zijn voor publieke investeringen in infrastructuur (naast hogere uitgaven aan sociale voorzieningen)
wat juist private investeringen stimuleert.

Je zou kunnen zeggen dat Ecuador dit alleen kan doen vanwege de hoge oliebronnen in het land
waar veel belastinginkomsten uit komen. Nee, zegt Ghosh: elk land met een kleine, rijke elite die zich
verrijkt dankzij een bepaald productiesysteem kan dit doen. Elk land kan in principe haar rijken
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belasten zonder investeringen te schaden, en deze inkomsten gebruiken om werkgelegenheid te
creëren en de levensstandaard te verbeteren.

Gaat Ghosh dan tegen Sinn’s theorie in? Niet persé. In feite is het Ecuadoriaanse voorbeeld iets
wat Sinn prima kan uitleggen: wanneer belastinginkomsten gebruikt worden voor een publieke
infrastructuur die ook nuttig is voor het bedrijfsleven, dan zijn bedrijven best bereid iets meer
belasting te betalen, aldus Sinn (maar dan ook niet meer dan ‘iets meer’). Het vestigingsklimaat hangt
immers niet alleen af van de winstbelasting, maar ook van de aanwezige infrastructuur. Logisch.

Uitholling van verzorgingsstaat
Kan elke staat dan simpelweg de winstbelasting verhogen, dit gebruiken voor infrastructuur en wat

sociale voorzieningen, en daarmee de levensstandaard van iedereen verbeteren? Voor zoveel
optimisme geeft Sinn geen reden. Zolang kapitaal mobieler blijft dan arbeid zal kapitaal de grootste
onderhandelingspositie behouden (en er wordt van alles aan gedaan om dit in stand te houden**). Vrij
vertaald (Sinn, hoofdstuk 2, p.73):

Kapitaal […] zal de grote winnaar zijn van ‘systems
competition’. Het hoeft niet meer bij te dragen aan de financiering
van de overheidsbegroting. Bovendien zal het zelfs subsidies
ontvangen in de zin dat de winstbelastingen slechts een deel van
de kosten aan publieke infrastructuur hoeft te dekken.

Sinn heeft het in dit geval over de EU: interne grenzen voor kapitaal- én arbeidsverkeer zijn officieel
opgeheven, maar arbeidsmobiliteit is nog lang niet zo hoog als kapitaalmobiliteit. Wat Sinn verwacht
is dat EU-lidstaten niet alleen maar met elkaar zullen concurreren via aantrekkelijk lage
winstbelastingen, maar ook via aantrekkelijk ‘goedkope’ infrastructuur waarvoor bedrijven slechts
iets meer winstbelasting hoeven te betalen, maar dus niet de volledige kosten van hoeven te dekken.

De rest van de kosten zal worden gedekt door een steeds maar toenemende belasting op arbeid, de
‘immobiele’ productiefactor. Een socialisering van de productiekosten dus. Uiteindelijk blijft er dan
weinig over voor sociale voorzieningen en is volgens Sinn de ‘uitholling van de verzorgingsstaat’ een
onvermijdelijk gevolg.

Als een grote kapitaalmobiliteit ten opzichte van een lage arbeidsmobiliteit een belangrijke
oorzaak is van al deze negatieve gevolgen van ‘globalisering’ (globalisering van vooral
kapitaalverkeer dus), is een logische conclusie: vergroot de arbeidsmobiliteit (meer vrije migratie
voor mensen) en beperk het kapitaalverkeer (minder vrije migratie van kapitaal).

________________________
*stel, je wil de grafiek tot 2010 namaken, dan is de data in dit OECD document te

vinden: Revenue Statistics 2012 edition **In deze lezing legt politicoloog/linguist Noam Chomsky uit
dat globalisering een slecht woord is voor de huidige tijd, omdat de afgelopen decennia het verkeer
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van personen juist is afgenomen. Alleen kapitaalverkeer is echt ‘geglobaliseerd’, met juist een hoop
schadelijke gevolgen voor de economie. En juist in het jaar dat Mexico, de VS en Canada een
vrijhandelsverdrag tekenden, werd de grens tussen Mexico en de VS gemilitariseerd en afgesloten.
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Inmiddels al 4.5 biljoen (37% van Europees BNP) naar Europese banken

In totaal hebben de 27 lidstaten van de EU tussen oktober 2008 en oktober 2011 voor 4.5
biljoen euro opzij gezet voor staatssteun, -garanties en -leningen aan banken, oftewel 37
procent van het totale jaarlijkse inkomen van de EU, oftewel bijna het dubbele van het
jaarlijkse BNP van Duitsland.

Dit stelt onderzoeker Kenneth Haar (april 2012, CEO). Voor Nederland is het bedrag 313 miljard.
De cijfers komen uit dit officiele EU document, te vinden hier onder de titel “Table: State aid
approved (2008 – Oct 2011) and state aid used (2008 – 2010) in the context of the financial and
economic crisis to the financial sector (2008 – 2010), in billion Euro”.

TNI bevestigt de cijfers en geeft in hun EU Crisis Pocketguide (nov.’12) een overzicht van de
grootste reddingsacties:

 TNI: The EU Crisis Pocketguide (nov 2012)
Nederland

In de Miljoenennota 2013 staat meer informatie over zowel de staatssteun aan de Nederlandse
financiële sector in de afgelopen jaren, als de toekomstige verwachte reddingsacties. Op pagina 22:

De Nederlandse overheidsfinanciën zijn sinds 2007 snel
verslechterd. Op het hoogtepunt van de financiёle crisis moest de
overheid een aantal keer interveniëren in de financiële sector om
het Nederlandse financiële systeem veilig te stellen. Hierdoor
liep de schuld in 2008 sterk op, maar in de jaren erna is een
omvangrijk deel van de kapitaalinjecties door de financiële
instellingen terugbetaald (zie figuur 1.8). Veel belangrijker voor
de oploop van de schuld zijn de negatieve effecten van de
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financiële crisis op de economie en daarmee op het
begrotingstekort.

N.B.: Zie de witte balkjes voor de jaren 2012-2015. Er staan dus grote nieuwe “ingrepen Europa”
gepland die de staatsschuld zullen vergroten.

Meer:
________________________
Dit is een uitwerking van een paragraaf uit het ‘(euro)crisis in cijfers’ document >

reddingsoperaties banken (klik).
Permalink: https://economielinks.wordpress.com/2013/01/10/in-totaal-4-5-triljoen-euro-37-van-
europese-bnp-naar-europese-banken-meer-reddingsacties-gepland/
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Wilden ze in de Sovjet Unie wel zo’n vrije markteconomie? Niet volgens econoom
Stiglitz.

De val van de muur was zogenaamd het ‘einde van de geschiedenis’ omdat nu zelfs de Sovjet-
Unie voor kapitalisme had gekozen. Maar wilde de Sovjet-Unie deze nieuwe vrije
markteconomie wel? In een paper uit 1999 vertelt econoom Stiglitz over een beweging die
pleitte voor meer onafhankelijkheid van Moskou én arbeiderszelfbestuur, maar hun strijd
met de ‘Washington-consensus’ verloor.

Hoewel we het plaatje nog goed herinneren van de juichende menigte op de restanten van de
Berlijnse muur, een menigte die zogenaamd de komst van het kapitalisme toejuichte, brengt Stiglitz
wat nuance aan dit verhaal. Voorafgaand aan de val van de muur was er juist een beweging gaande
richting gedecentraliseerd socialisme met meer onafhankelijkheid voor arbeidercollectieven die
bedrijven konden ‘leasen’. Een ‘leasing movement’, noemt Stiglitz het.

Deze beweging werd kort na de val van de muur afgekapt. Er ontstond een centraal geleide,
geprivatiseerde markteconomie met een hoge mate van corruptie. Stiglitz (p.24/25, eigen vertaling):

Decennia voor de val van het communisme in 1989-90 hadden
hervormers in Oost Europa en de Sovjet Unie zelf gewerkt aan de
decentralisering van politieke macht, weg van de staat.
Verschillende modellen van gedecentraliseerd socialisme werd
gestimuleerd, beginnende in Joegoslavië in de vroege jaren 50 en
uiteindelijk in veel landen binnen de Sovjet Unie in mindere mate.
In de late jaren 80 verspreidde ‘destatization’ en decentralisering
zich over de Sovjet Unie. Sommige mates van onafhankelijkheid
en “self-accounting” werded uitgebreid naar staatsbedrijven.
Nieuwe eigendomsvormen als cooperatieven en collectieve
eigendommen door arbeiderscollectieven werden gelegaliseerd.
“De wet op het leasen zette een legale basis op voor een graduele
evolutie van staatseigendom: arbeiderscollectieven konden nu een
bedrijf van de staat leasen en min of meer onafhankelijk besturen,
volgens de marktlogica” (Plekhanov 1995, 38). Deze
eigendomsvormen werden niet opgelegd op managers en
arbeiders door de staat, maar vertegenwoordigden het resultaat
van experimenten en collectieve pogingen om meer controle over
hun leven te krijgen los van de staat. Begin 1992 waren zo’n
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10.000 bedrijven ‘leasehold’ ondernemingen geworden.
Hervormers die zich realiseren dat echte transformatie
participatie en betrokkenheid nodig heeft zouden dit
hervormingsmomentum hebben aangegrepen en door hebben gezet.
Maar de westers-geörienteerde hervormers namen de
tegenovergestelde route. In Rusland werd de ‘leasing’ beweging
gestopt ten gunste van ‘voucher’ privatizering. Over de hele
voormalige Sovjet Unie werd voucher privatisering aangekondigd
als prioriteit om het proces te versnellen – terwijl er onofficieel
werd toegegeven dat de leasing beweging moest worden gestopt
om nog iets over te houden voor de voucher veilingen.

Klik om te vergroten. Het BNP van transitie-economieën in 1997, als
percentage van hun BNP in 1989.
Wat er na de val van de Sovjet Unie gebeurde is zachtgezegd teleurstellend. In plaats van de door
Washington beloofde vooruitgang nam armoede, inkomensongelijkheid en werkloosheid toe terwijl de
economieën van de post-communistische landen instortten.

