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de oorzaken 

De inkomensverschillen in de wereld hangen
samen met de opbrengst per arbeidskracht. Uit-
gaande van het zogenaamde Solow-model kan de
groei van de opbrengst per arbeidskracht ge-
splitst worden in een kapitaalcomponent en een
residu. Dit model blijkt de groei van geïndustria-
liseerde landen over een lange periode goed te
kunnen beschrijven en wordt derhalve als basis
voor dit artikel gebruikt. De afgelopen decennia
is veel onderzoek gedaan naar de determinanten
van dit model: kapitaal, het aantal arbeidskrach-

ten en de rest in de vorm van een residu. Dit re-
sidu bepaalt de effectiviteit van arbeid.

De kapitaalcomponent blijkt maar een klein
deel van de welvaartsverschillen te kunnen ver-
klaren. De kapitaalelasticiteit1 van de opbrengst
per arbeidskracht is ongeveer een derde. Op
grond van vergelijking van de inkomens van de
vijf rijkste landen en de vijf armste landen die
Hall en Jones hebben gemaakt, komt men dan tot
de conclusie dat de kapitaalintensiteit slechts
voor een zesde deel de inkomensverschillen ver-
klaart. Het is het ‘residu van Solow’, de effecti-
viteit van arbeid, dat verantwoordelijk moet zijn
voor het andere deel van de inkomensverschil-
len. Waaruit bestaat dit residu?  

Allereerst gaat het om verschillen in mense-
lijk kapitaal. Hall en Jones hebben berekend dat
verschillen in het aantal jaren dat mensen in een
land scholing genieten bijna een kwart van de in-
komensverschillen verklaren. Maar er zijn nog
meer factoren die het menselijk kapitaal bepa-
len. Het gaat dan bijvoorbeeld om de kwaliteit
van een school, on the job training en de infor-
mele acquisitie van menselijk kapitaal. Een ma-
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nier om dit te onderzoeken is het vergelijken van
het loon dat mensen uit verschillende landen
zouden verdienen als ze op dezelfde arbeids-
markt zouden participeren. Borja heeft dit
onderzocht voor Amerikaanse immigranten van
verschillende nationaliteiten. Anderen komen
op basis van Borja’s gegevens tot de conclusie dat
in totaal een derde van de inkomensverschillen
verklaard kan worden uit verschillen in mense-
lijk kapitaal (Klenow en Rodriguez-Clare).

Coen Teulings meent dat de inkomensver-
schillen op mondiaal niveau vrijwel geheel door
verschillen in educatie verklaard kunnen wor-
den. Men moet er namelijk rekening mee hou-
den dat niet elke arbeidskracht hetzelfde is: er is
geen perfecte substitutie van arbeidskrachten.
Bovendien stelt hij dat er niet alleen een causaal
verband tussen scholing en economische groei
is, maar dat dit causaal verband ook andersom
aanwezig is. Dit is dus een vicieuze cirkel die de
welvaartsverschillen in stand houdt.

Een andere belangrijke oorzaak van de wel-
vaartsverschillen is gelegen in wat Hall en Jones
‘sociale infrastructuur’ noemen. Zij definiëren
dit als instituties die investeringen en productie
bemoedigen boven consumptie en rent-seeking’.
Bij ‘rent-seeking’ gaat het, om het simpel te zeg-
gen, om economische processen die de be-
staande koek anders verdelen en niet de koek
zelf groter maken. De sociale infrastructuur be-
helst onder andere:
> De omgeving waarin private beslissingen ge-

nomen worden: misdaad, burgeroorlog en de
zekerheid dat contracten nageleefd worden
zijn bepalend.

> ‘Rent-seeking’ door de overheid: onteigening
en corruptie kunnen als voorbeeld genoemd
worden.

> Fiscale politiek

Deze instituties worden in wezen bepaald door
de politiek en door de cultuur waarin het poli-
tieke systeem opereert. Het blijkt dat landen
vaak in een vicieuze cirkel zitten wat betreft hun
sociale infrastructuur: ook als gebleken is dat een
bepaald systeem niet deugt blijft het in stand. Dit

is dus een tweede vicieuze cirkel in de welvaarts-
verschillen tussen landen.

