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Het Neder landse Cent raa l Planbureau heeft een poging ondernomen om mogel i j ke 

scenario's voor de toekomst ige economische evolut ie te f o rmu le ren . Gaston Vandewai le gaat 

na hoe real ist isch die scenario's zi jn en me t welk economisch beleid België zich het best 

op de t oekoms t voorbere id t . 

Een chaotische wereldorde 

Na de tweede wereldoorlog heerste er opti
misme over de toekomst van de economie. De 
technologische vooruitgang in de geïndustriali
seerde landen leidde tot een toename van de 
produktiviteit, een stijging van de inkomens, een 
vermindering van de arbeidsduur en een uitbrei
ding van de vakantieperiodes. Er scheen geen 
eind te komen aan de toename van de welvaart. 
Kortstondige recessies, zoals in de periode '49-
'50, '53-'54 en '58-'59, werden vlug overwonnen 
dankzij een expansief monetair en fiscaal over
heidsbeleid. Ook voor de ontwikkelingslanden 
waren er positieve vooruitzichten. Door de stij
ging van de vraag naar grondstoffen en energie 
namen de inkomsten uit deviezen van de meeste 
ontwikkelingslanden toe. Die landen konden 
grote leningen afsluiten voor de uitbouw van hun 
infrastructuur. Het zag er dus naar uit dat zij hun 
economische achterstand zouden ophalen. 

Tijdens de laatste drie decennia heeft zich 
echter een evolutie voorgedaan die al deze ze
kerheden heeft weggeveegd. De politici worden 
geconfronteerd met een chaotisch wereldbestel, 
waarvan ze het verloop moeilijk kunnen voor
spellen, laat staan beïnvloeden [1]. 

Twee evoluties hebben de mogelijkheden van 
de overheid om tussen te komen in de economie 
verminderd: 
1. de multinationals gebruiken hoe langer hoe 

meer een globale strategie. Zij lokaliseren de ac
tiviteiten van hun filialen in de landen waar ze 
tegen de voordeligste voorwaarden kunnen wer
ken. Arbeidsintensieve produkties worden gede-
lokaliseerd naar lage-loonlanden. Wetenschappe
lijk en technologisch onderzoek gebeurt waar het 
nodige geschoolde personeel beschikbaar is en 
administratieve uitvoerende arbeid wordt ver
plaatst naar staten waar goedkope bedienden be
schikbaar zijn (in India bijvoorbeeld). De uit
bouw van de internationale communicatiesyste
men (telefoon, fax, swift) laat toe met geringe 
kosten de geografisch van elkaar verwijderde ac
tiviteiten te coördineren. Hierdoor verliest een 
Keynesiaans expansief beleid het grootste deel 
van zijn impact op de economische activiteit. Uit
breiding van de vraag naar goederen leidt vooral 
tot meer import en slechts in beperkte mate tot 
meer werkgelegenheid. 

2. de ontwikkelingen op de grote financiële mark
ten laten toe enorme kapitalen te verplaatsen van 
de ene munt in een andere. Door de betere com
municatiemiddelen kunnen de financiële markten 
nu van maand tot maand 3 biljoen dollar ver
plaatsen. Twee biljoen dollar daarvan is zoge
naamd statenloos geld, d.w.z. kapitaal waarover 
geen enkele overheid controle uitoefent. Zelfs als 
ze samenwerken zijn de centrale banken niet in 
staat de weerslag van speculatieve verplaatsingen 
van dergelijke sommen te compenseren. Tijdens 
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de crisis in de Europese Muntunie gedurende de 
herfst van 1992 grepen er op de financiële mark
ten aankopen en verkopen van deviezen plaats 
van 1 biljoen dollar per dag. De centrale banken 
mobiliseerden om de bedreigde munten (o.m. het 
pond sterling, de peseta, de escudo en de lire) te 
ondersteunen amper 10 miljard dollar, 1% van de 
omzet aan deviezen [2J. Door deze situatie kun
nen de regeringen geen expansief fiscaal en mo
netair beleid meer voeren zonder het risico te lo
pen een speculatie tegen hun munt uit te lokken. 
Zo'n beleid leidt immers tot een passieve beta
lingsbalans en dat is voor de speculanten een sein 
dat de betrokken munt wellicht zal devalueren. 

Door die tweevoudige evolutie hebben de 
meeste regeringen het gevoel de economische 
evolutie niet langer te beheersen. Ze zijn als 
drenkelingen op een vlot, die door de stroming 
in de zee gedreven worden naar een onbekende 
bestemming. Dat verklaart waarom officiële orga
nismen pogingen ondernemen om mogelijke sce
nario's van de toekomstige economische evolutie 
te formuleren. Zon poging werd ondermeer in 
1992 ondernomen door hel Nederlandse Centraal 
Planbureau (NCP). Het Planbureau voorziet drie 
mogelijkheden, de 'global shift', de 'balanced 
growth' en de Europese renaissance. 

