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Samenvattingg (summary in Dutch) 

Ontevredenn over  kwantitatieve vergelijkingen van cijfers over  handel en 
financiëlee stromen om hedendaagse globalisering en eerdere historische 
periodess tegen over  elkaar  te stellen, wordt globalisering in dit proefschrift 
getheoretiseerdd als een nieuw stadium van het kapitalisme. Met dat doel 
zijnn in de essays elementen met elkaar  verweven uit de geschiedenis van 
hett  economisch denken, economische geschiedenis en internationale 
politiekee economie. 

Eenn kort overzicht van discussies onder  economen over  globalisering in 
hett  eerste hoofdstuk wordt gevolgd door  drie essays met ideeën en 
theorieënn uit de negentiende eeuw als startpunt, waarin de relevantie van 
dezee ideeën voor  ons begrip van hedendaagse globalisering wordt 
ontwikkeld.. Deze essays zijn georganiseerd rond drie centrale concepten: 
internationalee handel (hoofdstuk 2), de combinatie van vrijhandel met 
internationall  kapitaalverkeer  (hoofdstuk 3), en de internationalisering van 
dee drie kapitaalcircuits: handel, kapitaal en productie (hoofdstuk 4). 
Gelijksoortigee thema's en argumenten keren terug in de laatste paragraaf 
vann elk van deze essays. 

Aangezienn de internationalisering van handel, kapitaal en productie 
lineairr  noch symmetrisch is - en omdat kapitalisme per  slot van rekening 
eenn kind is van het kapitalisme - wordt globalisering vervolgens in drie 
essayss geïnterpreteerd als een nieuw stadium van het kapitalisme. 
Hoofdstukk 5 bespreekt drie stadia-theorieën - lange golven, de Regulatie-
benadering,, en de Social Structures of Accumulation benadering - die zijn 
ontwikkeldd in de jaren 1970. Na een schets van de overeenkomsten en 
verschillenn tussen deze drie theorieën wordt een synthese voorgesteld. 
Hoofdstukk 6 bespreekt vervolgens enkele 'long swing' verklaringen voor 
hett  einde van de naoorlogse economische expansie. Het slothoofdstuk 
brengtt  de verschillende lijnen samen en laat kort drie scenario's voor  de 
toekomstigee ontwikkeling van de wereldeconomie de revue passeren. Het 
nieuwee van deze benadering is de toepassing van de voorgestelde synthese 
vann stadia-theorieën (hoofdstuk 5) op een op natiestaten gebaseerde 
(hoofdstukk 3) mondiale rijping  van de drie kapitaalcircuit s (hoofdstuk 4). 
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Hett eerste hoofdstuk constateert dat globalisering, hoewel een relatief 
nieuww concept, al een grote variëteit aan analyses en discussies heeft 
opgeroepen,, en heeft geleid tot een rijkgeschakeerd mozaïek aan theorieën 
enn diagnoses. Academici uit verschillende disciplines, beleidsmakers en 
niet-gouvernementelee organisaties (NGO's) bestuderen en bediscussiëren, 
somss gepassioneerd, de mate waarin globalisering werkelijk bestaat en wel 
off  niet iets nieuws is. Ontelbare boeken, onderzoekspapers en artikelen zijn 
geschrevenn over de oorzaken, dynamiek, gevolgen en toekomst van 
globalisering.. En over de hele wereld worden conferenties en seminars 
georganiseerdd om de impact en effecten van globalisering te bestuderen en 
bespreken,, alsmede de noodzaak en (on)mogelijkheden tot regulering en/of 
dee gronden voor verzet tegen de gevolgen van deze globalisering. 