Er zijn nog meer institutionele beperkingen
waar het ‘klassieke’ model van Solow geen reke-
ning mee houdt. Zo blijkt dat in een land de be-
sparingen en investeringen bijna perfect zijn ge-
correleerd. Met andere woorden: als er in een
land meer wordt gespaard, dan wordt er ook
meer geïnvesteerd, terwijl je zou verwachten dat
bijna alle besparingen weglekken naar het bui-
tenland. Er zijn verschillende verklaringen voor
deze situatie te bedenken.
> Er bestaan barrières voor de mobiliteit van ka-

pitaal. Verschillen in besparingen en investe-
ringen hangen in deze benadering samen met
verschillen in de opbrengsten van kapitaal.

> Onderliggende kenmerken van een land be-
ïnvloeden zowel de besparingen als de in-
vesteringen. Hoge belastingen reduceren bij-
voorbeeld beide.

> Regeringen hebben een hekel aan grote ver-
schillen tussen besparingen en investeringen.
Deze reflecteren namelijk handelstekorten of
¬overschotten. De regering brengt door haar
eigen besparingen of investeringen te verho-
gen of te verlagen beide voortdurend in ba-
lans.

Dit is dus een derde vicieuze cirkel die de wel-
vaartsverschillen vergroot en die moeilijk te
doorbreken is. 

Een belangrijke institutionele oorzaak van de
welvaartsverschillen wordt verder gevormd door
handelsbelemmeringen in de vorm van import-
heffingen, exportsubsidies, sectorale staatssteun
en patentrechten. Wellicht dat deze elementen
onder de term ‘sociale infrastructuur’ vallen,
maar we willen ze hier apart noemen, omdat het
hier gaat om zaken waar Westerse landen zoals
Nederland en andere eu-landen zelf iets aan
kunnen doen.

Zo komen we op twee belangrijke peilers
waar het westen zich op kan richten zodat zij,
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Foto Meisje werkt op een rijstveld vlakbij Battambang,
Cambodja, 2002 (Mikkel Ostergaard/HH)
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zonder extreme hoeveelheden kapitaal te herver-
delen, de welvaartsverschillen in de wereld kan
verkleinen:
> Human resources en technologische ontwikke-

ling;
> Institutionele handelsbelemmeringen zoals

importheffingen, exportsubsidies, staatssub-
sidie voor bepaalde sectoren van de economie
en patentrechten.

De rest van het essay zal op deze pijlers geënt
zijn en de opstelling van de politiek verantwoor-

delijken zal besproken worden. Hiertoe zal eerst
de internationale arbeidsverdeling worden ge-
analyseerd.

de pingpongbal-economie

Het proces van economische mondialisering
heeft de structuur van de wereldeconomie in de
afgelopen decennia wezenlijk bepaald. Het be-
grip economische mondialisering impliceert een
toename van de verwevenheid van macro-regio-
nale en nationale economieën, die daardoor
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steeds minder op zichzelf functioneren maar in
toenemende mate externe economische relaties
onderhouden. 

Tussen 1945 en 1980 is met name de handel
binnen de oeso-landen (West-Europa, Verenigde
Staten, Australië enzovoorts) toegenomen. Na on-
geveer 1980 is dit patroon doorbroken: globalise-
ring werd steeds meer een zaak van de hele
wereld, met grote delen van Afrika als vergeten
continent. De meest invloedrijke actoren in het
economische mondialiseringsproces zijn de zoge-
naamde multinationale ondernemingen. Deze
bedrijven opereren op wereldwijde schaal, zowel
wat betreft de locatie van hun productieproces als
wat betreft hun marktpenetratie. De productie-
processen van dergelijke ondernemingen hebben
een aantal kenmerken die van invloed zijn op de
internationale arbeidsverhouding. Allereerst heb-
ben multinationale ondernemingen hun produc-
tieproces opgesplitst en geografisch gezien ver
weg van elkaar geplaatst. In de praktijk gaat het er
vaak om dat Research- and Development (r&d)-
activiteiten en de daadwerkelijke assemblage- en
marketing-activiteiten van een onderneming in
verschillende delen van de wereld plaatsvinden.
Deze ontwikkeling is synchroon met de economi-
sche theorie van Ricardo: de verschillende acti-
viteiten kunnen het beste daar plaatsvinden waar
de comparatieve kostenvoordelen zo gunstig mo-
gelijk zijn om een zo hoog mogelijk niveau van ef-
ficiëntie te bereiken. Arbeidsintensieve onderde-
len van het productieproces kunnen zodoende het
beste daar plaatsvinden in gebieden die een com-
paratief kostenvoordeel hebben in arbeidsinten-
sieve activiteiten (bijvoorbeeld door de aanwezig-
heid van goedkope, relatief laaggeschoolde en
grote hoeveelheden arbeidskrachten), terwijl voor
kapitaalintensieve of kennisintensieve onderde-
len geldt dat deze het meest efficiënt kunnen wor-
den ondergebracht in gebieden die een compara-
tief kostenvoordeel voor dergelijke activiteiten
kennen.

