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Leve de globalisering is het eerste standaardwerk
dat fundamenteel het doemdenken van de anti-
globaliseringsbeweging weerlegt, de discussie
over globalisering in een veel minder somber
daglicht plaatst en een heus alternatief aanbiedt.’
Dat belooft leesplezier. Aanleiding voor Norber-
g’s optimisme vormt de gedachte dat globalise-
ring in feite neerkomt op de mondiale versprei-
ding van het kapitalistische systeem, dat door
hem zeer positief wordt beoordeeld. 

Hij omschrijft het ‘kapitalisme’ als ‘de liberale
markteconomie, met zijn vrije concurrentie die
gebaseerd is op het recht je eigendom te gebrui-
ken, op de vrijheid om te onderhandelen en
overeenkomsten te sluiten en om een zaak op te
starten […] de individuele vrijheid in de econo-
mie’ (p.16), en ziet in dit systeem de wortel van al
het goede: de mondiale daling in kindersterfte,
honger en analfabetisme; en de stijging in le-
vensverwachting, democratisch gehalte en le-
vensstandaard, het is allemaal direct te danken
aaan de verspreiding van het kapitalisme, ofwel
globalisering. 

Deze gedachte vormt het vertrekpunt van

waaruit Norberg in een stevig tempo een groot
aantal onderwerpen uit het globaliseringsdebat
behandelt: internationale handel, frictiewerk-
loosheid, arbeidsmobiliteit, de welvaartskloof,
protectionisme, subsidiëring, de schuldenval,
patentrechten, sociale en ecologische dumping,
internationale kapitaalstromen en meer. En pas-
sent doceert hij de grondslagen van de economi-
sche theorie. Steeds staat Norberg pal voor het
door hem gedefinieerde kapitalisme en betoogt
hij dat overheidsingrijpen afbreuk doet aan de
effectiviteit van de markt, en dus vermeden
moet worden. 

�
Bewijsvoering

De achterflap belooft dat Norberg ‘de mythes die
de antiglobalisten […] al enkele jaren de wereld
insturen’ aan de hand van ‘harde feiten’ in zijn
boek tot ‘emotionele kreten’ zal herleiden. Deze
belofte legt een zekere druk op de bewijsvoe-
ring, en daar zal ik dan ook iets verder op ingaan.
In de eerste plaats wordt een reeks aan andere
publicaties ontleende grafieken gebruikt om de
hoofdstelling van het boek te onderbouwen. Een
aantal grafieken die mondiale trends in wel-
vaarts- en welzijnsstijgingen over lange perio-
des tonen worden daarbij gepresenteerd naast
een aantal grafieken die de correlatie tussen
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deze variabelen en de economische vrijheid van
staten anno nu verbeelden. 

Deze opstelling is hoogst suggestief, maar
vormt natuurlijk geen bewijs voor de hoofdstel-
ling dat ‘economische vrijheid’ de aanjager is van
deze trends –je kunt er ook op wijzen dat de
mondiale verlenging van de levensduur parallel
liep met de vergroting van de mondiale produc-
tie van cola, en dat mensen die in staten wonen
waar meer cola gedronken wordt gemiddeld lan-
ger leven: over de heilzame werking van cola
zeggen zulke correlaties uiteraard niets. 

De verklaringen die Norberg voor deze sta-
tistische correlaties op macroniveau geeft spelen
zich steeds op microniveau af en zijn maar
moeilijk te toetsen filosofische, of zelfs onver-
kapt ideologische beweringen. Bijvoorbeeld: ‘In
het welvarende deel van de wereld bestaat het
kapitalisme al een paar honderd jaar in de een of
andere vorm. Daarom heet dit deel van de
wereld juist ‘welvarend’, omdat het kapitalisme
mensen de vrijheid en de motivatie geeft om
dingen te scheppen, wat voorspoed met zich
meebrengt’ (p. 56). Op deze manier laat zich al-
les wel verklaren.

