
Protectionisme: het verborgen debat 



Snel historisch overzicht van de 
globalisering 

• 1947 Algemeen akkoord over de douanetarieven en de handel (GATT). Het is interessant te noteren dat deze datum overeenstemt met 
het begin van de Amerikaanse hegemonie. 

•  1948 Mislukking van de conferentie van Havana die de ITO ( de Internationale Handelsorganisatie) wou oprichten waarvan het einddoel 
was het scheppen van volledige werkgelegenheid 

•  8 rondes waarvan de eerste 6 uitsluitend zijn geconcentreerd geweest op de douanetarieven. Vanaf de 7e ronde pakt men de non-
tarifaire belemmeringen aan (quota’s, subsidies …) 

•  1957 Oprichting van de Gemeenschappelijke Markt 

•  1964 Oprichting van de groep van 77 bij de Verenigde Naties, dat is een coalitie van ontwikkelingslanden ontworpen om de collectieve 
economische belangen van haar leden te bevorderen en een verhoogde onderhandelingscapaciteit te scheppen bij de Verenigde Naties 

• In de jaren 70: nationalisaties in Chili 

•  1973: eerste petroleumcrash 

•  1979 tweede petroleumcrash 

•  1986 Europese Akte over het vrij verkeer van kapitaal en personen 

•  1989 Val van de Berlijnse Muur 

•  1994 Wereldhandelsorganisatie. De vrijhandel heeft niet meer alleen betrekking op de goederen maar ook op de diensten, het 
intellectuele eigendom de landbouw en de investeringen 

•  1994 Noord-Amerikaans vrijhandelsakkoord (ALENA) (NAFTA) tussen de VS, Mexico en Canada 

•  1997 Akkoord over de financiële diensten 

•  1997 Aziatische crisis 

•  1998 Rellen in Seattle en protest tegen de Wereldhandelsorganisatie 

•  2001 Begin van de Doha Round die op niets is uitgelopen omdat de opkomende landen zich verzetten tegen de desiderata van de 
Europeanen en de Amerikanen. De multilaterale akkoorden liepen af, plaats voor de bilaterale akkoorden. 

•  2001 Eerste altermondialistische top in Porto Alegre (Wereld Sociaal Forum) 

•  2001 China wordt lid van de Wereldhandelsorganisatie 

•  2006 Dienstenrichtlijn of de richtlijn Bolkestein 

•  2012 Rusland wordt lid van de Wereldhandelsorganisatie 

•  2013 Transatlantisch Verdrag 



Historische context van de ontwikkeling 
van de globalisering 

• Er zijn hoogtes en laagtes geweest. Laagtes in de jaren ’30 met het herstel van de douanebarrières maar ook in de jaren ’70 met de 
nationaliseringen. Sterke syndicale beweging, socialistische ideologie nog dominant, planning. Interventiegerichte staat. 

•  Herneming van de voortsellen van het liberalisme in de jaren ’80 waar, door de vertragende economische groei bij het eindigen van de 
‘Trente Glorieuses’ (1945 – 1975) en de petroleumschokken, de landen van de OESO de laatste douanebelemmeringen doen vallen en 
ze een competitie aangaan om vreemde kapitalen aan te trekken. Gevolg: vermindering van de macht van de staat, privatisering, 
deregulering. 

•  De multinationals worden niet meer gezien als het probleem maar als een deel van de oplossing. Het zijn zij die in staat zouden zijn over 
te gaan tot de nodige veranderingen om opnieuw dynamisme aan de economie te geven. 

•  Vanaf 1978, met Deng Xiaoping, begint China open te gaan en toegang te geven tot de grootste arbeidsmarkt van de wereld. 

•  In 1989, bij de val van de Berlijnse Muur, voegen de landen van het Oostblok zich bij de globalisering. 

•  In de jaren ’90, ten gevolge van de crisis van de Mexicaanse schuld zijn de landen van Latijns-Amerika gedwongen open te gaan. 
Hetzelfde geldt voor India. 

•  De directe buitenlandse investeringen worden vanaf nu beschouwd als de motor van de economie. Vermits alle barrières gevallen zijn, 
werpen de regeringen zich in een politiek van incentives om ze aan te trekken. Gevolg: sociale dumping, fiscale dumping, 
dienstenrichtlijn. 

•  De nieuwe technologieën hebben deze delokalisatiebeweging gemakkelijker ja zelfs mogelijk gemaakt; de kosten van telefoon- en 
luchtverbindingen zijn sterk gedaald; internet, mails, videoconferenties laten toe equipes en zelfs fabrieken op afstand te beheren. 
Containerschepen en een redelijke veiligheid, -in elk geval op de belangrijkste communicatie-assen: de straat van Hormuz, van Malakka, 
het Kanaal van Panama, van Suez, Kaap Hoorn-, maken de internationale handel gemakkelijk. 

