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G
oed:danmaargeen inter-
viewmetCarlotaPerez.De
prominente sociaal-eco-
nomemagdanvoortdurend
onderwegzijn tussenhaar
geboortelandVenezuelaen
haarwerkaandeLondon
Schoolof Economics;haar

interviewenpere-mail, zoals zegraagwil, sorry,
daarvoorpassenwebeleefd.
Maardegrandedamevandeeconomische

langegolftheorie, 73 is ze inmiddels, dringtaan.
‘Ik schrijf vrij gemakkelijk ineenmondelinge
stijl’,mailt ze. Endrieuur later: ‘Ik zouhet inter-
viewgraagdoen.’

Als er iemand isdiedenieuwewereldzou
kunnenduiden, ishetPerez. Expertophetge-
biedvandesociale eneconomischegevolgen
van technologischeverandering, verbonden
aanvieruniversiteiten,oud-adviseurvanonder
meerdeVN,deOESOendiverseZuid-Ameri-
kaanse regeringen.Omhangenmetonderschei-
dingen, vanwegehaar invloedrijkeonderzoek
naarhet verloopvaneconomischecrises,uit-
eenlopendvandespoorweghype inhetvictori-
aanseEngelandtotde instortingvande inter-
nethypeaanheteindvande jarennegentig.
Zeziet er, innavolgingvaneconomenals Jo-

sephSchumpeterenNikolaiKondratiev, regel-
maat in, grotegolvendieontstaanalsnieuwe
technologieënzichaandienen. Inhaarboek
Technological RevolutionsandFinancialCapital
beschrijft zeaandehandvanvijf historische
voorbeeldenhoedat inzijnwerkgaat: eerst een
‘installatieperiode’waarinde technologie zich
aandient,daneenperiodevanontwrichting, als
deeconomiezichschoksgewijs aanpast. ‘Er zit-
tenhistorischewetmatigheden indemanier
waarop technologische revolutiesontstaanen
wordenopgenomen indemaatschappij’, zei ze
toenzakenbladForbeshaar interviewdeals
‘thought leader’.
Drie jaar voordatdekredietcrisis toesloeg

wasCarlotaPerezdanookeenvandeweinige
economendiehet zagenaankomen.De instor-
tingvande technologiebeursNasdaq in2000
wasnietgrootgenoeggeweest ‘omveranderin-
genaf tedwingen’, zei zemisprijzend. ‘Wekrij-
genwaarschijnlijknogeenklapof twee.Daarna
ligt erwaarschijnlijk eengroteopleving inhet
verschiet.’ Toendecrisis inderdaadkwam, in
2008,maakteze ineen lang, technischartikel
volgrafiekeneneconomischekerncijfers aan-
nemelijkdathetgewoondeeconomischeslin-
ger is, dienogwatheenenweerwiebelt.Na-
schokkenvandecomputerrevolutie, volgens
haar.

Vooruitdanmaar.Webesluiten techatten
overdemail, vraagvoorvraagenantwoordvoor
antwoord,omtochnog iets vaneengespreks-

vormtebehouden. ‘Ik antwoordzosnel als ik
kan’,mailt ze indemiddag. ‘Waarschijnlijkop
mijnvluchtmorgen.’

Waarom staat u er eigenlijk zo op om al-
leen per e-mail te worden bevraagd?
‘Dat isomdatmedatde tijdgeeftomnateden-
kenenkernachtig te zijn, inplaats vanmaar
door tepraten.’

U wijst erop dat technologische revoluties
altijd volgens een vast patroon verlopen,
met dezelfde pieken en dalen. Technologi-
sche revoluties dicteren de grote golfbe-
wegingen van de economie.
‘Neo-schumpeterianenzoals ik zieneenver-
bandtussendeverspreidingvan technologieën
aandeenekant, en financiële instortingenen
depolarisatie van inkomens tussenen in lan-
denaandeanderekant. Schumpeter schetste
hoe technologische revolutiesongeveer iedere
halveeeuw ‘langegolven’ indeeconomie te-
weegbrengen, langeperiodesvangroei en
krimpinhetbrutonationaalproduct. Inmijn
eigenwerk ligtdenadrukvooralopdemanier
waarop iedere technologische revolutiedoorde
economieendemaatschappijwordtopgeno-
men.’

Waar in die golfbewegingen zitten we nu?
‘Kijkendnaardegeschiedenisheb ik tweever-
schillendeperiodeskunnen identificeren inde
voortplantingvan iedere technologische revo-
lutie. Eerstkomtde installatieperiode,waarin
eennieuwetechnologieverschijnt, zichverme-
nigvuldigt, deheersende logicavan innovatie
verandert, eennieuwe infrastructuurvestigt en
bestaande industrieënmoderniseert.Dieperi-
odewordtgekarakteriseerddoorongebrei-
deldevrijemarkten; zewordt ingeleiddooreen
financieringsgolf eneindigt ineengrote finan-
ciële zeepbel enhetklappendaarvan.Webevin-
denonsmomenteel indemoeilijkeperiodevan
recessiedievolgtopdie instorting.’