Van sommige landen was in 1997 hun economie gereduceerd tot slechts een kwart of een derde
van wat het was in 1989 (zie afbeelding). In 1997 had alleen Polen een BNP dat hoger was dan hun
BNP in 1989. Het kostte Rusland tot circa 2004-2008 om boven hun 1989 BNP te komen (Lehmann &
Muravyev, 2012).

Hongarije 1957
Opstandelingen in de Sovjet-Unie (of onder welk links regime dan ook) worden in Westerse media

wel eens afgeschilderd als fervente voorstanders van het kapitalisme.
Zo ook toen in Hongarije in 1957 een volkopstand plaats  vond tegen de overheersing van de

Sovjet Unie. Het verscheen al snel in het westerse nieuws als een strijd tegen het communisme en
voor het vrije markt kapitalisme. “The Hungarian Freedom Fighter” werd in de VS uitgeroepen tot

https://economielinks.files.wordpress.com/2013/01/screen-shot-2013-01-09-at-8-07-47-pm.png


“man of the year” door Time Magazine.
De Sovjet-Unie zelf gebruikte deze beeldvorming natuurlijk ook om te beweren dat het om een

contra-revolutie zou gaan, aangewakkerd vanuit het Westen.
Een rapport van de Verenigde Naties uit 1957 – “Report of the Special Committee on the Problem

of Hungary” –  weerlegde deze beeldvorming. Het bleek te simplistisch om de opstand te zien als een
grassroots strijd tegen socialisme of als een door het buitenland georkestreerde contra-revolutie.

De volksopstand leek eerder gericht op het realiseren van een democratischer socialisme,
onafhankelijk van Moskou en met een belangrijke rol voor arbeiderscollectieven. Één van de
conclusies van het rapport (p.30, eigen vertaling):

“De opstand werd geleid door studenten, arbeiders, soldaten en
intellectuelen van wie veel communisten waren of voormalig
communisten. Degenen die deelnamen drongen erop aan dat
democratisch socialisme de basis moest zijn voor de Hongaarse
politieke structuur, en dat landhervormingen en andere sociale
verworvenheden behouden moesten blijven. Het is niet waar dat
de opstand werd aangewakkerd door reactionaire cirkels in
Hongarije of dat het werd gesteund door ‘imperialistische’ cirkels
in het Westen.

Zo zullen toekomstige opstanden tegen andere (in naam) socialistische regimes waarschijnlijk op
vergelijkbare manieren afgeschilderd worden (wellicht in Cuba, Noord-Korea of Latijns-
Amerikaanse landen als Bolivia of Venezuela); als een strijd van onderop voor ‘ons’ systeem met
‘onze’ vrijheden – het Westere kapitalisme, het private eigendomsrecht, de vrije marktwerking.

Laten we dan onthouden dat veel mensen in de grassroots een grotere verbeeldingskracht hebben
dan de media die slechts twee kampen zien.

____________________
Bronnen:
Meer over dit onderwerp:

“How The Wall Fell”, door Bernd Gehrke in Jacobin, 2015. Een Engelstalig artikel
in Jacobin over de hoop onder (delen van) de Oost-Duitse bevolking na de val van de muur op
een radicale democratie, i.p.v. een neoliberale markteconomie onder controle van West-Duits
kapitaal. En Gehrke legt uit waarom het toch dat laatste werd.

Permalink: https://economielinks.wordpress.com/2013/01/09/wou-de-sovjet-unie-deze-
markteconomie-wel/
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Geef het hoger onderwijs terug aan de 99% (dat kan via deze manieren)

Ja, het hoger onderwijs moet veranderen: het wordt publiekelijk gefinancierd, terwijl elites
zich eraan verrijken. Maar in plaats van de kosten ervan te privatiseren kunnen we ook de
baten ervan beter verdelen, een optie die consequent wordt genegeerd.

Oorspronkelijk op kritischestudenten.nl (28-3-2012)
‘He who benefits should pay’
Als gemiddelde belastingbetaler kun je je tegenwoordig afvragen of jouw bijdrage aan het hoger

onderwijs nog wel terecht is. Als je een bakker bent, heb je dan zin om de opleiding van de volgende
‘intellectuele elite’ te subsidiëren? We hebben natuurlijk hoger opgeleiden nodig in onze samenleving,
maar wie zegt dat jij dat allemaal moet betalen?

Boris van der Ham van D’66 zei ooit op een protestmanifestatie: “Een echte socialist is voor een
sociaal leenstelsel. Laat de rijkere hoger opgeleiden zelf opdraaien voor de kosten van hun studie”.
Inderdaad verdienen hoger opgeleiden gemiddeld 2x het inkomen van lager opgeleiden volgens
het CBS, een ‘college wage gap’ die in vrijwel alle rijke landen gegroeid is de laatste decennia.

“Maar”, zegt links, “juist door die basisbeurs kan ook de bakkerszoon studeren”. Zo makkelijk is
het nou ook weer niet: veel bakkerszonen worden gewoon bakkers, of metselaars, ook met de huidige
basisbeurs. Dat weet de hardwerkende bakker ook. Studenten komen nog steeds uit gemiddeld hogere
inkomensklassen, uit hoger opgeleide gezinnen.

En al die onderzoekssubsidies uit ons belastinggeld, zijn die nog te rechtvaardigen? Wanneer
onderzoek toont dat weggooibekertjes duurzamer zijn dan het afwassen van normale mokken, dan
blijkt het onderzoek in opdracht te zijn van ‘disposablesfabrikanten’. Wanneer onderzoek toont dat
Nederland massaal aan de vaccins moet, dan blijkt het onderzocht te zijn door aandeelhouders van
de vaccinindustrie. Deze voorbeelden zijn waarschijnlijk maar een topje van de ijsberg, toonden
schrijvers Köbben en Tromp in De Onwelkome Boodschap al in 1999. Een sceptische houding over
het nut van al deze gesubsidieerde wetenschap is heel gezond.

De overheid ziet inmiddels ook dat het vertrouwen in wetenschap daalt, en stelde deze maand
een commissie in om te onderzoeken hoe dit vertrouwen hersteld kan worden.

Daarnaast verdienen for-profit ondernemingen miljarden aan winsten uit patenten die deels vanuit
publiekelijk onderzoeksgeld ontwikkeld zijn. De farmaceutische industie, de software-industrie, de
Bill Gates’ en Steve Jobs’ van deze planeet; allemaal gebruik(t)en ze technologie die ontwikkeld
werd uit publiekelijk gefinancierd onderzoek.

Het antwoord hierop van veel politici en economen kan op het eerste gezicht logisch
klinken: gezien de baten van onderwijs en onderzoek voor een groot deel privé zijn – de hogere
inkomens van afgestudeerden, de winsten van Microsoft – moet de financiering ook geprivatiseerd
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worden.
‘He who benefits should pay’ gaf econoom Milton Friedman al in 1962 als argument voor

overheidsleningen aan studenten, die ze terugbetalen wanneer ze meer beginnen te verdienen.
Inmiddels wordt dit argument overal – van Chili tot Nederland – aangegrepen om hoger onderwijs
duurder te maken voor studenten.

‘He who pays should benefit’
Zelden wordt het alternatief op tafel gelegd: een betere verdeling van de baten van hoger

onderwijs en onderzoek volgens het principe ‘he who pays should benefit’. Het is geen natuurwet dat
de baten van hoger onderwijs en onderzoek voor een groot deel vloeien naar een rijkere elite – de ‘1
procent’ in de termen van de Occupybeweging. Het is verre van utopisch om de baten ervan meer te
laten vloeien naar ‘de 99 procent’. Hieronder wat ideeën uit verschillende hoeken.

Aaron Swartz, een 25 jarige internet activist uit de VS met een cultstatus, publiceerde in 2008 een
“Guerrilla Open Access Manifesto” waarin hij activisten opriep om via burgerlijke
ongehoorzaamheid terug te vechten tegen het private eigendom van academische informatie. “Het is
tijd om ons te verzetten tegen deze private diefstal van onze publieke cultuur”, schreef hij (vrij
vertaald). “We moeten wetenschappelijke journals downloaden en uploaden op file-sharing
networks”. Hij haalde de New York Times toen hij in juli 2011 gearresteerd werd voor het
downloaden van 4.8 miljoen wetenschappelijke artikelen van Jstor, een beheerder van academische
journals.

Het is, zoals Swartz wou aantonen, inderdaad merkwaardig dat veel publiekelijk gefinancierde
academische kennis alleen beschikbaar is tegen betaling bij private partijen zoals Jstor. Swartz is niet
de enige die hier zo over denkt: er is inmiddels een ‘open access beweging’ aan het groeien die pleit
voor vrije toegang tot wetenschappelijke kennis voor iedereen. Dit is één manier om wetenschap
terug te geven aan de ’99 procent’.

De huidige manier waarop productie en distributie van wetenschappelijke kennis is georganiseerd
wordt vanuit meerdere hoeken bekritiseerd. Econoom Dean Baker analyseerde het zorgstelsel van de
Verenigde Staten en stelde dat een publiekelijk in plaats van privaat gefinancierde ontwikkeling van
medicijnen de samenleving een megabezuiniging zou opleveren. Dat lijkt tegenstrijdig, want het klinkt
als meer overheidsuitgaven, maar kan ons miljarden besparen.

Nu wordt onderzoek gefinancierd via patenten: investeringen in onderzoek door farmaceutische
bedrijven worden teruggewonnen doordat zij via patenten een tijdlang het alleenrecht hebben op de
verkoop van een nieuw product. Hierdoor hebben ze een prikkel om geld aan onderzoek te besteden,
maar ook een middel om gigantische winsten binnen te harken – winsten die indirect uit belastinggeld
betaald worden via publieke zorguitgaven.

Er zou slechts $30 miljard dollar nodig zijn om alle onderzoekskosten van de farmaceutische
industrie in de VS publiekelijk te financieren volgens Baker, maar dat zou een besparing van meer
dan $200 miljard dollar op kunnen leveren, omdat zonder patentmonopolies medicijnen veel
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goedkoper zouden zijn. Medicijnen zouden tegen kostprijs aangeboden kunnen worden. Dat is een
besparing die uiteindelijk ook de ‘uit de pan rijzende zorgkosten’ op de overheidsbegroting zou
drukken, een discussie die ook in Nederland actueel is.