Het 'global shift'-scenario 

Dit scenario veronderstelt het behoud van 
hoge groeivoeten van het BNP in de landen van 
Oost-Azië. Deze staten zouden zich snel indus
trialiseren, en naar het voorbeeld van Japan en 
na enkele decennia niet alleen gewone ver-
bruiksgoederen maar ook gesofisticeerde uit
rustingsgoederen uitvoeren tegen lagere ver
koopprijzen dan in Noord-Amerika en Europa. 
Deze evolutie wordt volgens dit scenario in de 
hand gewerkt door de veroudering van de Ja
panse bevolking en haar hoge spaarquote. Het 
toenemend gebrek aan arbeidskrachten doet in 
Japan de lonen stijgen en zet de bedrijven ertoe 
aan filialen te openen in de Iage-loonlanden van 
Zuidoost-Azië. Deze filialen brengen veelal on
derdelen voort, die dan in Japan in de eindpro-
dukten worden verwerkt. Geleidelijk aan leren 
de elites van die landen evenwel de industriële 
en commerciële technieken kennen en na enige 

tijd gaan zij zelf bedrijven oprichten die met de 
Japanse, Europese en Amerikaanse ondernemin
gen kunnen concurreren. Door het grote aanbod 
aan goedkope arbeidskrachten kunnen grote 
winsten gemaakt worden, die dan in nieuwe be
drijven worden belegd, zodat een snelle econo
mische groei tot stand komt. Thailand is het land 
mei de grootste groeivoet in de wereld (meer 
dan 7%). 

Vermits in Europa en Noord-Amerika de 
groeiratio's veel lager zijn, moet dit uitlopen op 
een verplaatsing van het economisch overwicht 
in de wereld naar Oost-Azië. Noord-Amerika en 
Europa zullen meer produkten uit Oost-Azië in
voeren dan ze ernaar kunnen uitvoeren en dat 
zal een stijging van de werkloosheid in de hand 
werken. Samen met de veroudering van de be
volking zal dat leiden tot een nadelige verhou
ding tussen de actieven en de niet-actieven 13). 
De overheidsuitgaven aan werklozensteun, pen
sioenen en ziektezorg zullen zo toenemen dat 
om ze te financieren hoge sociale en fiscale hef
fingen noodzakelijk zijn. Deze belasten op hun 
beurt de produkiickosten en maken het voor de 
bedrijven moeilijker om met hel buitenland te 
concurreren. Uiteindelijk zal een gedeeltelijke 
afbouw van het stelsel van sociale zekerheid on
vermijdelijk worden. 

H e t ' b a l a n c e d g r o w t h ' - s c e n a r i o 

Dit scenario gaat uit van de veronderstelling 
dat de Verenigde Staten erin slagen op technolo
gisch gebied de vooruitgang van Japan en de 
Oostaziatische staten bij te houden. Volgens hun 
liberale principes zouden de Amerikanen aan de 
industriële staten een vrijhandelspolitiek opdrin
gen. Elk land zou zich in toenemende mate spe
cialiseren in bepaalde produkties. Door de schaal
vergroting van de bedrijven en hun geschikte lo
kalisatie zouden de kostprijzen dalen, wat uitein
delijk aan alle consumenten ten goede komt. 

Het Centrale Planbureau gaat ervan uit dat de 
regeringen rekening houden met het gevaar van 
een uitputting van de natuurlijke hulpbronnen 
(petroleum, mineralen) en van pollutie en dat 
zij de nodige maatregelen treffen om dat ie voor
komen [4]. 

Om het concurrentievermogen van de Euro-
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pese bedrijven te verhogen zou zoals in het sce
nario van de 'global shift' een gedeeltelijke af
bouw van het systeem van sociale zekerheid on
vermijdelijk zijn. Het huidige wclvaartssystcem 
zou vervangen worden door een 'waarborgsys
teem', d.w.z. alleen degenen die het werkelijk 
nodig hebben zouden vanwege de overheid sub
sidies ontvangen [5J. 

Het Europese renaissance-scenario 

In dit scenario wordt verondersteld dat de Eu
ropese bedrijven met de steun van hun respectie
velijke regeringen door onderlinge overeenkom
sten erin slagen hun technologische en manage-
ment-technieken in sterke mate te verbeteren. 
Bovendien zou Europa de afzetmogelijkheden 
voor zijn bedrijven verhogen dooi- het invoeren 
van een eenheidsmunt, het opheffen van alle be
lemmeringen in het verkeer van personen en 
goederen en het uitbreiden van de EU met de 
landen van Oost-Europa. 