Hoewell  de analyses, opinies en debatten over globalisering 
verschillendee kanten zijn opgegaan had zich rond de millenniumwisseling 
tochh een beginnende consensus gevormd, die kan worden samengevat in 
driee punten. (1) Belangrijke veranderingen transformeren de mondiale 
economie.. (2) Globalisering wordt niet veroorzaakt door technologische 
ontwikkelingenn an sich. (3) Tot nu toe heeft globalisering niet geleid tot 
minderr inkomens- en vermogensongelijkheid. Nieuwe bijdragen in de 
volgendee ronde van analyses en discussies over globalisering zullen deze 
voorlopigee resultaten zeer waarschijnlijk als uitgangspunt nemen en er op 
voortbouwen. . 

Dee volgende drie hoofdstukken handelen over centrale concepten waarmee 
economischee internationalisering kan worden geanalyseerd en vergeleken. 
Hoofdstukk 2 is gewijd aan vrijhandel, een eerste centraal aspect van de 
hedendaagsee economische globalisering. De argumenten voor vrijhandel 
voerenn ons twee eeuwen terug, naar de tijd waarin Smith en Ricardo de 
voorstanderss van vrijhandel wapenden met het theorema van het 
comparatievee voordeel. Smith en Ricardo propageerden vrijhandel niet op 
grondd van kosmopolitische of altruïstische redenen, maar omdat zij een 
toenamee van de internationale uitwisseling van goederen meer in het 
belangg van naties achtten dan protectionisme. Al in diezelfde tijd 
betwisttenn List en Marx om verschillende redenen de impliciete aanname 
inn het comparatieve voordeel theorema dat sprake is van een 'harmonieuze 
wereldrepubliek'.. Terwijl List de specifieke plaats en rol van naties en de 
conflictenn tussen naties benadrukte, concentreerde Marx zich op de 
uiteenlopendee gevolgen van vrijhandel voor verschillende sociale klassen 
enn de strijd daartussen. Daarnaast zijn twee soorten kritiek gerezen op de 
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theoretischee en empirische onderbouwing van de klassieke 
vrijhandelstheorie.. De eerste plaatst vraagtekens bij  de heroïsche aannames 
waaraann voldaan moet zijn wil het theorema van het comparatieve voordeel 
vann toepassing zijn, terwij l de tweede constateert dat werkelijk e 
ontwikkelingenn in de wereld niet overeenkomen met wat op grond van de 
theoriee voorspelt en verwacht mag worden. 

Ondankss de zwakke onderbouwing van vrijhandel gebaseerd op het 
comparatievee voordeel principe is deze doctrine tegenwoordig opnieuw 
dominant.. Wellicht zelfs met meer  kracht dan ooit wordt dit theorema 
gepromoott  als algemeen geldend, overal en altijd . Maar  ook nu zijn de 
argumentenn voor  vrijhandel minder  sterk dan haar  voorstanders willen 
toegeven.. Nieuwe handelstheorieën rechtvaardigen overheidsingrijpen, 
omdatt  de historische ontwikkeling verschil maakt en comparatieve 
voordelenn gecreëerd kunnen worden. In tegenstelling tot wat ideologen van 
globaliseringg aannemen en beloven is geen sprake van convergentie van 
inkomenn en productiviteit , maar  van hardnekkige of zelfs toenemende 
divergentiee en groeiende ongelijkheid. De ecologische kosten van 
vrijhandel ,, die toenemen in de globaliserende wereldeconomie, blijven in 
dee standaardtheorieën en -modellen buiten beschouwing. En de 
economischee ineenstorting van Aziatische landen aan het eind van de jaren 
19900 stelt het stimuleren van vrijhandel en financiële liberalisering in de 
zogenoemdee 'emerging markets' ter  discussie. De claim dat hedendaagse 
globaliseringg leidt tot een 'harmonische wereldrepubliek' is derhalve 
onhoudbaar. . 

Naastt  vrijhandel zijn vrij e internationale kapitaalsstromen karakteristiek 
voorr  hedendaagse globalisering. De combinatie hiervan met vrijhandel , die 
ookk karakteristiek was voor  het internationale regime van voor  de Eerste 
Wereldoorlog,, is het onderwerp van hoofdstuk 3. 