De 99 procent is veel beter af bij publiekelijk gefinancierd, publiekelijk beheerde wetenschap,
gratis toegankelijk voor de 99 procent, in plaats van publiekelijk gesubsidieerde, privaat beheerde
wetenschap. Farmaceutische bedrijven, ook in Nederland en Europa, krijgen nog steeds veel verkapte
vormen van subsidies: de overheid beschermt hun patenten en dus hun monopoliepositie. Hun
personeel wordt opgeleid in het publiekelijk gefinancierd onderwijs en hun onderzoek wordt
uitgevoerd in samenwerking met publieke universiteiten. De 99 procent mag wel eens wat meer terug
eisen voor die investeringen (en economen zouden wat meer aandacht aan deze mogelijkheden mogen
besteden).

Daarnaast kan de ‘college wage gap’ net zo gemakkelijk verkleind worden als deze gecreëerd is,
als er genoeg politieke wil voor is. Het feit dat hoger opgeleiden meer verdienen dan lager
opgeleiden is eveneens geen natuurwet – en ook geen marktwet. Deze wage gap is niet zozeer een
gevolg van een hoge productiviteit van hoger opgeleiden zegt ook econoom Ha-Joon Chang in 23
things they don’t tell you about capitalism; een duidelijke relatie tussen hoger onderwijs en
productiviteit is moeilijk aan te tonen, aldus Chang. Het feit dat ‘de markt’ momenteel leidt tot deze
inkomensverschillen is voor een groot deel een gevolg van de manier waarop deze markt is
ontworpen en gereguleerd.

Hoger opgeleiden in de rijkere landen genieten nog steeds meer overheidsbescherming van
competitie in hun arbeidsmarkt dan lager opgeleiden, legt Baker uit. Handels- en migratieverdragen,
en zelfs het monetair beleid, pakt vaak voordeliger uit voor hoger opgeleiden dan lager opgeleiden in
de rijkere landen. Het is verre van utopisch om een beleid te voeren dat de ‘college wage gap’ zou
verkleinen, waardoor we voorkomen dat de baten van een diploma voor een groot deel door hoger
opgeleiden zelf geconsumeerd worden.

Dan blijft nog de vraag: wat heeft de 99 procent eigenlijk aan hoger opgeleiden? Hoe stimuleren
we hoger opgeleiden om hun kennis in te zetten op een sociale manier? In ieder geval niet zoals in de
VS: momenteel vluchten veel hoger opgeleiden in de VS na hun studie linea recta naar dure
advocatenkantoren en Wall Street, niet zozeer omdat daar hun passie ligt maar omdat ze een hoog
salaris nodig hebben om hun gigantische studieschulden af te betalen, schrijft Stuart Tannock.

Voor afgestudeerde rechtenstudenten liggen de studieschulden inmiddels al boven de $80.000. In
een peiling gaf tweederde van afgestudeerde rechtenstudenten aan dat hun hoge studieschuld een
belangrijke reden is om af te zien van een carrière in ‘public interest law’ (oftewel het opkomen voor
de ‘little man’, mensenrechten en arbeidersrechten, etcetera).

Amerikanen gaan tegenwoordig zelfs letterlijk over lijken om te kunnen studeren: de belangrijkste
reden die soldaten geven om het leger in te gaan is de financiële steun voor het behalen van een
diploma, schrijft Tannock.

https://economielinks.wordpress.com/2012/12/03/waarom-zijn-zorguitgaven-in-de-vs-zo-hoog/
http://www.guardian.co.uk/books/2010/aug/29/ha-joon-chang-23-things
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/cifamerica/2011/feb/07/ronald-reagan-republicans
http://dissentmagazine.org/article/?article=407
http://www.kritischestudenten.nl/wp-content/uploads/2012/03/lawstudent.gif
http://dissentmagazine.org/article/?article=407


Zelfs als bakkers en schoonmakers niet zelf het hoger
onderwijs ingaan, heeft de 99 procent veel meer aan hoger
opgeleiden zonder gigantische studieschulden. Zonder een
drukkende studieschuld hebben afgestudeerden de keus om (lager
betaalde) socialere werkzaamheden te verrichten na hun studie in
plaats van bijvoorbeeld (beter betaald) de financiële sector te
versterken en rechtszaken te voeren voor de ’1 procent’ om hun
schuld af te kunnen betalen. Als we de kosten van een studie
blijven verhogen in Nederland krijgen we Amerikaanse
toestanden en maken we ook van onze afgestudeerden
competitieve carrièrejagers waar de 99 procent weinig aan heeft.

Daarnaast moeten we er natuurlijk voor zorgen dat de
kinderen van bakkers en schoonmakers wel naar het hoger

onderwijs kunnen. Dat doe je niet door slechts dezelfde toegangseisen te stellen voor iedereen en
zelfs een volledig gratis hoger onderwijs zou gelijke toegankelijkheid niet garanderen. Iedereen moet
ook een gelijke kans hebben om aan de toegangseisen te voldoen. Het basis en middelbaar onderwijs
moet bijvoorbeeld van kwaliteit blijven, zodat niet alleen de ouders met een portemonnee voor
huiswerkbegeleiding hun kinderen kunnen voorbereiden voor het hoger onderwijs.
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Onderwijs bestaat niet in een vacuüm
Dit zijn maar een paar ideeën over hoe we de vruchten van het hoger onderwijs en onderzoek

kunnen laten plukken door degenen die dit onderwijssysteem in stand houden. Dat
het stelsel momenteel corrupte trekjes vertoont en een publieke financiering moeilijker goed te
praten is, is nog geen argument voor het huidige beleid om de kosten ervan te privatiseren. Goed en
toegankelijk onderwijs is niet alleen een recht, maar ook een essentieel orgaan van een samenleving
om te overleven. Goed publiekelijk gedaan onderzoek is van minstens even groot belang. Dit zal
nooit door een markt geleverd kunnen worden.

Alle bovenstaande ideeën voor verbetering zijn in feite relatief kleinschalige hervormingen. Als
we verder willen denken over een onderwijsstelsel in dienst van ‘de 99 procent’, moeten we verder
denken over wat voor samenleving we eigenlijk willen. Hoger onderwijs bestaat immers niet in een
vacuüm, los van onze kapitalistische economie die daaromheen hangt, hebben
bijvoorbeeld marxistische denkers duidelijk gemaakt. Ontwikkelingen in de samenleving geven vorm
aan onderwijs en vice versa.

Over de meest ideale vorm van onderwijs moet daarom door zowel mensen uit het
onderwijs zelf als mensen daarbuiten nagedacht worden. Willen we dat studenten slechts leren om
deadlines te halen, orders op te volgen en competitief te zijn, of onderwijs waarin studenten (ook)
leren samen te werken op een gelijkwaardige manier (zoals deze school in Mondragon, Baskenland)?

Voormalig directeur van Princeton University en econoom Harold Shapiro schreef dat de
belangrijke functie van onderwijs is om tot een ‘welvarende en gelijke samenleving’ te komen. “We
moeten bedenken wat voor personen, wat voor vaardigheden en wat voor doelen zo’n samenleving
zouden karakteriseren”, zei Shapiro (vrij vertaald). ”Het is nadat we bedacht hebben wat onze doelen
zijn als een samenleving dat we kunnen vragen wat voor soort onderwijs bijdraagt aan deze
doelstellingen.”

Meer
Permalink: https://economielinks.wordpress.com/2012/12/27/geef-het-hoger-onderwijs-terug-aan-
de-99/
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https://economielinks.wordpress.com/2012/12/27/geef-het-hoger-onderwijs-terug-aan-de-99/
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Zoveel hoger opgeleiden heeft de ‘kenniseconomie’ niet nodig

Door technologische vooruitgang heeft de economie steeds meer hoger opgeleiden nodig, wordt
gezegd, maar misschien heeft de moderne ‘kenniseconomie’ niet zoveel hoger opgeleiden nodig
als we denken. Volgens een publicatie (zie video interview hieronder) van het Political Economy
Research Institute (PERI) bestaat de meeste banengroei in de VS uit banen waar geen hogere
opleiding voor nodig is.

The Real News interviewde Jeanette-Wicks Lim afgelopen november over haar paper “The
Working Poor: A Booming Demographic” (2012). Volgens Lim zit de meeste banengroei in banen
waarvoor geen hogere opleiding nodig is. Bovendien, voor 2/3 van de banen waar werknemers nu en
het komende decennium van leven is geen hogere opleiding nodig. Een diploma biedt geen garantie
op een bijpassende functie en steeds meer hoger opgeleiden behoren tegenwoordig tot de working
poor, aldus Lim.

Overigens, In Nederland werkte volgens het CBS (2011) in de periode 2007–2009 ruim een
derde van de hoogopgeleide werkzame beroepsbevolking onder zijn of haar opleidingsniveau.

Volgens Associated Press (via RT, 2012)  toont een rapport van Northeastern University dat 53.6
percent van de Amerikaanse afgestudeerden met een bachelortitel onder 25 jaar geen werk heeft of
wanhopig op zoek is naar een full-time baan. Dat is des te problematischer gezien de gigantische
studieschulden; de totale studieschuld bedraagt inmiddels meer dan een triljoen dollar – hoger dan de
totale creditcardschuld, aldus RT.

Welke kenniseconomie?
Waar vroeger een kassière nog moest kunnen hoofdrekenen wordt tegenwoordig alles automatisch

uitgerekend door de kassa zélf. In fabrieken is het productieproces steeds meer geautomatiseerd en
eenvoudig lopende band werk geworden waardoor werknemers minder technische kennis hoeven te
hebben. Veel werk wordt dus steeds makkelijker. Econoom Ha-Joon Chang legt met een paar
voorbeelden in het boek 23 things they don’t tell you about capitalism (2012) uit dat
geïndustrialiseerde landen door technologische vooruitgang mogelijk vooral meer lager-opgeleiden
nodig hebben. Volgens Chang is dat de reden dat er geen enkel empirisch onderzoek een relatie heeft
kunnen aantonen tussen het aantal hoger opgeleiden in een land en economische groei.

