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Voorwoord
De wereld verandert momenteel ontzettend snel. Onder druk van de ongekend
diepe mondiale recessie lijken de economische en geopolitieke wetmatigheden van
de afgelopen decennia in snel tempo verouderd. Landen hebben elkaar nodig om
weer uit de huidige economische malaise te geraken. Tegelijkertijd blijven zij
uitermate waakzaam voor wat betreft de effecten van internationale afspraken op
de eigen belangen en positie. Maar de huidige problemen zijn dermate groot, dat
de oplossing ervan haar mondiale schaduwen ver vooruit werpt. Het moge duidelijk
zijn dat we ons in termen van globalisering op meerdere terreinen op een kruispunt
bevinden. In deze themastudie werpen wij onze blik - meer nog dan in onze
economische Visie op 2010 en verder - op de toekomst en vragen ons af in welk
krachtenveld de economische en politieke wereldorde aan het veranderen is.
Op het vlak van de wereldhandel hebben we een extreem turbulent jaar achter de
rug. De welhaast ongebreidelde wereldhandelsgroei die bijna een halve eeuw
standhield, kwam een jaar geleden in slechts enkele maanden tijd ruw tot stilstand
en sloeg om in een ongekend snelle en omvangrijke krimp. De herstelvooruitzichten
op dit vlak zijn uiteraard van cruciaal belang voor de economische vooruitzichten
van een handelende natie als Nederland. Nu al zien we enig herstel van de
internationale handel en dat zal naar onze verwachting de komende maanden
doorzetten. Maar verder vooruit doemen grote risico’s op, niet in de laatste plaats
de zorgwekkende trend van toenemend protectionisme. Wij verwachten dan ook
geen terugkeer van de groeiende en bloeiende wereldhandel zoals we die de
laatste decennia hebben gezien.
De handelsliberalisering van de afgelopen decennia heeft ons veel goeds, maar ook
de nodige hoofdbrekens bezorgd. Groepen landen en individuele landen hebben
op de verregaand geliberaliseerde wereldmarkt grote onderlinge schuldposities
kunnen opbouwen. Deze mondiale onevenwichtigheden, die voortvloeiden uit
grote betalingsbalansonevenwichtigheden, stonden zelfs aan de wieg van de
huidige financiële en economische crisis. Treffend is de constatering dat de
opkomende wereld het afgelopen decennium een handelsoverschot noteerde en
de geïndustrialiseerde wereld juist een handelstekort, waarmee de opkomende
wereld dus feitelijk het handelstekort van de industrielanden financierde. Wat was
er aan de hand dat rijke landen jarenlang leenden van de opkomende wereld? En
hoe hiermee om te gaan naar de toekomst toe? Wij zien een gezamenlijke aanpak
van deze onevenwichtigheden in zowel de tekort- als de overschotlanden als de
enige duurzame oplossing.
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Wij zien nog een belangrijke trend in de wereldhandelspatronen die duidt op een
wezenlijke verandering voor de toekomst. Dat is de trend dat de opkomende
wereld inmiddels de helft van de wereldhandel voor haar rekening neemt en dus in
termen van internationale handel al net zo belangrijk is als de geïndustrialiseerde
wereld. Aangezien de politieke en economische machtsverhoudingen onlosmakelijk
met elkaar verbonden zijn rijst de vraag wat dit gaat betekenen voor het mondiale
politieke toneel. Wij zien hier een structurele aanpassing van de mondiale
machtsverhoudingen die recht doet aan de economische trends van de afgelopen
jaren. Met een grotere stem derhalve voor de opkomende wereld, ten koste van het
politieke gewicht van de industrielanden.
Wij zien een politiek-economische wereldorde die sterk aan het veranderen is.
Veranderingen bieden zoals altijd veel kansen en dat alleen al mag u als
ondernemer optimistisch stemmen. Samen met onze economische Visie op 2010 en
verder geeft deze themastudie u een geïntegreerde kijk op de politiek-economische
toekomst zoals wij die als Rabobank zien. Ik wil u veel leesplezier wensen, maar
boven alles een succesvol, gezond en gelukkig 2010.

Piet Moerland
voorzitter raad van bestuur
Rabobank Nederland
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Wereldhandel
Allard Bruinshoofd

Bloeiende wereldhandel een zekerheid?
Van begin jaren negentig tot aan de vooravond van de val van de Amerikaanse
zakenbank Lehman Brothers in september 2008 bedroeg de groei van het
wereldhandelsvolume gemiddeld genomen 7,1% jaar-op-jaar. Van 2004 tot en met
2007 - jaren van economische opgang en hoogconjunctuur - lag dat groeitempo
zelfs nog iets hoger op 9,0% jaar-op-jaar. Uitbundige handelsgroei dus, maar toch
allerminst abnormaal, afgezet tegen vergelijkbare periodes van economische
opgang en hoogconjunctuur gedurende de afgelopen decennia. Eind jaren
negentig en aan het begin van de 21e eeuw was het handelsvolume bijvoorbeeld
net zo sterk of sterker boven het trendniveau uitgestegen als in de jaren vooraf
gaand aan de huidige financiële en economische crisis (zie figuur 1). De vele krediet
gevoede bubbels - mede mogelijk gemaakt door financiële liberalisering en
innovaties - lijken daarmee de wereldhandel dus niet tot ongebruikelijke hoogte te
hebben opgedreven. Nee, voortschrijdende internationale economische integratie
maakte groeiende en bloeiende wereldhandel de afgelopen decennia een aan
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid.
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Tegelijkertijd groeide de wereldeconomie in de genoemde tijdvakken met ‘slechts’
3½%, respectievelijk 5% jaar-op-jaar. De ‘handelscontent van het BBP’, of
internationale economische integratie  - het wereldhandelsvolume als fractie van
het BBP - nam daarmee fors toe. Ook dat is niets nieuws, maar zien we al zolang als
we deze cijfers verzamelen, namelijk vanaf begin jaren zeventig, met een versnelling
vanaf begin jaren tachtig. In totaal zagen we de internationale economische
integratie stijgen van 8½% in 1971 tot 27% in 2008 (zie figuur 2).
Tot welk niveau kan de internationale economische integratie toenemen? Op enig
moment ligt zij op een dermate hoog niveau dat er verzadiging optreedt, waarbij
het tempo van de internationale handelsgroei afneemt en in de pas gaat lopen met
de mondiale BBP-groei. En aangezien zo’n overgang op enig moment in de
toekomst - geleidelijk dan wel abrupt - onvermijdelijk zou zijn, vormt dan de
huidige wereldhandelsrecessie misschien de breuk van deze trend?

De handelsdrive
Adam Smith schreef al in 1776 dat de specialisatie van het productieproces wordt
beperkt door de omvang van de markt.1 Neemt de omvang van de markt toe, dan
wordt het voor individuen interessanter om zich te specialiseren op slechts een zeer
gering deel van het totale productiepalet. Via ruilhandel kan vervolgens toch het
gewenste pakket aan goederen en diensten worden geconsumeerd, terwijl de
specialisatie een efficiencywinst teweegbrengt die de totale productiviteit van de
economie verhoogt.2 Ofwel, neemt de omvang van de markt toe - door
economische groei en/of de integratie van opkomende economieën - dan schept
dat mogelijkheden voor schaalvoordelen, productiviteitswinsten en met als
neveneffect een toename van de handel.
Adam Smith had het slechter kunnen voorspellen, want van eind jaren vijftig tot
begin jaren negentig is de groei van het wereld-BBP veruit de belangrijkste factor

Figuur 1:1:
Wereldhandelsvolume
Figuur
Wereldhandelsvolume

Figuur
Wereldhandel
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gebleken van de wereldhandelsgroei.3 Zo kan economische groei dus een zichzelf
in stand houdend vliegwiel in gang zetten dat de wereldhandel steeds verder
aanzwengelt. Dat vliegwiel werkt volgens Adam Smith via voortschrijdende
specialisatie in de productieketens en heeft (ten minste) twee effecten. In de eerste
plaats worden delen van een eindproduct in steeds meer verschillende landen
vervaardigd. Dat geldt voor goederen,4 maar in toenemende mate ook voor
diensten.5 Taakspecialisatie staat centraal, waarbij de taken die tezamen een product
samenstellen elk in de daartoe meest gespecialiseerde landen plaatsvinden. Dat
leidt onherroepelijk tot extra handelsstromen, omdat niet enkel eindproducten
meer worden verhandeld (zoals in figuur 3), maar in toenemende mate ook halffa
brikaten, onderdelen, ondersteunende diensten en grondstoffen (zoals in figuur 4).
Een tweede en afgeleide effect is dat goederen steeds vaker in een land worden
ingevoerd om na een (soms zeer geringe) bewerking weer te worden doorvervoerd
naar een volgende schakel in de productieketen. Dit leidt uiteraard tot een explosie
in de gemeten wereldhandel, omdat hetzelfde eindproduct nu verschillende malen
in de constructiefase over de grens wordt vervoerd. Als reflectie hiervan zien we
mondiaal het belang toenemen van de handel in goederen en diensten die na
slechts zeer geringe bewerkingen weer worden uitgevoerd. In Nederland beslaat de
waarde van deze zogenaamde wederuitvoer inmiddels bijna de helft van onze
totale uitvoer (zie figuur 5). Mondiaal bezien heeft het toenemende belang van de
wederuitvoer de trendmatige wereldhandelsgroei opgeblazen met zo’n 15%.6

Een drive die steeds minder werd geremd
De wereldhandelsgroei werd sinds de Tweede Wereldoorlog naast deze onder
liggende drijvende krachten ook gesteund door de gestage ontmanteling van
allerlei handelsbarrières en de voorafgaande krimp in de jaren dertig. In die zin kon
de wereldhandel dus ook nog een stuk ‘inhaalgroei’ boeken.

Figuur 4: Internationale productieketens

Figuur
3: Handel
in eindgoederen
Figuur
3: Handel
in eindgoederen
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Handelsbarrières zijn er in vele soorten en maten. In de eerste plaats kennen we de
handelsbarrières die ontstaan door verschillen in regelgeving tussen landen - al dan
niet met die intentie in het leven geroepen - en handelsrestricties in de vorm van
impliciete of expliciete invoerbelasting of -beperking. Ongeveer een kwart van de
naoorlogse wereldhandelsgroei kan op het conto worden geschreven van de
gestage afname van dit soort handelsbarrières.7
Ook de kosten van het internationaal verplaatsen van goederen en diensten vormen
een handelsbarrière. Zelfs in de 21e eeuw komt het belang van internationale
transportkosten en het tijdsverlies als gevolg van transport nog neer op het
equivalent van een 21% invoertarief.8 Dit ondanks het gegeven dat handelen de
laatste halve eeuw wel heel veel makkelijker en goedkoper is geworden.9
Voor een deel zijn lagere transportkosten een logisch gevolg van het feit dat
producten steeds minder zwaar zijn geworden in verhouding tot hun toegevoegde
waarde. Denk bijvoorbeeld aan consumentenelektronica. De transportkosten als
fractie van de waarde van het product (in handelsjargon de ad valorem
transportkosten) nemen dan per definitie af. Maar ook per ton-kilometer zijn de
transporttarieven enorm gedaald sinds de Tweede Wereldoorlog, zie bijvoorbeeld
figuur 6 voor de kosten van transport door de lucht.
Transporttijd vormt ook een deel van de transportkosten. Vooral als we het hebben
over steeds complexere productieketens met toenemende wederzijdse
afhankelijkheid tussen de schakels, neemt de economische waarde van
transportsnelheid en -stiptheid toe. De opkomst van de luchtvaart heeft daar
uiteraard in grote mate aan bijgedragen, doordat meer van economisch rendabel
vervoer door de lucht gebruik kan worden gemaakt. Maar ook de introductie van
containervervoer op steeds snellere schepen heeft een grote rol gespeeld. Stiptheid
neemt verder toe door steeds ‘slimmere’ logistieke afhandeling.

Figuur
Nederlandse
uitvoerwaarde
Figuur 5:5:
Nederlandse
uitvoerwaarde

Figuur
Mondiale
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Figuur 6:6:
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Wie trok er aan de noodrem?
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst, zo
blijkt ook van toepassing op de wereldhandelsgroei. Want ondanks de prachtige
prestaties van de laatste decennia daalde in november 2008 het wereldhandels
volume met 7½% ten opzichte van oktober. In december 2008 volgde een daling
van 3¼% en in januari 2009 nog eens 7%. In drie maanden tijd nam het wereld
handelsvolume af met bijna één vijfde (zie figuur 7). Wat was er aan de hand? De val
van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers en de hoogspanning in het
financiële systeem die daar op volgde, creëerde voor het wereldhandelsvolume een
desastreuze samenloop van omstandigheden. Een korte reconstructie.
De plotselinge angst voor een zware recessie met zelfs de mogelijkheid dat deze
zou uitgroeien tot een jarenlange depressie zorgde ervoor dat consumenten
wereldwijd grote aankopen gingen uitstellen. En dan vooral daar waar die aankopen
voordien voor een flink stuk met schuld werden gefinancierd, bijvoorbeeld
duurzame consumptiegoederen als auto’s. Dezelfde angst leidde bij bedrijven tot
een stevige afname van de investeringsbereidheid, zowel in fysieke capaciteit als
ook in voorraden. In complexe en internationaal nauw verweven productieketens
gaat voorraadafbouw bijna per definitie gepaard met een forse handelsuitval.
Doordat de voorraadafbouw door de hele productieketen heen plaatsvond, zagen
we bovendien de totale industriële productie wereldwijd met schrikbarende
percentages terugvallen (zie figuur 8).
De toch al broze investeringsbereidheid van bedrijven werd nog verder in het slop
gedrukt door plotselinge kredietkrapte, of in ieder geval de perceptie daarvan.
Bedrijven hebben de investeringen waarschijnlijk deels op een lager pitje gezet om
zo de financiële middelen vrij te spelen die markten en banken veel minder dan
voorheen ter beschikking zouden willen stellen voor de financiering van werk
kapitaal. Ook in het verleden gingen strengere kredieteisen van banken al op vrij
korte termijn gepaard met flinke negatieve effecten op de reële economie.10
Rabobank heeft onderzocht wat het verband kan zijn geweest van kredietbeperking

Figuur 8:8:Industriële
productie
Figuur
Industriële
productie

Figuur 7:7:
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- via de voorraadvorming - op de wereldhandelsimplosie van eind 2008 en begin
2009.11 Er lijkt een behoorlijke handelsbeperkende werking uit te gaan van
scherpere kredieteisen. Enige voorzichtigheid blijft bij deze conclusie overigens wel
op zijn plaats. Het blijft namelijk lastig om kredietkrapte (een geringer aanbod van
krediet) als oorzaak van de dalende wereldhandel te onderscheiden van een lagere
kredietvraag als gevolg van de enorme productieterugval, die op zijn beurt weer
zou zijn gevoed door de gitzwarte economische vooruitzichten.12
Ook protectionisme kwam al snel om de hoek kijken. Onderzoekers van de
Wereldbank constateren dat veel landen al tussen oktober 2008 en februari 2009
hun heil zochten in economische steunmaatregelen met handelsbeperkende
trekjes.13 Depressieangst, kredietkrapte en protectionisme: bij elkaar een
levensgevaarlijke cocktail voor de wereldhandel.

