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Interview. Caroline De Gruyter schreef een boek over ‘Zwitserlevens’. Of hoe grote bedrijven

De grote inspanningen die België deed om multinationals
te lokken, renderen nauwelijks, zo berekende de denktank
De Vrijdaggroep. Ook Zwitserland koesterde decennialang
de rijken der aarde, maar daar krijgt het stilaan spijt van.
NRC-correspondente Caroline De Gruyter schreef er
een beklijvend boek over: Zwitserlevens.
FILIP MICHIELS

‘Multinationalshebben

“
Hetwaseenmooie tijd”, blikt ze terug, terwijl ze
voorzichtig aaneenwijntjenipt in eenoer-
Oostenrijkse taverne inWenen,haarnieuwe
thuisbasis.Vier jaar lang, van2004 tot 2008,
woondeCarolineDeGruytermetmanenkin-
deren inhetZwitserseCrans, een schattigdorpje
opeenboogscheut vanhetMeer vanGenève. Zij:
een journalistemetflinkwat jaren internationale
ervaringopde teller alsEuropa-correspondente
voorNRC.Hij: eendiplomaatmetBelgisch-
Portugesewortels.

“Zwitserland is eendroomlandomkinderen
op te voeden:netjes, groen, allespiekfijngeor-
ganiseerd.Wewoondener in eenchalet tussen
dewijngaarden,met eenSaoedischeprins als
rechtstreeksebuur. Enkeledorpenverderop
woonde IngvarKamprad (de oprichter van Ikea,
FMI),Michael Schumacherbouwde indebuurt
eengigantischoptrekje, en inhunkielzogwaren
devoorbije jaren tienduizenden topbankiers,
ondernemers, belastingvluchtelingen, topspor-
ters enCEO’s inZwitserlandneergestreken.

Ookhet aantalmultinationalsdat een impo-
santEuropeeshoofdkwartierneerpootte tussen
of opdealpenweidenviel nogamperbij tehou-
den: vanYahoooverNissan totChiquita.Gelokt
doordeZwitserse gastvrijheid, het toennog
onaantastbarebankgeheimenhetfiscaaluiterst
gunstigebedrijfsklimaat.”

Vandaag is ongeveer éénopdevier inwoners
vanZwitserlandeenmigrant,maardanvanhet
slagdat ieder land in theorie graagziet komen:
keurig, hoogopgeleid enbijzondergoedbij kas.
Decennialang legdedie instroomdeéchte
Zwitsersniet bepaaldwindeieren: dewoning-
prijzen schotendoorhetdak, de lonenbleven
maar stijgenenkleinebergdorpenzagenhun

belastinginkomstenexploderen. Zwitserlandzat
opdeeerste rij toendeprijzenvandeglobalise-
ringwerdenuitgedeeld, zo leekhetwel.

DeGruyter: “Net indeperiodedatwij daar
woonden,werd stilaanookde schaduwzijde van
dieongebreideldeglobaliseringen race to the
bottomduidelijk.Wijngaardenenakkerswerden
omgeploegdomplaats temakenvoornogmeer
kantoorgebouwen, global executivesbrachten
wel geld indedorpskas,maarontwrichtten tege-
lijk ookhet socialeweefsel. Debevolkingbegon
zichaf te zetten tegenal die –oppapiernochtans
ideale –migranten.Of zoalsdeburgemeester
vanonsbuurdorp, eenverwarmingsinstallateur
dienochtansgoedverdiendeaanal dienieuw-
komers, het bitter stelde: ‘Allesdraait hier enkel
omdecenten,wehebbenonzeziel verkocht.’”