Daarnaast is er een invloedrijke Marxistische school die betoogt dat bedrijven bewust hun
werknemers “de-professionaliseren” door moderne technologieën uit te kiezen die te besturen zijn
door laag-opgeleide werknemers – zelfs wanneer deze niet het meest economisch efficiënt zijn – om
werknemers makkelijker vervangbaar en dus controleerbaar te maken. Twee papers hierover komen
uit de jaren zeventig: Harry Braverman’s “Labor and Monopoly Capital: The Degradation of Work in
the Twentieth Century” (1974) en Stephen Marglin’s ‘What do bosses do?’, gepubliceerd in twee

http://www.peri.umass.edu/236/hash/c5c8465a7821b4cbcec4934b4d5f4782/publication/538/
http://www.peri.umass.edu/236/hash/c5c8465a7821b4cbcec4934b4d5f4782/publication/538/
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/D3FC60F0-DD96-4C17-9169-48B80227251C/0/2011k1b15p59art.pdf
http://rt.com/usa/news/college-grads-recent-percent-763/


delen in The Review of Radical Political Economy in 1974 and 1975 (via Chang, 2012).
Polarisatie arbeidsmarkt: vooral in Nederland, maar niet in heel Europa
Niet dat in de ‘kenniseconomieën’ de vraag naar hoger opgeleiden daalt. De vraag naar hoger

opgeleiden stijgt wel degelijk blijkt uit Enrique Fernández-Macías (2012). Echter, in veel landen is
er een soort polarisatie op de arbeidsmarkt ontstaan: tegenover de stijgende vraag naar hoger-
opgeleiden (en hoog-betaalden) staat een net zo’n sterk stijgende vraag naar lager-opgeleiden (en
laag-betaalden). Ondertussen zou technologische vooruitgang vooral de ‘mid-level’ banen hebben
geëlimineerd; banen waar met een gemiddeld opleidingsniveau voor een gemiddeld loon wordt
gewerkt.

Nederland blijkt de meest perfecte polarisatie te tonen qua lonen: zowel het aanbod van
laagbetaalde banen als hoogbetaalde banen is tussen 1995-2007 met zo’n 40 procent toegenomen
terwijl het midden nauwelijks groeide (figuur 1). Qua gevraagd opleidingsniveau is er ook een
(minder perfecte) polarisatie te zien in Nederland: de vraag naar hoger opgeleiden en naar lager
opgeleiden steeg significant terwijl de vraag naar gemiddeld opgeleiden nauwelijks toenam (figuur
2).

Figuur 2 toont echter ook dat tussen 1995-2007 in veel landen – inclusief in Nederland – de vraag
naar hoger opgeleiden meer is toegenomen dan de vraag naar lager opgeleiden, vooral in wat Macías
de upgrading landen noemt. Heeft de kenniseconomie daar dus toch meer hoger opgeleiden nodig
(hoewel niet zoveel als er momenteel afstuderen)? Of speelt diploma-inflatie ook een rol?

Figuur 1. Relatieve verandering in werkgelegenheid per loon kwintiel, 1995-2007 (Macías
2012)

Figuur 2. Relatieve verandering in werkgelegenheid per opleidings kwintiel, 1995-
2007 (Macías 2012)

Diploma-inflatie
Volgens een rapport van EU-onderzoeksinstituut Cedefop nemen op alle beroepsniveaus de eisen

aan werknemers toe. Om een ‘ongeschoolde’ baan te krijgen moeten mensen straks al gauw een
middelbare opleiding hebben zegt ook Jules Theeuwes, wetenschappelijk directeur van SEO
Economisch Onderzoek (Trouw, 2011).

Diploma-inflatie, zoals Chang (2012) het uitlegt, is een mogelijke verklaring voor de toenemende
eisen aan werknemers vanuit werkgevers. Wanneer het aantal gediplomeerden stijgt ontstaat er een
soort rat-race waarin iedereen zich gedwongen ziet om ook een diploma te behalen in de competitie
om banen, aldus Chang. En om nog boven het maaiveld uit te steken volgen studenten steeds meer
extra studies. Maar als iedereen deze strategie volgt worden diploma’s steeds minder waard.
Diploma-inflatie dus.

De toenemende vraag naar hoger-opgeleiden in figuur 2 is dan wellicht niet het gevolg van een
reële behoefte aan hoger-opgeleiden in onze kenniseconomieën, maar een gevolg van een toenemend
aanbod van hoger-opgeleide werkzoekenden die zichzelf overkwalificeren in een rat-race competitie

http://wox.sagepub.com/content/early/2012/03/23/0730888411427078
https://economielinks.wordpress.com/2012/12/20/zoveel-hoger-opgeleiden-heeft-de-kenniseconomie-niet-nodig/screen-shot-2012-12-19-at-4-25-09-am/
https://economielinks.wordpress.com/2012/12/20/zoveel-hoger-opgeleiden-heeft-de-kenniseconomie-niet-nodig/screen-shot-2012-12-19-at-4-25-21-am/
http://www.cedefop.europa.eu/EN/
http://www.trouw.nl/tr/nl/4504/Economie/article/detail/2827581/2011/08/02/Arbeidsmarkt-van-de-toekomst-hogeropgeleide-zit-gebakken.dhtml


om de beste banen.
Twee heersende ideeën

zouden ter discussie kunnen
worden gesteld: (1) het idee dat
iedereen via een hogere
opleiding hogerop kan komen
qua werkkwaliteit en loon en (2)
gezien de kenniseconomie
zoveel hoger opgeleiden niet
nodig heeft, het idee dat hoger
onderwijs zou moeten worden
afgestemd op de wensen van de
economie, in plaats van de
wensen van studenten zelf.

Meer:



Permalink: https://economielinks.wordpress.com/2012/12/20/zoveel-hoger-opgeleiden-heeft-de-
kenniseconomie-niet-nodig/

https://economielinks.wordpress.com/2012/12/20/zoveel-hoger-opgeleiden-heeft-de-kenniseconomie-niet-nodig/
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Waarom zijn zorguitgaven in de VS en Nederland zo hoog?

De VS besteedt bijna twee keer zo’n hoog percentage van hun BBP aan zorg als het OECD
gemiddelde: in 2009 16 procent van hun BBP tegenover 8,9 procent. Daarnaast heeft de VS de
meest geprivatiseerde zorgsector van alle OECD landen. Is er een verband tussen deze twee
feiten? En is er een verband met de sterk stijgende zorgkosten van Nederland?

Toevoeging, mei 2015: 1 op de 5 euro van de Nederlandse ziekenhuiskosten gaat naar overhead,
aldus een door Follow The Money geciteerde studie uit 2015. “Twintig procent van het totale
Nederlandse ziekenhuisbudget gaat op aan overheadkosten. Dat blijkt uit een internationale
vergelijking door de City University of New York van administratiekosten in ziekenhuizen uit acht
landen. Alleen Amerika scoort hoger in het onderzoek. Wellicht tengevolge van de deels
geprivatiseerde zorgstelsels in deze landen.”

OECD, Krugman & Wells
Een OECD document uit 2009 – “Why does the US spend so much more than other countries?”

(Mark Pearson) – gaat uitgebreid in op waar de hoge zorgkosten in de VS precies vandaan komen. En
Economen Paul Krugman en Robin Wells (2006) leggen uit waarom een klein deel van de bevolking
in de VS de duurste, meest geavanceerde zorg krijgt, terwijl de meeste mensen met moeite een
huisarts te spreken krijgen. Hieronder een deel van hun inzichten.

Uit Pearson (2009). NB:
Inmiddels geeft de VS meer dan 17 procent uit en komt Nederland in de buurt hiervan met 14,9
procent in 2011 (CBS).
Ligt het aan de vergrijzing van de VS? Niet volgens Pearson. In Europa is 16,7% van de bevolking
ouder dan 65, in Japan zelfs 21,5% maar in de VS is dit slechts 12,6%.

http://www.ftm.nl/exclusive/ziekenhuiskosten-een-op-de-vijf-euros-gaat-naar-overhead/
http://www.oecd.org/health/healthpoliciesanddata/43800977.pdf
http://www.nybooks.com/articles/archives/2006/mar/23/the-health-care-crisis-and-what-to-do-about-it/
http://www.oecd.org/health/healthpoliciesanddata/43800977.pdf
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/gezondheid-welzijn/publicaties/artikelen/archief/2012/2012-034-pb.htm


Vergoedt de overheid te veel zorg? De VS is het enige land waar minder dan de helft van alle
zorguitgaven door de overheid worden betaald volgens Pearson. De VS heeft dus de meest vermarkte
zorgsector ter wereld. Alsnog zijn de overheidsuitgaven aan zorg per hoofd van de bevolking hoger
vergeleken met alle andere OECD landen op Luxemburg en Noorwegen na.

Echter, de meeste overheden kunnen voor minder dan deze uitgaven per hoofd van de bevolking
universele zorg bieden aan al hun burgers, maar de overheid in de VS vergoedt in principe alleen
zorg aan de armen (Medicaid) en ouderen en gehandicapten (Medicare), aldus Pearson – hoewel
‘Obamacare’ natuurlijk het een en ander gaat veranderen.

Uit Pearson (2009)
Zijn Amerikanen zieker dan andere landen waardoor ze meer zorg nodig hebben? Niet volgens
Pearson. Er heerst meer obesitas (overgewicht) in de VS maar Amerikanen roken weer minder dan
veel andere landen.

Is de zorg van extreem hoge kwaliteit en daardoor duurder? Niet volgens de cijfers die vaak als
index worden gebruikt voor de gezondheid van een bevolking: de levensverwachting en kindersterfte.
Beide grafieken hieronder van Lane Kenworthy (2011) tonen dat de hoge zorguitgaven in de VS niet
hebben geleid tot een hogere levensverwachting dan in andere landen.

