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Misverstanden ovèr handel 
De laatste keer dat ik in de Verenigde Staten was moest ik op h~t vliegveld van 
Washington mijn koffer openen. Een speurhond van de douane had namelijk geroken 
dat er 'landbouwproducten' in zaten. Dat klopte: twee in Nederland gekochte appels die 
geproduceerd waren in Zuid-Afrika. Het antwoord al min of meer vermoedend, vroeg ik 
aan de dame van de douane waar deze regel voor diende. Ze zei dat het verboden was 
omdat anders besmettelijke ziektes Amerika zouden binnen kunnen komen. 
Bovendien, zo voegde ze er aan toe, zou het slecht voor Amerika .zijn als oneerlijke 
concurrentie uit het buitenland de Amerikaanse landbouw kapot zou maken. 
Uiteindelijk heb ik mijn appels vóór het douanehokje opgegeten. 

DOOR THIJS VAN STEvENINeK 

We hebben het hier over een wijdverbreide denkfout, die vooral leeft onder politici. Een voor
beeld van de laatste categorie was onze staatssecretaris voor buitenlandse handel Gerrit Ybema, 
maar hij is lang niet de enige. Economen noemen dit het mercantilisme l de gedachte dat importe
ren altijd slecht is en exporteren is altijd goed. Iedere doctoraal student economie weet (of zou 
moeten 'weten) dat dit andersom is. Het doel van exporteren is om geld te verdienen om importen 
te betalen.2 Je exporteert waar je relatief goed in bent (een comparatief voordeel in heeft), en je 
importeert waar je niet zo goed in bent. 

Mercantilisme 
De EU wordt -terecht- vaak verweten dat zij haar landbouw overmatig beschermt. Dit brengt 

hoge kosten met zich mee voor de consument en voor de belastingbetaler. Bovendien is het slecht 
voor het. milieu en ontneemt het de boeren in de Derde Wereld kansen hun agrarische producten te 
exporteren. Het gaat hier overigens om goederen waar deze landen een comparatief voordeel in 
hebben, die ze d~s efficiënter kunnen produceren. Of dat nou komt door hun superieure technolo
gische kennis, of door hun betere transportverbindingen, door hun gunstiger nat.uurlijke omstan
digheden (zoals een beter klimaat), of door hun' lagere lonen. Of een combinatie hiervan natuurlijk. 
De mercantilistische denkfout gaat hier dus niet op. 
Económen vallen van de ene verbazing in de andere bij het aanhoren van het taalgebruik bij inter
nationale handelsonderhandelingen. Land A ziet het openen van zijn grenzen voor producten van 
land B als een 'concessie' en eist in ruil daarvoor concessies van land B. Regelmatig valt daarbij de 
term level playing field . Maar handel heeft zijn bestaan nu eenmaal te danken aan het ontbreken 
van een level playing field . Als Nederland echt prijs zou stellen op gelijke handelsomstandigheden 
zou Schiphol moeten worden afgebroken, en zouden we een grote dam in de Nieuwe Waterweg 
moeten aanleggen. . 
De Franse econoom Frédéric Bastiat, die twee eeuwen geleden leefde, is beroemd geworden door 
het schrijven van een essay waarin hij het parlement vraagt de Franse kaarsenindustrie te bescher
men tegen oneerlijke concurrentie van een niet-Franse producent. Van de zon wel te verstaan, 
omdat die immers elke dag voor niets' werkt en dus zijn product veel goedkoper kan aanbieden. 
Daarmee stoot hij eerlijke en hard werkende ambachtslieden het brood uit de mond en daarom zou 
de staat mensen moeten verplichten overdag de luiken voor de ramen te sluiten en kaarsen te 
kopen:' Teneinde mercantilisten te bespotten, heeft hij verder ook eens aanbevolen schepen die goe
deren tussen Engeland en Frankrijk vervoerden midden in het Kanaal tot zinken te brengen. 
Zodoende zou iedereen kunnen exporteren zonder dat iemand iets hoefde te importeren. 

Protectionisme 
De Amerikanen geven minder steun aan hun landbouw dan de Europeanen. Maar ze maken dat 

meer dan 'goed' door hun steun aan twee andere bedrijfstakken waarin de Derde Wereldlanden een 
comparatief voordeel hebben: katoen en staal. Deze wordt gegeven ten koste van hun nationale 
belang. Immers, de verloren gegane welvaart van hun consumenten en belastingbetalers is groter 
dan de 'winst' van hun producenten. 
In het geval van katoen zijn vooral de boeren in West Afrika het slachtoffer van de . subsidies en de 
daaruit resulterende overproductie. De Amerikaanse katoe'nboeren ontvangen US$ 4 miljard per jaar 
aan subsidie.3 De Europeanen doen dit overigens ook, met nog hogere bedragen per ton. Maar de VS 
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is de grootste katoenexporte~r ter wereld en 
zijn protectionisme richt dus meer schade aan. 
Ongeveer 25.000 Amerikaanse boeren profite
ren hiervan, gemiddeld dus US$ 160.000 per 
boer. De hieruit voortvloeiende overproductie 
heeft tot een daling van de wereldmarktprijzen 
geleid. De International Cotton Advisory 
Council stelt dat het afschaffen van alle subsi
dies wereldwijd zou resulteren in een wereld
marktprijsstIjging van 25%. 