Ubentzeven jaarweguitZwitserland, trok
vervolgensnaarBrusselendannaar Wenen.
Waarompasnuditboek?
“Omdathetmebegon tedagenhoe relevant al die
heftigeZwitserse indrukkenwelwaren. Pas in
Brusselmerkte ikhoeveel ik indat landhadopge-
stoken: overdebanken, overdeachtergrondvan
dekredietcrisis, overwatdeglobaliseringmet
mensenen landendoet.VeelZwitsersemechanis-
menherkende ik later ook inBrussel en inde
Europesepolitiek. Ikhadhet allemaal al eens eer-
der ziengebeuren. InZwitserland sloegdecrisis
enkele jareneerder toe, dedeuren stondeneral
veel langerwagenwijdopenvoordegrootstemul-
tinationals enpolitici holdeneral veel eerderhul-
peloosachterde feitenaan.
“Kijknaarwat ernugebeurt in landenals Spanje
ofGriekenland: ookdaarhebbenzeamperbeseft
welkeprijs ze zoudenmoetenbetalenomlid te

wordenvandeeuro-
zone, of om

zich in te schrijven inhetEuropese economisch
beleid.Nudatwélduidelijkwordt,willenzehun
soevereiniteit terug.Helaas, dat kannietmeer.
Of enkel tegeneengigantischhogeprijs.”

Deglobaliseringkentookvelenadelen,endat
hebbenwemetonsallenveel te laatbeseft?
“Jawel,maarwehaddenhet kunnenenmoeten
weten.Nadeval vandeBerlijnseMuurhebben
weeen tijd inUtopia geleefd.Onzemanier van
levenendenkenhadgezegevierdenduszouden
wedatmodelwel eenswereldwijd exporteren.
Wezijn toenongelooflijknaïef geweest en ik
begrijpnogaltijdniet dat depolitici die inde jaren
90enbegin2000aanhet roer stondendat zelf
nooit hebben ingezien.

“Als je eengrootdeel van je economischbeleid
internationaliseert, dan isdatheel fijn zolangalles
goed loopt:wereldwijdeafzetmarkten, goedkope
consumptieproductenuit lageloonlanden, ieder-
eeneenmooihuismet fraaie autovoordedeur.
Tot onzeeconomieplotsbegon tehaperenen
multinationals eldersbeslistendathetnuwelwel-
letjeswasgeweestmetdat sociale vangnet endie

hoge loonkostenhier.Waarnaonzepolitici tot
het besef kwamendat ze eengrootdeel vanhun
beslissingsmachtuit handenhaddengegeven.En
dathunkiezersmisschienwel voorprogrammaA
haddengestemd,maardathunhanden intussen
zodaniggebondenwarendat ze enkelnogpro-
grammaBkondenuitvoeren.”

De installateurvanverwarmingsketels in
uwZwitsersbuurdorpje legdedevingerop
dewonde: ‘Wewetennietwaarweheengaan.
Niet inhetdorp,niet landelijk.Allesdraait
omgeldenpartijenstaannergensmeervoor.’
Dat isontluisterendvoordepolitiek.
“Kijk, alles draait tegenwoordig om economie.
En laat dat nu net een domein zijnwaar de
nationale politici allang nietmeer aan de knop-
pen zitten. De politieke beslissingsbevoegd-
heden daar liggen op Europees niveau, of zelfs
mondiaal, enmultinationals zijn zomachtig
geworden dat ze zich zelfs daar amper nog druk
ommaken.

‘Nationale politici zijn hooguit
managers van lopende zaken.
Zemoeten de scherpe kantjes
van de globalisering afvijlen’

DeMorgen. MAANDAG 22/06/2015 11
HH

Europese landennaar de afgrondhebben gedirigeerd

ons levenontwricht’

bijvoorbeeldmet de verdeelsleutel voor de
bootvluchtelingen. En danmoeten er vaak coa-
lities of internationale bondgenootschappen
worden gesmeed. Dat is het grote drama van
onze politici vandaag: ze zijn nationaal verko-
zen,maarmoeten een internationaal systeem
overeind zien te houden.”