Waar zit het gaspedaal?
Hoewel het voor de overlevering bijzonder interessant is om te kijken naar de
oorzaken van de plotselinge implosie van de wereldhandel, zijn de meest relevante
vragen op dit moment toch vooral vooruitkijkend. Wanneer keert de wereldhandels
groei terug? En hoe krachtig zal het herstel dan zijn? Anders gezegd: zijn de hier
boven besproken factoren die bijdroegen aan de wereldhandelsimplosie tijdelijk of
van meer blijvende aard? We lopen ze op deze eigenschap nog even langs.
De collectieve voorraadafbouw heeft in sterke mate bijgedragen aan de vrije val van
de wereldhandel. Het is voor productie- en handelsherstel voldoende dat de
voorraadafbouw stopt of zelfs maar afneemt. In ieder geval dat laatste lijkt op het
moment van schrijven al het geval (zie figuur 9). Dit kan de komende kwartalen een
sterke, maar slechts tijdelijke impuls geven aan het wereldhandelsvolume. Onder de
veronderstelling dat de voorraadafbouw sterker was dan op basis van een lagere
eindvraag kan worden verklaard, ligt het zelfs voor de hand dat een stuk voorraad
wederopbouw tijdelijk nog een extra groei-impuls kan geven aan de wereldhandel.

Figuur
Oordeel
voorraden
gereed product
Figuur9: 9:
Oordeel
voorraden
gereedindustrie
product industrie
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Aangezien de groei van de wereldeconomie in het verleden de belangrijkste
groeimotor van de wereldhandel is geweest, is een aanzienlijk deel van de
wereldhandelsdip toe te schrijven aan de economische krimp en daarmee volgens
de huidige vooruitzichten lastiger om op korte termijn in te lopen. Vooral als we
kijken naar het productieverlies in de OECD-landen als gevolg van de huidige diepe
recessie, moeten we constateren dat herstel een tijdrovende zaak zal worden.
Waarschijnlijk duurt het nog tot 2012 voordat de economische activiteit in de OECD
weer volledig terug is op het niveau van voor de recessie. Op die basis duurt het
dan ook nog jaren voordat we volledig herstel van de OECD-bijdrage aan het
wereldhandelsvolume mogen verwachten.
De angst voor economische rampspoed heeft overheden geprikkeld om
maatregelen te treffen die vooral de eigen economie moesten beschermen, met
meer dan eens handelsbeperkende bijwerkingen. Dergelijke maatregelen lopen
uiteen van bijvoorbeeld ‘buy American’ elementen in een economisch steunpakket
tot staatssteun aan een autofabrikant die vervolgens - wellicht onder zachte
politieke druk - een uiterst efficiënte buitenlandse fabriek verkiest te sluiten in plaats
van een minder efficiënte fabriek in het thuisland. Ten tijde van de G20-top in
Londen hadden zeventien landen boter op hun hoofd in die zin dat zij economische
maatregelen hadden genomen die naar het oordeel van de Wereldbank handels
belemmerend uitpakten. Nederland werd in dit onderzoek overigens niet meege
nomen door de Wereldbank. Hoewel ons land wel bij de betreffende G20-top
mocht aanschuiven, is Nederland geen G20-land, maar wordt het normaliter
vertegenwoordigd door de Europese Unie. Op de G20-top beloofden de
deelnemende landen nog eens plechtig dat protectionisme niet de bedoelde
aanpak van de economische malaise kon zijn. Volgens de onafhankelijke denktank
Global Trade Alert14 heeft zelfs die belofte een verdere en stevige toename van het
aantal protectionistische maatregelen niet in de kiem kunnen smoren. Omdat de
economische pijn op de binnenlandse markten, bij het midden- en kleinbedrijf, de
werknemers en de consumenten pas nu in volle omvang voelbaar wordt, is het
waarschijnlijk dat overheden de komende jaren eerder vaker dan minder vaak naar
handelsbelemmerende maatregelen zullen grijpen. Die restricties hebben de nare
eigenschap dat ze pas na vele jaren en onderhandelingsrondes van de World Trade
Organization weer teniet zijn gedaan. Tussentijds drukken zij onvermijdelijk op (het
tempo van) het wereldhandelsherstel en de internationale economisch integratie.
Het slagveld zo overziend, zien wij op korte termijn ruimte voor een krachtig, maar
onvolledig herstel van de wereldhandelsconjunctuur (zie figuur 10). Het verdere
herstel is waarschijnlijk trager en omgeven met de nodige risico’s en onzekerheden.

Wat is de overdrive?
Als we even wat verder vooruit kijken, de wereldhandelsconjunctuur voorbij, dan
dringt zich de vraag op naar welk niveau van economische integratie het herstel
ons gaat brengen. Keren we terug naar de trend van de afgelopen decennia, waarbij
de wereldhandel weer ruimschoots harder groeit dan de toegevoegde
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economische waarde en de internationale economische integratie haar stijgende
lijn ook weer voortzet? Of is de huidige wereldhandelsrecessie het begin van een
gebroken trend en zien we de internationale economische integratie vanaf nu juist
in een trager tempo toenemen of zelfs stagneren? Er zijn ten minste drie substan
tiële veranderingen aan te wijzen die een terugkeer naar de trend van voor deze
crisis minder waarschijnlijk maken.
Macro-economische stabiliteit (De Grote Matiging of The Great Moderation) heeft
de afgelopen decennia bijgedragen aan een economische omgeving waarin men
makkelijk beslissingen kon nemen over het inrichten van complexe internationale
productieketens.15 Dat platform van economische (schijn)stabiliteit is nu even ver te
zoeken en het is onzeker of de komende decennia zullen worden gekenmerkt door
een terugkeer van macro-economische stabiliteit of juist door de veel meer volatiele
macro-economie van voor De Grote Matiging. Voor wat betreft de impact daarvan
op de internationale economische integratie is het uiteraard niet uit te sluiten dat
de huidige mondiale economische recessie bedrijven een extra motivatie geeft om
bijvoorbeeld juist nu via outsourcing de kosten weer onder controle te krijgen.
Waarschijnlijker lijkt het echter dat de internationale verwevenheid in een lager
tempo zal doorzetten dan dat we de afgelopen jaren hebben waargenomen. De
nadruk ligt dan met de traumatische ervaringen van het afgelopen jaar vooraleerst
op simpele en flexibele inrichting van de productie.
De macro-economische betalingsbalansonevenwichtigheden die in het sleepspoor
van de internationale economische integratie zijn opgebouwd, staan momenteel
meer dan ooit ter discussie. Het onderwerp heeft inmiddels zelfs de agenda van de
G20 gehaald tijdens haar recente top in Pittsburg. Als de komende decennia
daadwerkelijk in het teken gaan staan van het wegwerken van de macroeconomische onevenwichtigheden, vooral die op de betalingsbalansen, dan kan
ook dat een negatief effect hebben op de wereldhandel. Vooral als die aanpassing
zal lopen via lagere binnenlandse bestedingen (uitvoer) in de tekortlanden
(overschotlanden). Dat impliceert dan namelijk dat tekortlanden een groter deel
van de binnenlandse bestedingen binnenlands vervaardigen met een geringere
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noodzaak tot internationale handel in eindgoederen (zie ook de bijdrage over
macro-economische betalingsbalansonevenwichtigheden elders in deze
themabrochure). Uiteraard is niet uit te sluiten dat tekortlanden (overschotlanden)
erin gaan slagen om hun uitvoer (binnenlandse bestedingen) substantieel te
vergroten, maar dat lijkt een minder waarschijnlijk scenario.
Hoever kan de internationale economische integratie überhaupt nog toenemen? In
potentie nog een heel eind, maar dan lijkt verdergaande en verregaande interna
tionale politieke integratie een vereiste.16 In positieve zin draagt de huidige
economische crisis daartoe bij dat we in reactie op de mondiale recessie intensief
internationaal overleg hebben gezien, waarbij de topontmoetingen van de G20 het
meest in het oog springen, maar er ook regionaal en bilateraal de nodige
initiatieven zijn ontplooid. Tegelijkertijd blijven landen ook nu stevig vasthouden
aan de politieke autonomie, getuige bijvoorbeeld de vele handelsbeperkende
bijwerkingen van nationale economische steunmaatregelen. Wat dat betreft lijkt
zelfs onder de druk van de huidige economische crisis verdere internationale
politieke integratie op (korte) termijn een lastig haalbare kaart, zie ook de bijdrage
over het mondiale politieke krachtenveld van de toekomst elders in deze
themabrochure.
Vrijwel onveranderd blijft uiteraard het enorme groeipotentieel van de wereld
handel in de vorm van de vele landen die nog niet, of slechts in veel mindere mate,
zijn geïntegreerd in de wereldeconomie. Hierin ligt ook het grootste risico in
positieve zin. Denk bijvoorbeeld aan de enorme potentiële handelsstimulans die
zou voortkomen uit echte liberalisering van de Russische economie, het doorbreken
van de economisch verlammende politieke machtstructuur in Afrika, of het openen
van zijn grenzen door een land als Iran.
Maar alles bij elkaar lijkt het niet reëel om te verwachten dat de toename van de
internationale economische integratie de draad weer op zal pakken waar zij die eind
2008 liet liggen. Ondanks de risico’s - van bijvoorbeeld de toenemende drang om
handelsbeperkende maatregelen te treffen - gaan wij er momenteel echter
evenmin van uit dat de internationale economische integratie op haar schreden zal
terugkeren. Na het conjuncturele herstel van het wereldhandelsvolume verwachten
wij dat de handelsvolumes vervolgens gematigder groeien dan de afgelopen
decennia het geval was. De internationale economische integratie zal pas in de
tweede helft van het komende decennium weer echt de weg naar boven inslaan en
het niveau van begin 2008 overtreffen (zie figuur 11).

Aan het einde van de rit
Stagnatie van de internationale economische integratie heeft logischerwijs grote
gevolgen voor de mondiale handelsstromen en raakt de handels- en economische
groei van individuele landen ruwweg naar rato van hun handelsafhankelijkheid.
Landen die zich bijvoorbeeld kenmerken door een groot volume van wederuitvoer
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worden uiteraard sterker geraakt bij een structurele terugval in het groeitempo van
de wereldhandel. In Europa gaat het dan vooral om de Nederlandse en Belgische,
maar in mindere mate ook om de Duitse economie. Elders in de wereld springen
wat dat betreft met name de economieën van Hong Kong en Singapore in het oog,
al hebben die dan de belangrijke verzachtende omstandigheid dat ze in de veel
dynamischere Aziatische omgeving opereren, waar de internationale economische
integratie op regionaal niveau nog best wat opwaarts potentieel kent.
Een gegeven volume van wederuitvoer kent weliswaar een geringere economische
toegevoegde waarde dan het zelfde volume aan uitvoer van eigen productie, maar
de wederuitvoervolumes zijn in omvang inmiddels dermate groot dat de effecten
macro-economisch zeker niet mis te verstaan zijn. Zo leverde in Nederland de groei
van de wederuitvoer in de economisch vette jaren ¼%-punt tot ½%-punt BBP-groei
op. Die groei-impuls zou dus het komende decennium als gevolg van stagnerende
internationale economische integratie kunnen gaan afnemen.
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Adam Smith (1776), An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (Een onderzoek naar de aard
en oorzaken van de rijkdom der naties).
Klassiek is het voorbeeld van de speldenmaker dat Adam Smith gebruikt ter illustratie. Zouden wij allemaal
onze eigen spelden maken, dan zou ons dat per speld wel een dag werk kunnen kosten. Specialisatie heeft
van het spelden maken een apart vak gemaakt, waar men met slechts geringe machinale hulp toch al snel
duizenden spelden per persoon per dag kan maken. Een enorme productiviteitswinst derhalve, die enkel
mogelijk is doordat er voldoende behoefte is aan spelden, i.e. de omvang van de markt voldoende groot is.
Baier, S.L. en J.H. Bergstrand (2001), “The Growth of World Trade: Tariffs, Transport Costs, and Income
Similarity,” Journal of International Economics, vol. 53, 1–27.
Zie bijvoorbeeld Feenstra, R.G. (1998), “Integration of trade and disintegration of production in the global
economy” Journal of Economic Perspectives, vol. 12(4), 31–50.
Zie bijvoorbeeld Bhagwati, J., Panagariya, A. en T.N. Srinivasan (2004), “The muddles over outsourcing,”
Journal of Economic Perspectives, vol. 18(4), 93–114.
Zie Mellens, M.C., Noordman, H.G.A. en J.P. Verbruggen (2007), “Wederuitvoer: internationale vergelijking
en gevolgen voor prestatie-indicatoren,” CPB Document, no. 143, en Mellens, M.C. (2007), “Effect wederuitvoer
op relevante wereldhandel” CPB Memorandum, no. 181.
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Economische
onevenwichtigheden
Shahin Kamalodin

Inleiding
Vraag mensen op straat naar de oorzaken van de huidige crisis en het antwoord zal
nagenoeg zonder uitzondering een combinatie zijn van graaiende bankiers,
incompetente toezichthouders en een te ruim monetair beleid. Deze reactie is best
begrijpelijk, gezien de uitgebreide aandacht in de media voor pakkende kranten
koppen over bijvoorbeeld de bonusculturen binnen het bankwezen. Aan een
discussie van de veel relevantere missers op het gebied van macro-economisch
beleid, die resulteerden in het ontstaan van mondiale economische onevenwichtig
heden, wordt echter veel minder tijd besteed. Dit laatste onderwerp krijgt weinig
aandacht (van zowel de media als politici), onder andere omdat het veel lastiger te
doorgronden is. Alvorens verder te gaan, is het dan ook belangrijk de technische
term ‘mondiale onevenwichtigheden’ te definiëren. Het betreft hier het patroon van
overschotten en tekorten op de lopende rekeningen van de betalingsbalansen die
zich sinds het einde van de jaren 1990 in de wereldeconomie opstapelden (zie
figuur 12). Sommige landen bouwden omvangrijke en hardnekkige tekorten op,
terwijl andere landen juist beschikten over omvangrijke en hardnekkige overschotten.
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In eenvoudige bewoordingen komt het erop neer dat een aantal landen netto
spaarde (met name Duitsland, Nederland, Japan, China, de voormalige Aziatische
tijgers en de olie-exporterende landen vertoonden overschotten op de lopende
rekening), en vervolgens hun overtollige kapitaal exporteerden naar netto besteders
(de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de Zuid-, Midden- en OostEuropese landen lieten tekorten op de lopende rekening zien). In onze overtuiging
vormen deze onevenwichtigheden niet alleen een goede verklaring voor de
huidige financiële crisis, maar zal de toekomstige ontwikkeling ervan eveneens
bepalend zijn voor de snelheid en duurzaamheid van het wereldwijde economische
herstel. Wanneer deze situatie niet correct wordt aangepakt, zal het herstelproces
trager verlopen of is de volgende mondiale financiële zeepbel een kwestie van tijd.
Een gedegen begrip van de oorzaken van deze onevenwichtigheden is daarom van
wezenlijk belang om te beseffen waarom het noodzakelijk is deze situatie
uiteindelijk weer in evenwicht te brengen. In andere woorden, het inslaan van de
juiste weg vanaf dit kruispunt is een condicio sine qua non om ons uit deze netelige
situatie te bevrijden.