Opvallend is ook dat de VS op bepaalde delen van de zorg veel minder doet dan andere OECD
landen, volgens Pearson. Zo zijn er maar 2,4 dokters per 1000 mensen, terwijl het OECD gemiddelde
3,1 is. De kans dat een Amerikaan een doktersbezoek doet is bijna 30% kleiner dan het OECD
gemiddelde. Bovendien heeft de VS veel minder ziekenhuisbedden per 1000 mensen (2,7 versus 3,8).

http://en.wikipedia.org/wiki/Patient_Protection_and_Affordable_Care_Act
http://www.oecd.org/health/healthpoliciesanddata/43800977.pdf
http://lanekenworthy.net/2011/07/10/americas-inefficient-health-care-system-another-look/
http://lanekenworthy.net/2011/07/10/americas-inefficient-health-care-system-another-look/


Uit
Pearson (2009)
Als ze op deze gebieden minder doen, waar geven ze dan zoveel geld aan uit? Economen Paul
Krugman en Robin Welss (2006) noemen de 80-20 rule: het grootste deel van de kosten worden
gemaakt door een kleine groep mensen die heel dure zorg nodig heeft. Oftewel, het zijn niet de
bezoeken aan de huisarts die de kosten doen stijgen, maar de dure operaties, chemotherapieën en MRI
testen. En we zien dat juist daaraan in de VS meer wordt gedaan dan in andere OECD landen:

http://www.oecd.org/health/healthpoliciesanddata/43800977.pdf
http://www.nybooks.com/articles/archives/2006/mar/23/the-health-care-crisis-and-what-to-do-about-it/


Uit
Pearson (2009)
.

Prijzen…
Toch wordt niet de hoeveelheid geleverde zorg door Pearson als belangrijkste oorzaak genoemd

van de hoge uitgaven, maar vooral de prijzen in de zorg. Prijzen van medicijnen worden geschat 30
tot 50 procent hoger te liggen dan het OECD gemiddelde. Ziekenhuisdiensten worden geschat 2 keer
zo hoog te zijn als in 12 andere landen. En veel artsen, vooral specialisten, verdienen veel meer dan
in andere OECD landen.

Waarom liggen de prijzen dan zoveel hoger vergeleken met andere OECD landen? Daar vertellen
Krugman en Wells (2006) meer over. Ten eerste maakt technologische vooruitgang het mogelijk om
steeds meer geavanceerde, maar ook steeds duurdere behandelingen toe te passen  (waarvan het nut
overigens wel eens betwijfeld wordt). Dat geldt voor alle ontwikkelde landen, maar in veel andere
landen wordt de zorg betaald uit een beperkt publiek budget waardoor dure technologieën spaarzamer
worden gerantsoeneerd. Niet in de VS waar de marktwetten meer gelden en alle technologieën
worden ingezet hoe duur dan ook, zolang klanten bereid zijn ervoor te betalen, aldus Krugman en
Wells.

Een belangrijk gevolg: steeds hogere premies voor een steeds kleinere groep verzekerden die
toegang heeft tot de meest geavanceerde zorg. “We rob Peter of basic care in order to provide Paul
with state-of-the-art treatment” aldus Krugman en Wells. Oftewel; we onthouden de meest primaire
zorg om rijkeren de duurst mogelijke zorg te kunnen leveren.

Daarnaast, leggen Krugman en Wells uit, is het voor publieke zorgverzekeraars makkelijker om
lagere prijzen te onderhandelen dan voor private zorgverzekeraars. De feiten sluiten aan bij deze
theorie; de VS betaalt inderdaad veel hogere prijzen voor medicijnen dan andere landen met meer
publieke zorg en binnen de VS betalen Medicaid (publieke zorg voor armeren) en de Veterans’
Administration (publieke zorg voor veteranen) veel lagere prijzen voor medicijnen dan private
zorgverzekeraars.

http://www.oecd.org/health/healthpoliciesanddata/43800977.pdf
http://www.nybooks.com/articles/archives/2006/mar/23/the-health-care-crisis-and-what-to-do-about-it/


….en buraeucratie
Kosten aan bureaucratie zijn hoger voor private zorgverzekeraars. Krugman en Wells leggen uit

waarom: private zorgverzekeraars besteden veel meer tijd aan het screenen van klanten om hoge
risico gevallen te vermijden, kosten die niet gemaakt worden door publieke zorgverzekeraars die
iedereen verzekeren en dus geen selectie hoeven te maken. Bovendien is er enorm veel complex
papierwerk in een geprivatiseerde zorgsector omdat verschillende klanten verschillend gedekt zijn en
commerciële partijen in de zorg elkaar de rekening proberen toe te schuiven.

De cijfers van Pearson bevestigen dat de zorgsector in de VS veel meer uitgeeft aan bureaucratie;
7 procent van alle uitgaven, 2 keer het OECD gemiddelde, gaat naar administratiekosten. En binnen
de VS zien we volgens Krugman en Wells een verschil tussen publieke en private zorg; Medicare
(publieke zorg voor ouderen) betaalde minder dan 2 procent aan administratiekosten, terwijl private
verzekeraars meer dan 13 procent betaalden. HealthPAC geeft nog sterkere cijfers: Medicare gaf 3
procent uit aan overhead, non-profit insurance gaf er 16 procent aan uit en private (for-profit)
insurance 26 procent (Journal of American Medicine 2007).

Uit Pearson (2009)
Nederland

Het lijkt er sterk op dat publieke zorg in de VS goedkoper is dan private zorg: minder
bureaucratie, betere deals qua prijzen en een spaarzamere uitgave aan dure (vaak overbodige)
technologieën. Is er een relatie met Nederland waar ook al jaren wordt geëxperimenteerd met
marktwerking in de zorg en uitgaven eraan sterk gestegen zijn (zie figuur hieronder)[1] ? In 2011 gaf
Nederland volgens het CBS maar liefst 14.9 procent van het BBP uit aan zorg en komt daarmee in de
buurt van de 17 procent van de VS. Bovendien zullen de zorgkosten ook in 2014 flink stijgen met
circa 5,3 procent volgens een voorspelling van Zorgverzekeraars Nederland (oktober 2013).

http://www.healthpaconline.net/health-care-statistics-in-the-united-states.htm
https://economielinks.wordpress.com/2012/12/03/waarom-zijn-zorguitgaven-in-de-vs-zo-hoog/screen-shot-2012-11-19-at-3-30-15-am/
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/gezondheid-welzijn/publicaties/artikelen/archief/2012/2012-034-pb.htm
http://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2014/zorgkosten-in-2014-fors-omhoog


Uit de Miljoenennota 2013 (p.28)
Zou het kunnen dat de Nederlandse zorgkosten stijgen door vergelijkbare tendensen die Krugman en
Wells (2008) in de VS observeren? De bureaucratie bijvoorbeeld; kampt de Nederlandse
geprivatiseerde zorgsector, net als in de VS, ook met een complexer papierwerk nu verschillende
klanten verschillend gedekt zijn en commerciële partijen in de zorg elkaar de rekening proberen toe te
schuiven? Helaas wel, als we de Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer erop kunnen geloven,
die in een radio-interview (BNR, december 2013) uitlegde waarom marktwerking in de Nederlandse
zorg “een ramp” is gebleken:

De financiële prikkels in het systeem zijn zo ingewikkeld dat de
doorsnee directie van een ziekenhuis zijn eigen begroting niet
begrijpt en de toezichthouders, de patiënten en de verzorgden
snappen ook helemaal niet wat er in hun financiën omgaat.

En de rol van dure technieken? Volgens Krugman en Wells leidt marktwerking ertoe dat deze steeds
vaker worden ingezet, ook wanneer het nut ervan door de medische wetenschap betwijfeld
wordt. Zien we dat ook in Nederland? Vrij Nederland publiceerde hier in januari 2013 een reportage
over, waarin Marcel Levi, de voorzitter van de raad van bestuur van het Academisch Medisch
Centrum (AMC) in Amsterdam, de financiering van de zorg ‘een debiel systeem’ noemt dat tot
onnodige zorg en overbodige kosten leidt:

Marcel Levi van het AMC noemt het voorbeeld van de Da Vinci
robot, een apparaat dat chirurgen assisteert bij ingewikkelde

http://miljoenennota.prinsjesdag2012.nl/FbContent.ashx/downloads/Miljoenennota_2013.pdf
https://economielinks.files.wordpress.com/2012/12/miljoenennota-2013.pdf
http://www.nybooks.com/articles/archives/2006/mar/23/the-health-care-crisis-and-what-to-do-about-it/
http://www.bnr.nl/radio/bnr-paul-van-liempt/158199-1312/marktwerking-in-de-zorg-is-een-ramp
http://www.vn.nl/Archief/Samenleving/Artikel-Samenleving/De-zorgpostcodeloterij-1.htm


operaties. ‘Dat is een supermooi en kinky ding. Het voegt alleen
helemaal niets toe. Patiënten liggen er niet korter van in het
ziekenhuis, de resultaten zijn niet beter, er zijn niet minder
bijwerkingen. Toch staan er al veel van die dingen in Nederland
en veel andere ziekenhuizen willen hem ook. Dat is een
prestigekwestie. Maar ze kosten een miljoen per stuk. Ergens
moet dat worden terugverdiend.’

Naast de complexe bureaucratie en de onnodige, dure technologieën zijn winsten en topsalarissen
ook een grote en stijgende kostenpost van de Nederlandse zorgsector. Zo was in 2012 de totale winst
van de Nederlandse zorgsector meer dan verdubbeld vergeleken met het jaar ervoor: van zeshonderd
miljoen euro in 2011 naar 1,4 miljard euro in 2012. In juni 2013 berekende vakbond FNV dat de
winsten in de ouderenzorg tot ‘recordhoogte’ waren gestegen in 2012. “Miljoenen euro’s, bestemd
voor zorg, werden door zorginstellingen in 2012 op de bank geparkeerd”, aldus FNV. Bovendien
kende de zorgsector van alle semipublieke en publieke sectors de grootste stijging in grootverdieners
(bestuurders met een inkomen boven de 193.000 euro) tussen 2010 en 2011; van 1574 naar 2021
grootverdieners. Hoewel Minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk kritiek had op deze hoge
inkomens in de zorg, moest hij erkennen dat hij niet de wettelijke macht had hier iets aan te doen.

Is het een idee om af te zien van verdere marktwerking in de zorg? Of, beter gezegd, gezien er van
echte marktwerking en concurrentie in de zorg geen sprake is; is het een idee de controle over de
zorgsector door private en commerciële organisaties terug te dringen? Niet als het aan Minister
Schippers ligt:

De kunst is juist een mix: publieke randvoorwaarden voor een
privaat systeem. […] Ik wil niet terug naar af als dit mislukt. In
dat geval moeten we kijken hoe we het systeem kunnen
doorontwikkelen en de minpunten kunnen ondervangen.