Onder invloed van de economische mondiali-
sering is er een internationale arbeidsverdeling
ontstaan waarin enkele algemene patronen te
ontdekken zijn: 

> laagwaardige activiteiten met een arbeidsin-
tensief karakter zijn in zogenaamde lage-lo-
nenlanden terecht gekomen, die daardoor een
groei van hun economieën hebben gekend.
Dit zijn met name landen in Latijns-Amerika
en (de armere landen) in Azië.

> De productie van kennis- en kapitaalinten-
sieve goederen en diensten met een hoog-
waardiger karakter vindt daarentegen juist
plaats in het Westen (Noord-Amerika, West-
Europa en Japan), maar ook in landen als Sin-
gapore en Taiwan.

> r&d activiteiten en marketingactiviteiten
vinden nog altijd voornamelijk plaats in het
Westen.

> Het management van veel multinationale
ondernemingen is in Westerse landen geble-
ven.

Hoewel het arbitrair is en misschien niet zo ge-
nuanceerd, onderscheiden we hier dus vier di-
mensies van arbeidsverdeling:
1. arbeidsintensieve productie;
2. arbeidsextensieve productie;
3. r&d/marketing;
4. management.

Een land als Nederland richt zich voornamelijk
op arbeidsextensieve productie (Hewlett-
Packard, Dow), r&d/marketing en management
(Philips, Ahold).

Het moge duidelijk zijn dat tussen arbeidsin-
tensieve en arbeidsextensieve productie ener-
zijds en management anderzijds een zekere af-
hankelijkheidsrelatie bestaat ten gunste van de
laatste dimensie. Het management controleert
en coördineert immers de activiteiten die in lan-
den met veel arbeidsintensieve en arbeidsexten-
sieve productie plaatsvinden. Het traject r&d =>
productie => marketing willen we hier aandui-
den met ‘de pingpongbal-economie’. In een
Westers land wordt een concept bedacht en op
een testmarkt uitgeprobeerd. ‘Lage-lonenlanden’
worden vervolgens met de productie belast,
maar de marketing voor de veelal Westerse
markt vindt weer plaats in een ‘hoge-lonenland’.
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De rijke landen leggen zich dus toe op die fasen
in het ontwikkelingsproces van een product die
de hoogste toegevoegde waarde opleveren en de
lage-lonenlanden zijn en blijven de sigaar. We-
derom hebben we een vicieuze cirkel ontdekt die
bepalend is voor de welvaartsverschillen.

Fragmentarisering van productieprocessen is
in het voordeel van landen met veel r&d-, mar-
keting- en managementactiviteiten. Verschil-
lende stappen in het productieproces hebben
verschillende toegevoegde waarden. De kennis-
intensivering van de economie kan bijdragen
aan de bevrijding uit deze onrechtvaardige posi-
tie van de landen die nu nog aan het kortste eind
trekken in de pingpong-economie. Een opval-
lend verschijnsel binnen de internationale ar-
beidsverdeling is het feit dat veruit de meeste
multinationale ondernemingen hun oorsprong
vinden in de Westerse wereld en dat het mana-
gement nog steeds daar gevoerd wordt. Bangla-
desh is weliswaar zeer concurrerend op de tex-
tielmarkt, maar is niet in staat zijn eigen merk te
voeren. Dit moet veranderen. Doorbreking van
deze vicieuze cirkel is mogelijk. In het verleden
is gebleken dat landen die zich voorheen toeleg-
den op laagwaardige arbeidsintensieve produc-
tie van goederen en diensten zich nu bezig hou-
den met hoogwaardige kapitaal- en kennisinten-
sieve goederen en diensten. Dit transformatie-
proces van lage-lonenland naar hoge-lonenland
willen we hier aanduiden met ‘upgrading’ of
‘verbetering’ van een economie. Het gaat er daar-
bij om dat de effectiviteit van arbeid wordt ver-
groot. Dit is dus een andere bron van economi-
sche groei dan het benutten van de comparatieve
voordelen.

de notenkraker-economie

De geschetste internationale arbeidsverdeling
kan, zoals gesteld, verklaard worden door de ver-
schillen in comparatieve kostenvoordelen van
landen. Het Westen heeft een comparatief
kostenvoordeel in de productie van hoog-
waardige goederen en diensten door zijn goed
geschoolde arbeidsmarkt en het innovatief kli-

maat, terwijl lage-lonenlanden een comparatief
kostenvoordeel hebben in hun goedkope ar-
beidskrachten. Specialisatie kan leiden tot groei.