Het definiëren van mondiale
onevenwichtigheden
Veel mensen vragen zich nog steeds af of mondiale onevenwichtigheid er eigenlijk
wel toe doet. Volgens hen is de wereldeconomie een gesloten geheel waarin
overschotten en tekorten elkaar eenvoudig in evenwicht houden. Hun argument
komt er in feite op neer dat, analoog aan de fundamentele wetten van Newton, ‘elk
overschot gepaard gaat met een even groot, tegenovergesteld tekort’ ergens ter
wereld. Maar het is economen altijd te doen geweest om de oorzaken van de
mondiale onevenwichtigheden (in de micro-economie) en niet alleen om de
omvang ervan. Het klopt dat de lopende rekening van de betalingsbalans een
optelsom is van alle spaar- en investeringsbeslissingen van een land, vergelijkbaar
met de spaar- en investeringsbeslissingen binnen een huishouden of onderneming.

Figuur
Mondiale
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Een land kan er dus voor kiezen, zolang dit wenselijk en houdbaar blijft, een over
schot of tekort op te bouwen. De kwestie van houdbaarheid speelt hierbij uiteraard
vooral bij de tekortlanden, aangezien hun externe schuld niet dermate groot zou
mogen worden dat deze niet meer te financieren is. Helaas is houdbaarheid niet
eenvoudig te vertalen in specifieke schuldcijfers. Zo is bijvoorbeeld het vermogen
van een land om zijn schulden te betalen afhankelijk van zijn toekomstige groei
mogelijkheden, de waarde van zijn reële wisselkoers en de samenstelling van de
verschillende valuta’s waarin zijn schulden worden aangehouden. Een tekort op de
lopende rekening is bijvoorbeeld houdbaar wanneer instromend kapitaal vanuit
overschotlanden door de tekortlanden wordt aangewend ten behoeve van
productieve investeringen (zoals extra R&D-uitgaven). De hieruit voortvloeiende
(marginale) rentabiliteitsstijging zou zich dan automatisch vertalen in meer ruimte
voor groei en, normaal gesproken, een stijging van de reële wisselkoers. Hoewel dit
in eerste instantie kan leiden tot een toename van het tekort, zou de extra
investering in de industrie (goed voor een verbeterde concurrentiepositie) op de
lange termijn moeten resulteren in een heropleving van de export. Hierdoor kunnen
tekortlanden makkelijker voldoen aan hun externe betalingsverplichtingen op de
korte termijn, en tegelijkertijd hun lopende rekening op de lange termijn in
evenwicht houden (oftewel zij zijn in staat hun schuldeisers terug te betalen). Het
moge duidelijk zijn dat eventuele onevenwichtigheden in dit scenario niet van
belang zijn, omdat kapitaal eenvoudigweg naar die gebieden stroomt waar dit het
meest productief is (en het rendement dus het hoogst is).
Achteraf blijkt echter duidelijk dat dit scenario geen enkele overeenkomst vertoont
met de gebeurtenissen in de praktijk. Ten eerste kozen de ontvangers van kapitaal
(de tekortlanden) ervoor de bestedingen extra te stimuleren of te investeren in
onrendabele activa zoals vastgoed. Hierdoor was het onvermijdelijk dat er vroeg of
laat een correctie zou plaatsvinden. Dat deze correctie zo lang op zich liet wachten,
is het gevolg van de enorme groei van de bruto kapitaalstromen, die de groei van
het wereldwijde BBP ruim overtrof.1 Ten tweede was er sinds eind jaren negentig
van de vorige eeuw sprake van een netto kapitaaluitstroom van de arme landen,
met name in Azië, naar de rijke landen. Echter, volgens de elementaire economische
wetenschap2 zouden landen met een lagere kapitaalintensiteit (de opkomende
markten of EM’s) een hoger (marginaal) rendement op kapitaal moeten vertonen.
Internationaal kapitaal zou dus van de rijke naar de arme landen moeten stromen
en niet andersom.3 FDI-stromen (directe buitenlandse investeringen) gedragen zich
daarentegen wel zoals de theorie voorschrijft (FDI-stromen gaan voornamelijk
richting EM’s). En wanneer EM’s hun valuta’s vrij zouden laten fluctueren, dan zou
hun saldo op de lopende rekening van de betalingsbalans dankzij de instroom van
kapitaal het rood in worden geduwd. Twee belangrijke vragen zijn dus nog altijd
onbeantwoord. Ten eerste, waarom hanteerden de EM’s een vaste wisselkoers om
het geïmporteerde kapitaal vervolgens terug te sluizen naar de ontwikkelde landen?
Ten tweede, waarom kozen zij ervoor te investeren in laagrenderende objecten
zoals staatsobligaties, terwijl zij ook de risico-rendementsverhouding4 van hun
portefeuilles hadden kunnen verbeteren door te investeren in andere vermogens
categorieën?
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Waarom ontstonden de mondiale
onevenwichtigheden en hoe bracht dit de
wereldeconomie op haar knieën?
De verklaring voor de eerder genoemde afwijkingen, alsmede een toelichting op de
manier waarop de onevenwichtigheden tussen de EM’s en de tekortlanden - met
name de Verenigde Staten - de Grote Recessie aanwakkerden, is onzes inziens te
vinden in de grondbeginselen van de speltheorie.5 Meer concreet komt ons
argument erop neer dat de opbouw van de onevenwichtigheden niet het gevolg
was van irrationeel handelen door de betrokken beleidsmakers, maar van hun
strategische beslissingen genomen binnen de beperkende kaders waarin zij zich
bewogen.6 De eerste fase van dit spel volgt op de crisissen die zich in de EM’s
voordeden gedurende de jaren negentig van de vorige eeuw.7 Deze landen werden
toentertijd pijnlijk geconfronteerd met het feit dat hun valuta’s tijdens langdurige
perioden van tekorten op de lopende rekening altijd gevoelig waren voor
speculatieve aanvallen (zie figuur 13). Als men vertrouwt op kortetermijnfinanciering
in dollars, zonder te beschikken over voldoende reserves (om de munt te
beschermen), is het slechts een kwestie van tijd voordat het noodlot toeslaat.
Wanneer het sentiment onder beleggers omslaat als gevolg van een herwaardering
van het risico-gewogen rendement op kapitaal (het risico in deze landen is vaak
ondergewaardeerd vanwege de animal spirits8 van beleggers), worden EM’s
doorgaans geconfronteerd met een aanzienlijke kentering van kapitaalstromen.
Hierdoor werden EM’s gedwongen een alternatieve, duurzamere groeistrategie na
te streven.9 Men dacht de heilige graal voor de groei te hebben gevonden in het
exportgedreven model, doordat dit zowel de valutareserves versterkt (zie figuur 14),
en dus de kwetsbaarheid voor speculatieve aanvallen vermindert, als de
concurrentiepositie op de wereldmarkt verbetert. Deze doelstelling vereiste van
deze landen dat zij hun individuele handelssectoren ondersteunden door middel
van beleidsmaatregelen, zoals het vasthouden aan een ondergewaardeerde en
stabiele wisselkoers, invoeren van uitvoerheffingen, subsidiëren van energieprijzen
en stimuleren van bankleningen aan de industrie.
Figuur 2: Financiële crises in de opkomende markten

Figuur 13: Financiële crises in de opkomende markten
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De tweede fase van het spel wordt gevormd door de logische reactie van de
tegenpartij, de tekortlanden, op deze instroom van kapitaal. Zoals eerder vermeld,
hadden deze landen de keuze om óf de bestedingen gedurende de periode te
verhogen - wat leidt tot lagere bestedingen in de toekomst om de buitenlandse
schulden terug te kunnen betalen - óf extra te investeren in (on)rendabele activa.
De Verenigde Staten beschikten echter nog over een derde mogelijkheid dankzij de
unieke rol van de dollar als internationale munteenheid. Doordat de buitenlandse
schuld van de Verenigde Staten wordt uitgedrukt in hun binnenlandse munt
eenheid (een ‘exorbitant privilege’ zoals de Fransen dit in de jaren1960 noemden),
konden zij er ook voor kiezen hun valuta’s te devalueren om het zo minder kostbaar
te maken om schuldeisers terug te betalen (zie box 1). Aan een kunstmatige
waardedaling van de Amerikaanse dollar hangt natuurlijk wel een prijskaartje; het
ondermijnt namelijk het vertrouwen in de bereidheid van het land om zijn schulden
af te betalen (met als resultaat hogere rentevoeten voor Amerikaanse schuldinstru
menten in de toekomst). Hieruit kan men de conclusie trekken dat de beste respons
van alle tekortlanden zou zijn om hun productieve investeringen te verhogen om
zo schuldeisers terug te kunnen betalen. Deze simpele gevolgtrekking slaat de
plank echter flink mis. Een belangrijker punt is dat de instroom van geld vele malen
groter was dan wat men winstgevend kon investeren. De geschiedenis leert ons dat
in een dergelijk geval een deel van het geld uiteindelijk in andere vormen van
investeringen/activa terechtkomt, o.a. in vastgoed (zie figuur 15). In andere woorden,
onzes inziens zijn financiële zeepbellen altijd en overal een liquiditeitsfenomeen.10
Bovendien bleven de EM’s een neerwaartse druk uitoefenen op de langlopende
reële rentevoeten in de mondiale financiële markten door het aankopen van
kredietproducten van tekortlanden (zie figuur 16). In combinatie met een lagere
risicoperceptie - tegen een gunstige wereldwijde macro-economische achtergrond
- zorgde dit ervoor dat internationale beleggers zich manifesteerden als rendements
geleide projectielen. Het gevolg was dat allerlei (risicovolle) vermogensobjecten in
de tekortlanden konden rekenen op een toestroom van kapitaal. En zelfs landen
met meer groeimogelijkheden profiteerden van deze ‘zoektocht naar rendement’.
De massale kapitaalstromen richting Centraal- en Oost-Europa (COE) waren
bijvoorbeeld vele malen groter dan wat er in de jaren 1990 richting de Aziatische
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Box 1: ’s Werelds meest bijzondere en grootste schuldenaar

Wim Boonstra

Jarenlange tekorten op de lopende rekening van de betalingsbalans

De speciale positie van de dollar en de manier waarop de

hebben van de VS een belangrijk schuldenland gemaakt. Meestal

Amerikanen daarmee zijn omgegaan vormen een belangrijke

moet een tekortland de tekorten vooral in buitenlandse valuta

achterliggende verklaring voor de huidige crisis. De Amerikanen

financieren. Dat betekent onder meer dat zo’n land op enig moment

konden lang doorgaan met het exporteren van schuldpapier, deels

weer handelsoverschotten moet genereren om de schulden af te

van zeer slechte kwaliteit. Daarbij is het zo dat alleen al vanwege de

lossen. Het betekent ook dat, als het land besluit de eigen valuta

omvang van de Amerikaanse economie een probleem aldaar direct

sterk in waarde te laten dalen, de in vreemde valuta luidende

wereldwijde dimensies krijgt.

buitenlandse schuld als percentage van het Bruto Binnenlands

Overschotlanden hebben overigens ook toegestaan dat de

Product en uitvoer sterk stijgt en dus een zwaardere last vormt.

mondiale betalingsbalansonevenwichtigheden een steeds grotere

Voor de Verenigde Staten ligt dit anders, omdat de buitenlandse

bedreiging voor de stabiliteit van de wereldeconomie konden

schuld van het land voor het overgrote deel luidt in Amerikaanse

vormen. Landen als China en Japan hebben bewust hun munt

dollars. Dit weerspiegelt overigens de speciale rol die de dollar

ondergewaardeerd gehouden ten opzichte van de dollar. De

speelt in de wereldeconomie (zie box 3). Hierdoor voelen de

enorme stroom beleggingskapitaal vanuit de overschotlanden naar

Verenigde Staten niet echt de noodzaak om de lopende rekening

de Verenigde Staten heeft daar geleid tot een lage rente op

van hun betalingsbalans in evenwicht te brengen. De Amerikaanse

obligaties. Deze heeft beleggers ertoe aangezet om hogere

netto internationale vermogenspositie verbetert namelijk als de

rendementen te zoeken, waarbij ook steeds grotere risico’s werden

dollar in waarde daalt ten opzichte van andere valuta’s. Een

genomen. Ook maakte deze omstandigheid het lastiger voor de

resulterende waardedaling van de eigen munt maakt de Amerikanen

Amerikaanse monetaire autoriteiten om hun beleid te verkrappen.

dus per saldo juist rijker in plaats van armer, als enige schuldenland

Dan zou de dollar wellicht nog verder zijn geapprecieerd en was de

in de wereld.

Amerikaanse betalingsbalans nog verder uit het lood geslagen.