De industriële ontwikkeling van Europa zou 
dan in de hand worden gewerkt door het dege
lijk niveau van het onderwijs in de meeste lidsta
ten en de goede infrastructuur. Omdat Europa 
dichter bevolkt is dan Noord-Amerika kan men 
er meer goederen verdelen op de binnenlandse 
markt met minder vervoerkosten. Al deze voor
delen zouden ervoor zorgen dat een Europese 
economische renaissance tot stand komt. Dit zou 
toelaten de werkloosheid te verminderen en het 
systeem van sociale zekerheid te stabiliseren op 
het niveau van 1990 [61. 

Is de 'global shift' onvermijdelijk? 

Algemeen wordt Japan beschouwd als de mo
gelijke gangmaker van het global shift-fenomeen. 
Dit land maakt evenwel een vierdubbele crisis 
door. nl. een economische, een financiële, een 
politieke en een morele. 

De economische crisis spruit grotendeels 
voort uit de overmatige koersstijging van de yen. 
Van 1987 tot 1995 steeg de jaarlijkse gemiddelde 
koers van de yen ten opzichte van de dollar met 
54,1% en ten opzichte van de D-mark met 23% 
[7]. Vele Japanse produkten zijn hierdoor op de 
Amerikaanse en Europese markten nog slechts 
verkoopbaar met verlies voor de betrokken on

dernemingen. Omdat vele Japanse industriële be
drijven hoofdzakelijk werken voor de export 
moeten ze hun produktie ofwel beperken, ofwel 
van de hand doen tegen niet rendabele prijzen. 
De eerste oplossing leidde tot een stijging van de 
werkloosheid, de tweede tot financiële moeilijk
heden. 

De banken, die de industriële bedrijven hoofd
zakelijk financieren met het onderschrijven van 
aandelen en obligaties, zagen hun inkomsten 
sterk dalen. Bovendien leden ze zware verliezen 
door de talrijke falingen van hypotheckmaat-
schappijen (de jusen) door het ineenstorten van 
de immobiliënmarkt. 

Uil eindelijk heeft de overheid een deel van 
het verlies van de hypotheekmaatschappijen 
moeten overnemen om vele banken van de on
dergang te redden [8]. De financiële situatie van 
de Japanse schatkist is evenwel weinig schitte
rend. De openbare schuld bedraagt 500 triljoen 
yen, evenveel als het Japanse BNP van één jaar, 
en zal de volgende jaren waarschijnlijk nog toe
nemen, omdat de schuld van de nationale spoor
wegmaatschappij gedelgd moet worden en om
dat de pensioenlasten sterk stijgen door de ver
oudering van de bevolking. Volgens een studie 
van de OESO zou bij ongewijzigd beleid het be-
grotingsdeficit in 2030 20% van het BBP bedra
gen [9]. 

Deze situatie bevordert de ontwikkeling van 
de politieke crisis. De politieke crisis werd op 
gang gebracht door corruptieschandalen die de 
regerende Liberale Demokratische Partij in dis
krediet brachten. In de zomer van 1993 greep er 
een scheuring plaats in die partij, waardoor ze 
haar meerderheid in het parlement verloor. Se
dertdien werd hel land geregeerd door vijf op
eenvolgende coalitieregeringen, die door onder
linge verdeeldheid er niet toe in staat waren de 
financiële situatie te saneren. De huidige eerste 
minister Ryutaro Hashimoto heeft verkiezingen 
uitgeschreven en hoopt voor de LDP opnieuw 
een absolute parlementaire meerderheid te ver
werven. Hij rekent daarbij op de verdeeldheid in 
de andere politieke partijen. De meerderheid 
van de kiezers weet echter nog niet voor wie 
ze zullen stemmen, zodat de uilslag erg onzeker 
blijft [10]. 
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De politieke onstabiliteit verhoogt het wan
trouwen van de bevolking ten opzichte van de 
politici en draagt bij tot de morele crisis die Japan 
nu doormaakt. Die crisis vindt haar oorsprong in 
een reactie van de jongeren op de zware collec
tieve inspanning van de hele Japanse bevolking 
na de tweede wereldoorlog. De meerderheid van 
de Japanners volgde de confucianistische moraal, 
die iedereen oplegt zijn taak naar behoren te ver
vullen. Arbeidsconflicten kwamen zelden voor. 
De lonen waren laag, maar de werknemers kre
gen een deel van de winst. Dit systeem liet aan 
de ondernemingen toe in periodes van recessie 
hun kosten te verlagen. De jongere werknemers 
zijn echter niet langer tevreden met een laag 
loon, een hoge levensduurte (door de hoge prij
zen van de landbouwprodukten). lange arbeids
dagen, weinig verlof en een enge huisvesting 
[lil. Ze willen niet langer leven om te werken en 
beroepen zich op de corruptieschandalen en de 
overheidshulp aan de hypotheckmaatschappijen 
om hun deel te eisen van de gestegen welvaart. 
Deze nieuwe mentaliteit leidt tot conflicten bin
nen de ondernemingen en berooft ze van een 
belangrijk voordeel ten opzichte van hun Ameri
kaanse en Europese concurrenten. 

