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Over wat de leiders van de rijkste landen van de wereld eind 
juli in Genua precies bespraken, is weinig naar buiten geko
men. Over de protesten tegen de manier waarop zij de rest 
van wereld hun economische politiek opleggen, gelukkig 
veel meer. Genua heeft de traditie van steeds massalere 
demonstraties tegen de onderonsjes van de economische 
wereldelite voortgezet, en daardoor een omslag bereikt. De 
aandacht in de media, en ook de toon die daarbij aangesla
gen werd, verschilde sterk met die na eerdere demonstra
ties. Actievoerders kregen opvallend royaal de gelegenheid 
uit te leggen wat hen bezielt en allerlei commentatoren 
erkenden dat er misschien ook wel enige reden is voor 
onvrede met de wereldorde van de rijke landen. 
Te verwachten valt, dat er de komende tijd veel aandacht 
zal blijven voor de toenemende globalisering, de manier 
waarop hij tot stand komt en de gevolgen ervan. Ook de SP 
zal waar mogelijk discussies hierover stimuleren en er een 
stevige bijdrage aan leveren. Als voorbereiding daarop en 
als hulpmiddel erbij vind je in deze Spanning een portie 
achtergrondinformatie: een aantal feiten die aangeven wat 
er mis is met de globalisering volgens het recept van de 
neo-liberale vrijhandel, en een wat-is-wat-overzicht. De 
gegevens zijn ondere andere ontleent aan het Engelse blad 
The New Internationalist en de website van het VPRO
programma De Nieuwe Wereld: www.dnw.nl. 

Gedwongen 
overproductie moet 
de prijzen laag 
houden 
De structurele aanpassingsprogramma's van 
de Wereldbank en het IMF dwingen veel van 
de armste economieën van de wereld om 
steeds meer basisproducten te exporteren, zo
als metaalertsen, koffie en voedingsgewas
sen. Het gevolg is, dat de prijs voor deze pro
ducten daalt, terwijl de prij s van de goederen 
die de arme landen invoeren, stijgt. Waardoor 
het inkomen van de armste landen stelsel
matig daalt. 
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Ontwikkeling in de exportprijs van de 
basisprodukten 

1995 1996 1997 1998 1999 

Wat is 't ook al weer? 
A Seed: Action for Solidarity, Equality, Environment and Deve
lopment. Mondiaal actienetwerk van jongerengroepen. Opgericht 
in 1991 als reactie op de UNCED-top in Rio de Janeiro. A Seed 
vecht tegen de exploitatie van mens en natuur. 

Bretton Woods: plaatsaanduiding die verwijst naar de oprichting 
in 1944 van twee belangrijke internationale instellingen, het Inter
nationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank, in het ski-oord 
Bretton Woods (VS). 

ATIAC: Association pour une Taxation des Transactions finan
cières pour 1' Ai de au x Citoyens. Van oorsprong Franse organisatie, 
opgericht in 1998, die pleit voor meer publieke controle op inter
nationaal geldverkeer. Attac wil: 1. invoering van een Tobin-tax 
(belastingheffing op internationale valutatransacties), 2. democrati
sche zeggenschap over het nationale kapitaalverkeer, 3. afschaffing 
van belastingprivileges voor bedrijven, 4. effectief hogere belasting 
op kapitaalwinsten . 5. hoofdelijke aansprakelijkheid van aandeel
houders/financiers en bedrijfsbestuurders. 

Cairns-groep: lobbygroep van 15 landbouwnaties die opgericht is 
midden jaren ' 80 om liberalisering van de handel in landbouw
producten te bevorderen, met name binnen de WTO. Deelnemende 
landen: Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, Chili, Colombia, 
Fiji, Filippijnen, Indonesië, Maleisië, Nieuw Zeeland, Paraguay, 
Thailand, Uruguay, en Zuid- Afrika. 

Davos: locatie van het jaarlijkse World Economie Forum, waar de 
fine fleur van economie, politiek en cultuur bij elkaar komen om 
de 'state of the world' te bespreken. 
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aar gaat het kapitaal heen? 
Investeringen vanuit rijke landen in arme landen zijn uiterst 
zeldzaam. Het overgrote deel van de buitenlandse investeringen 
komt terecht in de rijke landen zelf. 

Netto investeringen vanuit het buitenland in 1998 

Ontvangendland bedrag percentage percentage 
totaal wereldbevolking 

jke landen $496 miljard 77,9% 14,8% 

rsnee landen $137miljard 22,5 25,0 
Annelanden $4 miljard 0,6 60,2 

Niet alleen de investeringen, ook de wereldhandel is in 
hoofdzaak een aangelegenheid van de rijke landen. 
De wereldhandel is tussen 1985 en 1998 meer dan 
verdrievoudigd van 1,6 naar 5,4 triljoen dollar. Het aan
deel dat de armste landen erin hebben (waar .11 pro
cent van de wereldbevolking woont), is blijven staan op 
0,2 triljoen dollar en daardoor in percentage gedaald 
van anderhalf naar een half procent van de totale we
reldhandel. 