•  De handelsakkoorden focussen niet meer alleen op de douanetarieven maar ook op elke vorm van beperkingen die het vrije verkeer 
van goederen belemmeren. Schrapping van de subsidies, van de quota’s, TRIMs (Trade Related Investment Mesures) (maatregelen op de 
investeringen verbonden aan de handel) (MIC?). Men raakt niet meer alleen aan de goederen maar ook aan de diensten: GATS (General 
Agreement on Trade of services), TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property), de Landbouwovereenkomst (1995) 



Globalisering 1.0 en globalisering 2.0 
• Aan het einde van de XIXe eeuw en het begin van de 20e eeuw, is de globalisering vooral 

een kapitaal globalisering geweest waar de ondernemingen, voornamelijk westerse, 
grondstoffen (primaire industrie) in de onderontwikkelde landen kochten. 

• In de jaren 50 – 60 waren het vooral de Amerikaanse multinationals die hun 
productiebasis in Europa vestigden. 

• Sinds de jaren ’80 zijn de zaken complexer; we krijgen investeringen die als doel hebben 
het optimaliseren van de rentabiliteit van de vennootschappen door een betere 
organisatie van het werk (internationale verdeling van het werk). De westerse 
vennootschappen vestigen zich daar waar het werk minder duur is (delokalisatie) maar 
nemen er genoegen mee enkel productievoorwerpen te verkopen aan die landen met 
goedkope arbeidskosten en we krijgen uiteindelijk investeringen van deze opduikende 
landen in andere opduikende landen maar ook in het noordelijk halfrond. Vandaag is 
iedereen belanghebbende in dit proces en niet alleen enkele landen. 

• Er staat enorm veel geld op het spel en de (grote) ondernemingen van de hele wereld 
hebben er belang bij dit model te ondersteunen. 

• Het is nog moeilijker het tegen te houden of in elk geval, het te matigen. 
• De ondernemingen stellen zich niet meer alleen tevreden te importeren; ze exporteren 

stukken om er half afgewerkte of afgewerkte producten van te maken die ze dan opnieuw 
importeren wat de statistieken van de internationale handel des te meer doet aanzwellen. 

• En aan deze klassieke stroom van goederen voegen zich de virtuele stromen waar deze 
goederen door zones met “gematigde” fiscaliteit passeren . De vennootschappen openen 
niet alleen productiefilialen maar ook financiële filialen waarvan het doel is de vrucht van 
hun producties of hun financiële speculaties te defiscaliseren. 



Van de globalisering van de markt naar de 
financiële globalisering 

• De kapitaalstromen of 
directe investeringen van 
/ naar het buitenland 
(DBI, Engels: FDI) zijn 
razendsnel toegenomen. 
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Meer dan een internationale verdeling van 
het werk (voorbeeld) 

• Buiten het feit filialen in te planten in landen waar de 
loonkosten lager liggen, openen de vennootschappen 
financiële filialen met de bedoeling hun fiscaliteit te 
optimaliseren met soms als gevolg dat ze schade 
berokkenen aan het werk, nog geïnstalleerd in de 
ontwikkelde landen, cfr. Caterpillar Belgium. 

• Caterpillar België hangt af van Caterpillar Overseas waarvan 
de sociale zetel zich in Zwitserland bevindt. Deze laatste 
hangt af van de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Caterpillar Luxemburg die zelf wordt 
gecontroleerd door Caterpillar Holding en Caterpillar 
International, gevestigd op de Bermuda Eilanden. 

• Met als gevolg dat, door de winsten van de Belgische 
onderneming eruit te halen , men de productiviteit van zijn 
arbeiders in twijfel trekt. 



Te veel belang op het spel 



Ricardo revisited 
• De theorie van de comparatieve voordelen van Ricardo kan op deze manier uitgedrukt worden: twee economieën (de 

VS en India bv.) en twee goederen (thee en het callcenter ) In 1980, is India efficiënter in de productie van thee dan in 
het leveren van telefonische diensten in vergelijking met de VS. Met andere woorden, haar relatieve productiviteit voor 
thee is minder “slecht” dan voor de telefoondiensten zelfs indien haar absolute productiviteit slechter is voor deze 
twee goederen dan die van de VS. Volgens deze theorie moet India zich dus specialiseren in de productie van thee en 
de andere activiteit aan de VS laten. De handel tussen deze twee naties zullen hen toelaten hun BNP te doen stijgen en 
de lonen van de Indiase arbeiders en de Amerikaanse bedienden zullen verhogen want elk van beiden zal zijn productie 
geoptimaliseerd hebben. In dit geval wint iedereen. 

• Maar laten we ons eens voorstellen dat in enkele jaren de kost van de internationale communicaties naar beneden 
duikelt, het studieniveau van de Indiërs verhoogt en hun relatieve productiviteit voor de telefonische diensten die van 
de absolute productiviteit van de Amerikanen in deze materie overstijgt. De VS, die geen thee meer produceerden gaan 
een ander stuk van hun economie, die van de callcenters, zien verdwijnen. 

• Ze zullen dan twee andere goederen moeten vinden waarin hun relatieve productiviteit die van de Indiërs overstijgt om 
hun levensstandaard opnieuw te zien verhogen. 