De theoretici van the global shift' werpen te
gen deze redenering op dat precies de crisis in 
Japan de industrialisering van heel Oost-Azië in 
de hand werkt. Omdat het in het eigen land niet 
meer zo goed , gaat investeren de Japanse bedrij
ven meer in hun buurlanden. Niet overal zijn de 
Japanners evenwel welkom. Vooral in Korea en 
Taiwan heerst een groot wantrouwen ten opzich
te van de Japanners, wat de vestiging van Japan
se firma's bemoeilijkt. Daarenboven zijn de arbei
ders er niet zo gedisciplineerd en geschoold als 
de Japanners, zodat hun produktiviteit lager is. 

Zuid-Korea maakt een sociale crisis door. De 
werknemers uil de grote industrie (staal, autonij-
verheid. scheepsbouw) en de ambtenaren heb
ben syndicaten opgericht, die door slakingen 
sterke loonsverhogingen afdwingen [12]. De lo
nen stijgen nu sneller dan de produktiviteit en 
de Koreaanse ondernemers kijken uit naar be-
leggingsmogeiijkheden in andere landen (onder
meer in West-Europa). 

Hongkong en Taiwan hebben een onzekere 

toekomst, hetgeen er de investeringen afremt. In 
de meeste nieuwe industrielanden van Zuidoost -
Azië - Singapore is een uitzondering - wordt de 
economische ontwikkeling afgeremd door een 
gebrek aan technici en geschoolde arbeidskrach
ten [131. 

Volgens Paul Krugman, professor te Stanford. 
was de snelle groei van de nieuwe industricstaten 
van Oost-Azië uitsluitend toe te schrijven aan een 
stelselmatige verhoging van de input aan kapitaal 
en arbeid. De arbeidsprodukliviteil is door het 
gebrek aan menselijk kapitaal weinig gestegen, 
zodat een vertraging van het groeiproces onver
mijdelijk is [14]. Deze visie wordt bijgetreden 
door de studiedienst van de Aziatische Ontwik
kelingsbank (ADB), die een daling van de groei
voet van de zogenaamde tijgers (Taiwan, Singa
pore, Hongkong en Zuid-Korea) voorziet van 
7.7% in 1995 tot 6.5% in 1997. In de nieuwe in
dustrielanden van Zuidoost-Azië zou groeivoet 
dalen van 7,9% in 1995 tot 7,3% in 1997. In China, 
dat nu een groei kent van 10% per jaar, zou dooi
de sterke inflatie een aanzienlijke vermindering 
van de groei onvermijdelijk zijn [151. 

Blijkbaar zal de 'global shift' niet zon omvang 
nemen als sommigen voorspellen en krijgen ook 
de twee andere scenario's een kans. 

Is het 'balanced growth'-scenario realistisch? 

Het balanced growth-scenario veronderstelt 
dat de Verenigde Staten op technologisch en 
economisch vlak opnieuw een leidende rol gaan 
spelen en dat de wereldhandel verder wordt 
geliberaliseerd. Geen van beide hypothesen maakt 
evenwel veel kans op korte termijn gerealiseerd 
te worden. 

De Verenigde Staten maken nu een periode 
van hoogconjunctuur door. De werkloosheid is 
er lager dan in Europa. In juli 1996 was slechts 
5,4% van de Amerikaanse beroepsbevolking 
werkloos, tegen gemiddeld 10,7% in de 15 lan
den van de EU [16]. Aan de fundamentele pro
blemen waarmee de Amerikaanse economie 
worstelt, wordt door de huidige hoogconjunctuur 
echter niet verholpen. 