RT: European Round Table of Industrialists. De ERT, opgericht 
i1 1983, is een forum van 49 Europese industrieleiders dat tot doel 
lrueft de groei en de concurrentiepositie van de Europese economie 
tt bevorderen. De club van mannen vertegenwoordigt ruim drie 
miljoen Europese werknemers en een gezamenlijk vermogen van 
m'n duizend miljard euro. Momenteellobbiet deERT sterk voor 
UJbreiding van de Europese Unie met de landen van Oost-Europa 
·t een markt van 500 miljoen consumenten. 

:TT: General Agreement on Trade and Tariffs. Het GATT-ver
c.ll-ag is ondertekend in 1947 en bedoeld om de internationale han
dlel te reguleren. Het staat bij de anti-globalisten bekend als 'de 
1 eest agressieve uiting van vrije handel op wereldniveau'. In 1994 
werd het ondergebracht in de WTO. 

obal Civil Society: verzamelnaam voor alle niet-gouvernemen-
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Winnaars en verliezers 
Vrijhandel is goed voor iedereen, heet het. De praktijk is anders. 
Hieronder een berekening van het effect dat de vrijhandelsafspraken 
uit de vruguey[P~?e van het GATT-verdrag opleveren. (Jaarlijks, 
vanaf 2002, bedragen in'Jnil1AfdÇ,Q dollars). 

,,,." .<l.!.!i, 

·2,6 
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tele protestorganen die in verzet zijn tegen de economische en 
politieke grootmachten in de wereld. 

G7 /G8: Groep van de 7/8 leidende industrielanden (Canada, VS, 
Frankrijk, Italië, Duitsland, Japan, Verenigd Koninkrijk en het 
'achtste lid' Rusland). De leiders van de G8 vergaderden onlangs 
in Genua. 

IFG: International Forum on Globalization. Wereldwijde alliantie 
van activisten en organisaties die voor het eerst bij elkaar kwam in 
San Francisco in januari 1994 om de krachten van economische 
globalisering te bestrijden. Elk lid steunt de idealen van culturele 
diversiteit, etnische gelijkheid, democratie, een duurzaam milieu 
en internationale samenwerking. De organisatie heeft zich ontwik
keld tot een belangrijke spreekbuis en denktank van de anti-globa
liseringsbeweging. 
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dossier globalisering 

Hoezo concurrentie? 
Vrijhandel betekent concurrentie en dat is uiteindelijk het beste voor iedereen, luidt het neo
liberale credo. Neem de in- en uitvoerbeperkingen weg en laat de markt zijn werk doen, in het 
belang van consumenten en producenten. Maar hoezo concurrentie? Juist als het gaat om 
veel van de basisproducten uit de arme landen, blijkt dat een paar bedrijven de complete 
wereldhandel beheersen. Vijf concerns beheersen 87% van de wereldhandel in bana
nen. Zie tros hiernaast. 

Andere voorbeelden: 78,7 procent van de Engelse koffiemarkt is in handen van 
twee bedrijven: Nestlé en Kraft. Mars en Hershey nemen driekwart van de choco
ladeverkoop in de VS voor hun rekening en Cadbury, Nestlé en Mars doen hetzelf
de in Engeland. 

In veel sectoren geldt dat een klein aantal bedrijven de dienst uitmaken. Cijfers uit 
1997 van het aandeel. dat de 10 grootste bedrijven hebben, geven het volgende beeld, 
waarbij bedacht moet worden dat de concentratietrend zich de laatste jaren versterkt heeft 
voortgezet. 

Marktaandeel per sector van de 10 grootste bedrijven 
die in de sector actief zijn 

Telecommunicatie 

Bestrijdingsmiddelen 

Computers 

Diermedicijnen 

Medicijnen 

86 procent 
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Het geld gaat niet naar de 
o of texti I eider 

Lage lonen en minimale grondstofprijzen moeten de prijzen in 
de winkellaag en de winsten hoog houden. Van een chocolade
reep is 3,9 procent van de winkelprijs bestemd voor de cacao
boer. Bij een spijkerbroek maakt het arbeidsloon 12 procent uit 
van de kosten en de materialen 18. 

IMF: Internationaal Monetair Fonds, opgericht in 1944 om inter
nationale monetaire crises te bezweren. Het IMF is er voor korte 
termijn-maatregelen, de ook in '44 opgerichte Wereldbank voor 
langere termijn-hulp. Veel geuite kritiek op IMF en Wereldbank is 
dat ze in ruil voor kredieten en hulp verregaande eisen stellen aan 
het economische en monetaire beleid van de ontvangende landen, 
uitgaande van neo-liberale concept van de vrijhandel. 