• Natuurlijk zit de economische geschiedenis vol van dergelijke gebeurtenissen maar vandaag gebeuren die niet meer op 
schaal van de steden, zelfs niet van streken maar van het ene continent naar het andere en is de impact dus veel 
duidelijker. Schumpeter sprak over “creatieve vernietiging” maar misschien is dit begrip vandaag voorbij gestreefd want 
de veranderingen gaan te vlug en gebeuren op té grote schaal. De weefsels hebben niet meer de tijd om zich te 
herstellen. In het verleden plantte een boer die teveel concurrentie zag in de aardappels, tarwe. Wat heeft een 
arbeider in de staalindustrie, die zijn hoogoven ziet ziet sluiten, als mogelijkheid? In tegenstelling met de boer bezit hij 
zijn productietool niet. Men zegt hem zich te vormen maar boekhouder worden is niet zo gemakkelijk. Daarenboven is 
het niet alleen een subsector van de productiesector die getroffen wordt, het is de hele industriële sector die getroffen 
wordt; dus voor de arbeider die zich bezig hield met de walserij in Seraing is een job vinden bij Ford Genk moeilijk. 
Zeggen dat het volstaat vorming te volgen is een beetje kort (door de bocht). 

 



Ricardo revisited (vervolg) 
• Vooral omdat vandaag de productiviteit die het aantal goederen meet geproduceerd per arbeidseenheid, gelijk 

wordt in de hele wereld gezien de kennis en de globalisering van de investeringen. Vandaag kan een Chinees 
arbeider op even goede machines werken als een Duits arbeider want Duitsland heeft ze hem verkocht. Van 
‘Made in Germany’ tot ‘Made by Germany’. Dit geldt voor de productie-industrie maar geldt eveneens voor de 
diensten. De productiviteit van een Chinees ingenieur zal niet voor altijd inferieur blijven aan die van zijn 
Amerikaanse of Europese evenknie. De productiviteit is geen verschil makende factor meer vermits ze gelijk 
gemaakt is, of wordt, in de hele wereld. 

• Dit laat toe uit te leggen waarom de Europese ondernemingen niet meer investeren in Europa. Ze investeren 
nog, maar in Azië, wat de investeringsstatistieken van een land zoals China opblaast. 

• De comparatieve voordelen waren verbonden met de min of meer gemakkelijke toegang tot een 
bevoorradingsbron. Het ging over geografische voordelen. 

• Vandaag met de daling van de transport- en communicatiekosten zijn er niet zoveel redenen meer die een 
lokalisatie dichtbij een bevoorradingsbron verrechtvaardigen. 

• Wat het meest telt tegenwoordig is het andere determinerend element van de kostprijs van een afgewerkt 
product, te weten de factor ‘werk’. En iedereen stormt naar daar waar die het minst duur is, te weten 
voornamelijk in China. 

• Bijgevolg houdt de theorie van de comparatieve voordelen geen steek meer en bijgevolg evenmin de 
theoretische basis waarop verrechtvaardiging van de vrijhandel berust. De gelijkmaking zet iedereen op 
dezelfde lijn door de comparatieve voordelen te doen verdwijnen. 

• Blijft dus over de enige andere verschil makende factor, en dat is de prijs. Met de lonen die gebruikt worden in 
China of in India is een ‘gezonde concurrentie’ niet meer mogelijk. 
 



Ricardo revisited (vervolg) 

• Het logisch gevolg van de 
theorie van de vrijhandel is 
dat, doordat iedereen zich 
specialiseert in wat hij het best 
doet, de productiviteit van elk 
land verhoogt en het reële 
salaris van elk van die landen 
verhoogt in dezelfde mate. 
Wel, men stelt vast dat hier 
niets van aan is, toch niet in 
onze ontwikkelde landen. 

• In Duitsland waar de hoge 
vlucht van de vrijhandel 
begonnen is, in het begin van 
de jaren 2000 kan men 
dezelfde vaststelling maken. 
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Productiviteitsgroei 

• Door wapens aan het atelier 
China te leveren, staan de 
westerse vennootschappen aan 
de Chinese arbeidskrachten toe 
een grote sprong voorwaarts te 
maken wat productiviteit 
betreft. In China zijn de reële 
lonen gestegen met meer dan 
10 % per jaar het laatste 
decennium en ze zijn in een 
grotere mate gestegen dan de 
productiviteitsgroei als men de 
cijfers van de Chinese 
autoriteiten mag geloven. De 
IAO betwist niettemin deze 
cijfers. 



Aandeel van de lonen in de toegevoegde 
waarde 

• Indien er vermindering van de 
armoede in absolute termen 
in China is geweest, dans is de 
ongelijkheid toegenomen. Het 
aandeel van het werk in het 
totaal van de toegevoegde 
waarde gecreëerd door de 
economie is zonder ophouden 
gedaald wat bevestigt dat de 
lonen minder gestegen zijn 
dan de productiviteit. Hier 
zoals in de ontwikkelde landen 
zijn het de winsten van de 
ondernemingen die enorm 
gestegen zijn. 



In enkele jaren heeft de productiviteit van 
sommige bedrijfstakken in China een sprong 

gemaakt 



Er is een verband tussen de globalisering 
en een andere variabele: die van de 

winstmarge van de vennootschappen. 