De voornaamste zwakke plekken in de Ame
rikaanse economie zijn een lage nationale spaar
quote, onvoldoende overheidsinkomsten en een 

" 
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toenemende inkomensongelijkheid. 
De nationale bruto spaarquote (de som van 

de besparingen en de afschrijvingen) bedroeg in 
1995 slechts 24,7% van hel BBP, tegen 35,7% in 
Duitsland en 35,8% in Japan [17]. Daardoor zijn 
de rentevoeten in de Verenigde Staten hoger dan 
in Duitsland en Japan. De laagste intrestvoet 
waartegen de Amerikaanse banken op 25 sep
tember 1996 krediet verleenden (de zgn. prime 
raté) bedroeg 8,25%, tegen 5.50% in Duitsland en 
1,63% in Japan [18]. Volgens een rapport van 
McKinsey compenseren de Amerikaanse bedrij
ven de hogere kostprijs van het geleende kapi
taal door dat kapitaal produktiever aan te wen
den. De gemiddelde produktiviteit van het be
drijfskapitaal in Duitsland en Japan zou volgens 
dit rapport slechts 60% bedragen van die in de 
Verenigde Staten [19]. Het is echter niet zeker dat 
de Amerikaanse bedrijven deze voorsprong in
zake efficiënt management kunnen behouden. 
Volgens een recente studie in The Economist ne
men de Europese ondernemingen geleidelijk de 
Amerikaanse methodes van management over [20]. 

Door de hoge opbrengst op het kapitaal be
leggen Europese en Japanse bedrijven en particu
lieren in de Verenigde Staten. Zo moeten de 
Amerikanen geleidelijk aan steeds meer interes
ten en dividenden betalen aan buitenlanders. Op 
termijn leidt dat tot een stijging van het deficit op 
de Amerikaanse betalingsbalans. De Verenigde 
Staten zijn nu reeds het land met de grootste bui
tenlandse schuld. 

De tweede kwaal waaraan de Amerikaanse 
economie lijdt, is het tekort aan overheidsinkom
sten. Onder president Reagan werd de belasting
druk fors verlaagd en geen enkele van zijn op
volgers heeft het aangedurfd die opnieuw tot een 
redelijk peil op te voeren. Het regelmatige over-
heidsdeficit dat daardoor ontstond, heeft de Ame
rikaanse regering ertoe verplicht de overheids
uitgaven terug te schroeven. Er werd vooral be
zuinigd op investeringen in infrastructuur, onder
wijs en sociale doeleinden. Door de bezuinigin
gen in het onderwijs is in veel sectoren een ge
brek ontstaan aan technisch geschoolde arbeids
krachten. Omdat er geen efficiënt systeem is om 
de residuele armoede te bestrijden, stijgt de cri
minaliteit en dus ook de uitgaven voor justitie. 

politie en het gevangeniswezen. 
Daarmee raken wc aan het probleem van de 

toenemende inkomensongelijkheid. Die ongelijk
heid is hoofdzakelijk het gevolg van een sterke 
daling van de werkgelegenheid in de industrie. 
In 1950 werkte 33% van de werknemers in de 
industrie. In 1995 was dat maar 17% meer [21]. 
Veel ongeschoolden moeten nu leven van een 
slecht betaalde job in de dienstensector (in win
kels, hotels, restaurants en cafés) of van de karig 
verstrekte overheidsuitkeringen. Van 1973 tot 
1993 verloren de handarbeiders (de blue collar 
workers) gemiddeld 15% van hun inkomen [22]. 
In 1992 leefden 36.9 miljoen Amerikanen, onge
veer 14,5% van de Amerikaanse bevolking, in 
armoede [231- Door het gebrek aan een degelijke 
huisvesting en aan kwaliteitsonderwijs krijgen de 
kinderen van de onderste bevolkingslagen wei
nig kans zich te scholen. Daardoor ontstaat er 
een blijvend overschot aan ongeschoolden op de 
arbeidsmarkt. Dat belet dat de lonen van de on
geschoolden evenredig stijgen met de levens
duurte, m.a.w. het versterkt de inkomensonge
lijkheid. Dat is vooral het geval in de industrie
zones van de oostelijke en centrale staten van 
Amerika, waar het tekort aan werkgelegenheid 
nijpend is. 

Dit probleem zet de Amerikaanse regering 
ertoe aan een voorzichtig handelsbeleid te voe
ren en de invoer van traditionele industriepro-
dukten af te remmen. In theorie blijft de Ameri
kaanse regering voorstander van internationale 
vrijhandel, maar in de praktijk tracht ze door al
lerhande middeltjes (kwaliteitsvoorschriften, anti
dumping-rechten, conlingenteringen) de import 
van industriegoederen te beperken. The Omni
bus Trade and Competitlveness Act' van 1988 laat 
de president toe beperkende maatregelen uit te 
vaardigen op de import uit landen die door un
faire praktijken de invoer uit de Verenigde Staten 
afremmen [24]. Clinton heeft in 1995 in het de
partement voor handel een 'Trade Compliance 
Centre' opgericht, dat stelselmatig uitzoekt welke 
landen de contracten van de Uruguay-Ronde niet 
naleven en de invoer van Amerikaanse produk-
ten afremmen. Sedert april 1995 werden door de 
VS niet minder dan 18 gevallen daarvan gesigna
leerd aan de Wereldhandelsorganisatie. De Ame-
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rikaanse regering behoudt zich het recht voor 
retorsiemaatregelen te nemen tegen deze landen, 
indien zij hun onfaire praktijken niet stopzetten 
[251. In de praktijk worden daarbij vooral de Eu
ropese Unie en Japan geviseerd. 

