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liezen. Om competitief te blijven, zal het
land op andere manieren aantrekkelijker
moeten worden, bijvoorbeeld door zijn pro
ductiviteit te verbeteren, gespecialiseerde
vaardigheden te ontwikkelen, het vertrou

hun welzijn te negeren.
Natuurlijk moeten we ons voorbereiden op
een negatieve reactie van de markt. Men zal
beweren dat Bangladesh het concurrentie
voordeel van zijn goedkope arbeid zal ver

ondernemingen doen inzien dat de arbei
ders zich wel fysiek in Bangladesh bevin
den, maar met hun arbeid bijdragen aan
het bedrijf: zij zijn een betrokken partij. De
fysieke scheiding mag geen reden zijn om

De ramp in de textielfabriek in Savar is
niet alleen een tragedie voor Bangladesh,
maar roept ook vragen op over de toekomst
van de kledingindustrie. Paus Franciscus
zegt dat de kopers de textielarbeiders als
slaven behandelen. Disney, een hele grote
buitenlandse klant, heeft beslist weg te
gaan uit Bangladesh. Andere bedrijven zou
den dat voorbeeld kunnen volgen en als dat
gebeurt, zal het onze sociale en economi
sche toekomst een zware klap toebrengen.
De textielindustrie heeft onze maatschap
pij ingrijpend veranderd, door het leven
van de vrouwen te transformeren. Wij mo
gen niet toelaten dat ze wordt verwoest.
Bangladesh moet zich integendeel als natie
verenigen om de textielindustrie te verster
ken, terwijl ook voor de buitenlandse on
dernemingen een rol is weggelegd.
Ik stel voor dat de buitenlandse kopers sa
men een internationaal minimumloon voor
de sector zouden invoeren. Dat zou onge
veer 50 cent per uur kunnen zijn, het dub
bele van het in Bangladesh gebruikelijke
loon. Het minimumloon zou een integraal
onderdeel worden van een hervorming van
de industrie die toekomstige rampen moet
voorkomen. Wij moeten de internationale

Iedereen is het erover eens dat de belas
tingen op arbeid drastisch moeten wor
den verlaagd, maar over de wijze waarop
dit moet worden gefinancierd, is minder
overeenstemming. De verschillende bal
lonnetjes die worden opgelaten, lijken
vooral bedoeld om te scoren bij de ach
terban. Zelden wordt de cruciale vraag
gesteld of je met deze of gene voorgestel
de maatregel de lasten op arbeid wel
noemenswaardig verlaagt.
Neem bijvoorbeeld het financieren van
een lastenverlaging met de opbrengsten
van de fraudebestrijding. Het zou al een
succes zijn als bij herhaling enkele hon
derden miljoenen zou opleveren. Dat is
nog niet eens een half procent van de
loonkosten. De totale loonmassa in ons
land bedraagt ruim 200 miljard euro.
Ongeveer 14 miljard heb je nodig om de
huidige competitiviteitshandicap weg te
werken.
Vermogenswinstbelastingen? Als je cor

rigeert voor inflatie, omdat daardoor het
vermogen in waarde daalt, dan zijn de
winsten op vermogen sinds de crisis uit
brak gemiddeld negatief geweest. Veel
zaad zou dit dus nog niet in het bakje
gebracht hebben. Zelfs als de economie
terug normaliseert, zullen de opbreng
sten te gering zijn om een noemenswaar
dige daling van de lasten op arbeid te fi
nancieren.
Je kan de lasten pas echt verlagen als er
een verschuiving is van de werkgevers
bijdragen voor de sociale zekerheid naar
de btw. Btw is de enige belasting die een
voldoende groot volume aan inkomsten
kan genereren, omdat je ze op bijna alle
vormen van consumptie moet afdragen.
Dit is niet het geval voor de export, waar
door de impact op de concurrentie
kracht maximaal is. Door het tegenover
gestelde effect op de kosten en prijzen
van bedrijven, zijn de gevolgen voor de
consument bovendien beperkt.