Dee overeenkomst tussen hedendaagse globalisering en economische 
internationaliseringg in de decennia voor  de Eerste Wereldoorlog lijk t steun 
tee geven aan de claim dat globalisering niets nieuws is, of zelfs een 
terugkeerr  naar  eerdere functioneringswijzen van het wereldkapitalisme. 
Niett  alleen tegenwoordig maar  ook aan het begin van de twintigste eeuw 
werdenn de sociale, politieke en economische gevolgen van en drijvende 
krachtenn achter  de toenemende internationale verwevenheid van 
economieënn heftig bediscussieerd. Toentertijd werden de oorzaken, 
dynamiekk en mogelijke toekomstige ontwikkeling van het kapitalisme in 
bredee krin g bediscussieerd in termen van imperialisme. 
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Onss onderzoek naar  de overeenkomsten en verschillen tussen deze twee 
periodess laat zien dat hedendaagse economische globalisering ondanks veel 
overeenkomstenn geen herhaling of continuering is van eerdergenoemde 
periodee van het kapitalisme. Het beleid in de imperialistische jaren voor  de 
Eerstee Wereldoorlog werd gedreven door  de belangen van nationaal 
gecentraliseerdd kapitaal onder  controle van door  banken gedomineerd 
financieell  kapitaal, en leidde tot het bekende imperialistische streven van 
nationalee staten naar  de inlijvin g van buitenlandse territori a in nationale 
marktenn om meer  export van goederen en kapitaal mogelijk te maken. De 
belangenn van kapitaal uit de Eerste Wereld zijn ook vandaag de drijvende 
krachtt  achter  de economische globalisering, maar  de wereldeconomie 
wordtt  nu gekarakteriseerd door  een toenemend aantal grensoverschrijdende 
verbindingenn tussen verschillende landen, een hogere mate van 
internationaliseringg van kapitaal, een geïntegreerd wereldwijd financieel 
systeem,, en een grotere rol voor  internationale organisaties en panels die 
belastt  worden met het coördineren en reguleren van economisch beleid. 
Bijgevolgg leidt economische overheersing momenteel hoofdzakelijk tot 
economischee - en niet of nauwelijks tot militair e - rivaliteit  tussen de 
belangrijkstee kapitalistische machten. 

Dee internationalisering van handel en kapitaal wordt altij d in beschouwing 
genomenn wanneer  vergelijkingen gemaakt worden over  de mate van 
economischee globalisering in verschillende periodes, maar  in hoofdstuk 4 
wordtt  beargumenteerd dat nog een derde component van belang is: 
productie.. Zoals Marx voor  het eerst uiteenzette in zijn analyse van het 
circuitt  van sociaal kapitaal, neemt kapitaal drie verschillende vormen aan 
waarr  het tussen wisselt en verandert: geldkapitaal, goederenkapitaal, en 
productiekapitaal.. Het circuit van sociaal kapitaal kan worden opgevat als 
dee gecombineerde circuits van alle individuele kapitalen, die samen het 
geheell  vormen. Het kapitalistisch productieproces is derhalve een gesloten 
circuitt  dat gesplitst kan worden in drie circuits: het circuit van 
goederenkapitaal,, het circuit van geldkapitaal, en het circuit van 
productiekapitaal.. Ondernemingen kunnen zich specialiseren in één (of 
twee)) van deze circuits, maar  er  bestaan ook conglomeraten die ze alledrie 
verenigen. . 

Err  is a prior i geen reden om aan te nemen dat de drie circuits, die elk 
hunn eigen karakteristieken hebben, hetzelfde traject in de tij d zullen volgen 
enn historisch zijn de drie circuits ongelijkmatig geïnternationaliseerd. Op 
hett  gevaar  af te veel te schematiseren kunnen we spreken van een 
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toenemendee mate van internationalisering van kapitaal in de tijd , door  de 
historischh opeenvolgende internationalisering van goederenkapitaal, 
geldkapitaall  en productiekapitaal. 