1 D
 e buitenlandse schulden (luidend in vooral dollar) veranderen niet, terwijl de buitenlandse bezittingen (luidend in buitenlandse valuta) uitgedrukt in dollar juist in
waarde toenemen.

landen stroomde (zie figuren 17 en 18). Blijkbaar werden de macro-economische
risico’s opnieuw genegeerd door overdreven optimistische beleggers.
Het positieve welvaartseffect (de verbeterde vermogenspositie van consumenten)
gepaard met hogere vermogensprijzen in de tekortlanden leidde weer tot hogere
consumptie. En natuurlijk speelde de financiële goochelkunst op Wall Street en in de
Londonse City een belangrijke katalyserende rol bij wat reeds een crisis in wording
Figuur
7: Saldo lopende rekening (Aziatische landen 1996, Oost-Europese landen 2008)
Figuur 6: Bruto buitenlandse staatsschuld (Aziatische landen 1996, Oost-Europese landen
2008)

Figuur 17: Bruto buitenlandse staatsschuld (Aziatische landen
% of BBP Oost-Europese landen 2008) % BBP
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Figuur 18: Saldo lopende rekening (Aziatische landen 1996,
% of BBP
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was. Financiële instellingen die werden overspoeld door liquiditeit ontpopten zich
tot meesters in het transformeren van verschillende soorten (risicovolle) leningen uit
bijvoorbeeld de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk in verhandelbare
effecten met AAA-rating, welke zeer gewild waren in overschotlanden met ruime
dollarvoorraden en bij vele andere internationale beleggers (zie figuur 19). De
mogelijkheid om risico te dumpen bij nietsvermoedende beleggers die deze
producten net zo veilig als staatsobligaties achtten, opende de deur voor zeer
soepele kredietnormen in de tekortlanden. In combinatie met lagere rentevoeten
leidde dit tot een sterke opleving van de macht en koopkracht van consumenten in
deze landen - huishoudens konden nog meer consumeren en meer vermogens
objecten aanschaffen. De schuldenlast van huishoudens in de Verenigde Staten
steeg bijvoorbeeld explosief van 67% van het besteedbaar inkomen in 1980 tot 138%
in 2007 (en is sindsdien weer gezakt tot 129%). Alles welbeschouwd zijn wij van
mening dat huishoudens in de tekortlanden in deze periode niet geprikkeld werden
om conservatief te handelen (oftewel te sparen), als gevolg van de recordlage en
relatief stabiele inflatie en rente (zie figuur 20), extreem soepele kredietvoorwaarden
en het feit dat hun vermogen op papier de pan uit rees.
De keerzijde van de kooplust onder consumenten in de tekortlanden vertaalde zich
logischerwijs in hogere exporten voor de overschotlanden. En aangezien de
meerderheid van de centrale banken in deze landen koos voor een stabiele,
ondergewaardeerde wisselkoers, resulteerde het hogere overschot niet in een
waardestijging van de valuta, maar in een toenemende ophoping van valuta
reserves en. Deze reserves werden vervolgens teruggesluisd naar de tekortlanden,
wat de consumptie op krediet alleen maar aanwakkerde. De reden waarom het
merendeel van het kapitaal eindigde in relatief veilig en liquide overheidspapier - en
niet in andere vermogenscategorieën - is omdat de meeste reserves in handen
waren van staatsfondsen en centrale banken die doorgaans een constitutioneel
mandaat hebben om conservatief te beleggen. Zo is bijna de helft van de
Amerikaanse overheidsschuld in buitenlandse handen (voornamelijk bij centrale
banken van de EM’s).

Figuur 8:19:
Mondiale
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Box 2: De andere onevenwichtigheden een verklaring voor de overschotten van Duitsland en Japan

Ons betoog op basis van de speltheorie kan de overschotten van

vanwege de toegenomen concurrentie van de nieuwe EU-lidstaten

Duitsland en Japan niet verklaren. Deze geïndustrialiseerde landen

en de EM’s in het algemeen. In de periode 2005-2008 stegen de

waren noch genoodzaakt immense reserves op te bouwen om hun

brutolonen echter, hoewel de reële inkomens wederom stag

valuta’s tegen speculatieve aanvallen te beschermen, noch hadden

neerden door hogere inflatie en toegenomen belastingdruk.

zij een tekort aan veilige en liquide kapitaalmarkten. Dus waarom

Dit laat onverlet dat het beleid van de overheid in beide landen

dan een onevenwichtige economie? Er kunnen verschillende

mogelijk ook een rol speelde in de transformatie tot structurele

redenen worden aangedragen waarom de groei van de consumen

exporteur. Beide overheden steunden de handel en industrie op

tenbestedingen in beide landen flauw bleef. In Japan speelt het

verscheidene manieren en beschermden tegelijkertijd de diensten

culturele aspect zeer sterk mee. Huishoudens zijn er altijd al huiverig

sector (die meer banen schept dan de kapitaalintensieve productie

geweest om geld te lenen. Japanners sparen relatief veel om zo hun

sector) tegen concurrentie. In Japan staat de relatie tussen de grote

consumptieniveau gedurende hun hele leven in stand te houden.

bedrijven, heersende politieke partij en ambtenaren bekend als de

Ook de geschiedenis van aardbevingen en bosbranden heeft

‘ijzeren driehoek’. Maar ook de exportfetisjisme van Duitsland heeft

aangezet tot meer preventief sparen. De reden voor het Duitse

diepe wortels; het land gaat er prat op de positie van exportweltmeister

overschot op de betalingsbalans ligt in een heel andere hoek. De

te bekleden. Jarenlang verhinderde overheidsingrijpen op vele

consumptie is hier altijd kunstmatig zwak gehouden door

niveaus dat de dienstensector significante productiviteitsverbe

jarenlange loonmatiging in de verwerkende industrie. De reactie

teringen kon doorvoeren. Het zwaartepunt van de economie ligt

van de Duitse vakbonden op een kwakkelende economie is steevast

dan ook vanouds op de export. Tijdens de ergste economische

dezelfde: productiekosten - waaronder ook de loonkosten - terug

malaise sinds mensenheugenis zei kanselier Merkel recentelijk nog

dringen teneinde de inflatie laag te houden en de concurrentiepositie

dat ‘de kracht van Duitsland ligt in het feit dat de Federale Republiek

van het land te versterken. Dit was de gang van zaken gedurende

een industrieel centrum en exportland is. Iedereen die beweert dat

het begin van de jaren 1970, en ook in de jaren 1990 werd deze

wij ons te afhankelijk hebben gemaakt van de export doet onze

methode weer opgepakt. In het nieuwe millennium ontstond

grootste bron van welvaart tekort en dient terecht te worden

opnieuw verhoogde druk op vakbonden en arbeiders om loon-

gewezen.’ Dit was voor ons een zeer ontmoedigende uitspraak.

matiging in combinatie met bedrijfstijdverlenging te accepteren
1 De consumentenbestedingen in Duitsland bedroegen 56% van het BBP en 58% van het BBP in Japan – ruim onder de 70% van Amerika..

Iedereen leek, begrijpelijk, meer dan gelukkig met het handhaven van de status quo
zolang het goed ging. Men leefde in de illusie dat wanneer de tekortlanden te veel
zouden consumeren, de exportgedreven economieën van de EM’s nog sneller
zouden groeien en deze staat van gelukzaligheid tot in de eeuwigheid zou
voortbestaan. Deze strategie bleek tot 2007 een groot succes, doordat de EM’s
economische hoogtijdagen doormaakten en werden beschermd tegen een
plotselinge omslag van de kapitaalstromen, en consumenten in de tekortlanden
boven hun stand bleven leven. Enerzijds beseften de EM’s niet dat hun economieën
nog altijd floreerden bij de gratie van het buitenland, alleen dit keer bij die van
buitenlandse consumenten en overheden in plaats van die van investeerders. Met
betrekking tot deze laatste groep kan ook aangevoerd worden dat de schuldeisers
bijna vergaten dat hun schuldenaren op een gegeven moment de schuld ook weer
moesten aflossen. China is momenteel, als ´s werelds grootste schuldeiser,
wanhopig op zoek naar een oplossing voor dit probleem door van de Amerikaanse
overheid garanties ter zekerheid van hun vermogen te eisen. Aan de andere kant
pleiten zij er tegelijkertijd voor de dollar door een wereldvaluta te vervangen, bij
voorkeur door de Bijzondere Trekkingsrechten (beter bekend onder de afkorting
SDR van Special Drawing Rights) van het IMF. En consumenten in de tekortlanden
zijn erachter gekomen dat nieuw verworven welvaart in een mum van tijd kan
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verdampen. Het kostte Amerikaanse consumenten zes jaar om USD 22 biljoen aan
vermogen op te bouwen, wat in 2007 in totaal uitkwam op USD 64 biljoen, maar
sinds het begin van de crisis is hiervan alweer bijna USD 13 biljoen verloren gegaan.

De onevenwichtigheden nemen vanzelf
in omvang af…
Tot nu toe hebben wij het vooral gehad over de ernstige gevolgen die de mondiale
onevenwichtigheden hebben voor de wereldeconomie. Gezien het feit dat deze
onevenwichtigheden de onderliggende reden vormden voor de financiële zeepbellen
in de tekortlanden, mag de recente inkrimping van de mondiale onevenwichtig
heden als een welkome frisse wind worden beschouwd. Tekorten op de lopende
rekening in veel ontwikkelde economieën (de VS, het VK, Griekenland, Ierland,
Portugal, Spanje) en opkomende Europese landen lopen terug; voor de crisis waren
deze economieën samen goed voor het overgrote merendeel van de wereldwijde
tekorten op de lopende rekening. Het Amerikaanse tekort is bijvoorbeeld
gehalveerd, van het hoogste niveau in tien jaar in 2008 (6,5% van het BBP) tot 2,8%
van het BBP in het tweede kwartaal van 2009. En de plotselinge terugval van de
externe vraag leidde zoals verwacht tot een aanzienlijke afname van de over
schotten. Het overschot op de lopende rekening van China viel bijvoorbeeld terug
van zo’n 10% van het BBP in de eerste helft van 2008 tot zo’n 6,5% in de eerste helft
van dit jaar. Er zijn bovendien optimistische signalen dat de onevenwichtigheden
zich alleen nog maar meer recht zullen trekken. Wij kunnen meerdere specifieke
redenen aandragen waarom de consumptie in de tekortlanden voorlopig nog
gematigd zal blijven, hetgeen zich zal vertalen in lagere exporten voor de
overschotlanden. Ten eerste zal de arbeidsmarkt nog verder verslechteren tegen de
achtergrond van een extreem lage benuttingsgraad van kapitaal. De verslechterde
werkgelegenheid zal op haar beurt een flinke neerwaartse druk op de lonen
uitoefenen. Ten tweede zal grotere onzekerheid over het behoud van werk een
impuls geven aan het preventief sparen, omdat mensen voor hun gemoedsrust

Figuur
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stijging
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Figuur 21:
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Figuur
22:
Besparingen
en netto
vermogen
van huishoudens
Figuur 11:
Besparingen
en netto
vermogen
van huishoudens
in de VS
% de VS %
in
14

300

12

350

10

400

8

450

6

500

4

550

2

600

0

650
55

60

65

70

75

80

85

90

95

00

05

Besparingen (als % van het besteedbaar inkomen, l-as)
Netto vermogen (als % van het besteedbaar inkomen, inverse, r-as)
Bron: Bloomberg, Federal Reserve Flow of Funds

Globalisering op een kruispunt

|

27

over een grotere buffer willen beschikken. Het uiteenspatten van de financiële
zeepbellen maakt huishoudens bovendien bewuster van het zogenoemde
staartrisico– gebeurtenissen die zeer onwaarschijnlijk zijn maar wanneer zij zich
voordoen verwoestende gevolgen hebben. Zelfs als consumenten hun oude
winkelpatronen weer oppakken, zal het vermogen van de Westerse financiële
instellingen om die bestedingen te financieren niet snel naar het niveau van voor
de crisis terugkeren. Ten derde zal het huishoudens met hoge schulden in de
tekortlanden jaren kosten om hun balans weer op orde te krijgen gezien het
aanzienlijke vermogensverlies (zie figuren 21 en 22).

…maar dat zal van korte duur zijn…
Kunnen wij dan de champagne ontkurken en toosten op onze overwinning op de
mondiale onevenwichtigheden? Nou, nog even niet! Een groot deel van deze
correctie is namelijk conjunctureel van aard, wat zoveel betekent als dat de
onevenwichtigheden zich vanzelf opnieuw zullen manifesteren - zij het op een
lager niveau dan voor de crisis - wanneer de financiële markten weer enigszins zijn
‘genormaliseerd’ (zie figuren 23 en 24). Vergeet niet dat de reden voor deze
herbalancering ligt in de forse daling van de grondstoffenprijzen sinds vorig jaar.
Het herstel van de olieprijzen op de middellange termijn zal daarom naar
verwachting de overschotten op de lopende rekening van de olie-exporterende
landen spekken, en zorgen voor het interen op die van de olie-importeurs.
Bovendien droeg de snelle afbouw van voorraden tijdens de post-Lehman-hectiek
bij aan de inkrimping van de wereldhandel. Wel zal de huidige conjunctuur
beweging binnen de voorraadcyclus de handel op dit moment juist extra
stimuleren. Tot slot speelde ook het opdrogen van krediet als gevolg van
verhoogde risicoaversie binnen het mondiale bankwezen een belangrijke rol
(zie figuur 25). Maar zodra banken weer beschikken over een gezonde balans (niet
waarschijnlijk op de korte termijn), zal ook krediet weer beter beschikbaar worden.

Figuur
Renteopslagen
Figuur 23:
12: Renteopslagen
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…dus is het noodzakelijk de
onevenwichtigheden aan te pakken…
Tegen deze achtergrond zou het afbouwen van de mondiale onevenwichtigheden
door middel van actief beleid boven aan de agenda van de G20-landen moeten
staan. Dit is noodzakelijk als deze wereldleiders de in het verleden gemaakte fouten
niet willen herhalen. Wij achten het bovendien onmogelijk dat de wereldeconomie
terug kan keren naar het niveau van voor de crisis, of daar zelfs maar bij in de buurt
kan komen, wanneer de wereldeconomie op de middellange termijn niet opnieuw
in balans wordt gebracht. Anders geformuleerd, als politici er het beste van hopen
en duimen voor de wederkeer van de extravagante Westerse consument - de
voormalige drijfveer achter mondiale groei - staat hun enkel teleurstelling te
wachten. Zoals hierboven vermeld, zullen de consumentenbestedingen en de
investeringen in de tekortlanden hoogstwaarschijnlijk niet in staat zijn het effect van
de afnemende fiscale stimulansen op te vangen. Deze economieën krijgen daarom
te maken met achterblijvende exporten en teruglopende tekorten op de lopende
rekening. Oftewel: een terugkeer naar ‘business as usual’ is niet langer een optie
voor de overschotlanden. Het niet, of niet adequaat, aan de orde stellen van deze
onevenwichtigheden zou dan ook resulteren in een nieuw tekort aan mondiale
bestedingen (met andere woorden, een recessie).

