
l Macro-economie

Deglobalisering? Hoezo? ‘Alles

H  istorici, economen, 
publicisten: niemand wil achterblijven 
waar het gaat om het signaleren van grote 
trendbreuken in de geschiedenis. Na de 
hyperglobalisering kwam de slowbalise-
ring. Komen we na jaren van toenemende 
wereldhandel en productieverplaatsing in 
een periode van ‘deglobalisering’, of juist 
‘reglobalisering’? 
 De wereldwijde kredietcrisis was al een 
keerpunt. ‘Voor 2008 groeide de wereld-
handel twee keer zo hard als de economie, 
sindsdien even hard of minder hard’, zegt 
Shamik Dhar, hoofdeconoom van vermo-
gensbeheerder BNY Mellon IM. ‘Geopo-
litieke versnippering’ is volgens hem de 
diepere oorzaak. Internationale samen-
werking maakt plaats voor een grotere 
nadruk op nationale belangen, hetgeen in 
2018 uitmondde in een handelsoorlog tus-
sen China en de Verenigde Staten. Dhar: 
‘We gaan van een multilaterale wereld 
naar een wereld waarin grote machten 
met elkaar concurreren.’ 

 Wat vertellen de cijfers? De wereldwijde 
handel (in- en uitvoer) als percentage van 
het bbp beleefde een eerste hoogtepunt 
in 1914. Twee wereldoorlogen, met daar-
tussen de Grote Depressie van de jaren 30, 
zorgden voor een eerste grote trendbreuk 
in de globalisering. Pas halverwege de ja-
ren 70 werd het relatieve niveau van 1914 
weer geëvenaard. Het absolute volume 
van de wereldhandel was toen overigens 
al vele malen hoger, een logische reflectie 
van de veel grotere wereldeconomie.

De lagere groei van de wereldhandel  
(slowbalisering) sinds 2008 is eigenlijk 
een normalisatie, vindt Steven Brakman, 
hoogleraar internationale economie 
aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dus 
niet het begin van deglobalisering? ‘Die 
conclusie is te scherp. De periode tussen 
halverwege de jaren 80 en 2008 was heel 
bijzonder, dat was het tijdperk van de 
hyperglobalisering. De opkomst van de 
informatietechnologie was toen de drij-
vende kracht: je kon overal bestellen en 
prijzen met elkaar vergelijken. Daardoor 
werd het mogelijk het productieproces op 
te knippen. Vroeger ging er bij een autofa-
brikant ijzererts naar binnen, en kwam er 
een auto uit. Nu is het meer een plek waar 

Zijn de coronacrisis en de 
oorlog in Oekraïne het 
startschot van een 
wereldeconomie vol 
wantrouwen, waarin landen 
zo min mogelijk van elkaar 
afhankelijk willen zijn? De 
globalisering piept en 
kraakt. Maar ontvlechting is 
duur en technologische 
vooruitgang blijft een 
drijvende kracht.
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de puzzelstukjes worden samengebracht.’ 
De voordelen van deze aanpak staan 

volgens Brakman nog steeds overeind, en 
worden uiteindelijk gedreven door techno-
logie. ‘Robots en werken op afstand maken 
de productie nog goedkoper. Een lagere 
prijs betekent meer vraag, wereldwijd. Dat 
leidt uiteindelijk ook weer tot meer handel. 
Ik zie niet in waarom er deglobalisering 
zou komen. Alle technologische ontwikke-
lingen wijzen een andere kant op.’ 

 Deglobalisering is maar de helft van het 
verhaal, vindt de Oostenrijkse socioloog 
Manfred Steger, hoogleraar aan de Uni-
versiteit van Hawaï. ‘Wie zich daarop con-
centreert, blijft steken in het verleden. De 
tweede helft wordt nogal eens vergeten, en 
dat is reglobalisering.’ 

Globalisering wordt volgens Steger ten 
onrechte gelijkgesteld aan internationale 
goederenstromen. ‘Dat was de kern van de 
groei in de jaren 80 en 90 en het begin van 
deze eeuw. Maar er zijn ook dimensies die 
niet fysiek zijn. Dan denk ik aan digitale 
diensten. Daar zit juist een enorme ver-
snelling in, mede door de coronacrisis. We 
gaan naar een globalisering waarin hele-
maal geen goederen verplaatst worden.’

Steger haalt een voorbeeld aan. ‘Een 
vriend van mij in San Francisco heeft een 
advocatenkantoor. Hij huurt nu juridisch 
medewerkers in die werken vanuit Paki-
stan of India, voor een derde van het sala-
ris. We worden steeds meer verbonden. 
Er komt een globalisering van de arbeids-
markt, gebouwd op de dienstensector. 
Door gebruik van allerlei platforms kun 
je digitaal dingen doen die eerst fysieke 
aanwezigheid vergden.’ De ‘digitale noma-
den’, die over de wereld reizen zonder vas-
te werkplek, zijn volgens Steger de voor-
hoede van wat hij reglobalisering noemt. 