Als we, in tegenstelling tot Minister Schippers, meer out-of-the-box durven te denken, dan zouden we
de fundamenten van het Nederlandse zorgstelsel – ‘publieke randvoorwaarden voor een privaat
systeem’ – ter discussie stellen en zouden we alternatieven verkennen.

En als we de discussie over onze zorgkosten nog breder zouden willen voeren, dan zouden we niet
alleen de zorgsector zelf ter discussie stellen, maar ook de fundamentele oorzaken van onze
gezondheidsproblemen. Psycholoog Paul Verhaeghe (2013) maakte alvast een begin (Volkskrant,
2013):

De hart- en vaatziekten en de psychiatrische stoornissen die zo

http://www.nu.nl/economie/3399262/winst-zorgverzekeraar-cz-vervijfvoudigd.html
http://www.abvakabofnv.nl/over-ons/nieuws/nieuwsoverzicht/2013/06/531821-winsten-ouderenzorg-2012-tot-recordhoogte-gestegen/
http://www.nu.nl/algemeen/2998853/aantal-topinkomens-publieke-sector-gestegen.html
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3564491/2013/12/19/Geen-werk-en-te-veel-werk-maken-ons-ziek.dhtml


veel voorkomen in de EU zijn dus stress-gerelateerd. Samen
vormen zij bijna de helft van onze gezondheidsklachten. […] Een
eerste groep stressoren valt onder de noemer
milieuverontreiniging, van lawaai tot fijnstof. De tweede groep
behelst de arbeidsorganisatie. […] Ons politiek bestel offert alles
op voor een bepaald economisch model en dat maakt mensen ziek.
[…] We hebben dringend een sociaal-medisch preventief beleid
nodig.

_____________________________
[1] Hoewel, van echte marktwerking is er natuurlijk geen sprake, gezien het kleine aantal

aanbieders van zorg en dus het gebrek aan echte concurrentie. Zoals Minister van Volksgezondheid
ook erkent in een interview met de Volkskrant (2012): “Als er al marktwerking is in de zorg, wat ik
ernstig betwist, dan is dat voor mij altijd nog een middel en geen doel. Er zijn in dit land vier grote
zorgverzekeraars die samen ruim negentig procent van de markt beheersen. Nieuwe zorgverzekeraars
dienen zich niet aan. Niet uit het buitenland en niet uit het binnenland. Spontane opsplitsing van
bestaande zorgverzekeraars zie ik ook niet gebeuren.”
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Econome Elinor Ostrom toonde: mensen kunnen collectief bezit ook zonder markt of
staat beheren

Iets wat economen normaliter negeren of ontkennen; dat lokale gemeenschappen in staat zijn
gemeenschappelijke middelen (Common Pool Resources) zoals meren, bossen of waterbronnen,
duurzaam te beheren zonder gebruik van markt of staat. Nobelprijswinnares van de economie
Elinor Ostrom (1933 – 2012) onderzocht onder welke omstandigheden dit lokale,
gemeenschappelijke zelfbestuur van grondstoffen succesvol is.

12 November 2012 organiseerde Real World Economics Amsterdam een discussie-avond getiteld
“Back to the Future: Reclaiming the Commons”. Dit artikel komt voort uit de presentatie die ik
daar gaf (zie powerpoint onderaan).

Elinor Ostrom won in 2009 de Nobelprijs voor de Economie voor haar onderzoek naar
gemeenschappelijke middelen oftewel Common Pool Resources (CPR’s). De conclusies van haar
levenswerk vatte ze aan het eind van haar leven samen in een lezing en een paper getiteld “Beyond
Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems”  (American Economic
Review Vol. 100, No. 3, June 2010).

Ostrom’s belangrijkste bevinding was dat lokale gemeenschappen in staat zijn om
gemeenschappelijke bronnen zoals meren, bossen en waterbronnen, op een duurzame manier te
beheren zonder inmenging van staat of markt.

De
classificatie van een Common Pool Resource (Ostrom 2010)
Tragedy of the Commons

Deze bevinding druiste sterk in tegen de Tragedy of the Commons theorie van ecoloog Garret
Hardin (1968). Deze theorie zegt dat wanneer individuen rationeel in hun eigenbelang handelen – als
een pure homo economicus – gemeenschappelijke middelen zullen worden uitgeput, met
overexploitatie als onvermijdelijk gevolg. Mainstream economen beriepen zich vervolgens
decennialang op Hardin’s Tragedy of the Commons theorie om te pleiten voor nationalisering of
privatisering om gemeenschappelijke grondstoffen duurzaam te beheren.

Wat zegt deze theorie van Hardin precies? Het klassieke voorbeeld is dat van een
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gemeenschappelijke weidegrond waar herders hun koeien op laten grazen. Hoewel het in het
algemeen belang is om begrazing door koeien aan banden te leggen, is het niet in het individueel
belang van herders om hun eigen koeien minder te laten grazen. Overbegrazing is het onvermijdelijke
gevolg volgens de Tragedy of the Commons theorie.

Nationalisering of privatisering zou de oplossing zijn volgens mainstream economische
handboeken. Een externe macht (een centrale staat) zou nodig zijn om overexploitatie door
egoïstische herders te bedwingen. Of een privatisering van de weidegrond zorgt ervoor dat er een
duidelijke eigenaar is die er belang bij heeft overexploitatie te voorkomen.

Meer dan markt en staat
Er is echter meer dan privatisering en nationalisering, meer dan staat en markt, volgens Ostrom: uit

veel veldwerkonderzoek – verzameld en gecodificeerd door Ostrom en haar onderzoeksteam – blijkt
dat lokale gemeenschappen ook zonder staatsinmenging of privatisering prima in staat zijn hun
Common Pool Resources – meren, bossen of waterbronnen – op een duurzame manier te beheren.

Er zijn lokale CPR regimes (vormen van lokaal zelfbestuur) die soms decennialang, of zelfs
eeuwenlang hebben kunnen overleven en regelmatig worden aangepast aan veranderende
omstandigheden. Zo wisten vissers rond een gemeenschappelijk meer in Turkije een roulatiesysteem
op te zetten, waarbij alle vissers elke dag moesten opschuiven naar een volgende plek in het meer,
zodat alle vissers evenveel toegang hadden tot de beste vislocaties. Zo houden over de hele wereld
vele gemeenschappen hun bossen in stand en voorkomen ze dat houthakkers te veel bomen kappen. En
zo worden vele gemeenschappelijke waterbronnen op een duurzame manier beheerd door lokale
gemeenschappen, aldus Ostrom.

Vertrouwen en communicatie
Door al deze vormen van lokaal, gemeenschappelijk zelfbestuur te codificeren, kon Ostrom

bovendien zien onder welke omstandigheden dit lokale zelfbestuur succesvol is in het voorkomen van
overexploitatie. In haar boek Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective
Action (1990) gaf Ostrom een gedetailleerde beschrijving van allerlei CPR’s.

Wederzijds vertrouwen en communicatie tussen gebruikers bleek de belangrijkste voorwaarde.
Waar regelmatige communicatie tussen gebruikers mogelijk is en enig wederzijds vertrouwen bestaat,
ontstaat vaak lokale regelgeving over het gebruik van de CPR: wie er gebruik van mag maken,
wanneer, wat de grenzen zijn van de CPR en wat voor sancties worden opgelegd aan overtreders
(gebruikers die zich schuldig maken aan overexploitatie).

Eigendomsrechten
Wat Ostrom ook ontdekte was een creatieve verscheidenheid aan eigendomsrechten. De meeste

economen beschrijven eigendomsrechten slechts als het recht om iets te verkopen aan een koper en
zullen dus bij CPR regimes vaak concluderen dat er geen duidelijke eigendomsrechten zijn.
Integendeel.

Ostrom ontdekte een vijftal duidelijke eigendomsrechten in CPR regimes: het recht op (1)



betreding van de CPR, (2) exploitatie van de CPR, (3) management van de CPR, oftewel het recht om
mee te beslissen over het beheer van de gemeenschappelijke bron, (4) uitsluiting, oftewel het recht
om mee te beslissing over wie de eerste drie rechten bezit en (5) overdracht, het recht om deze eerste
vier rechten over te dragen aan derden.

Lokaal beheer altijd beter?
Uit de onderzoeksresultaten van Ostrom zou je kunnen concluderen dat lokaal zelfbeheer van

gemeenschappelijke bronnen beter werkt dan centrale overheidscontrole of privatisering. Is het
lokaal zelfbeheer van CPR’s dan altijd beter dan nationalisering of privatisering? Volgens Ostrom zelf
is dat een te sterke conclusie: “there is no panacea!” (er is geen wondermiddel).

Er zijn immers genoeg voorbeelden van gemeenschappen die faalden hun CPR’s op een duurzame
manier te beheren. Een privatisering is echter in veel gevallen ondenkbaar, want hoe realistisch is het
om een meer of een bos te privatiseren? En een blind vertrouwen in overheidsregulatie vaak
averechts.

Toen Nepal in de jaren zeventig haar bossen nationaliseerde ontstond er juist meer overexploitatie
dan voorheen, legt Ostrom in Governing the Commons (1990) uit. De lokale bevolking had het
gevoel van controle over ‘hun’ bossen verloren dankzij de nationalisatie en wantrouwde
overheidscontrole enorm. Hun eigen lokale CPR regime werd niet erkend en zo verloren ze de
motivatie om hun bos duurzaam te beheren.

Corruptie en overexploitatie was het gevolg. De overheidsregulatie werd simpelweg niet
nageleefd. Een aantal jaren later kwam de Nepalese regering tot inkeer, draaide de nationalisatie
terug en gaf de controle over het bos terug aan de ‘locals’, met succesvolle gevolgen.

De centrale overheid en lokale CPR regimes hoeven elkaar echter niet in de weg te staan,
benadrukt Ostrom. Veel CPR regimes hebben hun succes deels te danken aan het feit dat de centrale
overheid een gezonde tolerantie heeft voor de lokaal opgestelde regels. De overheid kan volgens
Ostrom zelfs een ondersteunende functie spelen, door lokale gemeenschappen bijvoorbeeld goede
informatievoorziening en communicatiestructuren te bieden. Of door lokale regels te erkennen als
volwaardige wetten zodat –  wanneer bijvoorbeeld het informele sanctiesysteem faalt – een beroep
kan worden gedaan op het formele rechtsstelsel.