Maar er is een andere manier om een econo-
mie vooruit te krijgen. Economische groei kan
zoals gezegd ook ontstaan door de ontwikkeling
van de effectiviteit van arbeid. Paul Romer heeft
beargumenteerd dat dit uit de economie zelf kan
komen (endogeen), maar de groeivoet van de ef-
fectiviteit van arbeid kan ook exogeen verhoogd
worden, door ingrepen van buiten de economie.
Bijvoorbeeld door de overheid. Hiervoor werd
geanalyseerd dat de effectiviteit van arbeid
voornamelijk bepaald wordt door de factoren
human capital (scholing) en sociale infrastruc-
tuur. Als deze twee factoren verbeterd worden
kunnen landen ontsnappen aan de zogenaamde
‘poverty traps’: hun comparatieve voordeel (lage
lonen) houdt hen niet langer gevangen in ar-
moede. 

Hieraan kunnen ze ontsnappen door hun
comparatieve voordeel aan te passen. Rigoureus
breken met Ricardiaanse specialisatie kan echter
ook een bedreiging inhouden. Dit zou betekenen
dat er niets meer overblijft in de achtergestelde
landen. Specialisatie leidt er toe dat landen in elk
geval ‘iets’ kunnen doen. Globalisering als zoda-
nig moet dan ook niet af worden gewezen. Hoe-
wel nog altijd 1,2 miljard mensen rond moeten
komen van minder dan één dollar per dag, is dit
aantal de afgelopen twintig jaar met 200 miljoen
gedaald.

Het alternatief van globalisering is protectio-
nisme. Gebleken is dat de gevolgen van protectie
(juist voor de arme landen!) desastreus kunnen
zijn. Ten behoeve van een geforceerde opbouw
van de eigen industrie werd in Tanzania na 1967
invoercontrole ingesteld. Door de inefficiënte al-
locatie stegen de voorraden. Rond 1980 daalde
het bbp (bruto binnenlands product) en waren er
tekorten in de winkels, maar de voorraden ble-
ven stijgen. Bedrijven konden namelijk niet de
juiste mix van inputs invoeren en hoopten op
complementaire inputs in de toekomst. Door de
schaarste was een prijsbeheersings- en rantsoe-
neringssysteem nodig. De stadsbevolking werd
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hierdoor bevoordeeld. Dit had twee effecten: de
inputs in de industrie stegen zonder dat de pro-
ductie steeg en een boer op het platteland was er
niet meer zeker van dat hij zijn geld kon beste-
den. Aangezien ook de landbouwprijzen vast la-
gen gingen boeren minder produceren. Er ont-
stond een neerwaartse spiraal. In bijna alle lan-
den waar rond deze tijd een politiek van protec-
tie werd gevoerd is dit desastreus verlopen. In
sommige gevallen kan protectie positief uitpak-
ken, maar voor westerse landen is het geen optie.
Omdat we ons in dit essay richten op wat het
Westen kan doen, zullen we stil staan bij het po-
sitief beïnvloeden van het proces van globalise-
ring. 

Momenteel zijn er landen die zich halver-
wege het proces bevinden dat we ‘upgrading’ van
de economie genoemd hebben. Deze landen,
waarvan Thailand en Maleisië als voorbeelden
genoemd kunnen worden, zijn erin geslaagd
hun technologisch niveau te verbeteren
waardoor ze niet meer als lage-lonenland be-
stempeld kunnen worden. Anderzijds hebben ze
nog niet het technologisch niveau van Taiwan en
Singapore kunnen bereiken. Deze landen be-
schikken dus niet over uitgesproken compara-
tieve kostenvoordelen, wat een gevaar voor hun
investeringsaantrekkelijkheid en dus hun ont-
wikkeling kan betekenen. In dit geval wordt ook
wel gesproken van notenkraker-economie: de
landen (de noten) worden door lage-lonenlan-
den (zoals Indonesië en Vietnam) en door hoog-
waardige economieën (aan de andere zijde van
de notenkraker) bedreigd in hun ontwikkeling,
waardoor er barsten kunnen ontstaan in hun
ontwikkelingsproces. Er is dus veel aan gelegen
het verbeteringsproces van economieën te ver-
snellen. 