Waaromzijnwedevoorbije jarenzovaakop
deknieëngegaanvoormultinationals?
“Je kunt vandaag als land enkelmaar over-
leven en groeien als je competitief bent. Een
land als Zwitserland had zijn bergen, had
uitstekende horlogemakers, bezat een solide
reputatie als het op bankieren aankwam en
was sterk op zijn neutraliteit gesteld. En dus
besloten de Zwitsers zwaar in te zetten op het
aantrekken van internationale instellingen en
op de uitbouw van de diensteneconomie.

“Het hele politieke denken heeft zich daarop
ingesteld: belastingenwerden almaar lager, het
bankgeheimwerd als grote troef uitgespeeld en
multinationals kwamen daarop af als vliegen op
stroop. Vervolgens kwamen de businesscentra,
de dure optrekjes voor al die executives, de ver-
minking van het landschap en de ontwrichting
van het dorpsleven. Toen de lokale bevolking
het finaal nietmeer pikte, was het te laat: er is
geenweg terug uit die globalisering. In de EU
hebbenwe,met enkele jaren vertraging enmet
lichtjes verschillende lokale accenten, dezelfde
evolutie gezien.Wemoesten enwilden compe-
titief blijven.”

Hethardekapitalismeendedemocratische
verzorgingsstaatgaannietmeersamen?
“Dat klopt.KortnadeTweedeWereldoorlogwas
dat een tijdlanganders,maarachteraf bekeken
wasdieperiodeeigenlijk eenuitzondering.
Bedrijvenwerdenalmaargroter englobaler geor-
ganiseerd, enzekondennaarhartenlust schui-
venmetmensenenkapitaal. Eind jaren60al
warenzeniet langerbereid een substantieel deel
vanhetprijskaartje vandeverzorgingsstaat op
zich tenemen.

“Invele landenheeft deoverheiddie taak toen
voor een stukovergenomen,maar tegeneenheel
hogeprijs: zemoestenmassaal gaan lenenen
daarvoormoestenookdemarktenvolledig geli-
beraliseerdworden.Waardiederegularisering
vandebanken toegeleidheeft, datwetenwe
intussenwel. Tal van landenhebbenzichde
voorbije jarenopnieuwzwaar inde schulden
moeten stekenomdebankenovereind tehou-
den. Enzozijnweopnieuwbij af.Deze crisis
heeft dusniets opgelost, integendeel. Eenaantal
politici begrijpt dat intussenookwel,maarnie-
manddurft de stekkeruit het systeemte trekken.”

Ubeschrijfthoehooguit50procentvan
deZwitsersnoggingstemmen.Ookhier lijkt
hetgrotepubliekmeerwakker te liggenvan
hetpersoonlijkcomfortdanvan ‘ingewikkelde
economischekwesties’.
“Wezijnallemaaldemaatschappij.Het is gemak-
kelijkbankiersdehuidvol te scheldenofde rijken
als asociaalweg te zetten,maarwij hebbenwel
opdiepolitici gestemdenalles latengebeuren.
OokdeZwitsersdedendat jarenlang,want ze
verdiendengoedgeldaandeglobaliseringen
aandekomst vanal diemultinationals.

“Vandaagbegint inZwitserlandhetbesef te
dagendat ze zoookeenpaardvanTrojehebben

binnengehaald,waarook
politici nogamper iets

tegenvermogen.De
race to the bottom

wasdaar zo
extreemdat

bedrijven in sommigekantons echtbijna0pro-
centbelastingenbetaalden.Het tij is daarnuaan
het keren.Wehebben twintig jaar zitten suffen
en indieperiode is economiemondiaal gewor-
den, terwijl politiekgrotendeelsnationaal geble-
ven is. Euro-sceptici voerennuaandatBrussel,
deniet-verkozeneurocratendus, henallemacht
heeft ontfutseld.Onzin, zoheb ik inZwitserland
–géénEU-land–kunnenvaststellen.”