Commons in de 21e eeuw
De belangrijkste boodschap van Ostrom is dat er meer is dan privatisering en nationalisering en

meer dan staat en markt. Maar Ostrom’s onderzoek gaat voornamelijk over bossen, meren en
waterbronnen. Kan deze traditie van lokaal, gemeenschappelijk zelfbestuur ook toegepast worden in
onze moderne, verstedelijkte samenlevingen in de 21e eeuw? Een organisatie die dit probeert aan te
moedigen is ‘On The Commons’, een organisatie met als doel: “Build and bring visibility to the
commons movement”.

Kunnen winkels, productieplekken en woningen ook ooit beheerd worden met regels die we in
CPR regimes vinden? Kan de rijke variatie van eigendomsrechten die we rond CPR’s vinden ook

http://onthecommons.org/


toegepast worden in moderne steden? Oftewel: is er meer dan staat en markt mogelijk voor onze
huidige economieën? Die vraag kan waarschijnlijk beter gesteld worden aan de
arbeiderscoöperatieven van Buenos Aires in Argentinië, de volkscomités van Caracas in Venezuela,
de grote coöperatie-federatie Mondragon in Baskenland, of aan Marinaleda, een coöperatief stadje in
Andalusia.
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“Over my dead body” – het Europees Stabiliteitsmechanisme

Over de echte gevolgen van het Europees Stabiliteitsmechanisme en de manier waarop het
ESM het alle eurozone landen nog moeilijker zal maken te ontsnappen aan neoliberale
hervormingen.

Een Nederlandse vertaling van een eerder Engelstalig artikel:
De echte gevolgen van het Europees Stabiliteitsmechanisme
Alexander Beunder en Joska Ottjes, oktober 2012
De focus in de discussie over het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) beperkt zich enkel tot

een nationalistisch kader met argumenten als ‘eigen economie eerst’. De echte gevolgen van het ESM
zoals de beperking van democratische inspraak – althans wat er nog van over is – en de verdere
neoliberalisering worden compleet genegeerd, terwijl dit de verstrekkende gevolgen zijn waar we
ons op zouden moeten richten.

Op 24 mei stemde de Tweede Kamer met een ruime meerderheid voor het ESM, een permanent
fonds om de euro te redden. De leencapaciteit ervan zou 700 miljard euro bedragen waarvan het
Nederlandse aandeel 5,7 procent (ca. 40 miljard) zou beslaan. Duitsland is verreweg de grootste
donateur van het fonds gevolgd door Frankrijk, Italië en Spanje van een totaal van zeventien EU-
lidstaten.

Met de overwinning van de VVD en PvdA in Nederland tijdens de verkiezingen van 12 september
dit jaar, plus de overwinning van het Merkel-kabinet in Duitsland waar diezelfde dag het Duits
Constitutioneel Hof de Duitse deelname aan het ESM goedkeurde, lijkt het ‘pro-Europese’
neoliberalisme de overhand te hebben. De oprichting van het ESM is geratificeerd door de laatste
lidstaat en het is besloten door de ministers van financiën dat het ESM eind oktober 2012 in de
steigers moet staan.

Maar wat betekent dit eigenlijk voor ons en wat voor kritiek is relevant in een tijd waarin de
Eurocrisis escaleert, overheidsbezuinigingen gepresenteerd worden als onvermijdelijk, ministers
praten over een bankenunie en het bestaan van onder andere de Grieken en Spanjaarden steeds
onzekerder wordt?

Het klinkt misschien als een goed idee: het ESM is simpelweg een “permanente” institutie die de
taken overneemt van het tijdelijke fonds – de Europese Financiële Stabiliteitsfaciliteit (EFSF) – die
in de afgelopen jaren al vaker noodleningen heeft verleend aan eurolanden in nood. Het ESM wordt
gevierd als een teken van Europese solidariteit, maar in de regels die gepaard gaan met het fonds is
gulheid moeilijk te herkennen. Het ‘onderpand’ wat gevraagd wordt voor noodhulp uit het ESM is
gigantisch. Om nog niet te spreken van het totale gebrek aan democratische inspraak in het ESM zelf.

Ten eerste zal elke toekomstige lening uit het ESM verleend worden onder een streng pakket van
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afspraken wat een ‘Memorandum of Understanding’ genoemd wordt. We hebben in Griekenland
gezien wat deze Memorandums zullen inhouden: loonsverlagingen, het afbreken van sociale
voorzieningen en een gedwongen uitverkoop van de nationale economie. Griekenland werd
gedwongen om publieke bezittingen op een massale schaal te verkopen. Telecombedrijven,
internationale vliegvelden, havens, postkantoren, waterwerken, wapenfabrieken en
spoorwegbedrijven worden daar verkocht voor een appel en een ei aan voornamelijk Duitse en
Chinese kopers. En helpt het? De Griekse nachtmerrie lijkt enkel te verergeren nu haar economie nog
verder instort, sociale en politieke spanningen toenemen, fascisme weer in opkomst is en
ziekenhuizen inmiddels onvoldoende middelen hebben om hun patiënten te helpen.

Ten tweede heeft het ESM een clausule ingebouwd, soms ook wel de ‘blackmail clause’ (chantage
clausule) genoemd, die niet alleen de noodhulpontvangers raakt, maar in feite alle potentiële
ontvangers ook. Het ESM verdrag stelt (vrij vertaald) “dat financiële bijstand slechts wordt
toegekend onder voorwaarde, met ingang van 1 maart 2013, van de ratificatie van het TSCG door het
betreffende ESM-lid”. In andere woorden: om ook maar een kans te maken op noodhulp van het ESM
moet een lidstaat het Treaty on Stability, Coordination and Governance in the European and
Monetary Union (TSCG) hebben goedgekeurd. En dit is waar het neoliberalisme haar ware gezicht
laat zien. Aan ons allemaal.

Het TSCG, gelukkig op dit moment nog niet geratificeerd door voldoende lidstaten, zal alle
Europese lidstaten met ‘buitensporige tekorten’ onderwerpen aan een ‘procedure bij buitensporige
tekorten’. De lidstaat komt dan in feite onder het juk van de Europese Commissie. Een buitensporig
tekort betekent momenteel een begrotingstekort groter dan 3 procent. Volgens deze maatstaf hebben
momenteel 24 lidstaten een buitensporig tekort, waaronder Nederland, een tekort dat te verwachten is
ten tijde van crisis. Sterker nog, vanaf eind 2013 zal een nieuwe, strengere grens voor het
begrotingstekort gelden: 0.5 procent.

Dit betekent in feite dat van vrijwel alle lidstaten, inclusief Nederland, de ondemocratisch
verkozen Europese Commissie (EC) het nationale begrotingsbeleid (gedeeltelijk) zal overnemen. Een
‘procedure bij buitensporige tekorten’ betekent dat een gedetailleerd programma van economische
hervormingen, opgesteld door de EC, juridisch bindend zal zijn als een Europese wet. Het niet
uitvoeren van de aanbevelingen van de EC kan leiden tot financiële boetes waarover SP-
fractievoorzitter Emile Roemer de veelbesproken uitspraak “over my dead body” deed.

Er is slechts één manier om als lidstaat met een buitensporig tekort aan de aanbevelingen van de
EC te ontsnappen: als een ‘gekwalificeerde meerderheid’ (ongeveer tweederde) van de eurolanden
tegen deze aanbevelingen stemt. Moeilijk dus. Het toestemmende zwijgen van een eenderde
minderheid van eurolanden zal voldoen om een lidstaat onder het juk van de EC te brengen.

Niet geheel verrassend ontdekte de Corporate Europe Observatory (een NGO die de lobby
praktijken in de EU onderzoekt) dat deze laatste clausule, en in feite het hele TSCG, nauw
overeenkomt met de eerder gepubliceerde wensen van BusinessEurope, een van Europa’s grootste



bedrijfslobby’s.
Hoe desastreus de eisen van de EC kunnen zijn zien we momenteel in Griekenland. Wat ze zouden

betekenen voor Nederland kunnen we lezen in een van de – momenteel nog niet-bindende –
aanbevelingsdocumenten van de EC: een verhoging van de pensioenleeftijd en (vrij vertaald) “in het
bijzonder zou Nederland de arbeidsparticipatie van vrouwen, ouderen en achtergestelde groepen
moeten verbeteren ten einde het totaal aantal arbeidsuren te verhogen”.

Dus, nee, ook al denkt een lidstaat haar ‘buitensporige tekorten’ – voornamelijk gecreëerd door het
socialiseren van de verliezen van private gokkers uit de financiële sector – aan te pakken door het
belasten van rijken, ze zal onder de ESM/TSCG verdragen juridisch gebonden zijn om nationale
problemen op de neoliberale weg van de EC op te lossen. Een weg die Europa nog verder de
recessie in duwt, mensen nog verder de armoede in trekt en de spiraal van bezuinigingen en
werkloosheid voortzet.

Het ironische is dat degenen die dit zelfdestructieve beleid steunen zichzelf ‘pro-Europa’ noemen.
Zie ook:
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Groeiende noord-zuid ongelijkheid sinds euro

Econoom Geert Reuten gaf 22 oktober een presentatie voor Real World Economics
Amsterdam. Een van zijn grafieken vatte het probleem van de eurozone goed samen.

Nationalisme neemt toe in landen als Griekenland, Italië en Spanje en waarschijnlijk is nergens het
euroscepticisme zo groot als in Zuid-Europa (hoewel volgens peilingen zelfs Griekenland liever in
de eurozone blijft). Is hier een economische verklaring voor?

Onderstaande grafiek uit de powerpointpresentatie van Reuten geeft een deel van het
antwoord: vergeleken met het pre-euro decenium 1989-1999 zijn Portugal, Spanje, Ierland, Italië en
Griekenland in het euro-decennium 1999-2010 veel meer schulden aangegaan (om
importoverschotten te betalen) terwijl de sterkere landen Nederland, Finland, België, Duitsland en
Oostenrijk juist meer geld zijn gaan uitlenen (verdiend aan exportoverschotten). Vooral de sterkere
landen uit het noorden profiteren van de euro, concludeert Reuten.