Aangezienn de internationalisering van handel, kapitaal en productie lineair 
nochh symmetrisch is geweest, lijk t het de moeite waard verschillende fasen 
off  stadia in de geschiedenis van het kapitalisme te onderscheiden. Terwij l 
periodiseringg vreemd is aan de dominante economische theorie levert de 
niet-conventionelee economie drie theoretische kaders die daarvoor  gebruikt 
kunnenn worden. Hoewel er  verschillen bestaan binnen en tussen deze in de 
jarenn 1970 ontstane theorieën, laat hoofdstuk 5 zien dat ze veel 
gemeenschappelijkk  hebben en elkaar  ook aanvullen. 

Dee basis voor  een analyse op intermediair  niveau - abstracter  dan 
gedetailleerdee beschrijvingen van het kapitalisme, maar  concreter  dan 
algemenee bewegingswetten - is dat economische ontwikkelingen niet 
willekeuri gg zijn, maar  ook niet volledig worden gedetermineerd door 
algemenee wetmatigheden en tendenties: in sociale formaties kunnen 
verschillendee historische periodes worden onderscheiden. De bekendste 
beschrijvingg van specifieke periodes in de geschiedenis van het kapitalisme 
iss de lange golventheorie van Kondratiev, die al in de jaren 1920 werd 
ontdektt  en bediscussieerd. Het (mogelijke) bestaan van zulke cycli is 
dankzijj  Schumpeter, die de term Kondratiev-cycli introduceerde, ook 
bekendd in de conventionele economische wetenschap. Maar  de 
deterministischee rol die aan technologische ontwikkelingen is toebedacht 
inn deze lange Kondratiev-golven maakt hen ongeschikt als verklarin g voor 
hedendaagsee globalisering, aangezien technologische ontwikkelingen op 
zichzelff  geen verklarin g bieden voor  de toename van economische 
internationaliseringg gedurende de laatste decennia van de twintigste eeuw. 

Dri ee alternatieve theorieën - de Regulatie-benadering (Regulation 
approach),, de Sociale Accumulatiestructuur-benadering (Social Structures 
off  Accumulation) en een variant van lange golven theorieën - die in de 
jarenn 1970 werden ontwikkeld bieden wel een kader  waarbinnen een niet-
deterministischh begrip van onderscheidende periodes en stadia in de 
geschiedeniss van het kapitalisme mogelijk is. Het volgende theoretisch 
kader,, dat is gebaseerd op deze theorieën, kan worden gebruikt om 
verschillendee accumulatiestadia te conceptualiseren. 

Err  zijn om te beginnen algemene vereisten die noodzakelijk zijn voor  de 
reproductiee van het kapitalistisch systeem. Kapitaalaccumulatie is echter 
niett  slechts een economisch proces: instituties en sociale krachten moeten 
inn aanmerking worden genomen als we willen begrijpen hoe echte 
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economieënn functioneren. De concrete vormen die het kapitalisme 
aanneemtt  worden derhalve niet exclusief gedefinieerd door  de vereisten 
voorr  accumulatie, maar  zijn afhankelijk van veranderende 
krachtsverhoudingenn binnen het kapitaal en tussen kapitaal, arbeid en 
socialee bewegingen. Deze elementen vormen samen de dynamische 
structuurr  van het systeem. Hierui t volgt dat, hoewel het kapitalisme 
concretee vormen aanneemt die gekenmerkt worden door  een dominante 
functioneringswijze,, het kapitalistische ontwikkelingstraject niet vastligt. 
Socialee actoren hebben een zekere relatieve autonomie en de uitkomst van 
dee strij d die zij  voeren is van essentieel belang voor  de ontwikkeling van 
dee winstvoet en de specifieke ontwikkeling van de productieverhoudingen. 