Zijn zij die de globalisering dood ver-
klaren, zoals onlangs BlackRock-baas 
Larry Fink, dan te voorbarig? Feit is dat 
er verschillende krachten tegen elkaar in 
werken. Technologie maakt internatio-
nale samenwerking gemakkelijker, maar 
robots en 3D-printers maken het ook mo-
gelijk om tegen lagere kosten meer ‘thuis’ 
te produceren (reshoring) en zo minder 
afhankelijk te worden van toeleveranciers 
elders. De coronacrisis, en voor gas en olie 
de oorlog in Oekraïne, toonde aan hoe 
kwetsbaar de wijdvertakte productieke-
tens zijn voor verstoringen. 

Reshoring 
Meer dan 60% van de Europese en Ame-
rikaanse productiebedrijven is van plan 
om de komende drie jaar een deel van de 
productie in Azië terug te halen naar het 
eigen werelddeel, zo blijkt uit een peiling 
van Buck Consultants (BCI). Bij de meer-
derheid gaat het echter om beperkte vo-
lumes en/of onderdelen. En in Nederland 
zijn er nog maar mondjesmaat concrete 
voorbeelden, zegt Jack van der Veen, 
hoogleraar supply chain management 
aan de Nyenrode Business Universiteit. 
‘Het denken is wel opgeschoven, het ligt 
op tafel in de bestuurskamers, de risico’s 
worden in kaart gebracht. Maar dit is niet 
morgen geregeld. Een productieketen be-
staat vaak uit tien tot twintig stappen, en 
met de aanleg van nieuwe productielijnen  
ben je zomaar vijf à tien jaar verder.’

‘We gaan naar een 
globalisering waarin 
helemaal geen 
goederen verplaatst 
worden’IL
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Explosiefmengsel:
technologische
ontwikkelingenen
veranderende
machtsverhoudingen

Politiek econoomJeremyGreen, verbon-
denaandeUniversiteit vanCambridge,
schreef net voorde coronacrisis het boek
Is globalizationover?. Het korte antwoord
opdeze vraag: nee. ‘We zijndicht bij de
piek.Maardat iswat andersdaneen te-
ruggang.Demate van integratie is groter
danooit, het zit diep inde structuur van
onze economie.Het ontvlechtendaarvan
kost jaren, en is zeer onwaarschijnlijk.Dit
is geen jarendertigscenario.’

Elkekeerdat toeleveringsketenswor-
denbedreigd isde standaardreactiemeer
zelfvoorzienendworden, zegtdeBritse
historicusHarold James, vandePrince-
ton-universiteit. ‘Maardat is kostbaar.’

Ondernemingenwegendiehogere
kostenaf tegende voordelen vanmeer
leveringszekerheid.Maar globalisering
isnet zogoedeconomiealspolitiek.De
wereldhandel is gebaatbij leidersdie el-
kaarniet indeharenvliegen. James: ‘De
verkiezing vanDonaldTrumpendebrexit
wezenal opeen terugslag. JoeBidenheeft
vervolgensweiniggedaanomde tariefmu-
ren tegenChinaweer af tebreken.Er is in
deVSeenconsensus tussenDemocraten
enRepublikeinen,namelijkdatChinaeen
bedreiging is.’

Meerprotectionisme
Peter vandenBossche, nuhoogleraar
internationaal economisch recht aande
Universiteit vanBern endeUniversiteit
Maastricht,maar voorheennegen jaar
rechter bij deberoepsinstantie vande
Wereldhandelsorganisatie (WTO), sig-
naleert eenopkomst vaneconomisch
nationalismeenhandelsprotectionisme
dieuitmondt in een ‘juridischedeglo-
balisering’.Doordat deVS sinds 2017de
benoeming vannieuwe rechters blokke-
ren, functioneert deWTOde factoniet
meer als geschillenbeslechter. ‘Grosso
modoblijft dewereldhandel functione-
ren volgensde afgesproken regels, om-
dat dat in ieders voordeel is.Maar je ziet
steedsmeerflagrante schendingendie
onbestraft blijven.’ Zoals deAmerikaanse
tariefmuren.

Tegelijkertijd is er grote behoefte
aannieuwe internationale regels op
het gebied vanondermeer e-com-
merce enduurzaamheid. Bij demoei-
zameonderhandelingendaarover zijn
vaakniet alle grote landenbetrokken,
waardoor eventuele afsprakenookniet
voor iedereen gelden. VandenBos-
sche: ‘Je ziet een verbrokkeling vanhet
wereldhandelssysteem.’