…bij voorkeur door middel van
gecoördineerde actie
Om het overgangsproces zo soepel mogelijk te laten verlopen, is gecoördineerde
actie van tekortlanden enerzijds en overschotlanden anderzijds noodzakelijk.
Tekortlanden dienen hun handelssector te stimuleren om zo meer op export gericht
te zijn, en de overschotlanden dienen hun binnenlandse vraag te stimuleren ten

Figuur
25:Kredietstandaarden
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behoeve van een sterkere focus op de binnenlandse bestedingen. Het lijdt geen
twijfel dat dit veel ingewikkelder is dan het klinkt. Het afstemmen van actie tussen
landen onderling is een heikel punt omdat elk individueel land er baat bij heeft
gratis mee te liften (en dus niet samen te werken, ook al zou dit voor het grote
geheel wel beter zijn).11 De reden hiervoor is dat een heroriëntering van de
economie (het schakelen naar een andere versnelling) zich op de korte termijn zal
vertalen in lagere productiegroei. Aan de ene kant moeten de overschotlanden,
teneinde de arbeidscomponent in het inkomen en de bijdrage van de bestedingen
aan het BBP te verhogen, de volgende maatregelen nemen: (i) uitbreiden en
verbeteren van financiële bemiddeling, (ii) elimineren van storende factoren die de
productie van verhandelbare goederen beschermen (zoals het subsidiëren van
energieprijzen), (iii) verstevigen van sociale vangnetten, (iv) laten appreciëren van de
eigen munt,12 (v) verbeteren van de corporate governance, en (vi) liberaliseren van
de dienstverlenende sector. De eerste vijf beleidsmaatregelen zijn vooral relevant
voor EM’s, terwijl de laatstgenoemde ook van toepassing is op ontwikkelde
economieën.
Herstructurering van het IMF zal eveneens bijdragen aan het terugdringen van de
besparingen.13 Dit kan bewerkstelligd worden door (i) het IMF meer representatief te
maken (oftewel de EM’s meer inspraak te geven), en (ii) de middelen van het IMF te
verhogen (geloofwaardige rol als mondiale geldschieter in uiterste nood).14 Feitelijk
komt het erop neer dat het hamsteren van enorme valutareserves voor de EM’s
minder interessant wordt naarmate zij sterker het gevoel hebben te kunnen
vertrouwen op het IMF om in tijden van crisis leningen te verstrekken, zonder hier al
te strenge voorwaarden aan te verbinden.15 Aan de andere kant zullen de tekort
landen vooral hervormingen dienen door te voeren in de financiële bemiddeling.
Zo kunnen overheden bijvoorbeeld aan financiële instellingen beperkingen
opleggen aangaande het verstrekken van hoge leningen aan consumenten die al
een aanzienlijke schuldenlast hebben. Het tijdperk waarin huishoudens kunnen
beschikken over negen creditcards en hun woning gebruiken als geldautomaat zou
voorbij moeten zijn. Bovendien dient op een gegeven moment een einde te komen
aan de praktijk in de tekortlanden om de particuliere besparingen op te vangen met
publieke bestedingen in de hoop de economie zo op peil te houden. Hierdoor
zullen de binnenlandse besparingen in deze landen verder toenemen en meer
exportgericht worden.

Praatjes vullen geen gaatjes
De nieuwe richting die de overschot- en tekortlanden inslaan, zal zowel verliezers
als winnaars opleveren, en de eerstgenoemde - vaak invloedrijke - partijen zullen
zich met man en macht verzetten om de status quo te handhaven. Het maken van
harde afspraken in de internationale politieke arena is daarom onontbeerlijk voor
het bereiken van een evenwichtige wereldeconomie. Het beste wat de G20 tot op
heden heeft bereikt, is een akkoord over een nieuw ‘kader voor sterke, duurzame en
gebalanceerde groei’, zo werd bekendgemaakt na afloop van hun meest recente
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bijeenkomst in Pittsburg, zonder ook maar met enige details te komen over hoe dit
nobele streven gerealiseerd kan worden. Chique diners, groepsfoto’s en fraai
geformuleerde verklaringen zijn niet de manier om de wereldeconomie weer in
evenwicht te brengen. Het is tijd om de daad bij het woord te voegen!

Overheden zitten op het verkeerde spoor
Politici aarzelen nog altijd om deze moeilijke beslissingen te nemen omdat zij ten
onrechte de indruk hebben dat de wereldeconomie zich ook zonder deze beleids
maatregelen zelf zal herstellen. Een loonplafond voor bankiers, verbeterde methoden
voor risicobeheer of het aanscherpen van het financieel toezicht zijn allemaal
stapjes in de juiste richting, maar zullen de onderliggende oorzaak van het
probleem niet oplossen. En centrale banken het officiële mandaat geven om
vermogensprijzen stabiel te houden (de strategie die bekendstaat als leaningagainst-the wind, ‘tegen de wind in leunen’) biedt ook geen uitkomst (zie figuur 26).
Volgens de gouden regel van Tinbergen dient er ‘voor elk beleidsdoel ten minste
één beleidsinstrument te bestaan.’ Beleidsmakers kunnen dus niet twee doel
stellingen bereiken (stabiliteit van consumenten- én vermogensprijzen) met één
enkel instrument (de rentevoet). In tijden van lage inflatie, bijvoorbeeld, kunnen de
monetaire autoriteiten financiële zeepbellen alleen doorprikken door de economie
een ongewenste recessie in te loodsen, waarbij ze het risico lopen hun inflatiedoel
volledig voorbij te schieten, met een goede kans op deflatie. Macroprudentieel
toezicht is al een veel beter instrument om financiële zeepbellen te bestrijden, maar
slechts de tijd zal leren of dit correct uitgevoerd wordt. Tot slot, pogingen om de
economie op de korte termijn te stimuleren door een overdaad aan overheids
initiatieven, waaronder slooppremie’s voor oude auto’s en verlaging van de btw, ten
uitvoer te brengen in landen met zeer lage gezinsbesparingen en enorme handels
tekorten verergeren het probleem alleen maar. Hetzelfde argument gaat op voor
stimuleringsmaatregelen als ‘cash for factories’-programma’s en belastingverlaging
voor de industrie in overschotlanden die reeds te maken hebben met enorme

400

NOR

350
300
AUT

250
200

DEN
SWE
DEU
BEL
CHE
ESP
PRT FRA
CAN
JPN FIN
NLD
IRL ITA
USA
GRC

150
AUS

NZL

100

R² = 0.03

GBR

50

Verandering rin reële aandelenkoersen
(2003:K1-2007:K3

Figuur
Reëleaandelenkoersmutaties
aandelenkoersmutaties
enbeleidsrente
reële beleidsrente
Figuur26:
15: Reële
en reële

0
-1

0

1

2

3

4

5

Gemiddelde reële beleidsrente (2003:K2-2007:K3)
Bron: IMF

|

Rabobank Visie op 2010 |

Globalisering op een kruispunt

|

31

onderbezetting van de capaciteit. De tijd zal dus niet alleen uitwijzen dat zulke
pogingen vergeefs zijn, maar belemmeren bovendien de gewenste aanpassingen
om de wereldeconomie weer op poten te krijgen.

Tot besluit
Welke risico’s lopen we wanneer overheden geen actie ondernemen om de
onevenwichtigheden te corrigeren? Op de korte termijn kan lagere mondiale groei
leiden tot protectionistische praktijken, zoals eerder in deze publicatie genoemd.
Daarnaast bestaat het gevaar dat de hogere werkloosheid structureel wordt. Het
verlies van vaardigheden onder arbeiders dat hiermee gepaard gaat, zal nadelige
gevolgen hebben voor de productiviteitsgroei. Op de middellange termijn zal de
stabilisatie van de wereldeconomie zelfgenoegzame politici een gevoel van zeker
heid geven dat het probleem is opgelost. In onze optiek hebben de ongekende
maatregelen die zij hebben doorgevoerd de wereldeconomie weliswaar tijdelijk
nieuw leven ingeblazen, maar de onderliggende oorzaken van de problematiek
allerminst doen verdwijnen. De hoofdoorzaak van het liquiditeitsoverschot in het
mondiale financiële systeem moet worden aangepakt. Gebeurt dit niet, dan wordt
de metaforische ballon slechts op één plek ingeduwd om in de toekomst weer op
een andere plek uit te zetten. En in het licht van het persoonlijk leed dat het gevolg
was van de huidige recessie, hopen wij dat de economische beleidsmakers er niet
voor kiezen een economische realiteit in stand te houden die een nieuwe crisis
vergelijkbaar met de huidige aanwijsbaar in de hand werkt.
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Voor meer gedetailleerde informatie:
Boonstra, W.W. (2008a, maart). De betalingsbalans en de externe vermogenspositie. Over zwarte gaten,
zwarte materie en goede statistieken. VU Amsterdam.
Boonstra, W.W. (2008b, maart). Afscheid van de lopende rekening? In Liber Amicorum of Prof. Hans Visser
(VU Amsterdam) “Een Klassiek econoom met een brede blik”.
Voor meer gedetailleerde informatie over het neoklassieke model:
Lucas, R. (1990). Why doesn’t capital flow from rich to poor countries? American Economic Review, Vol. 80, Nr.
2 (mei), pp. 92-6.
Alfaro, L., Kalemli-Ozcan, S. and Volosovych, V. (2005). Why doesn’t capital flow from rich to poor countries:
an empirical investigation. NBER Working Paper No 11901.
Hsieh, Chang-Tai and Klenow, P.J. (2003). Relative prices and relative prosperity. NBER Working Paper No 9701.
Gertler, M. and Rogoff, K. (1990). North-south lending and endogenous domestic capital market
inefficiencies. Journal of Monetary Economics, Vol. 26, pp. 245-66.
Dit wordt ook wel de “Lucas paradox” genoemd, naar Robert Lucas van de Universiteit van Chicago die
argumenteerde dat de risico-gewogen rendementen op kapitaalinvesteringen wel eens niet zo hoog
zouden kunnen zijn als hun lage kapitaalintensiteit doet vermoeden. Mogelijke redenen zijn de zwakte van
institutionele spelers in de EM’s, de hoge kosten van hun fysieke kapitaal of de grotere kans op wanbetaling
van schulden in de publieke en private sector aldaar.
Algemeen bekend als de “Sharpe ratio”.
Voor een meer gedetailleerde beschrijving, zie: Kamalodin, S.A. and De Jong, H. (2007). Asset shortage and
other explanations for global imbalances. In Liber Amicorum of Prof. Hans Visser (VU Amsterdam) “Een Klassiek
econoom met een brede blik”.
In economische vaktermen zien wij de mondiale onevenwichtigheden als het Nash-evenwicht op mondiaal
niveau.
Enkele voorbeelden zijn: de (Mexicaanse) tequilacrisis in 1994, de Aziatische valutacrisis in 1997, de Russische
roebelcrisis in 1998 en de Braziliaanse koorts in 1999.
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“Animal spirits” (“dierlijke instincten”) is de term die John Maynard Keynes gebruikt in zijn boek The general
theory of employment, interest and money (1936) ter aanduiding van de emotie (of het affect) die het menselijk
gedrag beïnvloedt en gemeten kan worden in termen van vertrouwen of “naïef optimisme”. Zie voor meer
informatie: Akerlof, A.A. and Shiller, R.J. (2009). How Human Psychology Drives the Economy, and Why It
Matters for Global Capitalism.
zie IMF (2007, March). Global Financial Stability Report.
Het originele citaat van Milton Friedman en Anna Schwartz uit hun invloedrijke boek Monetary History of
the United States 1867-1960 is door ons iets aangepast. Zij verklaren: “inflatie is altijd en overal een monetair
fenomeen.” Wat de auteurs proberen te zeggen, is dat de inflatie zal toenemen wanneer te veel geld een
beperkte hoeveelheid goederen volgt.
In de speltheorie staat dit bekend als het “dilemma van de collectieve actie”.
Duitsland en Nederland zijn helaas niet in staat een dergelijk beleid te voeren omdat zij zich in het eurogebied
bevinden. Hun bijstelling dient dus te gebeuren door middel van hogere lonen.
Zoals Dominique Strauss-Kahn recentelijk opmerkte in zijn toespraak (gehouden in Istanbul op 2 oktober
2009), is het verlagen van de reserves gunstig voor de overschotlanden omdat dit kan leiden tot een opleving
van de investeringen in bijvoorbeeld onderwijs en infrastructuur, die mogelijk een veel hoger sociaal
rendement kennen. Buitensporige valutareserves bemoeilijken bovendien het monetair en wisselkoersbeleid
doordat ongesteriliseerde interventie in de valutamarkt de inflatie op de middellange termijn flink kan
opstoken. Daarnaast is gesteriliseerde interventie prijzig, omdat beleggers een steeds hogere rente zullen
blijven eisen. Hierdoor kan een land fiscaal gesproken in een onhoudbare situatie terechtkomen.
De middelen van het IMF zijn met USD 750 miljard (het bedrag toegezegd door de G20 in april 2009) nog altijd
zeer beperkt in vergelijking met de USD 8.000 miljard in valutareserves momenteel aangehouden door de
centrale banken van de EM’s.
Gedurende de Aziatische valutacrisis vroeg het IMF bijvoorbeeld aan Zuid-Korea, als voorwaarde voor het
verstrekken van een lening, om de importbarrière voor Amerikaanse auto’s te verlagen.
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Naar een nieuw
mondiaal
machtsevenwicht
Jeroen van IJzerloo