Kritiek van de vrijhandel. Statistische en 
boekhoudkundige problemen 

• De goederen voor eigen verbruik worden niet in aanmerking 
genomen in de nationale statistieken. Met de ontwikkeling van de 
commodificatie, de omscholing van onafhankelijke vaklui naar 
loontrekkenden heeft men boekhoudkundig rijkdom doen 
verschijnen die niet nieuw gecreëerd is. 

• Met de val van de Berlijnse muur worden tot dan autarkische 
economieën opgenomen in de wereldhandel want geen nieuw 
gecreëerde rijkdom betekent. 

• De Chinese autoriteiten overschatten meer dan waarschijnlijk hun 
statistieken van groeipercentage. 

• De ontwikkeling van het outsourcement heeft dezelfde impact 
gehad; activiteiten ervoor gerealiseerd in de onderneming en niet 
opgenomen in de boekhouding zijn het nu wel want vanaf nu 
uitgevoerd door onderaannemingen. 

• De stijging van de handelscijfers heeft niet als gevolg de verhoging 
van de wereldrijkdom die men haar toeschrijft. 



 
Kritiek van de vrijhandel 

De specialisatie in de productie van een goed kan een 
verslechtering van de ruilvoet meebrengen. 

 • Laten we een land nemen dat zichzelf voorziet en dat maar twee 
goederen produceert: rijst en cacao 

• Beelden we ons in dat zijn relatieve productiviteit van cacao 
superieur is aan die van rijst. Bij gevolg produceert het alleen nog 
maar cacao en begint rijst in te voeren. 

• In het begin is de handelsbalans van dit land dat zelfbedruipend is 
in evenwicht. Door het globale aanbod van cacao te verhogen doet 
het de wereldprijs van de cacao dalen terwijl het, door te moeten 
rijst importeren hij de wereldprijs van dit laatste product doet 
stijgen. 

•  Gevolgen: 1. De handelsbalans van dat land gaat verslechteren 
     2. Dit land gaat meer cacao moeten produceren om te voldoen 

aan zijn import van rijst, en tenslotte gaan zijn boeren meer 
moeten werken en hun grond meer moeten bebouwen. 



De theorieën van de vrijhandel 
Ricardo 

• Is de uitvinder van de theorie van de comparatieve voordelen die aandgeeft dat elke partner zich moet specialiseren in de productie van het goed 
waarvoor hij de hoogste relatieve productiviteit heeft. Elk zal er voordeel bij vinden, het is een win-win model en dus erg verleidelijk. 

• · Wat men vergeet te zeggen is dat het postulaat van David Ricardo, dat toch van het eind van de 18e dateert, maar met één productiefactor rekening 
hield, het werk en hij dus het kapitaal negeerde, en dat het verplaatsbaar was tussen industrieën maar niet tussen landen wat een zeker verschil maakt 
met wat we kennen in de 21e eeuw. 

Heckscher & Ohlin 

• Deze dateren van het begin van de 20e eeuw, ze hebben een model ontwikkeld dat de verschillende productiefactoren (werk, kapitaal, land) in 
verschillende verhoudingen genomen ten einde verschillende producten te fabriceren, combineert. Ze hebben aangetoond dat een land er belang bij 
zal hebben de producten te exporteren die het meest intensief zijn in de productiefactor waaraan het land het rijkst is. 

• Men verlaat hier een model gebaseerd op een comparatief voordeel binnen eenzelfde land om te gaan naar een model dat meerdere landen inhoudt 
maar men blijft in een statisch model. Men meent namelijk dat de zaken niet gaan wijzigen ten gevolge van de opening op de wereldmarkt, dat de 
rendementen constant blijven, dat er geen effect is op de ruilvoet. Trouwens, men spreekt nog altijd over producten en niet over diensten en vermits er 
slechts weinig productiefactoren zijn (in feite drie) zullen veel deelnemers aan deze wereldmarkt er één in meer dan overvloedige kwantiteit hebben. Er 
zal dus vlug concurrentie zijn en de specialisatie zal niet toestaan dat iedereen wint. 

• Men ziet dat dit model een beetje verouderd is want het beschouwt het land als een van de productiefactoren. De landbouw vormde nog de essentie 
van het BNP van de economieën van die tijd. 

• Zij postuleren eveneens dat de opbrengsten constant zijn wat ook de omvang van de investering is en dit voor alle industrieën. Welnu, vaak zijn die 
opbrengsten dalend, zeker in hun tijd, waar de landbouw nog geen meststoffen kende. 

• Ze maken ook het postulaat dat alle productietechnieken (vooruitgang, innovatie, organisatie) beschikbaar zijn op elk ogenblik voor alle actoren. 

• Zelfs Ohlin hield rekening met het feit dat, in sommige omstandigheden, de vrijhandel kon leiden tot een daling van het levensniveau van de arbeiders. 

Samuelson 

• Deze economist die onlangs overleden is en een vurig verdediger was van de vrijhandel heeft onder andere het theorema van Stolper-Samuelson 
ontwikkeld. 

• Dit ging van de stelling uit dat, indien men kan in aanmerking nemen dat het kapitaal een volledig beweeglijke productiefactor is, hij een land zal 
verlaten om elders geïnvesteerd te worden en daardoor een vermindering van het aandeel (van de inkomsten) van het werk (via werkloosheid en/of 
een daling van de lonen) zal meebrengen terwijl de inkomsten van het kapitaal zullen verhogen. Hij toonde dus aan dat de vrijhandel niet iedereen ten 
goede kwam. De vrijhandel houdt in dat er verliezers zijn. 