Reuten, econoom aan de UvA en Eerste-Kamerlid voor de SP, begon zijn presentatie met het
argument dat een monetaire unie pas functioneert als voldaan is aan 3 voorwaarden: (1) solidariteit
tussen deelnemende landen, (2) deelnemende landen hebben ongeveer dezelfde
productiviteitsniveaus en (3) de Centrale Bank functioneert als ‘lender of last resort’ voor de private
sector en staten. Aan geen van deze voorwaarden voldoet de EU volgens Reuten, hoewel het beleid
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van de Centrale Bank enigszins aan het veranderen is.
Belangrijk is dat voorwaarde (2) zwaar wordt geschonden, want de productiviteitsverschillen zijn

groot: landen als Duitsland, Nederland, Finland en Belgie hebben grotere productiviteitsniveaus dan
landen als Griekenland, Spanje, Italië, Ierland en Portugal.

Voorheen konden lidstaten nog via een devaluatie van hun eigen munt hun export stimuleren. Sinds
de euro kan dat niet meer, want er is één gemeenschappelijk monetair beleid voor de hele
eurozone. Het resultaat: sinds de euro zijn exportoverschotten van de sterkere landen toegenomen, en
de importoverschotten van de zwakkere landen afgenomen.

Een deel van de oplossing volgens Reuten is een loonsverhoging in ‘Greater Germany’ (de
sterkere landen uit het noorden) wat hun concurrentiepositie zou verslechteren ten gunste van de
zwakkere landen. Duitse economen Flassbeck en Spiecker (2011) pleitten al eerder voor hetzelfde.

Zie ook:
Permalink: https://economielinks.wordpress.com/2012/10/30/groeiende-noord-zuid-ongelijkheid-
sinds-euro/
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Bob Sutcliffe over internationale economische ongelijkheid

Alexander Beunder

Studeerde economie aan Universiteit Utrecht (MSc Economics of Public Policy). Publiceerde over
energieconsumptie in het Journal of Cleaner Production. Schreef eerder voor: kritischestudenten.nl,
globalinfo.nl, roarmag.org, dub.uu.nl en joop.nl. Eigen blog over economie en politiek:
www.economielinks.wordpress.com. Bekijk alle berichten van Alexander Beunder
Permalink: https://economielinks.wordpress.com/2012/10/30/bob-sutcliffe-over-internationale-
economische-ongelijkheid/
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De (euro)crisis in cijfers .doc

Cijfers over de (euro)crisis: kapitaalinjecties, werkloosheid, overheidsschulden, de gezondheid
van Grieken en meer. Zie ook het oorzaken van de (euro)crisis document.
N.B. Al enige tijd wordt dit document niet meer ge-update. Wel plaats ik op Economielinks nog
steeds nieuwe teksten over het onderwerp crisis. Sterker nog; het is één van de belangrijkste
onderwerpen van deze blog. Deze artikels hebben de tag “crisis” en vind je door hier op te klikken.
 

Download document
.

Permalink: https://economielinks.wordpress.com/2012/04/06/de-eurocrisis-in-cijfers/
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Oorzaken van de (euro)crisis en bezuinigingen .doc

De oorzaken van de (euro)crisis. In dit document worden ze verzameld en uitgelegd. Zoals de
huizenbubbels, de ‘Rajan hypothesis’, groeiende inkomensongelijkheid, het Duitse ‘wage
dumping’, de euro, bail-outs van banken, (de)regulering van banken. Zie ook het (euro)crisis in
cijfers document.
N.B. Al enige tijd wordt dit document niet meer ge-update. Wel plaats ik op Economielinks nog
steeds nieuwe teksten over het onderwerp crisis. Sterker nog; het is één van de belangrijkste
onderwerpen van deze blog. Deze artikels hebben de tag “crisis” en vind je door hier op te klikken.
 

Download document
.

Permalink: https://economielinks.wordpress.com/2012/04/03/wat-is-de-oorzaak-van-de-crisis-en-
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https://economielinks.wordpress.com/2012/04/06/de-eurocrisis-in-cijfers/
https://economielinks.wordpress.com/tag/crisis/
https://docs.google.com/document/d/1Qlo-wAfAWeAYqMntyupDf15IaUidecOjto1UHdNzivE/edit
https://economielinks.wordpress.com/2012/04/03/wat-is-de-oorzaak-van-de-crisis-en-de-bezuinigingen/

	Title
	Brexit deel 3: een volksopstand tegen de gevestigde orde?
	Brexit deel 2: de rationele economische motieven van laagopgeleiden ouderen
	Brexit deel 1: de irrationele xenofobie (verklaart niet alles)
	Van Hiroshima tot Bagdad: Westers oorlogsgeweld brengt vrede, is het beeld
	Racisme beschermt kapitalisme, zegt econoom Richard Wolff [Radicale Denkers Over #5]
	Economie leren: waar te beginnen? Een boeken top 3
	Hoe rendabel is het kapitalisme nog?
	Westen blokkeert vluchtelingenstromen die ze zelf creëert [Radicale Denkers Over #4]
	Wantrouw bedrijfsleven in hun wetsvoorstellen, zei Adam Smith [Radicale Denkers Over #3]
	Waarom private equity wint, ook als ze verliest
	Politie ontstond ter bescherming van elite, zegt historicus Sam Mitrani [Radicale Denkers Over #2]
	Liefdadigheid verergert problemen, zei Oscar Wilde [Radicale Denkers Over #1]
	Een eerlijk klimaatverdrag (staat niet op de agenda van het Westen)
	Engeland richting volgende kredietcrisis dankzij bezuinigingen (en Nederland ook?)
	Duitsland (niet Griekenland) ontwricht eurozone, met strafbare handelsoverschotten
	Waarom onze economieën (helaas) groei nodig hebben. Lessen van vroegere economen.
	De economische modellen waarmee de crisis wél voorspeld werd
	‘Marxistische economie omvat inzichten van Keynesianen én neoliberalen’
	Waarom we van jongs af aan werk verafschuwen en naar rijkdom verlangen, volgens econoom Veblen
	Sta eens stil bij Workers’ Memorial Day, omdat per jaar 2,3 miljoen mensen sterven door werk
	Blockupy Frankfurt leidt ons terecht af van de nationale politiek
	Burgers in de bak, banken op hun gemak
	Een uitzonderlijk stabiel klimaat maakte landbouw mogelijk
	Economie, geen tweestromingenstelsel
	Gaza: het economisch belang van tunnels in een gevangeniseconomie
	Economie is meer dan alleen maar technisch vraagstuk zonder morele component
	‘Overheid zet bevolkingsgroepen tegen elkaar op’ – Een interview met Kees van Oosten
	De Jevons Paradox: duurzame technologieën leiden (in een markteconomie) tot méér energieconsumptie
	Verborgen agenda’s achter ontwikkelingshulp (de Wereldbank in Indonesië, 1992-’94)
	Tegen wereldarmoede: ‘immigratie of internationale nivellering’, zegt econoom Milanovic.
	Drie studies over hoe markt en economie je moraal uitschakelt
	Economische films documentaires
	De Parecon Utopie: een alternatief voor markt én staat
	Vakantie-ongelijkheid in Nederland in een grafiek
	Participatiesamenleving geen rechtvaardig alternatief voor publieke voorzieningen, zegt NEF
	Groeiende wens van Nederlanders om vakbonden die “veel hardere politiek voeren” blijkt uit peiling
	Niet kraken, maar sloop is diefstal | Sloop creëert woningnood en hoge huurprijzen
	‘Niet kraken, maar leegstand is diefstal’ | Nederlandse leegstand hoogste van Europa
	Conceptversie EU-VS handelsakkoord: multinationals kunnen overheden aanklagen
	‘Belangen houden aanpak klimaatverandering tegen’, zegt UU professor De Vries
	‘Niet Zuid-Europa maar Duitsland hoofdschuldige in eurocrisis’, stellen 2 Duitse economen
	Spaanse vrouwen kraken leegstaande nieuwbouw om woningnood
	“Nu willen ze de 8-urige werkdag en 40-urige werkweek afpakken” (in de VS)
	Nieuws
	Steden zo gebouwd om autogebruik en consumptie te stimuleren, zegt Rushkoff
	Fiscaal beleid democratieën verschilt weinig van niet-democratieën, toont paper van Mulligan e.a. (2004)
	Vakbonden en NGO’s waarschuwen voor nieuw vrijhandelsakkoord EU-VS
	Neoklassieke economie gebaseerd op onbetrouwbare aannames, zegt marxistische econoom van ISS
	“Geen enkel land in de eurozone zit zo diep in de schulden als Nederland”, meldt Spiegel
	“Schaduwbankieren maakt aanpakken banken onmogelijk”, zegt UvA econoom Fernandez
	Diploma-inflatie en de precarisering van hoger opgeleiden
	Een kortere werkweek (ook voor Nederland)?
	Microfinanciering: een illusie van ontwikkeling
	SNS Reaal genationaliseerd: “winst is privaat, risico’s zijn publiek”
	Wie domineert de planeet? (infographics van TNI)
	Sinds jaren tachtig kleiner deel van totaal inkomen naar arbeid, zegt ILO
	Lager-opgeleiden leven niet alleen korter vanwege “minder gezonde levensstijl”
	Waarom neemt de belastingdruk voor bedrijven af? Econoom Sinn legt het uit.
	Inmiddels al 4.5 biljoen (37% van Europees BNP) naar Europese banken
	Wilden ze in de Sovjet Unie wel zo’n vrije markteconomie? Niet volgens econoom Stiglitz.
	Geef het hoger onderwijs terug aan de 99% (dat kan via deze manieren)
	Zoveel hoger opgeleiden heeft de ‘kenniseconomie’ niet nodig
	Waarom zijn zorguitgaven in de VS en Nederland zo hoog?
	(inkomens)ongelijkheid .doc
	Econome Elinor Ostrom toonde: mensen kunnen collectief bezit ook zonder markt of staat beheren
	“Over my dead body” – het Europees Stabiliteitsmechanisme
	Groeiende noord-zuid ongelijkheid sinds euro
	Bob Sutcliffe over internationale economische ongelijkheid
	De (euro)crisis in cijfers .doc
	Oorzaken van de (euro)crisis en bezuinigingen .doc