Wezittenmetonsallen indegoudenkooi
diewezelfhebbengesmeed.
“Ik vrees vanwel.Alswij, éndepolitici diewe
afvaardigen, puuronsdemocratischharthadden
gevolgd, danzoudenwedebankenwellicht
hebben laten instorten.Maardan lagmeteen
hethele economische systeemaandiggelen.Dat
heeft geenzin,wemoetendeperverse effecten
vandeglobaliseringmondjesmaat trachten terug
te schroeven. InZwitserlanddoenzedat al, ook
inWest-Europa is stilaaneenkenteringopkomst.
LuxLeaks is daar eenvoorbeeld van: bedrijven
dieoverheidsgeld stelendoor landen tegenelkaar
uit te spelen, dat verhaal loopt opzijn einde.”

Tochbentunietdoorendoorpessimistisch.
Politicimoetenhetdanwelvaakafleggen
tegendemachtvangrote lobby’sofmulti-
nationals,maarmetdedemocratiezelf iser
inEuropavooralsnognietsmis.
“Diedemocratie is ernogaltijd en functioneert
ookbehoorlijk, kijknaarwat erGriekenland
gebeurd is.MaarnetdeGriekse case toontook
keihardaandat een regering, diebeslist omeen
eigenbeleiduit te stippelenenzichniet zomaar
schiktnaarde spelregels dieopeenhogerniveau
zijn vastgelegd, daar eenontzettendhogeprijs
voor zal betalen.

“Nogmaals, hethele systeemopblazen, lijkt
menugeenoptie.Wezullendusalledemocra-
tischemiddelenmoeten inzettenomopnieuw
meergrip tekrijgenopde situatie. Lastig,maar
nietutopisch: kijkmaarnaarhet grotemaat-
schappelijkdebatdatdevoorbijeweken in
Duitslandenookhier inOostenrijkontstaan is
rondhet vrijhandelsverdragmetdeVS.

“Deonderhandelingendaarover slepenal vele
jarenaanenal die tijd lag er amper iemandwak-
ker van.Temoeilijk, te saai,weet jewel.Maar zie,
plots lijkenmensenwakker te schieten, omdat
zebeseffenhoegigantischde impact vandat
verdragzoukunnenzijn.De reactiesdaaropzijn
vaaknogheel emotioneel,maaralswehet ver-
standigaanpakkenenniet al te zeerdepopulisti-
sche toeropgaan, kunnenwenogflinkwatbij-
sturen.Wekunnendeglobaliseringniet stoppen,
maarwekunnenwelproberende scherpekant-
jes eraf te vijlen.”

“Polenwilde onlangs het pensioenstelsel vol-
ledig hervormen. Ze hadden daarvoor een fraai
plan uitgetekend, waarna ze even op de koffie
gevraagdwerden bij grote beleggingshuizen in
Wall Street. Die zettenmeteen de puntjes op de i:
als jullie doorgaanmet die plannen, danwacht
Polen de ene downgrade na de andere en zal ook
de ene investeerder na de andere zich terugtrek-
ken. Exit Poolse pensioenhervorming dus.

“Het is een pijnlijke vaststelling,maar onze
politici vandaag zijn hooguit nog beheerders,
managers van lopende zaken. Grote visionairs,
die hebbenwe nietmeer nodig, want die visie
wordt elders ontwikkeld. Dusmoeten politici
er gewoon voor zorgen dat ze hier en daarwat
scherpe kantjes kunnen afvijlen, in de hoop dat
dit volstaat voor hun partij om ook de volgende
verkiezingen tewinnen. En voorts focussen ze
almaarmeer op puur ‘nationale’ enmeer emo-
tionele thema’s: identiteit, religie, euthanasie,
homohuwelijk, noemmaar op.Met alle respect
voor die thema’s, maar helaas is dit vandaag
nietmeer danwat gerommel in demarge.”

EnwatdanmethetEuropeseniveau?Jekunt
bezwaarlijkbewerendatdeEuropese
Commissiegeenmachtheeft.
“Nee,maar de voorstellen die zij doen,moeten

heel vaak ook nog
bekrachtigdwor-

den op natio-
naal niveau,

zoals nu
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