De internationale machtsposities zijn volop in beweging. Waar de Verenigde Staten
(VS) sinds de val van de Muur in 1989 als hypermacht zou kunnen worden
bestempeld1, wordt steeds duidelijker dat het mondiale evenwicht van de
traditionele industrielanden naar de opkomende markten aan het verschuiven is.
Het formaliseren van de G20 als het platform om de belangrijkste problemen  de
wereld economie te bespreken is hiervan het meest uitgesproken voorbeeld.
De vraag is echter op welk punt een nieuw - en altijd tijdelijk - evenwicht zal
worden gevonden. Er lijken drie mogelijkheden te bestaan. Ten eerste zou China
naast de VS kunnen komen te staan in een bipolaire wereld. Ten tweede zouden de
internationale instituties hun rol kunnen bevestigen in het besturen van de wereld
(wereldregering), als uitvloeisel van het succes van de G20. Tenslotte kan een
multipolaire wereld, waarbij naast China en de VS, India en de EU een bepalende rol
spelen, niet worden uitgesloten.
In dit hoofdstuk maken we aan de hand van de economische productiefactoren een
analyse van de landen die een hoofdrol zullen spelen bij het creëren van de nieuwe
wereldorde. Vervolgens nemen we aan de hand van deze analyse en de huidige
politieke verstandhoudingen de bovenstaande scenario’s door.
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Machtsverschuivingen sinds het begin van
de 20e eeuw
Toen koningin Victoria van het Verenigd Koninkrijk stierf in 1901, was haar land
onbetwist de supermacht van de wereld. De Britten bezaten land op alle
continenten, haar militaire macht belichaamd in de Royal Navy omspande de aarde
en het financiële centrum van de wereld bevond zich in Londen. Verder was het
land de grootste economie ter wereld, had het een stevige netto-crediteurpositie
en het Pond Sterling was de belangrijkste munt. In het begin van de 21e eeuw is
deze positie niet meer van toepassing. De Britse koloniën zijn op enkele eilanden na
verzelfstandigd, militair gezien moeten de Britten haar meerdere erkennen in vele
andere landen, economisch is het land een middenmoter en het financiële centrum
Londen is voorbijgestreefd door New York.
Eigenlijk begon het verval al in het begin van de 20e eeuw. De Eerste Wereldoorlog
gaf een eerste grote verschuiving in de internationale machtsverhoudingen.
Hoewel Engeland tot de overwinnaars behoorde had de oorlog veel van haar
krachten gevergd. Ook was de financiële positie van het land uitgemergeld en de
Royal Navy was haar leidende positie kwijt. Doordat in Europa veel mankracht en
kapitaal verloren ging in de jarenlange gevechten, verschoof  het economische
zwaartepunt van de wereld  naar de VS. Het Interbellum tussen de twee
wereldoorlogen werd gekenmerkt door Amerikaans isolationisme, mislukte
pogingen om de Gouden Standaard van voor de Eerste Wereldoorlog weer in het
leven te roepen en een wereldwijd  protectionisme. Ondanks de Grote Depressie
van de jaren dertig van de twintigste eeuw wisten de VS hun leidende positie vast
te houden, mede door de afwezigheid van alternatieven. In het Interbellum waren
de naties duidelijk op zoek naar een nieuw evenwicht. De hoop op een permanente
vrede werd gevestigd op de in 1919 opgerichte Volkenbond. Het idee was om een
einde aan alle oorlogen te maken. Het Amerikaanse isolationisme was een
belangrijke factor achter het mislukken van dat ideaal. Het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog markeert een verloren tijdvak, waaruit wel de les werd geleerd dat het
na de oorlog anders moest.
Na de Tweede Wereldoorlog verschoof de mondiale machtsverhouding in de
richting van een bipolaire wereld met de Verenigde Staten aan het hoofd van de
westerse naties en de Sovjet-Unie aan de leiding van de oosterse naties. De
Amerikanen namen de westerse landen aan de hand met het Bretton-Woods stelsel
(1944). Hierbij werd de dollar gekoppeld aan het goud tegen een vaste prijs van 35
dollar per troy ounce. De valuta’s van de deelnemende landen werd dan weer aan
de dollar gekoppeld met een zogeheten ‘adjustable peg’. De VS namen hierdoor
een centrale positie in de westerse economische wereld in. Overigens behelsde het
stelsel van Bretton Woods ook de oprichting van belangrijke instellingen als het
Internationale Monetaire Fonds (IMF), de Wereldbank en de GATT (voorloper van de
huidige World Trade Organisation, WTO). In de landen verbonden aan de SovjetUnie werd de economie simpelweg geregeerd vanuit Moskou.2
Deze scherpe indeling tussen Oost en West kon vooral in Europa goed worden
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waargenomen. In deze periode hadden  de landen van Afrika, Azië en LatijnsAmerika daarentegen nog vrijwel geen politieke stem. Dit waren daarentegen juist
wel de landen waar men de strijd om de hegemonie uitvocht over de rug van de
lokale bevolking.
De val van de Muur in 1989 veroorzaakte de meest recente grote verschuiving van
de macht. De val liet het failliet zien van de Sovjet-ideologie en het daarbij horende
economische en maatschappelijke systeem. In economische termen waren de VS en
de overige westerse landen superieur aan dat wat de Sovjet-Unie wist te bieden. Dit
leidde het einde in van de strijd tussen oost en west en was het begin van een korte
periode van volledige overmacht van de VS.
In het huidige tijdsgewricht zien we dat de ontwikkelingslanden een steeds sterkere
machtspositie hebben verworven. De economische groei in met name landen als
China en India hebben het economisch belang van die landen sterk vergroot.
Daarnaast zijn ook hun militaire uitgaven fors gestegen. Tenslotte vinden de nietwesterse landen zich steeds vaker in vooroverleg op internationale topontmoetingen,
waarmee een gezamenlijk standpunt kan worden bepaald over zaken waarbij in het
verleden de westerse naties min of meer automatisch zeggenschap hadden.
De huidige economische crisis laat zien dat de positie van de westerse maatschappij
niet onaantastbaar is. Niet alleen heeft het economisch model een flinke klap
gekregen, ook is de eensgezindheid tussen de landen verder aangetast. De kritiek
vanuit Europa op de unilaterale buitenlandse politiek van de VS na 9/11 is hiervan
een duidelijk teken. De VS was niet langer bereid te luisteren naar bezwaren op het
buitenlandse beleid. Bovendien was de kritiek op de VS ook niet eenduidig, met
Frankrijk en het VK als tegenpolen. Dit biedt ruimte aan ontwikkelingslanden in het
gat te springen en dat laten zij dan ook niet na. In de afgelopen decennia hebben
de ontwikkelingslanden al een snelle economische ontwikkeling laten zien. In
onderstaand figuur wordt duidelijk dat zij voor wat betreft het aandeel in de
wereldhandel de industrielanden reeds hebben bijgehaald.
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In de afgelopen eeuw hebben zich dus  vier grote verschuivingen voorgedaan. De
eerste twee werden door oorlogen gemarkeerd, de laatste twee door politieke en
economische machtsfactoren: het verlies van de machtspositie van Rusland en de
kredietcrisis die het onaantastbare imago van de westerse economieën teniet doet.

De spelers, de productiefactoren en de
geopolitieke ambities
In dit hoofdstuk leggen we de belangrijkste landen en regio’s langs de meetlat van
de economische productiefactoren. Traditioneel gezien worden hiertoe de factoren
natuur, arbeid, kapitaal en technologie gerekend. Grof gezegd zijn de eerste drie
hiervan de bouwstoffen en bepaalt de technologie wat je er als land mee kunt
bereiken. Naast deze economische beschouwing kijken we ook naar de geopolitieke
ambities, die zeer van belang zijn om een inschatting te kunnen maken van het
nieuwe machtsevenwicht.
Een aantal grote landen die in de komende jaren zeker aan economisch en
geopolitiek belang zullen winnen is in deze studie niet apart meegenomen, omdat
ze naar onze mening ook in de toekomst niet zozeer een bepalende, maar vooral
een volgende rol zullen spelen. Hieronder valt een belangrijke energieproducent als
Iran, maar ook zeer sterk opkomende economieën als Indonesië.
Verenigde Staten
De Verenigde Staten mogen hun status als hypermacht dan zijn kwijtgeraakt, het is
nog steeds de belangrijkste geopolitieke speler op het wereldtoneel. Hoewel de
economie stevig is geraakt door de kredietcrisis, heeft het land gemeten in BBP nog
immer de grootste economie ter wereld. Daarnaast is ook de militaire capaciteit van
het land ongeëvenaard.
De VS hebben een zeer flexibele economie, met een zeer hoge arbeidsproductiviteit.
In vergelijking met de Eurozone scoren de VS ruim 17% hoger qua arbeidsproduc
tiviteit per uur.3 Waarbij overigens wel moet worden aangetekend dat het
EMU-gemiddelde sterk omlaag wordt getrokken door een aantal zuidelijke lidstaten.
De Amerikaanse productiviteit ligt op een vergelijkbaar nievau als die van Nederland
en Frankrijk, maar Amerikanen maken wel veel meer uren per jaar. Door dit alles ligt
de trendgroei van de VS, ook na de crisis, nog altijd hoger dan in de EMU. Verder
kent de Amerikaanse economie een bovengemiddeld goed aanpassingsvermogen.  
Hiernaast is gebleken dat de dollar ook in tijden van crisis - zelfs als deze is ontbrand
in de VS - nog steeds geldt als een veilige bestemming voor kapitaal, vooral vanwege
de onovertroffen liquiditeit van de Amerikaanse financiële markten.4 Bovendien
lopen de VS technologisch in een aantal belangrijke sectoren duidelijk voorop, al is
men in een aantal andere (zoals de automobielindustrie) duidelijk voorbijgestreefd
door de Japanse en Duitse concurrentie. Al met al scoren de VS voor drie van de vier
productiefactoren bovengemiddeld goed.
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Slechts de toegang tot natuurlijke hulpbronnen kan de Amerikaanse economie
serieus parten gaan spelen. Met name voor de energievoorziening is het land naar
eigen inzicht te afhankelijk van onbetrouwbare handelspartners als Venezuela.
Bovendien betrekt het energie uit instabiele regio’s als het Midden-Oosten. Ook
voor andere delfstoffen en in enkele gevallen zelfs voedsel zijn de VS aangewezen
op importproducten. Bovendien staat de centrale positie van de dollar onder druk.
Dit doet afbreuk aan de machtspositie van de VS.

Box 3: Naar een nieuwe valutastandaard

De Amerikaanse dollar vervult een speciale rol in het mondiale

rend kun je stellen dat de VS de afgelopen jaren vooral schuldpapier

financiële bestel. Als handelsvaluta, beleggingsvaluta en ‘vehicle

en financiële ellende hebben geëxporteerd. Deze constatering,

currency’ laat de dollar de concurrentie ver achter zich. Mede daar-

naast het feit dat veel van de redenen die in 1944 nog golden om

door is het ook op afstand nog steeds de belangrijkste reserve

de dollar een speciale rol toe te dichten inmiddels veel minder sterk

valuta.

opgeld doen, heeft ertoe geleid dat er steeds meer stemmen

Toch heeft de Amerikaanse valuta in deze hoedanigheid geen

opgaan om in plaats van de dollar een andere monetaire eenheid

formele status.1 Deze had zij in de decennia als spil van het stelsel

tot internationale waardestandaard te verheffen.2

van Bretton Woods wel, maar dit stelsel is al aan het begin van de

Hoe zou zo’n nieuwe standaard er uit kunnen zien? Om te beginnen

jaren zeventig van de vorige eeuw in elkaar geklapt. Omdat de

kan worden geconstateerd dat geen andere munt de positie van de

dollar indertijd nog veel meer dan vandaag op grote afstand de

dollar soepel kan overnemen. Geen enkele land of blok van landen,

dominante valuta was, heeft zij haar speciale positie echter kunnen

zoals de EMU, heeft vandaag de dag nu eenmaal de economische,

behouden. Deze positie geeft de Amerikanen bepaalde voordelen.

politieke en financiële dominantie die de VS in 1944 tot een vanzelf-

Omdat de wereld een groeiende hoeveelheid dollars nodig heeft

sprekende hoofdrolspeler maakte. De oplossing kan daarom beter

ter financiering van internationale handel en kapitaalstromen

worden gezocht in een nieuwe munt. Een geschikte kandidaat daar

kunnen de VS het zich permitteren om jaarlijks een spaartekort

voor is de SDR, een door het IMF in omloop gebrachte valutamand.3

(tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans) te hebben

Als landen hun reserves in SDR’s zouden aanhouden en landen met

en dit te financieren door meer dollars in omloop te brengen.

buitenlandse schulden deze in SDR zouden financieren zou de

Weliswaar bouwen de VS op deze manier een buitenlandse schuld

dollar een ‘gewone’ belangrijke munt worden, net als de euro. Voor

op, maar die luidt geheel in dollars. In het geval van een sterke

een ‘val van de dollar’ hoeft dus in dit scenario niet te worden

waardedaling van de Amerikaanse munt worden de Amerikanen

gevreesd. Wel zou de Amerikaanse munt in de overgang naar de

per saldo rijker (zie box 1).

nieuwe situatie eenmalig een stevige waardedaling moeten door-

De VS moeten de wereld echter ook iets teruggeven. De wereld

maken.