Bij staal spelen min of meer dezelfde proble
men.4 ' De Amerikaanse staalindustrie is al 
sinds jaar en dag door importbarrières afge
schermd van buitenlandse concurrentie, maar 
dit protectionisme heeft een langzame aftake
ling niet kunnen tegenhouden. Doel is hier het 
behoud van arbeidsplaatsen, waaraan echter 
steeds minder behoefte is. Technologische 
vooruitgang - de motor van elke economische 
groei - heeft er namelijk voor gezorgd dan 
voor elke geproduceerde ton staal steeds min
der arbeiders nodig zijn. 
Ook hier ging het (tijdelijke) behoud van 
banen ten koste ·van consumenten en 
belastingbetalers. Berekeningen hebben lat~n 
zien dat de kosten sinds 1969 voor 
Amerikaanse consumenten van het protectio
nisme in de staalindustrie zo'n US$ 150 mil
jard hebben bedragen. Hier kwam in dezelfde 
periode nog zo'n US$ 23 miljard aan subsidies 
uit hogere belastingen bovenop. Het aantal 
hierdoor behouden gebleven banen bedroeg 
165.000: dit was meer dan een miljoen dollar 
per arbeidsplaats. En dan gaat het alleen om 
banen in de staalindustrie zelf. Een andere stu
die wees uit dat een tarief van 20% een krappe 
9.000 banen in de staal zou behouden, maar 
elders in staal consumerende bedrijven zo'n 
74.000 banen kosten. 

Productiviteitsstijging 
Voor de Amerikaan'se katoen en staal geldt 

dus eigenlijk precies hetzelfde als voor de 
Europese landbouw: de afscherming van de 
markten is efficiënt noch rechtvaardig. De 
Washington Consensus, het recept voor ont
Wikkeling dat wordt toegeschreven aan het 
IMF, de Wereldbank en de Amerikaanse federa-

Noten: 

Ie regering, heeft veel kritiek ontvangen. Hij 
,bevat te veel aandacht voor snelle privatise
ring en deregulering van markten voor collec
tieve goederen, zonder aandacht voor het 
opbouwen van de juiste instituties en te veel 
aandacht voor liberalisering van kapitaalmark
ten zonder dat het 'flitskapitaaJ' aan banden 
wordt gelegd.5 De liberalisatie van handel 
maakt ook deel uit van de Washington 
Consensus en staat niet aan serieuze kritiek 
bloot, wel aan die van veel antiglobalisten. Nog 
te veel arme landen houden hun grenzen 
gesloten voor buitenlandse producten en dien
sten. Maar wat geldt voor Bolivia, Ghana en 
Indonesië geldt natuurlijk ook voor de VS zelf: 
Practice . what rou preach! 

De conclusie is Simpel: bepaalde bedrijfstak
ken horen ·in de VS en Europa niet meer thuis, 
omdat de kosten (voor ongeschoolde arbeid) te 
hoog zijn en/of de productiviteitsgroei te laag. 
Dit werd in de jaren '70 en '80 al duidelijk 
voor de scheepsbouw en nu voor de landbouw, 
staal en textiel. Dit betekent overigens niet dat 
de hele industrie moet verdwijnen. 'Niche 
markten' zullen altijd blijven bestaan: de luxe 
jachten in de scheepsbouw en de verfijnde 
groenten en fruit in de landbouw. Maar de rest 
moet afgestoten worden naar de lage Ionenlan
den in Derde Wereld. 
Handel speelt hier dezelfde rol als technologi
sche vooruitgang. Beide zorgen voor grotere 
welvaart, maar ·ook voor overgangsregelingen. 
De grootste vrees die een voedingsbodem 
heeft geboden aan protectionisme is dat hier
door op lange termijn de werkloosheid stijgen. 
Dit is echter zeer onwaarschijnlijk, banen in de 
dienstensectoren zullen in de plaats komen 
voor de weggevallen banen in de industrie. 
Hogere productiviteit zal, anders dan op de 
korte termijn, nooit de oorzaak zijn van de uit
stoot van arbeid. Anders zou, gezien de enor
me productiviteitsstijgingen sinds de 
Indus'triële Revolutie, al het werk ter wereld 
kunnen worden gedaan door slechts een 
handjevol arbeiders. 

De auteur is econoom en redacteur van Idee. 

1. Van merchant (koopman). Deze gedachtegang deed vooral 9pgang in de 16" en 17" eeuw, en stelde dat de 
welvaart van een land afhing van de ho~veelheid edelmetalen (goud en zilver) die het via handelscontacten 
binnen kreeg. Niet alleen de geneeskunde had zijn charlatans en chirurgijns. 

2. Net zoals voor rationele mensen het uiteindelijke doel van productie consumeren is, en niet andersom. 
3. NRC Handelsblad, 31 januari 2003. 
4. Het volgende voorbeeld is ontleend aan een van de beste boeken over globalisering dat ik ken, Open 

World:/ The truth about globalisation, door Philippe Legrain, Uitgeverij Abacus, 2002 . 
5. Zie 'Globalisation and its critics - a survey of globalisation' , The Economist, 29 september. 2001. 