• « We are anxious to point out that even in the two factor case our argument provides no political ammunition for the protectionist. For if effects on the 
terms of trade can be disregarded, it has been shown that the harm which free trade inflicts upon one factor of production is necessarily less than the 
gain to the other. Hence, it is always possible to bribe the suffering factor by subsidy or other redistributive devices so as to leave all factors better off 
as a result of trade” 

• Om tot deze vaststelling te komen moet hij in aanmerking nemen dat er geen effect is met betrekking tot de ruilvoet, wat een sterk postulaat is. 

Besluiten 

• · Men moet vaststellen dat de lofzangers van de vrijhandel zich baseren op theorieën die stof verzameld hebben en niet meer aangepast zijn, ja zelfs 
het nooit geweest zijn en dat het grootste deel van hen erkennen dat het niet altijd de ideale oplossing is. 



Men heeft de theorieën verborgen die aanduidden 
dat het protectionisme soms nuttig kon zijn. 

• Net zoals men van Adam Smith maar de onzichtbare hand en het egoïsme van het individu die, door zijn 
eigen belang te dienen het belang van de anderen begunstigt heeft willen onthouden, terwijl men 
vergat dat hij ook de rechtvaardigheid promootte en wat hij noemde de la « beneficence” (improves 
social life by prompting us to promote the happiness of others); zo heeft men onthouden dat John 
Stuart Mill een heraut van het liberalisme moest zijn uit het simpele feit dat een Ricardo er zich door 
laten inspireren heeft toen hij beweerde dat in sommige omstandigheden, het instellen van 
douanetarieven gunstig was. 

• Er is revisionisme, ook in de economische geschiedenis. 

• Het IMF heeft onlangs erkend dat de controle van de kapitalen goed kon zijn; waarom zou het in 
bepaalde omstandigheden niet hetzelfde zijn voor de goederen? De Zwitserse Nationale Bank heeft dit 
in praktijk gebracht. De Chinese yuan is nog altijd niet volledig convertibel. Een andere economist, 
onberispelijk liberaal Jagdish Bhagwati heeft ter het feit discussie gesteld dat de liberalisatie van de 
kapitaalstromen de toewijzing van middelen optimiseert. 

• John Maynard Keynes dacht evenmin dat de vrijhandel altijd goed is. De achterliggende theorie beweert 
dat er een perfecte beweeglijkheid van de arbeidskrachten tussen de ene en de andere industrie, dat, 
van zodra het slecht gaat in de ene industrie, de arbeiders die er werken meteen werk vinden in een 
andere. 

• Indien de beperkingen op het vrije circuleren van goederen en kapitalen verboden zijn, lijkt het wel dat 
in de VS het vrije verkeer van personen kan verhinderd worden zonder dat die VS veroordeeld worden 
door de Wereldhandelsorganisatie. De VS hebben een muur van meer dan 3000 km lang aan hun grens 
met Mexico gebouwd. 

• We moeten ook noteren dat Marx en Jaurès tegen het protectionisme waren, wat links er niet toe 
aangespoord heeft zich te verzetten tegen de vrijhandel.  

 



Vrijhandel en hegemonie 
• In feite is het standpunt van dezelfde naties en dus van hun economiën die, voor 

een zeker aantal van hen zich vrijwillig onderwerpen aan de dominante ideologie, 
veranderd door de tijd wat betreft hun afkeer voor de vrijhandel. 

• Groot-Brittannië heeft de vrijhandel gepromoot toen ze de machtigste natie was in 
de 19e eeuw, de VS hebben hetzelfde gedaan op het einde van de 19e eeuw. Het is 
interessant de evolutie van de gedachten van een Samuelson te lezen, alles bij 
elkaar genomen erg voorzichtig wat betreft de veroordeling van het protectionisme 
een maand voor Pearl Harbour. De VS waren officieel nog isolationistisch in 1941 
en werden tegenstander van de opposanten van de vrijhandel in de jaren ’80 

• In het begin van de Industriële revolutie was Engeland … protectionistisch. 
• Het zijn de economisten van de dominante economieën die men hoort, niet 

diegene uit de landen die achterblijven. Die uit de dominante landen hebben een 
veroveringsdiscours en beschouwen het protectionisme goed voor de zwakken. 

• Sommigen hebben geanticipeerd op het achteruitgaan van de macht van hun natie 
zoals Krugman, Stiglitz ja zelfs, Samuelson die in 2004 een meer genuanceerde taal 
gebruikte en anderen zullen volgen. 