Andere onderbouwing voor zijn betoog vindt
Norberg in een grote hoeveelheid voorbeelden
uit de praktijk. Hoewel het voor de lezer ondoen-
lijk is om de accuratesse waarmee Norberg al
deze geschiedenissen beschrijft, en de juistheid
van de lessen die hij er uit trekt, na te gaan,
ondermijnt ook hier een gebrek aan empirische
precisie en analytische systematiek de overtui-
gingskracht van zijn bewijsvoering. De voor-
beelden lijken lukraak in de wereldgeschiedenis
te zijn verzameld, en ook wat erover wordt ge-
meld klinkt vaak ad hoc, eenzijdig en onvolledig
in de oren (danken bijvoorbeeld Japan en Tai-
wan hun huidige voorspoed aan hun liberale eco-
nomische beleid?). 

De positie van landen in de wereldeconomie
wordt steeds verklaard vanuit het gevoerde eco-
nomische beleid, terwijl er weinig aandacht is
voor de effecten van internationale ontwikkelin-
gen op de economieën van de behandelde lan-
den. Dat hoeft ook niet, zou Norberg zeggen,

want ook als andere landen geen liberaal beleid
voeren is het voordelig om dit zelf wel te doen
(p. 112). Maar helemaal consequent is hij hierin
toch ook weer niet. 

Zo stelt hij eerst in een slim en geestig be-
toog, in lijn met deze gedachte, dat dumping van
door de Amerikaanse overheid gesubsidieerde
producten op de Zweedse markt in feite erop
neerkomt ‘dat de Amerikaanse overheid de
Zweedse consumenten subsidieert. Daar zouden
de Zweden juist dankbaar voor moeten zijn –
terwijl ze zich tegelijk wel moeten verbazen over
de vreemde kronkels in het Amerikaanse beleid.’
(p. 116). Maar hij oordeelt over dumping van
door de EU gesubsidieerde landbouwproducten
in derde wereldlanden ineens veel minder posi-
tief. Dit behandelt hij zelfs onder de kop ‘De
schande van de blanke’. ‘De EU gebruikt export-
subsidies om de overschotten op de wereld-
markt te dumpen, en daar kunnen arme landen
helemaal niet mee concurreren. Dat betekent
dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid niet
alleen de boeren uit de Derde Wereld belet om
hun producten aan ons te verkopen, maar ze
worden ook nog eens uit de markt geprijsd in
hun eigen land.’(p. 146).

Kennelijk erkent ook Norberg dat het ‘subsi-
diëren van consumenten’ door derden dus wel
nadelige gevolgen kan hebben voor de economi-
sche ontwikkeling van landen.
De invalshoeken zijn vaak slim gekozen in het
kader van het betoog, maar doen soms weinig
recht aan de manier waarop ontwikkelingen
werkelijk plaatsvinden en hebben gevonden.
Norberg stelt bijvoorbeeld dat ‘groei’ goed is
voor het milieu en voor een gelijkere verdeling
van welvaart. 

Hij wijst daarbij op positieve correlaties tus-
sen deze verschijnselen en de hoogte van het
BNP (wat overigens voor wat betreft het milieu
niet blijkt uit de grafiek die hij erbij presenteert,
want dat ‘vervuiling per eenheid BNP’ daalt bij
groei van het BNP betekent uiteraard nog niet
dat daarmee ook de totale vervuiling daalt bij
groei van het BNP: men moet de eerste variabele
immers met de tweede vermenigvuldigen om
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op de totale vervuiling uit te komen) en rede-
neert dat een verhoogde economische productie
de middelen heeft geleverd om deze ontwikke-
lingen mogelijk te maken. Hij heeft daar natuur-
lijk gelijk in, maar de suggestie dat groei min of
meer automatisch tot een beter milieu of tot een
gelijkere welvaartverdeling leidt is vals. Er moe-
ten mensen zijn die verschijnselen als milieu-
verslechtering of ongelijkheid als probleem def-
iniëren en op de politieke agenda zetten om
deze middelen ook daadwerkelijk voor de be-
strijding daarvan aan te wenden –mensen die
‘emotionele kreten’ slaken, zogezegd.