De steeds weer terugkerende demonstraties
van anti- of anders-globalisten bij bijvoorbeeld
de G8-top hebben laten zien dat lang niet ieder-
een positief staat tegenover de invloed van het
mondialiseringsproces op de internationale ar-
beidsverdeling. Terecht wijzen de betogers op
forse onevenwichtigheden in het globaliserings-
proces, die ook vanuit sociaal-democratisch per-

spectief reden tot zorg zijn. We hebben deze
hierboven beschreven in de vorm van vier vi-
cieuze cirkels:
> De relatie tussen besparingen en investerin-

gen in een land is ongeveer één op één;
> Een slechte sociale infrastructuur houdt zich-

zelf in stand;
> Tussen scholing en groei is een causaal ver-

band, maar het omgekeerde is ook het geval;
> De internationale arbeidsverdeling werkt in

het voordeel van de rijke landen.

Doorbreking van deze cirkels is essentieel voor
het verkleinen van welvaartsverschillen. Aange-
zien de kapitaalcomponent slechts een klein deel
van de welvaartsverschillen kan verklaren en de
sociale infrastructuur grotendeels samenhangt
met de binnenlands-politieke situatie in landen,
blijven de laatste twee punten over als onder-
werp van westerse politiek. Concreet betekent
dit dat de politiek zich moet richten op human ca-
pital, technologische ontwikkeling en institutio-
nele handelsbelemmeringen zoals staatssubsi-
dies voor bepaalde sectoren van de economie.

het antwoord van het westen 

De welvarende landen in de wereld moeten er
ten eerste voor zorgen dat het menselijk kapitaal
en de technologische ontwikkeling van achterge-
stelde landen wordt verbeterd. Ten tweede moe-
ten zij ernst maken met het wegwerken van in-
stitutionele belemmeringen: binnenlandse
staatssteun, importheffingen, exportsubsidies
en in sommige gevallen ook patentrechten. Wij
zijn gesterkt in deze overtuiging door de analyse
van de arbeidsverdeling.

Graag willen we hier nog iets dieper ingaan
op de factor van het menselijk kapitaal. Vroeger
was kapitaal in de vorm van geld het participatie-
middel voor de onderklasse. Door nieuwe econo-
mische ontwikkelingen, waardoor de beschik-
king over goede informatie- en communicatie-
middelen steeds belangrijker wordt, kan het be-
lang van de factor kapitaal wel eens minder groot
zijn geworden, ten gunste van de factor ‘kennis’.
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Maar persoonlijke kenniscapaciteit is begrensd
per persoon en in tegenstelling tot het feit dat de
productiecapaciteit door kapitaal vergroot kon
worden in een zuiver industriële maatschappij
en door de aanwinst van land in een zuiver agra-
rische maatschappij, is de grens in persoonlijke
kenniscapaciteit niet te verruimen door een
staat. Aan de andere kant neemt de kansgelijk-
heid toe: welvaart is niet meer overerfelijk. Kapi-
taal gaat één op één van vader op zoon over; bij
kennis gebeurt dit in mindere mate. Maar: als ie-
dereen rijk genoeg is om te studeren betekent dit
nog niet dat iedereen kán studeren.

Het bovenstaande leidt tot de paradoxale con-
statering dat ‘kennis’ als determinant van wel-
vaart zowel een kans als een bedreiging in zich
heeft: het is moeilijk te verspreiden, maar er kan
wel veel succes mee behaald worden. Vast staat
dat het verschil tussen rijk en arm niet meer en-
kel met geld is op te lossen. De huidige wel-
vaartsverschillen zijn niet op te lossen met geld
teneinde de situatie te veranderen, wel als
smeermiddel voor gelijke uitkomsten van onver-
anderbare ongelijke processen. Het volgende
moet opgemerkt worden over die ongelijke pro-
cessen, voordat wij verder ingaan op het wegne-
men van de belemmeringen voor kennisver-
spreiding. De nieuwe economische ontwikkelin-
gen op het gebied van informatie en communi-
catie leiden tot meer mogelijkheden voor specia-
lisatie: de pingpongbal kan namelijk sneller
heen en weer geslagen worden. Denk aan het in
het begin gelanceerde concept van de pingpong-
economie: een Westers land bedenkt een con-
cept (r&d), een lage-lonenland produceert dit en
de marketing en het management komen weer
voor rekening van het Westerse land, waardoor
de meeste toegevoegde waarde daar neerslaat.
Een versnelling van dit proces behelst het vol-
gende: wij bedenken een concept en de volgende
ochtend kan het in Azië geproduceerd worden in
plaats van over drie weken. Er zitten twee kanten
aan een dergelijke versnelling:
> Een negatieve kant: het welvarende Westerse

land behoudt het monopolie op de informatie
(in de vorm van patenten bijvoorbeeld).