• In Europa is een Maurice Allais, van oriëntatie eerder sociaalliberaal en Nobelprijs 
economie, die zich tegen de geglobaliseerde vrijhandelspolitiek verzette onder de 
korenmaat geschoven. Le Figaro ging zelfs zo ver hem belachelijk te maken. Het 
protectionisme is geen goede maatjes met het Europese beleid 



Vrijhandel en politiek 

• Het vrijhandelscredo krijgt maar zin als men 
het opvat als de materialisatie van de wil van 
de elites het West-Europese sociale model 
kapot te maken. J. Sapir 



Een ‘Computable General Equilibrium 
Model’ dat te wensen overlaat 

• In 2003, om de vergadering van de Wereldhandelsorganisatie 
voor te bereiden gebruikte men twee modellen die moesten 
toelaten de winsten van de liberalisering van de wereldhandel 
te berekenen. Het ene model duidde een totale winst van 832 
miljard dollar aan waarvan 539 voor de opkomende landen 

• In 2005, om een andere top van de Wereldhandelsorganisatie 
voor te bereiden, deed men de twee modellen opnieuw 
draaien om maar tot 290 miljard dollar te komen. Indien men 
China uit de gegevens nam zou de globalisering een nuleffect 
op de wereldgroei hebben… 

• Een van de postulaten van de theorie van het algemeen 
evenwicht is dat de volledige werkgelegenheid de overhand 
heeft op elk ogenblik … dat de productiefactoren volledig 
beweeglijk zijn. 



Van de samenwerking naar het monopolie 
• De theorie van Ricardo impliceerde het vrij verkeer van 

goederen maar niet dat van personen of kapitalen. 
• Ze kon beschouwd worden als samenwerkend: jij maakt 

brood, ik produceer vlees. 
• Na het wegvallen van de douanebarrières, zijn de staten een 

hevige wedloop aangegaan om vreemde kapitalen aan te 
trekken. Kom bij mij produceren en schep banen voor mij, ik 
zal je goedkope arbeidskrachten en subsidies voor je 
investeringen bezorgen. De logica was niet meer dezelfde, ze 
werd competitief. 

• Maar wanneer een enkele regio een absoluut voordeel heeft 
voor elk type van product gaat men over naar een 
monopolistische logica. Dat is het geval voor China met zijn 
enorm reservoir aan arbeidskrachten. 



Doe wat ik je zeg, niet wat ik doe 
• Na de “Buy American Act”, -een dispositief in stelling gebracht 

door Franklin Roosevelt tijdens de Grote Depressie van 1933 
om de nationale productie te ondersteunen-, die aan de 
federale regering oplegt industrieproducten gemaakt in de VS 
aan te kopen, ziehier dan de American Job Act (AJA) door de 
administratie gepasseerd in het kader van het tweede 
herstelplan van Obama dat vooral de bouw betreft en dat 
verduidelijkt dat staal, ijzer en de industrieproducten voor 
openbare opdrachten van Amerikaanse bodem moeten 
komen. 

• In 2002 heeft Washington zijn metaalindustrie voorzien met 
de stekels van beschermende tarifaire barrières. Wilbur Ross, 
president van de International Steel group (USA) meende dat 
deze tarieven toegelaten hebben ‘de buitenlandse import te 
ontwrichten en terug met onze klanten aan te knopen. De 
maatregel was voor 100 % vitaal”. 
 



Europa, kampioen van de vrijhandel 

• Terwijl het vastgesteld was 
(Rodrik) dat een nieuwe 
industrie slechts het licht 
kon zien en zich 
ontwikkelen door in het 
begin beschermd te worden 
tegen concurrentie, heeft 
Europa, door te willen als 
model dienen of 
gedwongen geweest het te 
doen, al zijn hulp en 
subsidies aan zijn 
industrieën geschrapt. Dat 
is niet het geval in de VS, 
Japan of China. 



Het is normaal dat het debat over het protectionisme niet woedt in België; het is een van de landen met de 
hoogste openingskoers. 

Het is interessant vast te stellen dat sommige landen een beetje zelf bedruipend geworden zijn zelfs 
gedurende deze periode van ontploffing van de globalisering. 



De vrijhandel zou vrede gebracht hebben 



De vrijhandel zou de inflatie doen zakken… 

http://azizonomics.files.wordpress.com/2012/09/cpivsnecessities3.png


De Vrijhandel zou de wereldgroei 
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De schadelijke effecten van de vrijhandel 
• Om het concurrentievermogen te verzekeren, legt men 

aan alle loontrekkenden en niet alleen aan diegenen 
die werken voor exportfirma’s op hun loon te beperken 
wat leidt tot een daling van de koopkracht, een daling 
van het verbruik, en een daling van het BNP. 

• Door dit te doen vermindert men onze capaciteit om 
het beruchte coëfficiënt schuld/BNP te verminderen: 
men past een soberheidsbeleid toe met schadelijke 
effecten. 

• Alles is met mekaar verbonden: men doet de 
loontrekkenden/verbruikers de gevolgen van de crisis 
dragen onder het mom van een dwang van 
concurrentievermogen. 



Een enorme verspilling 

Participatiepercentages 
• Niet alleen het gemiddeld reële 

loon daalt, het 
werkloosheidscijfer verhoogt 
maar ook een steeds belangrijker 
deel van personen tot de leeftijd 
gekomen om te werken verlaat 
gedegouteerd de arbeidsmarkt. 
Het gaat over meerdere tientallen 
miljoenen arbeiders doorheen de 
westerse wereld. 

