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Globalisering staat de laatste jaren in het brandpunt van de belangstelling. Er kon geen 
bijeenkomst van de G7, IMF en Wereldbank of WTO meer onopvallend voorbijgaan. 
Demonstraties van anti-globalisten leidden tot politiecordons en een spoor van vernielingen in 
de vergadersteden, alsmede vette koppen op de voorpagina’s van de kranten. Seattle had eind 
1999 met een bijeenkomst van de WTO de weinig benijdenswaardige positie deze rij te 
mogen openen. De invloed van de demonstraties in de afgelopen jaren was opmerkelijk: er 
werd zelfs serieus overwogen de bijeenkomsten van de G7 maar af te schaffen en de 
Wereldbank en het IMF besteden sindsdien in hun publicaties opmerkelijk veel bladzijden aan 
de armoedebestrijding in de wereld – het hoofdthema van de anti-globalisten. De titel van het 
World Development Report, de jaarlijkse publicatie van de Wereldbank, voor het jaar 
2000/2001 is veelzeggend: Attacking poverty. 
 Globalisering is een veelzijdig fenomeen dat de economische, politieke en sociale 
omstandigheden van het menselijk bestaan beïnvloedt (Prakash, 2001, p. 545). De 
economische globalisering betreft de intensivering van de internationale handel, het 
internationale kapitaalverkeer en de internationale mobiliteit van arbeid, gevoed door beleid 
gericht op liberalisering en door verlaging van de kosten van internationale communicatie en 
transport. Volgens de anti-globalisten stelt de economische globalisering de rijke landen in 
staat zich ten koste van de arme landen te verrijken. Vandaar dat de anti-globalisten onder 
andere van mening zijn dat de voertuigen van de globalisering, de internationale economische 
organisaties, beter kunnen worden afgeschaft. 
 Economen doen er goed aan de visie van de anti-globalisten niet te gemakkelijk af te 
doen met de opmerking dat de economische theorie en empirie haar weerspreken.  

De economisch-theoretische basis voor steun aan een positief effect van globalisering 
op de armoedevermindering is niet al te hecht. De enige handelstheorie die expliciete 
uitkomsten oplevert voor de inkomensverdeling, en dus voor een eventuele uitspraak over 
armoede, is de neoklassieke handelstheorie, oftewel de theorie van Heckscher-Ohlin. Om te 
beginnen dient die theorie hiertoe al ietwat te worden aangepast. De standaardvorm met de 
twee productiefactoren arbeid en kapitaal dient omgezet te worden in een vorm met de twee 
productiefactoren geschoolde en ongeschoolde arbeid. Zouden we hiernaast kapitaal als factor 
handhaven, dan bevat het model drie productiefactoren. Maar dan is een bewijs van het 
theorema van Heckscher-Ohlin al een groot probleem. Stappen we hier gemakshalve 
overheen, dan komen we terecht bij een afgeleide stelling van het theorema van Heckscher-
Ohlin: het theorema betreffende de internationale egalisering van factorprijzen. Dit theorema 
impliceert dat een land dat rijk is aan een bepaalde productiefactor door het openen van de 
grenzen voor internationale handel de reële beloningsvoet van deze factor zal zien toenemen. 
De reële beloningsvoet van de schaarse factor zal er juist door afnemen. Het plausibele 
uitgangspunt dat de industrielanden rijk zijn aan geschoolde arbeid en de ontwikkelingslanden 
rijk aan ongeschoolde arbeid leidt dan tot de uitspraak dat handel de inkomensverdeling in 
industrielanden ongelijker maakt en in ontwikkelingslanden gelijker. Voor industrielanden als 
de Verenigde Staten en Engeland verleent de praktijk hieraan steun. Voor veel andere 
industrielanden echter niet. Ook zijn er aanwijzingen dat in veel ontwikkelingslanden de 
inkomensverdeling juist ongelijker wordt (zie The Economist, 1996, p. 90). 
 Nu zijn er verschillende plausibele verklaringen geponeerd voor een ontwikkeling van 
de inkomensverdeling in een land die afwijkt van het patroon dat de neoklassieke 



handelstheorie voorziet. Zo zou scholing de factor arbeid beter geschikt maken voor de 
productieprocessen die de huidige wereldwijde technologische ontwikkeling schept. Daardoor 
neemt de inkomensverdeling in de hele wereld ten gunste van de geschoolde arbeid toe. Deze 
verklaring van de empirie impliceert echter niet zonder meer dat de empirie alsnog de 
uitkomst van de neoklassieke handelstheorie ondersteunt. Het valt niet uit te sluiten dat een 
eliminering van de invloed van technologische ontwikkeling darvoor een te beperkte invloed 
op de nationale inkomensverdeling heeft. 
 Ook de vele restrictieve veronderstellingen die nodig zijn om het theorema van 
Heckscher-Ohlin te kunnen bewijzen, maken dat economen erg voorzichtig dienen te zijn bij 
het op de praktijk toepassen van dit theorema. Verschillende ervan lijken toch wel duidelijk in 
strijd met de realiteit te zijn. Zo is het theorema gebaseerd op de afwezigheid van 
schaalvoordelen in de productie, identieke productietechnologieën in binnen- en buitenland, 
de marktvorm volledige mededinging en volledige werkgelegenheid in de bij de handel 
betrokken landen. 
 Een constructieve nieuwe weg is de afgelopen paar jaar bewandeld door het vraagstuk 
van internationale handel en armoede naar een hoger aggregatieniveau te tillen. De 
gedachtegang is daarbij dat internationale handel bijdraagt aan de economische groei in de bij 
de handel betrokken landen. Zelfs al mocht nu de inkomensverdeling in zo’n land ten nadele 
van de ongeschoolde arbeid veranderen, dan nog zou het reële-inkomensniveau van deze 
productiefactor kunnen toenemen: een kleiner aandeel in een groter nationaal inkomen kan 
tenslotte toch nog een grotere omvang van dat factorinkomen opleveren. Een grotere openheid 
voor internationale handel en dus een toename van in- en uitvoer, betekent echter niet 
automatisch een opwaartse impuls voor  het nationale inkomen. Krachtens de 
inkomensidentiteit blijft de binnenlandse productie gelijk zolang export en import met 
hetzelfde bedrag toenemen. De productiegroei zal moeten voortkomen uit bijkomende 
ontwikkeling als vergrote toegang tot technologie en een efficiëntere productie, onder de 
randvoorwaarde dat dit niet gepaard gaat met (toename van) werkloosheid. De 
handelstheorieën negeren gewoonlijk de mogelijkheid van werkloosheid door perfect 
werkende markten te vooronderstellen. 