De Japanse invoer wordt voor een aantal 'ge
voelige' produkten stelselmatig beperkt door zo
genaamde 'voluntary export restraints': Japan 
contingenteert zelf de export van die produkten 
naar de Verenigde Staten [26]. Japan van zijn 
kant is er niet toe bereid zijn markt open te stel
len voor een massale import van Amerikaanse 
landbouwprodukten. De Liberale Demokratische 
partij kan zich niet veroorloven door de invoer 
van goedkope landbouwprodukten het voortbe
staan van de boerenstand in gevaar te brengen. 
De verkoop van buitenlandse industrieprodukten 
in Japan wordt dan weer afgeremd door de na
tionalistische gevoelens van vele verbruikers, 
maar ook door het verouderd distributiesysteem. 
De vestiging van supermarkten wordt tegenge
werkt door regionale reglementering en de klein
handelaars verkopen bijna uitsluitend Japanse 
produkten. 

Ook tussen de Verenigde Staten en de EU 
verloopt de liberalisering van de handel erg 
moeizaam. In alle Europese landen zijn partijen 
aan de macht die een deel van hun stemmen bij 
landbouwers en veetelers halen. Zij zijn er niet 
toe bereid het protectionistische Europese land
bouwbeleid af te bouwen. De Europese produ
centen beschermen hun markt ook tegen de con
currentie van de lage-loonlanden. Zij zetten de 
EU-commissie ertoe aan anti-dumpingrechten in 
te voeren. Van 1990 lot en met 1994 nam de EU-
commissie 161 beslissingen over aanvragen van 
anti-dumpingrechten door producenten. In 81 
gevallen werd op het verzoek ingegaan. De 
meest geviseerde landen waren communistisch 
China. Turkije. Japan. Zuid-Korea en Thailand 
[27]. De Aziatische landen beklagen zich erover 
dat de beslissingen worden genomen op basis 
van informatie verstrekt door de verzoekende 
firma's. Een van de sectoren waar de liberalise
ring zeer moeizaam verloopt is de textielsector. 
De multi-vezclovereenkomsten. destijds afgeslo
ten in het kader van de GATT. bepalen de con
tingenten die de ontwikkelingslanden mogen in

voeren in de diverse geïndustrialiseerde landen. 
Er werd overeengekomen die beperkingen gelei
delijk aan af te bouwen, maar pogingen vanwege 
de regeringen van de geïndustrialiseerde landen 
om die belofte na te komen, botsen steeds op 
heftig verzet van de textielindustrie. De sector 
beweert dat het pas zin heeft de invoerbeperkin
gen af te schaffen als ook de ontwikkelingslan
den hun markt openstellen voor de invoer van 
alle textiel. Daarvan willen de ontwikkelingslan
den niet horen [28]. 

Hoewel er dus een beweging naar een ver
dere liberalisering van de wereldhandel op gang 
is gekomen, zal dit proces wellicht trager verlo
pen dan veelal wordt voorgehouden. Het is trou
wens twijfelachtig of een evolutie naar volledige 
vrijhandel wenselijk is. Volgens de Britse eco
noom Patrick Minford leidt internationale vrijhan
del onvermijdelijk tot een grotere inkomenson
gelijkheid in de voornaamste geïndustrialiseerde 
landen. De kapitaalbezitters verplaatsen hun in
vesteringen naar landen waar de opbrengst het 
hoogst is. Daardoor stijgt de werkloosheid in lan
den met hoge lonen en een uitgebreide sociale 
en milieuwetgeving. De evolutie van de inko
mensverdeling in Groot-Brittannië tijdens de re-
gering-Thatcher laat voorzien wat overal zal ge
beuren als de overheidstussenkomsten worden 
afgebouwd. Volgens een studie van de confede
ratie van de Britse industrie is tussen 1979 en 
1992 het reële inkomen van de rijkste 10% van 
de bevolking gestegen met 55%. terwijl dat van 
de armste 10% niet is veranderd. In de Verenigde 
Staten is het nog erger. Daar daalde het inkomen 
van de armste 10% met ongeveer 20% [291. 