�
Blinde vlek

Dat de onderbouwing hapert betekent echter
niet dat er geen wijsheid in Norberg’s betoog te
vinden is, of dat zijn centrale stelling geheel de
plank mis slaat. Waar het globaliseringsdebat
vooral om ‘solidariteit’ lijkt te draaien, merkt
Norberg terecht op dat de koek verdiend moet
worden voordat hij kan worden verdeeld. Waar
voor veel antiglobalisten ‘economie’ als syno-
niem voor roof, uitbuiting en bedrog geldt, wijst
Norberg er terecht op dat handel en arbeidsde-
ling juist productieve krachten zijn, die een cru-
ciale plaats innemen in de ontwikkeling en
handhaving van de welvaart van de wereld. Hij
heeft er bovendien gelijk in dat het enige heil
voor de arme landen valt te verwachten van een
verdere integratie van de wereldsamenleving.

Maar een serieuze blinde vlek in het boek is
de politiek. In de eerste plaats gaat het daarbij om
de rol en functie van staten in de huidige wereld.
Wat staten hun burgers te bieden hebben qua fy-
sieke veiligheid, sociaal vangnet, onderwijs etc.,
en de relevantie daarvan voor hun economisch
handelen wordt in het boek nauwelijks opge-
merkt. Dit gebrek aan visie op de rol van staten
en staatsbeleid komt onder andere naar voren in
Norbergs pleidooi voor vrije mondiale mobiliteit
van arbeid. Het klinkt natuurlijk sympathiek om
de grenzen te willen opheffen, maar het is een
onrealistisch (en daardoor ook enigszins gratuit)
voorstel. Staten, en zeker moderne verzorgings-

staten, bestaan uit meer dan door ‘kaartenma-
kers’ (p. 9) getrokken grenzen, en mensen zijn
niet alleen maar ‘arbeiders’. 

In de handelstheorie mogen staatsgrenzen
enkel als belemmeringen gelden, maar dat bete-
kent nog niet dat ze in praktische zin in de hui-
dige wereld gemist kunnen worden. 
In de tweede plaats schenkt het boek weinig aan-
dacht aan de politieke aspecten van handel, en
de verafhankelijking die handel en specialisatie
met zich mee kunnen brengen. Op ongelijke
onderhandelingsposities wordt in het boek niet
ingegaan. Ook politiek-strategische aspecten
van arbeidsdeling worden niet genoemd: dat
een staat met betrekking tot voeding zelfvoor-
zienend wil zijn is in de economische theorie
misschien hoogst irrationeel, maar in de oor-
logskunde juist hoogst rationeel. En niet alleen
in oorlogstijd kunnen economische banden
knellen: denk bijvoorbeeld aan de oliecrises.

De politieke kanten van economisch hande-
len komen in het betoog dus niet erg uit de verf.
Aan vrijhandel wordt zelfs een aantal democrati-
sche kwaliteiten toegeschreven. Norberg lijkt
onder democratie vooral keuzevrijheid in de
supermarkt te verstaan. Zo schrijft hij ‘[het ligt
voor de hand] dat invloedrijke mensen –mensen
die beslissingen moeten nemen, politici– bewe-
ren dat ‘wij’ (d.w.z. zij) aan macht inboeten door
de globalisering. Ze hebben namelijk een deel
van hun macht moeten afstaan aan ons, gewone
burgers’ (p. 13). Wij komen er kennelijk wel uit
samen met de ondernemers, zonder de hinder-
lijke tussenkomst van politici. Buiten het feit dat
zo’n ‘one-dollar-one-vote’ systeem met democra-
tie weinig te maken heeft lijkt mij dat Norberg,
in economische termen, meer aandacht voor
marktfalen had mogen hebben. 

Kortom, in Leve de globalisering wordt een
halve waarheid verkondigd. Wij, ‘gewone men-
sen’ en ‘de scheppers van onze voorspoed’ zullen
niet altijd hetzelfde willen, en beide groepen
hebben veel te danken aan staten en politici.
Daarom: leve de globalisering, ook die van de-
mocratische politieke structuren!
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