Een snel beroemd geworden empirisch onderzoek naar de invloed van openheid voor 
internationale handel op de economische groei is Dollar en Kraay (2001). Deze economen van 
de Wereldbank voerden voor ontwikkelingslanden (met uitzondering van een aantal 
opkomende economieën) een cross section-analyse uit van het verband tussen hun bruto 
productie per hoofd van de bevolking en hun openheid voor internationale handel. Ze drukten 
die openheid uit in de waarde van uitvoer plus invoer gerelateerd aan de waarde van het bruto 
binnenlandse product. Het gaat in dit onderzoek om de gemiddelde verandering van de beide 
variabelen tussen de jaren tachtig en de jaren negentig. De auteurs komen uit op een 
significant positieve bijdrage van de handel aan de productie per hoofd. Als reactie op kritiek 
op een eerder onderzoek dat de causaliteit tussen economische groei en handel wel eens 
tweezijdig zou kunnen zijn, vervingen de auteurs de handelsvariabele vervolgens door 
instrumentele variabelen. De bijdrage van handel blijkt ook dan positief significant te zijn. 
Een aanvullende regressie-analyse wijst uit dat de groei van het inkomen per hoofd voor de 
armste bevolkingsgroep voor de onderzochte periode niet significant afweek van dat voor het 
land als geheel. Beide regressie-resultaten combinerend, is de conclusie van Dollar en Kraay 
dat grotere openheid van een land voor internationale handel de productie per hoofd in dat 
land en daarmee ook de productie per hoofd van de armste bevolkingsgroep in dat land 
vergroot. M.a.w. handel bestrijdt armoede – maar vergroot wel de inkomensongelijkheid 
binnen een land. 
 Het empirisch onderzoek van Dollar en Kraay is nogal fel aangevallen, o.a. door 
Watkins, senior policy advisor van Oxfam, een Engelse NGO (non-governmental 



organisation) op het gebied van ontwikkelingsvraagstukken. Watkins (2001) stelt, niet ten 
onrechte, dat een toename in de verhouding tussen handel en het bruto binnenlands product 
een slechte benadering vormt van de verlaging van handelsbarrières. Verder meent Watkins 
dat sterke groei in een land nogal eens andere oorzaken heeft dan internationale handel. Hij 
wijst daarbij concreet naar China. Op zichzelf heeft hij ook daarin gelijk. Maar Dollar en 
Kraay hebben daarmee door toepassing van multipele-regressieanalyse rekening proberen te 
houden, zij het slechts in een elementaire vorm. Watkins’ kritiek dat verschillende landen die 
in de betrokken periode een sterke toename van de economische openheid hebben laten zien 
in absolute termen nog steeds erg gesloten zijn, mag op zich juist zijn, maar niet als kritiek op 
het onderzoek van Dollar en Kraay. Ditzelfde geldt voor Watkins’ kritiek op het restrictieve 
handelsbeleid van de rijke landen op voor ontwikkelingslanden belangrijke markten als textiel 
en landbouw. Dollar en Kraay (2002) beamen dat. Ook ondersteunen ze Watkins’ visie dat “ 
… international trade …has the potential to act as a powerful motor of poverty reduction. But 
this potential is not being realised because of a combination of bad rules and bad policies.”  
 Het is opvallend dat de empirische onderzoekers zo’n kwalitatieve visie zonder meer 
ondersteunen. Hun poging om in de regressie-analyse iets van een dergelijk beleid mee te 
nemen, mislukte namelijk door insignificantie van de parameter. Daarnaast is de zeer lage 
waarde van hun R2 verontrustend. Voor hun kernvergelijking is deze namelijk nog geen 0,03. 
Alle ruimte dus voor de mogelijkheid dat indien de onderzoekers wél een positief significante 
invloed hadden gevonden van good rules en good policies, de bijdrage van handel aan de 
productie per hoofd juist insignificant was geworden. 
 Het voorgaande illustreert dat bescheidenheid een econoom ook in de discussie over 
de vermeende voordelen van economische globalisering voor de armoedebestrijding siert. 
Zekerheden bestaan ook hier niet. 
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