• En, verwonderlijk, deze daling valt 
samen met de komst van China 
op de wereldhandelsmarkt. 



Gevolgen 

• Indien de reële lonen minder vlug 
vooruitgaan dan de productiviteit en 
dit ook in China, en indien op termijn 
(zeer dichtbij) de productiviteit zelfs in 
China afneemt dan is dit de 
voornaamste bron van de groei die 
ondermijnd wordt. 

• De economische groei, niet alleen van 
de ontwikkelde landen maar ook van 
de komende landen wordt aldus in 
gevaar gebracht. 

• Vermits de rijkdom geproduceerd 
door arbeiders uit de hele wereld hoe 
langer hoe minder rechtvaardig 
herverdeeld wordt, is dit het ultra-
liberale kapitalisme dat zich in de voet 
schiet. 

• Misschien had Marx gelijk, het 
kapitalisme zal zichzelf vernietigen. 
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Oplossingen 
• CO2-taks op alle industriële goederen geïmporteerd 

van buiten Europa. 

• Men kan zich vragen of deze globalisering 2.0. geen 
uitwas is van het kapitalisme van aandeelhouders, 
teugelloos en ultraliberaal dus moeten we 
terugkomen tot een gematigd kapitalisme, 
getemperd, Rijnlands, industriëel en dus moeten we 
de prijzen van de transfers schrappen en de 
transfers naar fiscale paradijzen. 



Als besluit 
• De propaganda zal nooit ophouden te bestaan. De 

intelligente geesten moeten begrijpen dat ze hen een 
modern instrument levert dat ze moeten grijpen met 
productieve doeleinden om orde te creëren 
vertrekkende van de chaos. Edward Bernays, 
Propaganda 1928 

• De economische toespraken zullen nooit ophouden te 
bestaan. Sommige economisten hebben zich vrijwillig 
onderworpen aan meer vastberaden geesten dan hen 
om de ‘vrije instemming’ aan de productieve krachten 
te ontrukken met de bedoeling de belangen van de 
eersten te dienen om de orde door de chaos te 
vervangen 
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Bijlagen 



Overzicht van de literatuur, kritisch 
tegenover de vrijhandel 

• Leontief, in zijn fameuze paradox, toont aan dat de theorie van Heckscher-Ohlin-Samuelson 
(HOS) volgens dewelke elk land de goederen exporteert die intensief de meest overvloedige 
productiefactor van het land gebruiken. Volgens HOS, worden de VS verondersteld de 
kapitaalintensieve goederen te exporteren en werkintensieve goederen te importeren. 
Welnu Leontief stelt vast dat hier niets van aan is, de VS exporteren goederen intensief aan 
mankracht. 

• De landen die een protectionistische beleid met goede macro-economische praktijken 
hebben geassocieerd kennen groeipercentages superieur aan de landen die meer open zijn 
(Chang) 

• De daling van het aandeel van het werk is te wijten aan de technologische vooruitgang, aan 
de globalisering, aan het handelsverkeer, de uitbreiding van de financiële markten en aan de 
daling van de syndicalisatiegraad, evenveel factoren die de onderhandelingskracht van de 
arbeiders ondermijnd hebben. De financiële globalisering, in het bijzonder, heeft misschien 
een meer belangrijke rol gespeeld dan men het ervoor gedacht had. (Internationale 
Arbeidsorganisatie) 

• Our main finding is that this literature is largely uninformative regarding the question we 
posed above. There is a significant gap between the message that the consumers of this 
literature have derived and the "facts" that the literature has actually demonstrated. Our 
bottom line is that the nature of the relationship between trade policy and economic growth 
remains very much an open question. The issue is far from having been settled on empirical 
grounds. Trade policy and economic growth, Dani Rodrik and Francisco Rodriguez, NBER, 
Working Paper 7051, 1999 



Enkele verkeerde ideeën betreffende de 
internationale handel 

• Laten we een PC Dell nemen gekocht voor 700 $ in de VS 
Economische benadering 
•  Kost van het platte scherm gefabriceerd in Taiwan: 300 $, marge van de Taiwanese fabrikant: 30 $ 
•  Kost van de mechanische onderdelen vervaardigd in China: 100 $, marge van de Chinese bouwer 5 $ 
•  Kost van de halfgeleider ontworpen in de VS en vervaardigd in Thailand, 70 $ met een marge van 35 $ voor 

Intel en van 5 $ voor de Thaise bouwer. 
•  Kost van de Microsoft software 200 $, marge Microsoft 180 $  marge Dell 30 $ 
• Winst voor de vennootschappen in de VS = 35$ + 180$ + 30$ =245$ 
• Winst voor de Aziatische vennootschappen = 30$ + 5$ + 5$ =40$ 
• Voordeel voor de VS vennootschappen: 245$ - 40$ = 205$ 
Boekhoudkundige benadering 
• Invoer gedaan door de VS = aankoopprijs van de PC (700 $) – marge Dell ( 30 $) – softwarekosten Microsoft 

(200$) = 470 $ 
• Uitvoer gedaan door de VS = 0$ deficiet van de VS handelsbalans = 470 $ 
• Stijging van het BNP van de VS ten gevolge van deze operatie = som van de marges van Dell, Microsoft en 

Intel ofwel 30$+180$+35$= 245$ 
• Als we weten dat het BNP = C+I+G+X-M dan is het globaal impact op het BNP VS US= 245$-470$ =-225$ 
• => Het deficit van de handelsbalans van de VS weerspiegelt geen enkele economische realiteit evenmin als 

het overschot van de Aziatische handelsbalansen 
• => De winsten getrokken uit deze vrijhandel worden in groten dele getrokken door de westerse 

multinationals. 
• => Sterke onderwaardering van het ‘economische’ BNP van de Westerse economiëen en sterke 

overwaardering van het economisch BNP van de Aziatische landen. 