> Een positieve kant: de achtergestelde landen
kunnen meer produceren.

het voorbeeld taiwan

Het is dus zaak om de negatieve kanten van het
verbeterings- (versnellings- of upgrading-) pro-
ces te ondervangen zodat de pingpongbal niet al-
leen sneller heen en weer wordt geslagen, maar
ook voor verbetering zorgt van de economie van
het meest achtergestelde land. Een dergelijk pro-
ces moet immers wel als positief ervaren wor-
den. De ontwikkeling van Taiwan is hiervan een
goed voorbeeld dat ons sterkt in de overtuiging
dat hierin een oplossing ligt voor de achterstand
van landen. Men moet zich niet primair ten doel
stellen de huidige economische relaties te door-
breken of te veranderen. Dit lukt namelijk niet
en bovendien wordt achtergestelde landen de
mogelijkheid geboden om in ieder geval ‘iets’ te
doen. Als het verbeteringsproces op gang komt,
kunnen zij door de spin-off effecten hun achter-
stand inlopen. Een dergelijke ontwikkeling kan
sneller gaan dan de ontwikkeling die landen
hebben meegemaakt naar een (laagwaardige) in-
dustriële maatschappij, want een patent is mak-
kelijker te verplaatsen dan een fabriek.

Maar dan moet er wel iets veranderen aan de
institutionele beperkingen. Bijvoorbeeld door
patenten minder lang geldig te laten zijn. Het ri-
sico hiervan is dat bedrijven niet meer investe-
ren in r&d. Dit verlies kan men voor lief nemen
als men bedenkt dat een hele nieuwe generatie
wetenschappers aangeboord kan worden als lan-
den zich excessief gaan ontwikkelen. Beter is het
misschien wanneer de Verenigde Naties paten-
ten zou opkopen en ze ter beschikking stelt aan
noodlijdende landen. Patentering moet dus niet
alleen ter discussie gesteld worden als het om le-
ven of dood gaat, zoals bij de recente conferentie
van de World Trade Organisation ¬ terecht ¬

is gebeurd bij de patenten op o.a. medicijnen
tegen aids. Erkend moet worden dat patenten er
ook toe bijdragen dat landen in een vicieuze
cirkel opwaarts terecht komen, of, bij gebrek
daaraan, neerwaarts.
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Ook de belasting op goodwill en royalties die-
nen te worden verlaagd. Dan kan ‘human capital’
zich beter verplaatsen tussen landen. Het gaat
hier opnieuw om patenten, maar bijvoorbeeld
ook om een belangrijk netwerk dat op deze ma-
nier goedkoper in handen kan komen van een
ander land. Nederland valt in dit opzicht weinig
te verwijten, maar andere Westerse landen moe-
ten hier nog veel ambities stellen.

Een andere oplossing voor het tekort aan
menselijk kapitaal luidt in slogan-vorm: Erasmus-
beurzen voor Ethiopiërs. Gebroken moet worden
met het beleid dat een braindrain in relatief
kansarme landen veroorzaakt. In India worden
weliswaar callcenters van Amerikaanse bedrijven
gevestigd, maar tegelijkertijd romen Ameri-
kaanse bedrijven de markt van hoger opgeleidde
werknemers af door ze naar de Verenigde Staten
te halen. India heeft  profijt van haar ontwikke-
ling als ‘back office to the world’. De schattingen
van de inkomsten die India met een dergelijke
functie in potentie kan genereren lopen uiteen
van zeventien miljard tot één biljoen dollar per
jaar. De verwachtingen van de kostenreducties
die Amerikaanse bedrijven met deze outsourcing
van hun back office activiteiten kunnen bereiken
zijn echter even spectaculair: het zou gaan om
kostenreducties tot vijfentwintig procent. Wel-
vaartsverschillen worden dus niet spectaculair
overbrugd als de braindrain niet wordt omge-
keerd.   

Zeker niet als de braindrain de huidige pro-
porties aanneemt. De komst van migranten naar
Europa leidt tot herverdeling in de vorm van ‘re-
mittances’, de overmakingen van migranten naar
hun land van herkomst. De omvang van deze in-
komensoverdrachten werd halverwege de jaren
negentig door het Internationaal Monetair
Fonds (imf) berekend op vijfenzestig miljard
dollar. Dat is meer dan alles wat er wereldwijd
aan officiële ontwikkelingshulp wordt gegeven. 

