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Wees zuinig opde democratie,want dat
is de bron vanonzewestersewelvaart
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T
ussendeRomeinse tijd
endenegentiende eeuw
is de gemiddelde levens-
standaardnauwelijks
toegenomen.Ookdewel-
vaartsverschillen tussen

landenwaren zeer beperkt.Datweten
wedankzij hetwerk vande econo-
mischhistorici PaulBairochenAngus
Maddison.Rond1830washet inko-
men in ‘hetWesten’ (West-Europa,
Noord-Amerika en Japan) slechts een
derdehoger danelders. Sindsdien is
de levensstandaard inhetWesten vijf-
tienkeer zohooggeworden.Omdatde
inkomensverschillenbinnen landen
afnamen, profiteerdedeonderstehelft
nogmeer. Eendergelijkewelvaarts-
stijging is zonderprecedent inde
wereldgeschiedenis.

Deweelde ging aande rest vande
wereld voorbij; het verschil inwelvaart
tussenhetWesten ende rest vande
wereldnamtussen1830en1990 fors
toe. Aande stijging vandeongelijkheid

tussen landen is overigens eeneinde
gekomen.Eenaantal landen is een
succesvolle inhaalracebegonnen.

Waaraanheeft hetWestendeze
exceptionelewelvaartsstijging tedan-
ken?Enwaarom isdat inde rest van
dewereldmislukt?Over deze vraag
brekeneconomenenandereweten-
schappers zich al jarenhethoofd. Een
belangrijk boek isViolenceandSocial
Orders vanNobelprijswinnaarDoug-
lassNorth, geschrevendoor John Jo-
sephWallis enBarryWeingast.Hun
centrale stelling: deze groeiwasmo-
gelijk doorbeterebescherming van
eigendomtegen roof endiefstal, door
de invoering vande rechtsstaat ende
scheidingdermachten, endoordemo-
cratische controle vandemacht, zodat
diebescherming in standbleef. Zo
kwamdemarkteconomie totwasdom.

Indertig vande180 landen indewe-
reld is het brutobinnenlandsproduct
(bbp) per inwonerhoger dan€20.000
per jaar. Alsweolielanden, belasting-
paradijzen en stadstaten alsHongkong
enSingaporebuitenbeschouwing
laten, is die groepal decennialangon-
veranderd.De verschillenbinnendie
groep zijn klein.Het rijkste land (de
Verenigde Staten) is 70% rijker danhet
armste (NieuwZeeland).De technolo-
gie stelt eenmaximumaandewelvaart,
die door innovatie ennieuwe ideeën
steedshogerwordt.

Als een landgoede instituties en toe-
gang tot dewereldmarktheeft, vinden
nieuwe technologische vondstenuit
andere landengemakkelijk ingang.
Door innovaties te delengroeienalle
landen indekopgroepongeveer even
snel.

De groep vanachtervolgers zijn zes-
tig landenmet eenbbpper inwoner
tussen€5.000 en€20.000per jaar. Bin-

nendeze groep verandert de
rangorde razendsnel. Argentinië
kachelt al decennia achteruit. Andere
landen slagener steedsbeter inom
technologieuit hetWesten tekopiëren.
Zo verwerven zij zich eenplaats inhet
internationale productienetwerk.Om
hunachterstand in tehalenmoeten zij
sneller groeiendandekopgroep, net
zoals Japanaansluitingkreeg.Dit geldt
voor ongeveer 40%vandewereldbevol-
king, vooropChina en India.

ONVERWOESTBAAR
HetWestenmoetniet bang zijn voor
deze inhaalslag. Integendeel. Zoals
de landen vandekopgroep elkaars
nieuwe technologie kopiëren, doende
achtervolgers datnuook.Daarheeft de
kopgroepbelangbij. Zij profiteren van
nieuwe vondstenuitChina en India.
Waaromzoudenwewel de vondsten
uit deVS enniet die uitChinaoverne-
men?DonaldTrumpspogingenom
Chinese vondstenbuiten te sluiten
staanhaaksoponsbelang. Vanzelf-
sprekend zalChina zijn techniek ge-
bruikenomte spioneren, net zoals de
VSdat doen.OverigensdoetNederland
dat ook. Jemoet op spionagebedacht
zijn,maardat geldt voorbeide landen,
zoalsMerkel in 2014heeft ervaren toen
haar telefoonbleek tewordenafgeluis-
terddoordeAmerikanen.

Sinds 1990 is de groep vanachtervol-
gers steeds groter geworden.Daardoor
komenernieuwe vondstenbeschik-
baar voor algemeengebruik ennemen
de inkomensverschillen tussen landen
af. Je hoort er zeldenover.

Tot slot is er eenpeloton vannegen-
tig landendat dewegomhoogniet kan
vinden.Nieuwe technologieuit het
Westen vindthier amper ingang.Hun
achterstandwordt alleenmaar groter.

Soms lijkt een land te klimmen,maar
dan valt het laterweer ongenadig te-
rug. Ergens inhun instituties is er iets
(nog?) niet oporde.

Welke instituties zijn cruciaal omop
kop te gaan?Volgensdedemocratie-
index vanMontyMarshall, Keith Jag-
gers enTedGurr behorenalle landen
indewelvaartskopgroep tot de twee-
endertigmeest democratische landen.
Ookeerder indewereldgeschiedenis
bleekdemocratie eengoedebasis voor
welvaart: het klassiekeAthene, de Itali-
aanseRenaissancesteden, enonze ei-
genRepubliek—tussen1600en1800
het rijkste land terwereld.

Nuhet voordeel vandemocratie zo
evident is—democratieënmet een
sterke rechtsstaat en toegang tot dewe-
reldmarkt zijn ruwweg zes tot acht keer
zo rijk—zou jedenkendat landendie
niet zomaar indewaagschaal stellen.

OmmetTheEconomist te spreken,
wedachtendat deChinesepolitiek
meer opdeAmerikaanse zougaan
lijken.Nu lijkt het eerder omgekeerd:
ZijnAmerikaheeft steedsmeerweg
vanChina. Trumps interventies inde
rechtsplegingbrengende rechtsstaat
in gevaar.Doorherindeling vankies-
districten ennieuweeisenaankiezers-
registratiewordt dedemocratie uitge-
hold.Ook inBoris JohnsonsEngeland
(Brittannië is inmiddels geenVerenigd
Koninkrijkmeer) zal dedemocratie
hetniet gemakkelijk krijgen. Johnson
recente tirade tegenhetSupremeCourt
dathemeerder de voet dwars zette
doet het ergste vrezen.

Voorlopigblijf ik echter eenonver-
beterlijke optimist die denkt datEuro-
pa eenonverwoestbaar baken van
democratie en rechtsstaat blijft, waar-
indemachtbreedgespreid is.Daaraan
hebbenweonzewelvaart te danken.

Je zou denken dat
landen hun
democratie niet
in de waagschaal
durven stellen
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