Landenals Indiawillenhun internetbe-
drijvenbeschermen tegenAmerikaanse
reuzenopdit terrein, en zijn steedsmin-
der geneigdopditpunt compromissen te
sluiten.Gelijkhebbenze, vindtdeDuitse
econoomHeinerFlassbeck: ‘RijkeAzi-
atische landendiehun industrie eerst
beschermden, zoalsZuid-Koreaen Japan,
doenhetnugoed.’ Intussenwakkertde
energietransitiedeopkomst van ‘groen
protectionisme’ aan, zietGreen. ‘Landen
willeneenbepaalde schaalgrootte innieu-
webedrijfstakkendoor “groenekampi-
oenen” te subsidiërenen tebeschermen,
zodat ze strakskunnenmeespelenopde
wereldmarkt.’

Technologischeontwikkelingenen
veranderendemachtsverhoudingenvor-
menzoeenexplosiefmengsel. JuristVan
denBossche: ‘Toen ikbegonmetmijn
studiewarendegrote vier spelersbinnen
de toenmaligeGATT (GeneralAgreement
onTariffs andTrade, red.): deEU-voorlo-
perEEG,deVS,Canadaen Japan.Toen
vondmenhet almoeilijkomhandelsak-
koorden tebereiken.NuzijndeVS,deEU,
India,ChinaenBraziliëdedominante
spelers. Zonder akkoord tussendeze vijf
gebeurt erniets indeWTO.Maarqua
economischeontwikkeling verschillen ze
enorm, enookquaeconomischenpoli-
tiek systeem.’Hetmakenvanbindende,

wereldwijdeafsprakenwordtdaardoor
steedsmoeilijker.

Niet alleeneenzwakkeWTOis slecht
voordewereldhandel.DeAmerikaanse
strateegPeterZeihanschetst in zijnnieu-
weboek,TheEndof theWorld is Just the
Beginning, eengrimmig soortdeglobalise-
ring, doordatdeVSsteedsmeeropzich-
zelf gericht zijn.DeAmerikanenmaakten
globaliseringmogelijkdoorwereldwijd
veiligheid tebieden, zoanalyseerthij. ‘Ze
dedenhet voor zichzelf, hetwasdeKoude
Oorlog,maarhetbijkomendeffectwas
globalisering.Eengeweldig systeem.Het
leverdedebesteperiode vaneconomische
groei ooit.’

Zeihanhaalt ooknogeenandereaard-
verschuivingaandiedeglobalisering zal
beïnvloeden: vergrijzing.DeVSheeftnog
een relatief jongebevolking,maardegrote
tegenstreverChina vergrijst in rap tempo.

Doorde ‘demografische ineenstorting’ zal
het landzijn verworvenpositieniet kun-
nenvolhouden, voorziet Zeihan. In theo-
rie is een landmet teweinigwerknemers
juist gebaatbij vrijhandel. ‘Maar leiderXi
Jinping is vooraluit opmachtsbehoudvan
deCommunistischePartij.Dat gaatniet
samenmetglobalisering.’

Regionale blokken
Globalisering ligt al langer onder vuur,
doordat debaten vande extrawelvaart on-
gelijk zijn verdeeld.Maarde grootste te-
leurstelling is dat dewereldhandel erniet
toeheeft geleiddat autocratische landen
zijn veranderd inopdemocratische leest
geschoeide vrijemarkteconomieën.

‘Wezijn verweg vaneensterkewereld-
wijdegemeenschap’, zegtdeBritse eco-
noomNoreenaHertzdaarover. ‘Ikweet
nogdatXi Jinping in2017 tijdenshet
WorldEconomicForum, inDavos, deglo-
balisering verdedigde.Vijf jaar later ishet
landzeernaarbinnengericht.’

Deglobaliseringkanzo verderhob-
belen inde vormvansterkere regionale
blokkendie elkaarwantrouwen,maar in
economische zinookniet zonder elkaar
kunnenendusblijvenhandelen.Hertz:
‘Het zal langsde lijnenvandeKoudeOor-
loggaan, en langsde lijn vande rivalenVS
enChina.Er zal eenwestersblokkomen,
geleiddoordeVS,metdeEU,Canada,
Australië, Japan,Zuid-Korea.Eneenblok
metChina,Rusland, India endelen van
Afrika.’

Hoedeze fragmentatieook verloopt,
hetmodel vandeafgelopendertig jaar is
volgensDhar voltooid verleden tijd. ‘Inde
wereldwaarwedeafgelopendertig jaar in
opgroeidenwarende rollenduidelijk ge-
definieerd.De ideeënkwamenuit deVS,
die eveneensdegrootste consumentwa-
ren.Chinawasde fabriek vandewereld,
Duitslanden Japan leverdendehoogtech-
nologische spullen.HetMidden-Oosten
enRusland fungeerdenalsbenzinepomp.
Datbeeld zaldekomende tienà vijftien
jaardramatisch veranderen. Ikdenkniet
dat er echtmindergehandeld zalworden,
maarhetpatroonvandehandel zalwel
veranderen.’

Tijdperk 'hyperglobalisering' is voorbij
Wereldhandel als % van BBP
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Start 'slowbalisatie'
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