Aan de andere kant staat het feit dat migratie
het meest voorkomt onder de relatief beter opge-
leiden. Een kwart van de hoger opgeleide Ghane-
zen woont in een oeso-land. Jamaica moet vijf
doktoren opleiden om er één in eigen land te

kunnen vast houden. In Grenada vertrekken 21
van de 22 opgeleidde artsen naar het buitenland.
Sub-Sahara-Afrika verloor tussen 1960 en 1987
dertig procent van zijn opgeleide bevolking. Als
migratie een dergelijke omvang krijgt, zijn ‘re-
mittances’ zelden in staat het negatieve effect
hiervan ongedaan te maken. Bovendien sturen
hoger opgeleiden, omdat ze in mindere mate
verwachten ooit weer terug te gaan, ook minder
geld naar huis. Westerse landen moeten zich ac-
tief inzetten voor de scholing van mensen uit
minder ontwikkelde landen en stimuleren dat
deze personen hun kennis in het land van her-
komst inzetten. Japan werd een economische
grootmacht door zich de technologie uit de Vere-
nigde Staten eigen te maken. De ontwikkeling
van digitale wegen kan een dergelijk proces al-
leen maar versnellen. Het hangt er dus van af hoe
dergelijke wegen worden ingezet.

Naast deze focus op menselijk kapitaal en
technologische ontwikkeling wordt het hoog tijd
dat de rijke landen serieus werk maken van het
afschaffen van de door hen opgeworpen handels-
belemmeringen. Niet alleen vanwege overwe-
gingen van rechtvaardigheid, maar ook omdat
Adam Smith zich zou omdraaien in zijn graf als
hij de huidige situatie onder ogen kreeg. Begin
november publiceerde de Wereldbank een rap-
port waarin gesteld werd dat het wegnemen van
de handelsbelemmeringen de ontwikkelingslan-
den jaarlijks vijfhonderd miljard dollar kan ople-
veren. Joseph Francois van de Erasmus Univer-
siteit Rotterdam becijfert alleen al de inkomens-
voordelen van de nieuwe handelsronde van
Doha (Qatar) op negentig tot honderd miljard
dollar.

handelsbelemmeringen en de wto

‘Ik heb in Zimbabwe en Zambia gezien wat de ge-
volgen zijn als Nederlands gesubsidieerd melk-
poeder op de markt komt. De mensen kiezen
voor het goedkoopste product en de lokale boe-
ren worden uit de markt gedrukt,’ aldus Gerard
Doornbos, voorzitter van de Land- en Tuinbouw-
organisatie Nederland in het Financieele Dagblad.
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Het gaat hier over de exportsubsidies voor de
landbouw. In 2006 zullen deze in de Europese
Unie nog altijd 21 procent van de productprijs
bedragen. In de oeso-landen betalen de consu-
menten één miljard dollar per dag aan land-
bouwsubsidies, terwijl per jaar slechts 45 miljard
dollar aan ontwikkelingslanden wordt gegeven.
Hoewel ook de Verenigde Staten veel kritiek heb-
ben op het Europese landbouwbeleid, ontkomen
zij er niet aan de hand in eigen boezem te steken.
De subsidie in Europa is al jarenlang constant op
zo’n vijfduizend dollar per boerderij, terwijl deze
in de Verenigde Staten explosief gegroeid is tot
bijna vijftienduizend dollar per boerderij in
2000. Ook Japan subsidieert de eigen landbouw.  

De Franse handelsminister François Huwart
heeft op de meest recente wto-top gesteld dat
agendering van afschaffing van Europese export-
steun voor de landbouw een breekpunt zal zijn
in de onderhandelingen. Door de Franse verkie-
zingskoorts zijn er uiteindelijk toen geen be-
langrijke concessies gedaan op dit punt. De uit-
eindelijke tekst die geaccordeerd werd door de
conferentiegangers kan geïnterpreteerd worden
als: eigenlijk zou de landbouwsteun afgeschaft
moeten worden, maar het hoeft niet per se. Een
gemiste kans. Hopelijk kan de uitbreiding van de
Europese Unie en de enorme kosten die dit met
zich mee gaat brengen bij ongewijzigd land-
bouwbeleid ervoor zorgen dat de Europese Unie
zich anders gaat opstellen in deze kwestie. De
voorstellen van de eu-landbouwcommissaris
zijn wat dit betreft interessant, maar niet af-
doende.