Bovendien leidt scherpe concurrentie tussen 
de nijverheden van de diverse landen tot een 
afzwakking van de reglementering ter bescher
ming van het milieu. Daarop werd ondermeer 
gewezen door de Groep van Lissabon [30]. In 
Grenzen aan de Concurrentie wijst de groep op 
het gevaar dat er een elk-voor-zich-mentaliteit 
ontslaat. Daardoor wordt het onmogelijk de on
derlinge samenwerking tot stand te brengen, die 
noodzakelijk is om het milieu te beschermen en 
de natuurlijke rijkdommen van de aarde veilig te 
stellen BH. 

De auteurs voorzien zoals het Nederlandse 
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Centrale Planbureau verscheidene scenario's voor 
de toekomstige evolutie van de wereldeconomie. 
Ze besluiten dat in de volgende 15 tot 20 jaar de 
meeste landen er vooral zullen naar streven in de 
internationale concurrentiestrijd te overleven. Ge
leidelijk aan zal evenwel bij de elites, die een 
sterke invloed uitoefenen op de regeringen, het 
besef doordringen dat regionale en internationale 
samenwerking noodzakelijk is. Dat besef zal het 
lol stand komen van regionale groeperingen van 
landen bevorderen en de oprichting van nieuwe 
internationale organisaties en een uitbreiding van 
de bevoegdheden van bestaande internationale 
organisaties stimuleren [32]. In de loop van de 
komende vijftig jaar zou zo ofwel een Pax Tria-
dica ontstaan tussen de drie grote groepen geïn
dustrialiseerde landen (Noord-Amerika, de EU en 
een reeks nieuwe industrielanden gegroepeerd 
rondom Japan), ofwel zou een duurzame mondi
ale integratie tol stand komen [331. De auteurs 
zijn duidelijk voorstander van het laatstgenoemde 
scenario, maar zien in dat er te veel belangen
tegenstellingen zijn lussen de verschillende lan
den om dat zonder slag of stoot te verwezenlij
ken. De Pax Triadica is dus op lange termijn het 
meest realistische scenario. Het veronderstelt wel 
dat de EU een 'Europese renaissance' tot stand 
kan brengen, m.a.w. dat het derde scenario voor
zien door het Nederlands Centraal Planbureau 
allhans gedeeltelijk wordt verwezenlijkt. 

De Europese renaissance, doel van het EU-beieid? 

Volgens het Centraal Planbureau zou een Eu
ropese renaissance vooral uitgaan van een sa
menwerking tussen Europese topnijverheden op 
technologisch gebied om hun Japanse en Ameri
kaanse concurrenten voorbij te streven. Gedacht 
wordt aan succesvolle voorbeelden van samen
werking tussen bedrijven uit diverse Europese 
landen, zoals bij de bouw van de Airbus. Zon 
samenwerking is echter geen garantie voor een 
belangrijke uitbreiding van de werkgelegenheid. 
Door de globalisering van het bedrijfsbeleid 
schept bijvoorbeeld een samenwerking tussen 
Philips en Siemens om nieuwe produkten te lan
ceren, niet noodzakelijk veel nieuwe werkgele
genheid in Nederland en Duitsland. Beide onder
nemingen richten nieuwe fabrieken op in lage-

loonlanden [341. 
Om delokalisering van bedrijven naar lage-

loonlanden tegen ie gaan, moeten clausules wor
den ingebouwd in de handelsovereenkomsten 
met deze landen: zij moeien zich verbinden tot 
maatregelen om sociale wantoestanden te belet
ten en milieuschade te voorkomen. Een dergelijk 
beleid sluit delokalisaties niet uit, maar maakt ze 
minder aantrekkelijk voor op hoge winsten be
luste investeerders en waarborgt dat een deel 
van de voordelen van de industrialisering naar de 
arme lagen van de bevolking van de ontwikke
lingslanden gaat. 

Met een systeem van volledig vrije handel 
daarentegen neemt ook in de ontwikkelingslan
den de dualiteit van de samenleving verder toe. 
Door de lage lonen kunnen de werknemers van 
de ontwikkelingslanden geen buitenlandse pro
dukten kopen. Het zijn de traditionele elites en 
de leden van de nieuwe klassen van onderne
mers en technici, die zich de dure luxeprodukten 
uit Amerika en Europa aanschaffen [35]. Hogere 
invoerrechten op deze produkten, eventueel als 
retorsiemaatregel tegen invoerbeperkingen dooi
de geïndustrialiseerde landen, kunnen de ontwik
kelingslanden meer financiële middelen bezor
gen. Zij kunnen die dan gebruiken voor een ver
betering van de infrastructuur en voor de finan
ciering van sociale en educatieve voorzieningen 
ten voordele van de armere lagen van de bevol
king. In de Europese landen zou een minder 
scherpe concurrentie van de lage-loonlandcn het 
mogelijk maken de arbeidsduur te verlagen zon
der een al te groot loonverlies en zo de werk
loosheid te verminderen. Zoals Anne Van Lancker 
aantoonde is het evenwel weinig waarschijnlijk 
dat zo'n 'sociaal' handelsbeleid in de EU tot stand 
komt [36]. 