Omm de ontwikkeling en afwisseling van stadia te kunnen begrijpen is 
hett  noodzakelijk onderscheid te maken tussen twee soorten economische 
stagnatie.. Naast periodieke crises - de 'business cycle' - is sprake van 
langee periodes van structurele stagnatie, die gekarakteriseerd worden door 
eenn aanzienlijke vermindering van accumulatie en economische groei 
gedurendee een langere periode. Deze lange periodes zijn voorbodes van 
overgangenn tussen verschillende accumulatiestadia en treden op wanneer 
accumulatieprocessenn en instituties in serieus problemen komen. Concreet 
iss een nieuw accumulatiestadium tot nu toe altij d begonnen met een lange 
expansievee periode, die uiteindelij k gevolgd wordt door  een lange 
stagnatie.. Een dergelijke kentering treedt in essentie op omdat op een 
gegevenn moment de interne conflicten van de kapitalistische 
productiewijzee niet langer  overbrugd kunnen worden. Dit resulteert in een 
dalendee winstvoet, leidend tot verminderde accumulatie, een stagnatie van 
economischee groei en werkgelegenheidscreatie, en veranderingen in de 
bestaandee krachtsverhoudingen binnen en tussen klassen en in 
economische,, sociale en politieke instituties. De oplossing van een 
stagnerendee (of depressieve) fase heeft daarom een sterke stijging van de 
winstvoett  en een overeenkomstige revisie van institutionele vormen als 
voorwaarde. . 

Wanneerr  een periode van economische stagnatie is ingezet, begint een 
process van herstructurering, dat aanleiding kan geven tot een nieuwe 
expansievee fase. Omdat contingente institutionele ontwikkelingen en 
uitkomstenn van strij d de voorwaarden en ondersteunende structuren en 
institutiess van kapitaalaccumulatie meebepalen, bestaat echter  geen 
garantiee dat een succesvol nieuw ensemble zal ontstaan. Er  is daarom ook 
geenn reden om aan te nemen dat expansieve en stagnatieperiodes een 
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bepaaldd aantal jaren zullen duren, of dat lange golven een zelfde lengte 
zullenn hebben. 

Inn hoofdstuk 6 komt aan de orde hoe de drie eerder  besproken 
stadiatheorieënn zijn toegepast op de 'gouden jaren' van het kapitalisme in 
dee periode na de Tweede Wereldoorlog. In onderzoek in het kader  van deze 
theorieënn is betoogd dat het specifieke samenstel aan instituties dat 
aanleidingg gaf tot een expansieve periode gedurende de drie decennia na de 
Tweedee Wereldoorlog, uiteindelijk aan kracht heeft verloren. Hoewel er 
gedeeltelijkee overeenstemming bestaat over  waarom deze 'gouden jaren' 
niett  voortduurden en over  de oorzaken voor  het einde van de lange 
naoorlogsee expansie, is deze discussie nog niet beslist. Het beoordelen van 
dee verschillende theorieën die een verklarin g bieden, stuit ook op een 
aantall  methodologische problemen. In het algemeen zijn er  onvoldoende 
methodologischee criteri a om historische verklaringen te evalueren en 
daaromm is het verstandig sceptisch te zijn over  historische explicaties: 
voorall  met ex-post rationalisaties kan alles 'verklaard ' worden. Meer  in het 
bijzonderr  moet worden beseft dat het onderzoek naar  historische 
verklaringenn voor  lange golven nog in de kinderschoenen staat: de 
methodenn zijn nog niet robuust, er  is een gebrek aan informatie, en de 
hypothesess worden nog gedefinieerd. 

Hoewell  methodologisch robuuste verklaringen voor  de ontwikkeling van 
hett  kapitalisme dus nog een brug te ver  zijn, is het toch de moeite waard te 
proberenn globalisering te theoretiseren met behulp van het analysekader  dat 
inn hoofdstuk 5 is gepresenteerd. In het laatste essay (hoofdstuk 7) is 
globaliseringg daarom geconceptualiseerd als een nieuw stadium van het 
kapitalisme,, dat is ontstaan sinds het einde van de naoorlogse lange 
expansievee fase. 