Indice de similitude 

• La spécialisation base de la 
théorie des Ricardo et 
autres Ohlin n’existe plus à 
tel point que l’OCDE a bâti 
un indice de similitude pour 
comparer les exportations 
des biens provenant de 
Chine et autres pays 
émergents avec ceux 
fabriqués par les pays de 
l’Occident 



Ricardo revisité (suite) 

• Les nations, ou plutôt les zones socialement 
différenciées de la planète, n’échangent plus entre 
elles des produits de branches différentes. Ils 
échangent, au sein de chaque branche, des produits de 
niveau technologique différent et réclamant une main 
d’œuvre de qualification différente => l’avantage 
comparatif n’est plus que le coût du travail, on ne peut 
plus parler de spécialisation dans un domaine ou un 
autre car tous sont aujourd’hui de la compétence de 
tous, la compétition n’est plus inter sectorielle mais 
intra sectorielle, c’est la développement du marché de 
la sous traitance 



Le commerce international a réellement explosé 
suite à l’entrée de la Chine dans l’OMC (Source WTO, 

commerce de marchandises) 

 
 



La Chine s’est d’abord aidée elle-même 
avant d’être aidée par le reste du monde 



L’emprise des multinationales 

• Un tiers du commerce mondial se déroule au sein 
des firmes multinationales Le Monde 2005. 

• Les échanges internes de biens entre filiales d’une 
même firme représentaient près de la moitié du 
commerce mondial, Bureau of Labour Statistics, 2001 

• La moitié du commerce entre les pays de l’OCDE et 
plus du tiers du commerce international est 
intrafirme, Alternatives Economiques, Comment 
sauver l’industrie, 2012 

• Les exportations d’un pays comme la Chine sont 
effectués à 55,9% pour le compte de sociétés à 
capitaux étrangers Financial Times 16/09/2012 

• Les entreprises à capitaux étrangers, dont un grand 
nombre est indirectement chinois (Taïwan, Hong 
Kong, mais aussi des paradis fiscaux) représentaient 
en 2009 56% des exportations contre 46% 10 ans 
auparavant selon un rapport de la banque Hang 
Seng, in Le Monde, Atlas du monde de demain, 2012 

• La part des entreprises à capitaux étrangers dans les 
exportations chinoises était de 28.8% en 1994. Si on 
rajoute les opérations de sous traitance on dépasse 
les 50%. Le Monde, La Chine, à la fin de l’ère Deng 
Xiaoping, 1997 
 



La Chine ne serait bientôt plus compétitive 

• Même au rythme effréné 
que l’on connaît ces 
dernières années de 
croissance du salaire horaire 
chinois (15%), il faudra 
encore 15 ans pour que 
celui-ci égale le niveau de 
salaire de l’Europe 
occidentale et c’est sans 
compter sur les réservoirs 
de main d’œuvre au 
Vietnam, au Bangladesh, en 
Inde, au Laos, Cambodge,… 



Les investissements directs provenant 
de l’étranger profitent de moins en 

moins à l’Europe 



Et c’est pire encore pour certain pays 
d’Europe occidentale 

Les entreprises étrangères n’investissent presque plus 
en France et les entreprises françaises désinvestissent à 
l’étranger 

Un déficit cumulé des IDE en France 
depuis 1997 de 600 milliards € 



Citations 

• Paul Krugman, qui a longtemps prétendu que "la mondialisation n’est pas 
coupable", a dû reconnaître que la déflation salariale importée via le libre-échange 
a joué un rôle important dans ce processus  

• Paul Samuelson : " La mondialisation est un processus globalement gagnant, mais 
pas pour tout le monde. Sur les cinquante prochaines années, ce sont les plus 
volontaires et les plus capables qui en bénéficieront. En revanche, les populations 
à bas revenus seront les principales perdantes sur les cinq continents. Pour 
atténuer l’explosion des inégalités dans chaque pays, les mieux placés devront 
bien finir par partager une partie de leurs richesses". 

• Selon Ian Dew-Becker et Robert Gordon, "seule la fraction correspondant au décile 
supérieur de la distribution des revenus a connu un taux de croissance de son 
salaire réel équivalent ou supérieur aux gains de productivité de l’économie prise 
dans son ensemble » 

• « La démondialisation est un concept réactionnaire » Pascal Lamy 
• « La démondialisation est un concept ringard » Manuel Valls 
• Free trade is alive and well as an ideology to enforce to others, but not as a 

universal principle that everyone has agreed to live by. Frank Ackerman. 
 