De Scandinavische landen dringen aan op de 
integratie van het sociale pact van Maastricht in 
het Verdrag. Dat zou het mogelijk maken in alle 
lidstaten van de EU de maximale werktijd te be
perken, minimale sociale werkvoorwaarden te 
voorzien en in de grote bedrijven aan de arbei
ders enige medezeggingschap te geven in het 
beheer [37]. Ze willen bovendien een hoofdstuk 
over werkverschaffing laten opnemen in het ver
drag. De Britse en Franse regering zijn echter ge-
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kant tegen wat zij als een inmenging in hun bin
nenlands beleid beschouwen. Ze beweren dat 
het een illusie is dal de EU-commissie veel werk
gelegenheid kan scheppen. De Duitsers keren 
zich tegen elk beleid dat de uitgaven van de EU 
zou verhogen. Zij willen immers geen zwaardere 
bijdragen betalen en zijn gekant tegen het aan
gaan van leningen, waardoor het vertrouwen in 
een Europese munt zou worden bedreigd [38]. 

Zonder een gemeenschappelijk sociaal beleid 
in alle EU-landen is het echter onmogelijk voor 
staten als België en Nederland om de gemiddel
de werktijd verder te verlagen. De Belgische en 
Nederlandse bedrijven zouden niet langer con-
currentieel zijn met de Britse of Portugese. In die 
landen wordt in de meeste bedrijven immers nog 
meer dan 40 uur per week gewerkt. Ook hel 
vrijhandelsbeleid voorgestaan door EU-commissa-
iïs voor handel Lcon Brittan is moeilijk te verzoe
nen met kostenverhogende maatregelen voor de 
Europese ondernemingen [39]. 

Het ziet er dus naar uit dat het 'ovcrlevings-
scenario' verder de concurrentiestrijd tussen de 
EU-landen zal bepalen en dat de mogelijkheden 
voor de nationale regeringen om door nieuwe 
sociale maatregelen de levensvoorwaarden van 
de arbeiders te verbeteren en de werkloosheid te 
bestrijden beperkt zullen blijven. De kosten van 
de hoge werkloosheid (er zijn in de EU 17 mil
joen werklozen) wegen zwaar op de overheids
financiën van de lidstaten. Ze beletten dat vol
doende middelen worden besteed aan overheids
investeringen en aan de financiering van het we
tenschappelijk onderzoek en de verbetering van 
het onderwijs. Dat legt een hypotheek op de 
kansen om een 'Europese renaissance' tot stand 
te brengen. 

Beslui t 

Hoe kan het Belgisch beleid aangepast wor
den bij de waarschijnlijke evolutie? België kan 
zich geen expansief beleid verloven dat de vraag 
zou aanwakkeren en de werkloosheid zou doen 
dalen. Ons land mag echter ook niet te veel re
kenen op een Europees handels- en sociaal be
leid om de werkloosheid te reduceren. 

Een volledige 'balanced growth' zal niet tot 
stand komen, maar evenmin kan er op korte ter

mijn sprake zijn van een 'global shift'. De Bel
gische regeling moet in afwachting van een meer 
sociaal gericht Europees beleid proberen de hin
derpalen voor het behoud van het concurrentie
vermogen van de nationale bedrijven uit de weg 
te ruimen. 

In een recent artikel over het concurrentie
vermogen van Nederland geven twee ambtena
ren van het ministerie van economische zaken de 
voornaamste sterke en zwakke punten van de 
Nederlandse economie aan. Tot de sterke kanten 
rekenen ze de wisselkoerstabiliteit. de geringe 
inflatie, het degelijk onderwijs, cie goede ver-
keersmogelijkheden. de gemiddeld hoge arbeids-
produktiviteit en de hoge spaarquote, naast de 
beschikbaarheid van aardgas. 

België heeft geen aardgas, maar heeft met 
Nederland alle andere sterke aspecten gemeen. 
Jammer genoeg deelt het met Nederland ook alle 
door de auteurs aangegeven nadelige kenmer
ken: te weinig O&O-onderzoek, onvoldoende 
aansluiting van het onderwijs bij de behoeften 
van het bedrijfsleven, een te grote congestiekans 
bij het wegvervoer en een te hoge milieubelas
ting door overbemesting, te intens autoverkeer 
en industriële vervuiling [40]. Als men dus de 
Belgische economie slagvaardiger wil maken in 
het kader van de internationale concurrentie en 
meteen de natuur tegen ernstige beschadiging 
wil behoeden, zal de regering vooral aan deze 
problemen moeten sleutelen. 
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