Onss overzicht van de veranderingen die hebben plaatsgevonden sinds 
hett  einde van de 'gouden jaren' van het kapitalisme laat zien dat de 
reorganisatiee van het systeem sindsdien heeft geresulteerd in vergaande 
liberalisering,, deregulering en privatisering, de ontmanteling van sociale 
zekerheidd en de publieke sector, en de afwijzing van Keynesiaans beleid. 
Sindss de ontbinding van het Bretton Woods stelsel van vaste wisselkoersen 
hebbenn de liberalisering en deregulering van financiële markten bovendien 
dee marges ondermijnd voor  onafhankelijke beleidskeuzes op nationaal 
niveau.. De winstgevendheid van ondernemingen is als gevolg hiervan 
toegenomenn en nieuwe markten zijn geopend, maar  anders dan in eerdere 
historischee perioden - en in tegenstelling tot wat veel economen en 
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beleidsmakerss hebben verwacht en voorspeld - heeft dit herstel van de 
winstvoett  geen nieuwe mondiale lange expansie met hoge groeicijfers tot 
gevolgg gehad. 

Dee reorganisatie van het systeem, die na de 'gouden jaren' op gang 
kwam,, heeft geleid tot internationalisering van de drie circuits van 
geldkapitaal,, goederenkapitaal, en productiekapitaal. Deze ontwikkeling 
zonderr  historisch precedent is vergezeld gegaan van een versnelde 
internationaliseringg van de concentratie en centralisatie van kapitaal. In dit 
process is het financieel kapitaal dominant geworden. 

Dezee ongeëvenaarde internationalisering van kapitaal is gepaard gegaan 
mett  en ondersteund door  institutionele veranderingen om de internationale 
expansiee van handel, kapitaal en productie te faciliteren. Maar  hoewel het 
gewichtt  en de rol van internationale organisaties als het IM F en de WTO 
dienovereenkomstigg is versterkt, wijst de toenemende steun voor 
bewegingenn tegen (de gevolgen van) hedendaagse globalisering op het feit 
datt  internationale organisaties en regulering legitimiteit moeten hebben om 
effectieff  te kunnen zijn. En zolang internationale regulering en 
internationaall  bestuur  eenzijdig gericht blijven op het vergemakkelijken 
vann de expansie van internationale handel, internationale kapitaalstromen 
enn internationale productie dreigt de effectiviteit van zulke initiatieven en 
organisatiess permanent ondermijnd te worden door  een gebrek aan 
legitimiteit . . 

Eenn aantal internationale organisaties en economen hebben daarom 
voorstellenn ontwikkeld voor  een 'mondiaal sociaal contract'  of 'nieuw 
globaall  compromis'. Vakbonden en andere sociale bewegingen hebben 
echterr  al ontdekt dat zulke voorstellen erg moeilijk te verwezenlijken zijn, 
omdatt  de hedendaagse globalisering een mondiaal 'prisoner' s dilemma' 
heeftt  gecreëerd dat moeilijk te doorbreken zal zijn. Daarom is de kans dat 
ditt  nieuwe stadium van het kapitalisme zal leiden tot een nieuwe 
wereldwijdee expansie, waarin hoge groeicijfers de conjuncturele op- en 
neergangenn doorsnijden, op dit moment gering. De toename van de 
ongelijkheidd in inkomen en vermogen sinds het einde van de naoorlogse 
expansievee periode is functioneel geworden voor  de wereldeconomie, die 
inn toenemende mate is georiënteerd op de voorziening van luxegoederen 
voorr  de welgestelden en op het kortetermijndenken van de financiële 
sector.. Het toenemende gebrek aan legitimiteit is op langere termij n de 
grootstee zwakte van dit nieuwe stadium van het kapitalisme. 