verwacht dat de belangrijkste reservemunt sterk en stabiel is. De

Denkbaar is een scenario waarin de wereld uiteindelijk bestaat uit

schuldtitels waarin buitenlanders beleggen moeten solide zijn. Dit

een dollarblok, een euroblok, een yenblok en op termijn ook een

vereist degelijk beleid en een lage inflatie. De afgelopen jaren

renminbiblok. De Amerikanen verliezen hun speciale positie, maar

hebben de VS wel heel sterk gebruik gemaakt van hun speciale

vormen ook een veel geringer risico voor de stabiliteit van de

positie. Men zou zelfs de huidige crisis verregaand kunnen

wereldeconomie. Het land zou buitenlandse schulden immers niet

toeschrijven aan het grote Amerikaanse spaartekort enerzijds en de

meer met de aanmaak van eigen geld kunnen opvangen en kan

spaaroverschotten van enkele andere landen anderzijds. De VS zijn

zich dus ook geen al te grote structurele spaartekorten meer veroor-

in deze crisis ook geen bron van stabiliteit gebleken, maar juist de

loven. Al met al zou de wereldeconomie uiteindelijk een stuk

belangrijkste oorzaak van de wereldwijde ellende. Enigszins charge-

stabieler worden.
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Leven na de dollarstandaard, Rabobank Themabericht 2005/02, januari 2005
Bijvoorbeeld de regelmatige uitspraken van Zhao Xiaochuan (president van de Chinese centrale Bank), of de UN Conference on Trade and Development (UNCTAD).
Op dit moment bestaat de SDR (wat staat voor Special Drawing Rights) uit dollar (44%), euro (34%), yen en sterling (beide 11%). Het zou logisch zijn als daar op
termijn de Chinese renminbi en wellicht ook de Indiase rupee bijkomen. Dan moeten dat eerst natuurlijk wel vrij verhandelbare valuta’s zijn.
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De VS hebben nog steeds sterke internationale ambities. In de vorige eeuw waren
vooral de economische belangen van het Amerikaanse bedrijfsleven leidend. Het
vrijemarktmodel werd in zoveel mogelijk landen in de wereld uitgezet om het
bedrijfsleven een grotere afzetmarkt en goedkopere grondstoffen te verstrekken. In
de afgelopen decennia is daar steeds meer het verspreiden van democratie aan
toegevoegd. Het ideologische superioriteitsgevoel van de VS, zoals verwoord in het
artikel End of History van Francis Fukuyama,5 vormde de basis van een nieuwe
stroming in het buitenlands beleid. Dit tweede doel staat bij tijd en wijle lijnrecht
tegenover het eerste doel. De verspreiding van democratie kan ertoe leiden dat de
lokale bevolking voor Amerikaanse bedrijven onwelgevallige beleidsbeslissingen
wil. Een voorbeeld hiervan is het beleid van de - democratisch gekozen - Hugo
Chávez in Venezuela. In het verleden hebben de VS meermalen democratisch
gekozen regeringen tegengewerkt om de economische belangen te dienen. Deze
belangenverstrengeling heeft de status van de VS ernstig aangetast. Voor velen
geldt de zorgvuldig opgebouwde reputatie als ‘leader of the free world’ niet meer.
China
In het begin van de 15e eeuw was China op afstand de meest dominante
economische, militaire en politieke macht ter wereld. Maar slechts zeer korte tijd
verkoos het land uit het zelfverkozen isolement te kruipen om zijn macht te tonen.
Nadien kwam als uitvloeisel van een zelfgekozen isolationisme een gestage
achteruitgang. Toch was het land in 1820 met een aandeel in het mondiale BBP van
33% nog steeds veruit de grootste economie ter wereld. Twee eeuwen van
conflicten en verscheuring en een halve eeuw communistisch wanbeleid heeft het
land tot de bedelstaf gebracht.
Eigenlijk is China pas sinds het begin van deze eeuw weer een echt belangrijke
speler op het wereldtoneel geworden. Toen in 1978 de nieuwe partijleider Deng
besloot dat het roer om moest, stond het land er economisch en militair erg zwak
voor. De toenadering tot een economisch meer open model heeft China geen
windeieren gelegd. Voor wat betreft het BBP en de export zal China de VS en de EU
snel naar de kroon zal steken.
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Er zijn echter nog voldoende punten ter verbetering van de economische structuur,
getuige de 132e plaats die het land inneemt op de Index of Economic Freedom.6
Sociaal gezien heeft China nog een lange weg te gaan. Voor wat betreft het BBP per
persoon (PPP) steken de USD 6.150 nogal schril af tegen de USD 47.496 in de VS en
USD 34.040 in de EU. Het arbeidspotentieel is daarentegen zeer groot. De overheid
is de laatste jaren wel zeer kundig gebleken in het toewijzen van kapitaal aan
kansrijke sectoren. Maar door de huidige crisis is zij gedwongen om zoveel mogelijk
geld in de economie te pompen om sociale onrust te voorkomen. Dit gaat zeer ten
koste van de effectiviteit van de investeringen. Natuurlijke hulpbronnen heeft China
ook in overvloed, alleen zijn deze niet in de meest sociaal stabiele regio’s te vinden.
Op de hoogvlaktes van Tibet bevindt zich de voornaamste zoetwaterbron van het
land en in de Oeigoerse provincie Xinjiang zijn olie en gas te vinden. Wellicht de
belangrijkste bron, van metalen die worden gebruikt in moderne technologieën, ligt
in de provincie Binnen-Mongolië. Alle drie de gebieden zijn niet het natuurlijke
grondgebied van de Han-Chinezen. Ten slotte heeft China ondanks het kopiëren
van veel westerse technologieën nog steeds een grote achterstand.
China wil niet veel laten blijken van een geopolitieke ambitie op het wereldtoneel.
De geopolitieke machtskaart die het land uitspeelt, heeft ten doel het voorkomen
van binnenlandse onrust.7 Hiervoor is economische groei nodig, en daarvoor
gebruikt het land zijn machtspositie als economische motor. Omdat China niet
wordt gehinderd door morele bezwaren, is het voor het land mogelijk zaken te
doen met en invloed te krijgen in landen waar westerse regeringen op zouden
worden afgerekend als zij er zaken deden. De handel met Afrika, Azië en LatijnsAmerika is de laatste jaren geëxplodeerd.8 De opbouw van het Chinese leger in de
afgelopen jaren lijkt voornamelijk tot doel te hebben het beschermen van de
economische belangen. De vloot beschermt schepen voor de kust van Somalië en
in het binnenland stuurt men het leger af op de onrustige provincies. Niettemin
begint de omvang van het militaire apparaat formidabel te worden. China kan op
niet al te lange termijn ver buiten de eigen grenzen macht projecteren, getuige ook
de onlangs bekend geworden bouw van een vliegkampschip.
Europese Unie
De EU heeft zich door de decennia heen ontwikkeld naar een tot dusver zeer
succesvol economisch samenwerkingsverband. Dit was in gang gezet ter
voorkoming van weer een wereldoorlog. Met succes, getuige het feit dat we meer
dan 1.000 jaar in de geschiedenis terug moeten gaan om een meer dan 60 jaar
durende conflictvrije periode in West Europa te vinden.  Gezamenlijk vormen de
EU-landen de grootste economie en exporteur ter wereld, maar politiek kan nog
niet echt van een eenheid worden gesproken. Gemiddeld is de EU afgemeten aan
het BBP per inwoner een rijk gebied, al maskeert het gemiddelde wel een grote
spreiding tussen landen. In totaal 27 staten zijn lid geworden, waarvan een groot
deel van de nieuwe lidstaten behoorden tot het invloedsgebied van de voormalige
Sovjet-Unie. Binnen de EU wordt de financiële kern en het economische
zwaartepunt gevormd door de eurozone.
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De toetreding van Oost-Europese landen na de van de Muur is een belangrijke
factor voor de toekomst van de EU. Het arbeidsaanbod is, met name aan de
onderkant, sterk vergroot en ook de interne markt van de EU is sterker geworden.
De kapitaalvoorraad wordt nog steeds efficiënt gebruikt, hoewel instituties in het
oosten en het zuiden van de EU wel afbreuk doen aan die efficiëntie. Voor wat
betreft de natuurlijke hulpbronnen zit het op het agrarisch vlak goed met de EU,
maar de kleine voorraad fossiele grondstoffen maakt het afhankelijk van landen
zoals Rusland. Op technologisch gebied kunnen weinig regio’s tippen aan de EU.
Dit maakt de economische positie van de EU sterk, met de aantekening dat de
economie minder flexibel is dan die van de VS.
De toetreding van Oost-Europese landen heeft ook gezorgd voor een stuggere
besluitvorming op centraal niveau, die afbreuk doet aan de politieke slagkracht van
de EU. Daarnaast is het binnen de EU niet duidelijk welke ambities er zijn op wereld
niveau. Afgaande op huidige interne discussies bestaat er nog steeds een stevig
verschil van mening over het opgeven van de huidige status quo ten gunste van
meer invloed voor de EU als geheel. Op de EU-agenda staat dan wel de verdere
integratie van de lidstaten, maar in de praktijk blijft er grote achterdocht tegen het
bestuursapparaat ‘Brussel’ bestaan.
India
India is lange tijd de grote onbekende geweest op het internationale toneel. Nog
steeds is het land voornamelijk intern gericht, maar de economische
groeipercentages die de afgelopen jaren werden bereikt - 8,5% gemiddeld per jaar
sinds 2003 - maken het land steeds meer tot een economische macht. India staat
vooral bekend als de dienstenmotor, waar China ’s werelds producent is.
India is per inwoner nog veel armer dan China, gemeten naar BBP per capita (PPP):
USD 2.930 ten opzichte van USD 6.150. Dit geeft aan dat het land nog een lange
weg heeft af te leggen in haar ontwikkeling. Dit blijkt ook uit de positie van India op
de ranglijst van Human Development Indicators (134e).9 Daarentegen is het arbeids
aanbod hoog en heeft India een grote jaarlijkse uitstroom uit de universiteiten van
technisch onderlegde academici. Beperkingen bestaan met name op het gebied
van de factoren natuur en technologie. Ondanks de grote hoeveelheid technici is
de achterstand op het westen nog steeds zeer groot. Bovendien is ook India
afhankelijk van importen voor de voeding van bevolking en industrie. De
productiefactor kapitaal is in voldoende mate aanwezig, alleen ontbreekt het India
aan een efficiënt financieel systeem om deze middelen ook op de juiste plek
aangewend te krijgen.10
De ambitie van India op het internationale toneel is onduidelijk. Lange tijd heeft het
land, dat een zeer slechte relatie met buurland Pakistan heeft, een eigen pad
bewandeld. Daarbij het is in navolging van Pakistan gekomen tot de ontwikkeling
van een atoombom die de verhoudingen met het westen op scherp hebben gezet.
Net als China bouwt ook India in hoog tempo een indrukwekkende marine op,
inclusief meerder vliegkampschepen.
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Lange tijd is er een zeer moeilijke relatie met de VS geweest, die nu door een
herziening van de Indiase positie als regionaal tegenwicht aan China en
gezamenlijke handelsbelangen is herzien.  Ook kent het land een samenwerking
met de VS op nucleair gebied (ook al heeft het land het non-proliferatiepact niet
ondertekend). De ergste kou is hierdoor uit de lucht en India is bezig zijn positie als
toekomstige supermacht te bepalen. Het kiest de laatste tijd vaak de zijde van de
zuidelijke staten (ontwikkelingslanden), zonder zich af te wenden van het westen.
Japan?
Sinds halverwege de 19e eeuw begon Japan aan een zeer sterke economische,
militaire en daarmee geopolitieke opmars. Jarenlang had het land zich afgesloten
van de buitenwereld, maar de Meiji-hervormers van die tijd zochten aansluiting bij
de ideeën uit Europa. Hierdoor werd Japan in 1905 het eerste Aziatische land sinds
eeuwen dat in een directe oorlog een Europese macht had verslagen (Rusland).12 In
het interbellum, toen Japan (dat ook gedurende lange tijd Korea had geannexeerd)
grote delen van China bezette en de Tweede Wereldoorlog toonde het land zich als
agressor en sindsdien wordt het land in de regio nog altijd zeer wantrouwend
bekeken.
Na de bezetting door de VS in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog heeft het
land zijn economie zeer snel ontwikkeld. In de jaren tachtig van de vorige eeuw
voelden zelfs de VS zich daardoor aangetast in hun dominante economische positie.
Vervolgens kende het land een stevige financiële crisis en maakte het een lange
periode van 15 jaar lang kwakkelen mee. Toch is het nog steeds is het na de EU en
de VS en de op twee na grootste economie. Overigens is het de verwachting dat
China Japan volgend jaar al zal inhalen. Japan is ook op grote afstand ’s wereld
belangrijkste crediteur. Japan heeft een overvloed aan hooggeschoold personeel en
technologie. Bovendien is de kapitaalvoorraad sterk gestegen in de afgelopen jaren.
Nu de bankensector na jaren van krimp eindelijk weer op eigen benen lijkt te
kunnen staan, zal de efficiëntie van de kapitaalsbesteding ook stijgen. De grootste
nadelen voor Japan zijn dat het land niet zelfvoorzienend is in energie en andere
grondstoffen, alleen de hoogst efficiënte landbouw zorgt voor voldoende voedsel.
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Daarnaast werken demografische factoren tegen een hoofdrol op het internationale
podium. Niet alleen is de verwachting dat de bevolking sterk krimpt, maar ook heeft
Japan een gemiddeld zeer oude en krimpende bevolking.
De ambitie van Japan om internationaal mee te doen is in de eerste vijftig jaar na de
Tweede Wereldoorlog zeer beperkt geweest. De laatste jaren kruipt het land uit zijn
schulp. Militairen zijn overzees ingezet (Irak) en het land heeft ook geprobeerd een
permanente zetel in de Veiligheidsraad te bemachtigen. De voornaamste reden
achter deze activiteit lijkt de positieversterking van China - Japan’s grootste rivaal te zijn. Het is echter niet de verwachting dat Japan het tempo zal kunnen
bijhouden, al is het land militair aanmerkelijk groter dan menigeen zich realiseert.
Brazilië?
Sinds de laatste economische crisis in Brazilië in 1998 is het land langzaam
uitgegroeid tot een belangrijke economische macht. De jaren van pragmatisch
economisch beleid gecombineerd met een grote hoeveelheid aan natuurlijke
hulpbronnen zorgen ervoor dat de economie een stuk minder volatiel is dan
gedurende de rest van de twintigste eeuw. Met de komst van president Lula in 2003
wil het land een steeds grotere rol spelen in de wereldeconomie, met name om het
‘zuiden’ (de ontwikkelingslanden) een grotere stem te geven tegen het ‘noorden’
(de westerse kapitalistische landen).
Om een daadwerkelijke grootmacht te worden, zou de economie sneller moeten
worden hervormd. Naar schatting is het potentiële groeipad van het land slechts
zo’n 4% per jaar. Dit is veel te weinig om het gat te dichten met de westerse
mogendheden. Vooral de overheid is een log en in veel gebieden corrupt apparaat
dat een goede ontwikkeling van de private sector tegenhoudt. De bevolking
daarentegen is steeds beter in staat om zich te ontwikkelen, maar blijft gering qua
omvang (198 miljoen mensen). Ook de kapitaalsstromen naar het land groeien en
hebben stand gehouden in de huidige crisis. Technologisch gezien biedt de relatief
veilige omgeving in het land westerse bedrijven de mogelijkheid hun technologie
te exporteren zonder te hoeven vrezen voor het stelen van hun bedrijfsgeheimen.
Voor alle productiefactoren zijn de signalen dus positief, maar de algehele
ontwikkeling verloopt te langzaam.
De ambitie om een rol te spelen in de noord-zuid-verhoudingen zorgt ervoor dat
Brazilië van India en China de mogelijkheid krijgt om als primair aanspreekpunt te
fungeren. In het vooroverleg op vergaderingen van internationale fora wordt
Brazilië vaak aangewezen als verkondiger van het gezamenlijk standpunt waaraan
China en India zich vervolgens conformeren. Rusland neemt in deze BRICstandpunten af en toe afwijkende posities in. Regionaal is de positie van Brazilië
zeer belangrijk. Het neemt als grootste economie van Latijns-Amerika vaak een
neutrale positie in bij regionale politieke conflicten.
Rusland?
In de eerste jaren na de val van de Muur leek de rol van Rusland op het
internationale toneel uitgespeeld. Vanaf het einde van de jaren negentig van de
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vorige eeuw heeft het land weer een plaats aan tafel gevonden. In die periode
(1998) initieerde het ook de ‘Driehoek van Primakov’13 tussen Rusland, India en
China als tegenwicht voor ’s werelds enige supermacht: de VS. Rusland nam daarin
een leidende rol en probeerde beide andere aanstaande grootmachten mee te
krijgen. Dit is niet helemaal gelukt, aangezien de belangen van beide landen in de
VS te groot waren om daadwerkelijke oppositie tegen de suprematie van de VS te
voeren.
Mede gevoed door sterk stijgende olie- en gasinkomsten is Rusland in de loop van
het huidige decennium echter een steeds assertiever buitenlands beleid gaan voeren.
De invloed in de regio nam toe, terwijl de relaties met het westen verslechterden. De
huidige economische crisis heeft niettemin het gebrek aan goed functionerende
economische instituties aan de oppervlakte gebracht. De economische groei is sterk
volatiel gebleken met pieken van boven de 8% als in 2007 en een verwacht dal van
7% dit jaar. Door de hoge corruptie (147e plaats op de Corruption Perception Index)14
wordt het kapitaal in het land slecht gebruikt en vindt er geen goede voorbereiding
plaats op de eigen economische toekomst. Daarenboven heeft Rusland te maken met
een krimp van de bevolking, van 146 miljoen mensen in 2008 tot naar verwachting
slechts 116 miljoen in 2050,15 en een gebrekkig scholingssysteem. De factor arbeid
geldt daardoor ook als een zeer negatief punt. Uit technologisch oogpunt is Rusland
alleen op militair gebied in staat om aansluiting bij de top te houden.
Dit alles leidt ertoe dat van Rusland niet kan worden verwacht dat het een leidende
rol op het internationale vlak gaat spelen. Het is meer een militaire reus op
economisch lemen voeten. Dit laat onverlet dat het land wel een zeer belangrijke
speler is gezien de grondstoffen die het bezit, de militaire capaciteiten waarover het
beschikt en de ambitie die het heeft een wereldmacht te zijn.