Sommigen vinden btw een onrechtvaar
dige belasting. Ze is nochtans lager voor
basisproducten, waardoor de sterkste
schouders de zwaarste lasten dragen.
Die progressiviteit kan makkelijk verder
opgedreven worden door bepaalde tarie
ven te verhogen en andere te verlagen.
Iedereen draagt bovendien zijn steentje
bij. Alle vormen van geld of winst zijn
immers waardeloos totdat je het omzet
in consumptie en dus btw betaalt. Dat
btw lage inkomens meer zou treffen om
dat die een groter deel van hun inkomen
consumeren is bijgevolg een mythe.
Een andere populaire mantra is dat er
makkelijk budgettaire ruimte kan wor
den vrijgemaakt door te besparen op de
overheidsuitgaven. Dat is echter weinig
realistisch in de huidige institutionele
constellatie. Een lastenverlaging moet
immers volledig gedragen worden door
de federale begroting. Buiten de sociale
zekerheid en renteuitgaven, zijn er fede

raal nog nauwelijks uitgaven over waar
in zou kunnen worden gesnoeid. Boven
dien komen de alsmaar stijgende vergrij
zingskosten de komende jaren bijna in
tegraal bij de federale regering terecht.
Nee, veel geld kun je federaal onmogelijk
vinden zonder van de sociale zekerheid
een slagveld te maken.
Op de begrotingen van de regio’s zit
daarentegen wel veel spek om in te snij
den. Die zijn bij de verschillende staats
hervormingen veel guller bedeeld ge
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Een welzijnsfonds voor de Bengaalse textielarbeiders kan rampen als in Savar helpen voorkomen. © A.M. Ahad/afp

Door de ramp in de textielfabriek in Savar staat de toekomst van de textielindustrie in Bangladesh op de helling. Nochtans heeft het
land er alle belang bij dat de bedrijven blijven, zegt MOHAMMED YUNUS. Mits een kleine inspanning van de consument kan het
leven van de arbeiders er enorm op vooruitgaan.

MOHAMMED YUNUS
Wie? Bengaalse econoom en
bankier. Won de Nobelprijs
voor de vrede wegens zijn pi
onierswerk rond microkredie
ten.
Wat? Wegtrekken uit Bangla
desh helpt de textielarbeiders

niet vooruit, integendeel. Bedrijven en kopers
moeten zich wel inzetten voor betere werkom
standigheden.

Zijn de Bengalen u 50 cent waard?
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zondheid van de kinderen, onderwijs en
kinderopvang, bejaardenzorg, transport.
Het fonds zou dat allemaal kunnen regelen.
De internationale kopers kunnen natuur
lijk zeggen dat die extra 50 cent de vraag
naar het product en dus ook hun winst zou
verlagen. Maar wij zouden hen een regeling
voorstellen die hen zou helpen om meer in
plaats van minder te verkopen. De bijko
mende 50 cent zou een marketingtool kun
nen zijn die het product aantrekkelijker
maakt voor de consumenten. We zouden
elk kledingstuk een speciaal etiket kunnen
geven met de boodschap: ‘Van de blije ar
beiders en arbeidsters van Bangladesh,
graag gedaan!’ Wanneer de consumenten
kunnen zien dat het kledingstuk rekening
houdt met het welzijn van de mensen die
het hebben gemaakt, zullen zij die extra 50
cent met plezier betalen. Ze zullen trots zijn
dat ze het product en het merk steunen, in
plaats van zich schuldig te voelen omdat ze
kleren dragen die in mensonwaardige om
standigheden zijn gemaakt.

Nieuwe economie

De industrie uit Bangladesh weghalen, is
geen oplossing. Dat zou nadelig zijn voor de
bevolking van Bangladesh en voor de bui
tenlandse kopers. Het zou zinloos zijn dat
de bedrijven vertrekken uit een land dat
veel baat heeft gehad bij hun activiteit, een
land dat dankzij hen een snelle, zichtbare
economische en sociale vooruitgang kan
blijven boeken, een land dat hen altijd
dankbaar zal blijven. Ik denk dat zij liever
in Bangladesh zullen blijven en trots zullen
zijn op de schepping van een nieuwe maat
schappij en een nieuwe economie. De be
drijfswereld is aan het veranderen. De ver
anderingen zijn bescheiden, maar reëel.
Wij kunnen ze versnellen.
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wen van de kopers terug te winnen, het wel
zijn van zijn arbeiders te verzekeren.

