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D
e allerrijkstenopdeze
wereld zijnde afgelopen
de twintig jaarnog rijker
geworden. In 2000beza-
tende vijftien rijkstewe-
reldburgers volgenshet

bladForbes $350mrd. In 2018 is het
vermogen vande vijftien rijksten geste-
gennaar $1000mrd, bijnadriemaal zo
veel. Vanzelfsprekend zijndatnuniet
dezelfdepersonenals achttien jaar
eerder. Jeff Bezos enMarkZuckerberg
zijn respectievelijknummer éénen vijf
opde lijstwaar ze in 2000nogniet op
stonden.

Dewereldwijde economische groei
is natuurlijk eenbelangrijke verkla-
ring voorde groei van topvermogens.
Dewereldeconomie is sinds 2000
verdrievoudigd. Tegelijk is dewereld-
bevolkingmet 20% toegenomen.Voor
eengoede vergelijking zou jedushet
vermogen vande rijkste twaalf uit 2000
moeten vergelijkenmetde rijkste vijf-
tien vannu.Nadeze correcties is het
vermogen vandeallerrijkstennogal-
tijd zo’n 20%sneller gestegendande
wereldeconomie.

Waaromzijn rijkste 0,0000002%van
dewereldbevolking (1 op500miljoen
mensen) vandaagdedag zoveel beter
af?Met een timmermansoogwil ik
twee verklaringenbeproeven: globali-
sering en informatietechnologie.

DaniRodrik’s geruchtmakende
boekHasGlobalisationGoneTooFar?
uit 1997 vroeg indertijd terecht aan-
dacht voordemaatschappelijke gevol-
gen vanglobalisering.Deoude econo-
mischewijsheidwasdat internationale
handel op langere termijn een ieder
tot voordeel strekte.Het boek vande
econoomreflecteerdede toenemende
twijfel aandit dogma.

De theorie vanMarkMelitz van
HarvardUniversity biedt eengoed
kader omoverhet verband tussenglo-
balisering en vermogensongelijkheid
na tedenken. EconoomMelitz laat
ziendat juist debedrijvenmetde sterk-
stemerken vanglobaliseringprofite-
ren. Alleen zij kunnen zich invechten
in eenander land.Dit fenomeenzorgt
datwereldwijdde concurrentie toe-
neemtwaardoorwinstmarges endus
dewinstenonderdrukkomen te staan.
Dit tengunste van consumentenoveral
terwereld.

Globalisering zoudusniet tot
hogere,maar tot lagerewinstmarges
moeten leiden endus tot kleinere
topvermogensbij huneigenaren.Dat
klopt ook voordeoudenationale kam-
pioenendieniet sterk genoeg zijnom
tekunnenexporteren. Zij ziendathun

winstmarges onderdrukkomen te
staandoorde toegenomen internati-
onale concurrentie.De zwakste onder
henhebben zelfs hundeurenmoeten
sluiten.Het zoumeniet verbazenals
dit fenomeende steun vaneendeel van
deEngelse elite voorbrexit verklaart:
terugnaarhet oudeEngeland zonder
internationale concurrentie,metho-
gerewinstmarges voorhet lokale be-
drijfsleven.Maar letwel: tenkoste van
deEngelse consument.

REVOLUTIE
Ookde sterkstemerkenhebben last
vande concurrentiedrukophunwinst-
marges. Voorhen staat daar echter een
voordeel tegenover: de globalisering
geeft toegang tot nieuweafzetmark-
ten.NeemBernardArnault, nummer
vier opdewereldranglijst rijkaards
eneigenaar vanLVMH(LouisVuitton
MoetHennessy).Hijwasonlangs in
hetnieuws vanwege zijn genereuze gift
voor de restauratie vandeNotreDame.
Zijn vermogen is sinds 2000 verzesvou-
digd.Globaliseringheeft hem in staat
gesteld zijn luxe tassen, zijn cham-
pagne encognac inChina en India te
verkopen.Dat geldt ook voorde rijkste
Nederlander,CharleneHeineken. Zij is

nummer86opdewereldranglijst, haar
vermogen is sinds 2000 verdrievou-
digd, dankzij de globalisering.

Maar globalisering verklaart zeker
niet alles. Informatietechnologieheeft
de concurrentieverhoudingen inde
wereldonderste bovengegooid. Plat-
formsalsGoogle enFacebookhebben
eenongekendemarktmacht. Ik zoek
opGoogle omdat alle informatie daar
te vinden is. Ik zorgdatmijn infor-
matie opGoogle te vinden is omdat
iedereendaar zoekt.DatmaaktGoogle
enFacebooknagenoeg immuunvoor
concurrentie.

Door IT zijndewinstmarges vaneen
klein aantal bedrijven explosief geste-
gen, zoals deBelgische economen Jan
Eeckhout en JandeLoecker, hebben
aangetoond. Precieshet omgekeerde
vanhet effect dat je vanglobalisering
mag verwachten.

Deze revolutie laat haar sporen inde
top vijftien vandeallerrijkstenna: vier
vanhenhebbenhun vermogen sinds
2000met IT verdiend, viaGoogle, Face-
book enAmazon. Ik laat het ‘oude’Mi-
crosoft vermogen vanBill Gates buiten
beschouwing. Als deze vier niet zo goed
haddengeboerd, danwashet totale
vermogen vande top vijftien$125mrd

Dankzij globalisering
is sinds 2000 het
vermogen van
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kleiner geweest.De IT-revolutie ver-
klaartmeerdandehelft vandegroei
vande topvermogens.

LAWAAI
Watkunnenwehiervan leren?Ten
eerste dat globaliseringheeft geleid tot
eenherverdelingbinnenhet groot-
kapitaal tengunste vandeallerrijk-
sten,maardat grossomodoookde rest
vandewereldheeft geprofiteerddoor
meer concurrentie en lagerewinstmar-
ges. Ten tweededat ITde concurrentie
juist heeft uitgehold.Dat is eengevaar
waardemededingingsautoriteiten
overal terwerelddringend iets aan
moetendoen.

Door effectief lobbywerk vangrote
bedrijven is het antimonopoliebeleid
indeVerenigde Staten echter een tan-
deloze tijger geworden. IndeEuropese
Unie staat het nogfier overeind.Het is
goeddathetNederlandsekabinet zich
bijmonde vanministersEricWiebes
enSigridKaagheeft verzet tegen
pogingen vanFrankrijk enDuitsland
en vandeEuropeseRondeTafel van
Industriëlenomhet concurrentie-
beleid vandeEUomzeep tehelpen.
NogmeerNederlands lawaai inBrus-
sel zouhier een zege zijn.
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