‘Oorlogen en
epidemieën zijn de
grote gelijkmakers’
Interview Branko Milanovic
Hij ontwikkelde de spraakmakende ‘olifantgrafiek’, die middeninkomens
in het Westen als grote verliezers van de globalisering toont. Beschermde
beroepen als dokter of advocaat profiteren volgens hem veel meer.

H

U zegt ook dat globalisering de ontwikkeling
van rechtsstaten kan afremmen.
„Kijk naar Rusland. Toen men daar in de jaren
negentig aan het privatiseren sloeg, was het algemene gevoel dat de vrije markt veel zou oplossen. Slechte managers zouden vervangen worden door goede, en de robber barons zouden uiteindelijk gaan vechten voor een rechtsstaat om
hun miljoenen te beschermen. Maar daarbij
werd geen rekening gehouden met globalisering. Want waarom zou je vechten voor rechtszekerheid als je met je geld gewoon naar Londen
kan, waar al rechtszekerheid is?”

Waarom zou je elders
vechten voor
rechtszekerheid als je met
je geld naar Londen kan?

Dus méér strijd tegen belastingontwijking?
„Ja, dat is heel belangrijk, vooral ook omdat we
de omvang van het fenomeen eigenlijk niet kennen. Het blijkt altijd weer veel erger te zijn dan
wat we dachten. Véél erger. Belastingontduiking
door rijke mensen is wijdverbreid, omdat het te
behalen voordeel mede door globalisering zo
enorm groot is geworden.”

granten naar Europa willen, heeft een reden.
Dat neemt niet weg dat die Europeaan zelf
steeds meer aankijkt tegen achteruitgang. Niet
echt geruststellend. Historisch gezien zijn oorlogen en epidemieën de grote gelijkmakers. Op
zulke momenten nam de ongelijkheid razendsnel af, maar wel tegen een gruwelijke prijs. Ook
niet fijn. Maar wat kunnen we dan wel doen?

Tegelijk vindt u herverdeling van welvaart achteraf, via belastingen, geen goed antwoord op
de excessen van globalisering.
„Na de Tweede Wereldoorlog ging de ongelijkheid in het Westen omlaag door wat ik goedaardige krachten noem: welvaartstaten, belastingen en massa-onderwijs. Maar ik geloof, en dat
blijkt ook uit onderzoeken, dat er een grens is bereikt. De bereidheid om meer belasting te betalen is laag, omdat de tarieven al hoog zijn, maar
ook omdat regeringen niet meer worden vertrouwd. Die route is dus afgesloten. Het electoraat zal het niet meer accepteren.”
Wat is dan wel de oplossing?
„Mensen moeten, vooraf, meer toegang krijgen
tot kapitaal. Denk bijvoorbeeld aan scholing. Zeker in de Verenigde Staten moet er veel meer
worden geïnvesteerd in publiek onderwijs, om
het kwaliteits- en vooral het statusverschil met
private universiteiten te verkleinen. Je zou ook
maatregelen kunnen nemen om mensen uit de
middenklasse, en dus uiteindelijk ook hun kinderen, meer te laten delen in de welvaart. Stimuleer woningbezit. Geef arbeiders aandelen in
hun bedrijf. Er is in het verleden veel gepraat
over shareholder capitalism, maar er is daarna in
veel landen te weinig gebeurd.”
Lever je de ‘gewone man’ daarmee niet – opnieuw – over aan de financiële markten?
„Dat is een goed punt. De staat moet zich deels
garant stellen, een bodem leggen. Maar mijn
punt is: als we wel pienter genoeg zijn om hele
complexe loopholes te bedenken voor hele rijke
mensen, waarom kunnen we dan niet voor de
middenklasse gunstige oplossingen bedenken?
Natuurlijk kunnen we dat.”
Het misschien wel meest pikante idee in uw
boek betreft migratie. U pleit voor een systeem
waarin migranten wel alle lasten krijgen,
maar niet alle lusten.
„De EU heeft op dit moment een nogal heilloze
alles of niets benadering van de vluchtelingencrisis. Muren bouwen is niet alleen moreel verwerpelijk, het is gezien de bevolkingskrimp niet
in ons eigenbelang. Maar mensen massaal binnenlaten en alle rechten en plichten geven is ook
niet goed. Mijn voorstel: migratie middels quota, waarbij nieuwkomers beperkt toegang krijgen tot sociale zekerheid en na een aantal jaren
ook weer naar huis moeten.”
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ook echt beduidend meer voordelen dan de rest.
Neem patenten en intellectuele eigendomsrechten. Die zijn meer dan ooit beschermd, en dat is
vooral een voordeel voor grote, farmaceutische
bedrijven. Of neem beschermde beroepen als
dokter of advocaat. Voor hen is globalisering
zonder meer positief. Goedkope obers! iPhones!
Maar mensen in het midden worden intussen
wél aan concurrentie blootgesteld.”

Branko�Milanovic: „Belastingontwijking?�Het�blijkt�altijd�weer�veel�erger�te�zijn�dan�wat�we�dachten.�Véél�erger.”

Dat klinkt hardvochtig.
„Het vermindert wereldwijde ongelijkheid. Migranten nemen geld en ervaring mee terug naar
huis. En tijdelijk werken in Europa is nog steeds
een zeer lonkend perspectief, zeker als het alternatief een muur is.”
En de lokale bevolking? Krijgt die niet meer
concurrentie te verduren?
„Een miljoen mensen absorberen, zoals Duitsland vorig jaar deed, is heel moeilijk. Als het er
150.000 zijn, is het beter te doen. Dat zou niet zo
ontwrichtend zijn. De migratiegolf gaat echt niet
weg. We moeten daar wat mee.”