OESO: Organisation for Economie Cooperation and Development 
(Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). 

Praag: locatie van de tumultueus verlopen jaarvergadering van 
IMF en Wereldbank op 26 september 2000. Ongeveer 1000 actie
voerders werden er gearresteerd. 

Aandeel in de wereldproductie van bananen 

tmpo 
I. tnte 
teenties triln riJ. • 

spo ~ 
"'t 1: Pon pro u~ellt 

" b d' . d asten van een tros ananen Ie m e 
winkel drie gulden kost, krijgt de 
boer in Honduras zo'n 15 cent... 

Qatar: locatie van de volgende WTO-ronde (van 9 tot 13 novem
ber 200 l). Volgens de protestbeweging is het een duidelijk zwakte
bod van de WTO om hier te vergaderen, aangezien er in het land 
nauwelijks sprake is van democratie, en er dus ook nauwelijks 
protest mogelijk is. 

SAP's: Structurele AanpassingsProgramma's. Stelsels van hervor
mingseisen waaraan (ontwikkelings)landen dienen te voldoen 
voordat ze financiële hulp kunnen krijgen van IMF of Wereldbank. 
Vaak gericht op het liberaliseren van de handel en het verminderen 
van de uitgaven voor zaken als gezondheidszorg en onderwijs. 

Seattle: stad in het NoordWesten van de VS, in de staat Washing
ton. Was al bekend als thuisbasis van Microsoft en Boeing, en als 
bakermat van de grunge. Wordt langzamerhand synoniem met 'The 
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De gevolgen van 
flitskapitaal-speculatie 
De enorme geldstromen die dagelijks over de wereld flitsen, 
op zoek naar minimale koersverschillen waarmee geld te ver
dienen is, zijn niet aan regels gebonden en hebben ook geen 
last van geografische barrières. Ze vormen daardoor het ultie
me voorbeeld van vrijhandel. 
In 1997 leidde speculatie met de Thaise bath tot de 'Azië
crisis'. Toen enkele jaren later de balans opgemaakt werd, 
bleek hoe groot de gevolgen geweest zijn: 
• In 1996 liet de gezamenlijke kapitaalbalans van Indonesië, 

Korea, Thailand, Maleisië en de Filippijnen een overschot 
zien van 93 miljard dollar. In 1997 was dat omgeslagen in 
een tekort van 105 miljard dollar. 

• In de jaren 1990- 1996 groeide de economie van de Oost
Aziatische landen met gemiddeld zo'n 8 procent. In 1997 
kromp de economie met 5 procent in Zuid-Korea, met 
6 procent in Maleisië, 7 procent in Thailand en 16 procent 
in Indonesië. 

• In Korea daalde het gemiddeld besteedbaar inkomen in 
1997 met bijna 10 procent. 

• Naar schatting 100.000 Thaise studenten verlieten de 
school omdat ze het sterk verhoogde schoolgeld niet langer 
konden betalen. 

Het IMF verlicht de buitenlandse schuld van de 
derde wereldlanden 

Hé, 
niet 

lllattle of Seattle', de mis! ukte WTO-top van december 1999, toen 
5ii.OOO demonstranten erin slaagden het vergaderschema te ontre
p:len. 

liNA-fllosofle: 'There Is No Alternative' (er is geen alternatief). 
A gument dat vaak gebruikt wordt als reactie op de kritiek van de 
~nti-globalisten. De voormalige Britse premier Thatcher introdu
ruerde TINA, die als tegenhanger de TAMA-filosofie kreeg: 'The
iD..Are Many Alternatives' (er zijn veel alternatieven). 

W<lshlngton Consensus: verkorte aanduiding van de ideologie 
de vrije markt is goed voor iedereen'. Vernoemd naar de vierkante 

Wie heeft de macht? 
~, 

OJ? de :m rkt1geldt dät ~ ie hetgeld heeft; de macht bezit. En · 
dat zijó im toenemendé mate de grote wereldwijd opererende 
cq;tc;ems, di een

1 
ec6notnische macht bezitten die gtoter ~s dan 

diê van d:nnplete landen. Hieronder een lijst waarin het bruto 
nation,aal product in 19?7 van een aantallanden opgenomen is 
naa~t'de omzet V<!J1 "'een aantal conGems, ook in '97. Bedragen 
in milJ~den dollat . :~ 
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kilometer in Washington waar IMF, Wereldbank en US Treasury 
gevestigd zijn. 

Wereldbank: net als het IMF opgericht in 1944 als één van de 
Bretton Woods-instellingen, speciaal met het doel op de langere 
termijn de armoede te bestrijden. 

WTO: World Trade Organisation. Ontstaan vanuit de GATT. 
De WTO is in het leven geroepen om handelsrelaties tussen over
heden internationaal te regelen en te bemiddelen in eventuele con
tacten. De WTO is een fervent pleitbezorger van liberalisering van 
de wereldhandel. 
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