Fonds voor arbeiders

Er bestaat nog een andere praktische ma
nier om de arbeidsvoorwaarden in de kle
dingindustrie van Bangladesh te verbete
ren. Veronderstel dat een textielfabriek een
kledingstuk maakt en verkoopt voor 5 dol
lar, waarna het wordt verpakt en naar New
York vertrekt. Die 5 dollar vertegenwoor
digt niet alleen de productie, de verpak
king, het transport, de winst en het mana
gement, maar ook indirect het geld dat naar
de katoenboeren gaat, naar de spinnerijen,
naar het verven en het weven.
De klant in de VS betaalt in de winkel 35
dollar voor dat kledingstuk en is blij met
het koopje dat hij heeft gedaan. Maar alle
mensen die een rol hebben gespeeld in de
productie, hebben samen 5 dollar gekregen.
In de VS is daar 30 dollar bijgeteld om het
product naar de eindklant te brengen. Nu
zouden we met een klein beetje moeite een
enorm verschil kunnen maken voor het le
ven van de arbeiders. Zou de klant in een
winkelcentrum het erg vinden om 35,50 in
plaats van 35 dollar te betalen? Ik denk het
niet. Hij zou het niet eens merken. Als we
in Bangladesh een fonds voor het welzijn
van de textielarbeiders zouden stichten,
zouden we met die extra 50 cent de meeste
problemen van de arbeiders kunnen oplos
sen: veiligheid, werkomgeving, pensioe
nen, gezondheidszorg, huisvesting, de ge

in dit landje allemaal te veel federale be
lastingen omdat er door de staatshervor
mingen relatief veel geld naar de regio’s
vloeit, en de regionale regeringen geen
prikkels krijgen of zin hebben om te be
sparen. Alleen als de huidige staatsher
vorming zou gepaard gaan met over
dacht van bevoegdheden zonder bijho
rende middelen, kan er voldoende ruim
te vrijkomen om de belastingen op ar
beid noemenswaardig te verlagen. Waar
om zouden we iedere euro die we niet
overhevelen niet integraal voor een las
tenverlaging gebruiken? De betrokken
partijen weten dan meteen wat er op het
spel staat.

weest met geld dan met bevoegdheden.
Bij iedere staatshervorming was er wel
een regio die ergens middelen voor wou,
waardoor er ook een enveloppe met geld
naar de andere regio’s ging. De regionale
regeringen hebben dat geld voorname
lijk gebruikt om te consumeren en de ad
ministraties uit te breiden. Er kan dus
gerust wat gesaneerd worden in de regi
onale begrotingen zonder dat we er al te
veel van zullen merken, behalve mis
schien onder de vorm van wat minder re
geldrift en paperassen.
Maar daar knelt net het institutionele
schoentje. De regio’s hebben helemaal
niet de neiging om te besparen omdat ze
door de gulle toelage al een begroting
hebben die (zo goed als) in evenwicht is.
Regionale ministers spenderen liever
zelf het geld in plaats van bijvoorbeeld
begrotingsoverschotten te creëren zodat
de federale regering de lasten op arbeid
zou kunnen verlagen. In feite betalen we

Gert Peersman is hoogleraar economie,
verbonden aan de UGent. Zijn column
verschijnt tweewekelijks op dinsdag.

begin van de eeuw is Europa een bu
reaucratie in een ver Brussel, die
werkloosheid brengt, neerwaartse so
ciale mobiliteit, een bittere concur
rentie tussen de mensen die wel werk
hebben en een drastische verstrak
king van de sociale mechanismes die
hun ouders tientallen jaren welvaart
hebben geschonken.
Europa zou de grote horizon van deze
eeuw moeten zijn, een machtige ma
chine die barrières doet sneuvelen en
nationalisme overstijgt. Het zou de
energie van de jeugd moeten kanali
seren in een groot, gezamenlijk voor
uitgangsproject. Het zou andere con
tinenten jaloers moeten maken. Maar
helaas, Europa verzandt vandaag in
regelneverij zonder visie en zonder
hoop.