‘De Amerikanen dumpen hun rijst in Ghana.
Voor boeren in noord-Ghana heeft het geen zin
om nog rijst te verbouwen. De gevolgen uiten
zich in bodemerosie, droogte, ziekte en honger,’
aldus een Ghanese afgevaardigde op de wto-
conferentie in Qatar. Hij wijst haarfijn op het
tweede probleem dat besproken werd in Qatar.
De Verenigde Staten beschermen hun eigen
markt met een anti-dumpingsbeleid. Een goed
voorbeeld is de bescherming van de Ameri-
kaanse staalindustrie. De Amerikanen zelf daar-
entegen brengen tegen dumpingprijzen hun ei-

gen producten op de buitenlandse markt. Ook
Nederlandse bedrijven als Corus en Philips
ondervinden hiervan hinder. De Amerikaanse
handelsdelegatie heeft in Qatar niets toegezegd
op dit punt.

De ontwikkelingslanden kregen wel de toe-
zegging dat afspraken die reeds in 1994 in Mar-
rakech (Marokko) gemaakt zijn worden geïmple-
menteerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de ta-
riefmuren voor textiel. Met name de Verenigde
Staten en Portugal weigeren hun markten te ope-
nen voor textiel uit ontwikkelingslanden. De
vraag is hoeveel waarde gehecht moet worden
aan dergelijke toezeggingen, als deze keer op
keer niet na worden gekomen. Geconcludeerd
kan worden dat er wel iets is gebeurd in Qatar.
Het gaat dan bijvoorbeeld ook om de afspraak dat
arme landen voortaan goedkope toegang kun-
nen krijgen tot medicijnen tegen aids, hiv, tbc en
malaria, hoewel het verdrag over handels gerela-
teerde intellectuele eigendomsrechten (Trips)
niet wordt aangepast. Onderdeel van deze over-
eenkomst is dat landen tot 2016 de tijd hebben
om hun octrooirecht op orde te krijgen. Bepaalde
landen mét een octrooirecht mogen bij nationale
gezondheidscrises nog tot 2006 afwijken van het
Trips-verdrag. Maar zoals gezegd: het huidige pa-
tentrecht draagt bij aan een steeds minder ge-
lijke welvaartsverdeling en deze ontwikkeling
zal zich voortzetten. Ook de andere determinan-
ten van deze ontwikkeling die in dit essay zijn
geschetst blijven voortbestaan. Gelukkig zijn de
landen, sinds de mislukking destijds van de top
in Seattle, in ieder geval weer met elkaar aan het
praten in wto-verband. 

vicieuze cirkels doorbreken

We begonnen dit essay met het stellen van de
vraag hoe het komt dat welvaart internationaal
zo scheef is verdeeld. Uit de economische analyse
blijkt dat de belangrijkste oorzaken hiervan de
verschillen in human capital en sociale infrastruc-
tuur zijn. Deze verschillen worden in stand ge-
houden door vicieuze cirkels, dus het is belang-
rijk deze actief te doorbreken. Het rijke Westen
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dient zich in te zetten voor een betere spreiding
van ‘human capital’. Dit is effectiever dan het
herverdelen van kapitaal.

Het instrumentarium dat zij hierbij tot haar
beschikking heeft is het minder lang geldig ver-
klaren van patentrechten of het opkopen van pa-
tentrechten door de Verenigde Naties. Ook het
verlagen van de belasting op royalties en good-
will en het ter beschikking stellen van studie-
beurzen voor mensen uit ontwikkelingslanden
kan soelaas bieden. Verder wordt het hoog tijd
dat Europa, Amerika en Japan stoppen met het
subsidiëren van de eigen landbouw. De invoer-

rechten die de Westerse landen heffen vormen
nog steeds een grote institutionele belemmering
voor gelijke kansen op de wereldmarkt.

Hopelijk praten de afgevaardigden bij de vol-
gende bijeenkomst van de wto ook over de be-
dreigingen en oplossingen die in deze bijdrage
aan de discussie over internationale ongelijk-
heid zijn besproken. En hopelijk doen ze dat niet
alleen als een koopman in domineesvermom-
ming, maar uit de oprechte overtuiging dat een
ongelijke welvaartsverdeling eenvoudigweg on-
ethisch is.
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Noten

1. De kapitaalelasticiteit is in dit
geval de mate waarin kapitaal
van invloed is op de opbrengst
per arbeidskracht.
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