Figuur
Bevolkingsomvang
Figuur 5:31:
Bevolkingsomvang
mln
mln

1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
VS

China
1950

India

Brazilië Rusland
2000

EU

Japan
2050

Bron: Verenigde Naties

|

Rabobank Visie op 2010 |

Globalisering op een kruispunt

|

45

De scenario’s
De drie scenario’s die we hebben genoemd in de inleiding (een bipolaire, globale
en multipolaire wereld) zullen hier de revue passeren. De vraag ‘Waarom?’ zal
worden gesteld om een inschatting te kunnen maken van de kans dat een scenario
werkelijkheid zal worden. Ook wordt gekeken naar de ‘Wie’-vraag: welke landen
spelen de hoofdrol? Tenslotte maken we een korte analyse van de gevolgen die de
scenario’s hebben en de waarschijnlijkheid dat een scenario werkelijkheid wordt.
Een bipolaire wereld
Zonder de overmacht van de VS, en de afname van de geloofwaardigheid van het
land als leider, zijn alle landen op zoek naar de juiste richting. De tegenstelling
tussen ‘noord’ en ‘zuid’ zullen sterker worden door de kredietcrisis en doordat de VS
afstand nemen van het verspreiden van vrijhandel. Ieder land ziet zich voor de
keuze gesteld om de koers van een van de twee grootmachten te volgen.
In deze situatie zullen de VS en China de overduidelijke leiders van de wereld zijn. Het
idee van een G2 is al vaker geopperd en wordt in dit scenario werkelijkheid. De keuze
van de overige naties voor een van de twee stromingen wordt bepaald door de
ideologische stroming van de leider. De EU volgt in dit scenario nog steeds de VS,
gezien de culturele en ideologische banden van de twee regio’s een logische keuze.
Verder zal in dit scenario een rol spelen dat Europa er niet in slaagt om tot een
krachtige politieke eenheid te komen. Ook Brazilië zal zich waarschijnlijk achter het
westen scharen, gezien de voordelen die democratie het land de afgelopen jaren
heeft gebracht. Japan zal ook voor de VS kiezen, zowel vanuit de historische band als
vanwege de achterdocht ten opzichte van de twee andere regionale reuzen. Van
India mag in dit scenario  worden verwacht dat het uiteindelijk voor de Chinese
richting zal kiezen. Het land staat op een nog lager punt in haar economische
ontwikkeling dan China en zal in China een voorbeeld zien voor India’s eigen
toekomst. De pragmatische en intern gerichte Russen kiezen waarschijnlijk ook voor
China. De complementariteit tussen Rusland (energie-exporteur) en China (importeur)
duidt ook op verdere samenwerking. Dit biedt Rusland de mogelijkheid invloed in
voormalige Sovjetstaten te blijven uitoefenen zonder directe repercussies van de EU
of de VS. Ook een groot land als Iran zal in het Chinese kamp te vinden zijn.
Het wordt in dit scenario lastig om globale problemen als klimaatbeheersing en
vrijhandelsstructuren effectief aan te pakken. De internationale fora, die nu een
natuurlijke leider hebben in de VS, zullen worden uitgehold waarmee ook een
ideologische koers voor deze fora ontbreekt. De neiging van de grootmachten zal
zijn om eigen invloed ten koste van de andere grootmacht uit te breiden. Ook de
noodzaak van toegang tot natuurlijke hulpbronnen voedt deze opstelling. Dit leidt
ertoe dat Koude Oorlogtaferelen wellicht terug zullen keren, met landen in Afrika,
Azië en Latijns-Amerika als waarschijnlijk strijdtoneel.
De waarschijnlijkheid dat dit scenario bewaarheid zal worden is laag. De suprematie
van de VS is de afgelopen decennia al te zeer aangetast, waardoor de EU en Brazilië
de leiding van de VS niet zonder voorwaarden zullen accepteren. Bovendien lijkt de
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dreiging van een opkomend China aan de ene kant te laag voor het zoeken van een
beschermheer en aan de andere kant biedt het ook grote kansen aan de afzonder
lijke regio’s. China als leider van een tweede pool is even onwaarschijnlijk. Daarvoor
loopt het qua economische ontwikkeling nog veel te ver achter bij de ontwikkelde
Westerse economieën. Verder is India niet een land dat de suprematie van het
buurland zou erkennen. Er spelen te veel conflicten tussen beide landen om die
verdere toenadering op politiek vlak te kunnen verwachten. Daarbij vertoont China
de laatste decennia niet de neiging om zijn invloed op imperialistische wijze buiten
zijn landsgrenzen te laten gelden.16
Een wereldregering
Voor het tot stand komen van een  wereld waarin de internationale fora een
spilfunctie gaan innemen is het noodzakelijk dat men inziet dat de mondiale
problemen waar we ons voor gesteld zien, niet meer individueel zijn op te lossen.
Het besluit om voortaan in G20-verband de grote lijnen uit te zetten en de
stemverhoudingen in het IMF en de Wereldbank te wijzigen zouden hiervan
voortekenen kunnen zijn.
Het IMF, de Wereldbank en de G20 gaan in dit scenario de handschoen oppakken
om de grondregels van het internationale verkeer vast te leggen. De leidende
landen bij het creëren van een wereldregering zullen aan de ene kant de westerse
naties zijn en aan de andere kant voornamelijk de BRIC-landen. De eerste groep zal
een deel van hun huidige macht af moeten staan in de internationale fora om een
meer representatieve afspiegeling van de wereldbevolking te vormen. De tweede
groep zal meer verantwoordelijkheid moeten nemen op het gebied van klimaat
beheersing en een grotere nadruk moeten leggen op het naleven van de mensen
rechten. Bovendien zullen al deze grote naties de bereidwilligheid moeten tonen
om vanuit een vrijheidsprincipe om te gaan met de kleinere landen. Er is geen
ruimte meer voor Realpolitik in bepaalde Afrikaanse landen en andere
grondstoffenleveranciers met dubieuze overheden.
Bovenstaand scenario komt redelijk utopisch over, maar het lijkt de enige vorm
waarin een integrale aanpak van de wereldproblematiek werkelijk effectief zal zijn en
de eerder genoemde instituties niet simpelweg vervallen tot een forum waarin de
werkelijke (bipolaire of multipolaire) machtsverhoudingen worden uitgespeeld. Het
westen zal zijn economische en politieke dominante positie moeten opgeven om de
opkomende markten ervan te overtuigen dat de vrijheids- en vrijhandelsidealen
werkelijk worden beleden. De supermachten in wording zullen daarin de persoonlijke
vrijheden moeten accepteren die in het liberale gedachtegoed vastzitten.
Het is zeer onwaarschijnlijk dat deze situatie in de komende decennia zal worden
bereikt. Het forum G20 dat wordt nu gepresenteerd als een soort wereldregering
heeft te weinig kracht om de grote globale issues aan te pakken. De urgentie onder
de grootmachten om bijvoorbeeld de klimaatproblematiek aan te pakken is
nauwelijks aanwezig. Dit blijkt uit de houding van landen aan beide kanten van het
spectrum om tot overeenstemming te komen. Zeker in deze tijden van crisis die
vooral de westerse economieën raakt is de bereidwilligheid daar zeer klein om iets
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van de opgebouwde positie op te geven. Bovendien wordt de continue opmars van
landen als China en India eerder als bedreigend ervaren, zeker gezien de handel en
wandel van China met voor het westen onacceptabele regimes.
Een multipolaire wereld
Een multipolaire wereld ontstaat doordat de focus van de grote landen en regio’s
voornamelijk op de eigen ontwikkeling blijft gericht. Bovendien zal de EU meer haar
eigen koers gaan bepalen ten opzichte van de VS gezien de afnemende autoriteit
van de VS. Ook in de ontwikkelingslanden blijven ad hoc allianties belangrijker dan
een groter verbond met ideologische achtergrond om tot gezamenlijke ontwik
keling te komen.
In eerste instantie worden de komende decennia uiteraard de VS en China en
wellicht de EU de economische grootmachten. Daarnaast kan worden verwacht dat
op termijn ook India zich een economische en militaire grootmacht mag noemen.
De EU zal zich, wil het als hoofdrolspeler blijven meespelen, wel  moeten
ontwikkelen tot meer een geheel om de supermachtstatus te kunnen verkrijgen.
Het economisch potentieel van de afzonderlijke delen van de EU is aanwezig. Reeds
nu is de eurozone de grootste economie ter wereld en is de euro de enige echte
‘concurrent’ voor de dollar. Maar nu is het aan de EU om als geheel richting te gaan
kiezen op politiek, economisch en ideologisch terrein. Van Japan, Brazilië en Rusland
is het minder duidelijk wat op termijn hun status zal worden. Japan’s economische
macht kalft af en staat onder druk van spelers als China en India, en voor de
natuurlijke hulpbronnen is het te afhankelijk van het buitenland. Brazilië kan als
kampioen van de armen een stevige vinger in de pap blijven houden, maar op
eigen benen wordt het al op economische gronden geen supermacht. Rusland
heeft een duidelijke ambitie, maar het ontbreekt het land aan de economische
structuur om op het hoogste niveau een rol te blijven spelen.
Dit is het meest waarschijnlijke scenario. In ieder geval vier toppen lijken zich af te
tekenen: de VS, EU, China en op termijn India. Voor de EU zal het in dit scenario van
belang zijn om meer afstand te nemen van de VS. Daarnaast moet intern de keuze
worden gemaakt om internationaal meer als eenheid te opereren. Brazilië en Rusland
hebben geen kans om een piek te worden. Dit is met name pijnlijk voor Rusland dat
elke kans zal aangrijpen om toch een rol te blijven spelen op het internationale vlak.
Maar op de langere termijn zal, naarmate het belang van fossiele brandstoffen gaat
afnemen, de Russische invloed gestaag afkalven. Daarentegen zou het natuurlijk wel
een grote rol kunnen gaan spelen indien het de interne economie op orde krijgt en
een voedselleverancier van de wereld kan gaan worden. De onduidelijkheid over het
mondiale leiderschap zal leiden tot grotere spanningen, met name omtrent de
schaarse grondstoffen. Van de internationale instituten is het zeer belangrijk dat deze
tijdig worden aangepast aan de nieuwe machtsverhoudingen in de wereld om niet
irrelevant te worden. Hier ligt de bal op dit moment vooral bij Europa. Als individuele
Europese landen blijven vasthouden aan hun invloed in bestaande instituties lopen
zij het gevaar dat de opkomende landen samen met de VS nieuwe instellingen in het
leven roepen, zonder Europese inbreng. Dit gevaar moet niet worden gebagatel
liseerd. Europa kan alleen dan een belangrijke invloed houden als het naar buiten
toe met één stem een krachtig geluid heeft.
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Het lijkt een logisch gevolg van een multipolaire wereld dat de wereldproblemen
niet eenduidig kunnen worden aangepakt, doordat volledige overeenstemming bij
zo veel verschillende partijen niet gemakkelijk zal worden bereikt. De klassieke
speltheorie zal leidend worden, met in potentie nadelige gevolgen voor de hele
wereld. Daar staat tegenover dat de Europese ervaring leert dat geïnstitutionaliseerd
overleg tussen gelijkwaardige partners sterk de-escalerend kan werken en bijdraagt
aan vrede en stabiliteit.

Conclusies
De wereld verandert razendsnel. Van kansloze naties zijn China en India in slechts
enkele decennia uitgegroeid tot de supermachten van de toekomst. De opkomst
van deze landen gaat niet geruisloos. Ten eerste is niet alleen de financieeleconomische positie, maar ook het morele gezag van de VS aangetast waardoor
deze de positie als dominante macht aan het verliezen is. Ten tweede heerst in het
westen het gevoel dat met name China de opmars te danken heeft aan het niet zo
nauw nemen met de westerse waarden die China zo ver hebben gebracht: vrijheid
en vrijhandel. De verwachting is dat er een multipolaire verdeling van de macht zal
komen, waarbij het de vraag is of de EU een bepalende of volgende rol zal spelen.
Op dit moment is het politieke draagvlak voor verdieping van de Europese
integratie niet groot, maar dat kan omslaan als de urgentie doordringt. Velen
dachten medio jaren 1990 nog dat de euro er nooit zou komen. Voor Japan en de
BRIC-landen Brazilië en Rusland lijkt een hoofdrol niet weggelegd. Daarvoor is hun
groeipotentieel te laag.
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