Men kan niet zeggen dat er niets ge
beurt. De leden van de Commissie en
de voorzitter van de Raad hebben
voorstellen gedaan voor een belasting
op de financiële transacties, voor een
minimumloon, een reglementering
van de ratingagentschappen, een
bankenunie, een strijdplan tegen be
lastingfraude, enzovoort. Maar ter
wijl de moeizame onderhandelingen
zich steeds vaker tussen regeringen
onderling afspelen, en zonder de co
herentie die het hoofd van een echte
Europese uitvoerende macht zou
scheppen, blijft een totaalvisie hun
ontglippen.
De europarlementariërs, die het on
genoegen kennen van een publieke
opinie waarvan zij ondanks alles de
beste boodschappers zijn, zoeken te
vergeefs een New Deal die het Euro
pese project nieuw leven kan inbla
zen. De Top van juni kan dat mogelijk
maken, op voorwaarde dat de Com
missie en de voorzitter van de Raad
alles op alles zetten. Doen ze dat niet,
dan moet men het laatste jaar van de
legislatuur als verloren beschouwen
en aan de voorbereiding van de on
ontbeerlijke aflossing van de Europe
se wacht in 2014 beginnen.

De Europese
instellingen zijn wel
degelijk in staat hun
vergissingen toe te
geven – ook al
hebben ze daar veel
tijd voor nodig

Eerst was er José Manuel Barroso, de
voorzitter van de Europese Commis
sie, die tijdens een persconferentie er
kende dat Europa een probleem be
gint te hebben met de soberheid. ‘Een
legitimiteitsprobleem’, noemde hij
het kuis. De secretarisgeneraal van
het IMF en de hoofdeconoom van de
Oeso zeggen dat al maanden, het in
tellectuele isolement van de Commis
sie was onhoudbaar geworden. Toen
Barroso het taboe had doorbroken,
durfde opeens iedereen te praten. Olli
Rehn, de eurocommissaris voor Eco
nomische Zaken, verklaarde dat de
Commissie weliswaar haar koers
moet aanhouden, maar de lidstaten
meer tijd moet geven. En dit weekend
herhaalde de voorzitter van de Euro
pese Raad, Herman Van Rompuy, het
nieuwe Europese refrein: de koers
mag niet veranderen, maar over de
snelheid kan worden gepraat.
Die eerste toegevingen zijn gerust
stellend, want ze bewijzen dat de
schijn bedriegt en dat de Europese in
stellingen er wel degelijk toe in staat
zijn hun vergissingen toe te geven –
ook al hebben ze daar veel tijd voor
nodig. Toch mogen we ons geen illu
sies maken door die Europese bijstel
ling. Als de nieuwe lijn van de Com
missie alleen maar zegt dat er meer
tijd nodig is, zonder de grond van de
strategie te wijzigen, zal ze even nut
teloos zijn als de vorige. Het grote ge
vaar voor de Unie is immers dat haar
politieke ambities helemaal verdwij
nen. De nieuwe Italiaanse premier
heeft gelijk als hij zegt dat Europa zijn
jeugd dringend werk moet geven. De
massale jeugdwerkloosheid, ook bij
studenten en jonge afgestudeerden,
dreigt een onherroepelijke wig te drij
ven tussen de jeugd en het Europese
project.
Men kan blijven herhalen dat Europa
ons vrede heeft gebracht, men kan het
zelfs een Nobelprijs geven, maar dat
betekent weinig voor jongeren die
nooit oorlog hebben gekend (zelfs die
in het voormalige Joegoslavië niet: de
studenten van vandaag zijn op het
einde van de jaren 1990 geboren en
kennen hem alleen uit de geschiede
nisboeken). Zelfs de ouders en veel
van de grootouders van de huidige ge
neratie bij ons hebben nooit een oor
log meegemaakt. Men kan blijven uit
leggen dat Europa de grenzen heeft
afgeschaft en de volkeren dichter bij
elkaar heeft gebracht, maar dat zegt
een tiener niet veel die zich niet kan
voorstellen wat een douanepost is en
die in het vliegtuig stapt zoals de vori
ge generatie in de bus. Men kan blij
ven zeggen dat Europa ons de euro
heeft gegeven, maar dat vinden de
jongeren normaal – ze hebben nooit
in een andere munt gerekend. Voor de
meeste jonge mensen in dit sombere
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‘De generatie die in opstand
kwam tegen de verkrampte
pastoorsmoraal, begint in te
zien dat ze het kind met het
badwater heeft weggegooid.’

En dus weerklinkt de roep naar ‘meer gezag’ steeds luider,
schrijft auteur MARC REUGEBRINK
(in ‘De mening’ in dS Avond).
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