Voor de goede orde: over welke technologi-
sche revolutie hebben we het?
‘De revolutiewaarmeewemomenteel temaken

Hetnieuwegoudentijdp
Overhedenzittenvastgeroest inouderwets
neoliberaaldenken, terwijl er eennieuwe
richtingborrelt engist: eengroeneeconomie
van innovatie, aangedrevendoor laptop,
smartphoneen internet. Eennieuwgouden
tijdperknadert, voorspelt sociaal-econome
CarlotaPerez.Hetwachten isopdepolitiek.

Tekst Maarten Keulemans Foto An-Sofie Kesteleyn

hebben isdievanhet informatietijdperk:mi-
cro-elektronica, computers, software, internet,
mobiele telefonie.Maar jemoetniet alleennaar
deharde technologischekantkijken.De techno-
logischeveranderingenbrengenookeennieuw
techno-economischparadigmametzichmee,
eenandere logicavan innovatie enorganisatie.
Samenmetde techniek isdie in staat een
sprong inproductiviteit enkwaliteit inalle eco-
nomischesectoren teweeg tebrengen, en tal-
loze instituties ensocialeactiviteiten tevernieu-
wen.’

Noemt u eens een voorbeeld?
‘Methetgebruikvancomputers en internet zie
jegroteveranderingen inorganisatiestructu-
ren. Zoalsdeverschuivingvanverticalepirami-
desnaarplattenetwerken.Ookdestructuurvan
marktenverandert. Bijvoorbeelddeverschui-
vingvandrieledigemarkten – luxueuze, stan-
daardengoedkopeproducten –naareen lange
staart vannichemarkten.Dat is allemaalonder-

deel vandeparadigmaverschuivingdieopzo’n
revolutie volgt.

‘Inmiddels is IT zoalomtegenwoordigdat je
niet eensmeerbeseftdatallerlei innovatiesdie
ophetoogweinigmet technologie temaken
hebben, zonderITdomwegnietmogelijkwaren.
Datgeldt voordebiotechnologieendenano-
technologie,maarookbijvoorbeeldvoordemo-
gelijkheidomallerlei alternatieveenergiebron-
nen toe tevoegenaanhetaanbod,watuiteinde-
lijk zaluitmonden in interactieve smart grids
(netwerkenvankleine, lokaleenergiecentrales
zoalswindmolensenzonnecellen, red.).’

Maar de dotcom-zeepbel barstte al een tijd
geleden, rond 2000. De huidige crisis gaat
vooral over banken, financiële constructies
en hypotheken. Wat heeft dat te maken
met de opkomst van IT?
‘Datklopt,maarwat je vergeet isdatde finan-
ciële zeepbellenvandeafgelopen jarenalleen
maarmogelijkwarendoorhet IT-gebruikvan

‘De wereld is door de crisis drastisch
aan het veranderen. De economie
transformeert, de bevolking vergrijst,
de overheid wordt kleiner, Europa
raakt achterop. Of toch niet? Hoe ziet
de nieuwe wereld eruit? De Volkskrant
spreekt deze zomer met tien dwarse
denkers.Aflevering 5: Carlota Perez.
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CV Carlota Perez
Geboren 20 september 1939 in Caracas, Vene-
zuela.
Opleiding Perez studeerde architectuur en
economische en sociale techniekgeschiedenis.
Werk In de jaren zeventig was Perez econo-
misch ‘forecaster’ voor diverse Zuid-Ameri-
kaanse regeringen. Tussen 1980 en 1983 was
ze hoofd technologische ontwikkeling voor het
Venezolaanse ministerie van Industrie, een
functie waarin ze ’s werelds eerste overheids-
gesponsorde agentschap voor durfkapitaal
Fintec opzette. Later was ze consultant voor de
Wereldbank, de OESO, Unesco en het VN-ont-
wikkelingsprogramma UNDP. Sinds 2003 be-
kleedt ze diverse posten en leerstoelen aan de
Universiteit Cambridge, de London School of
Economics, de Universiteit van Sussex en de
Tallinn-universiteit voor technologie in Estland.
Publicaties Perez schreef talloze artikelen en
boeken, waarvan haar standaardwerk Techno-
logical Revolutions and Financial Capital het be-
kendste is.

perkzalgroenzijn
ZES VASTE VRAGEN

Over welke ontwikkeling maakt
u zich het meeste zorgen?

De starheid van de Europese lan-
den.1
Komt er ooit nog oorlog?
Waarom wel/niet?

Niet zo lang als de Europese Unie
standhoudt.

Blijven we altijd vooruitgaan?
Of hebben onze kinderen en
kleinkinderen het minder goed
dan wij?

Achteruitgang is mogelijk. Maar
groei en sociaal welzijn zijn ook
mogelijk. Politieke beslissingen
zullen uitmaken welke toekomst
het wordt.

3

Wie zou de wereld moeten lei-
den?

Leiders die begrijpen wat de wer-
kelijke keuzes zijn en die niet gelo-
ven dat de markten ongeleid kun-
nen blijven.

4
Welke ontwikkeling stemt u
vrolijk?

Dat zijn twee ontwikkelingen: de
opkomst van Afrika en de ver-
spreiding van groene innovaties.

5
de financiëlewereld.Niet alleenheeft software
allerlei gekunstelde financiële instrumentenen
gestapeldehypothekenmogelijkgemaakt;dat
zezichzosnel enwereldwijdkondenversprei-
den, kwamvolledigdoor internet.Ookdat is
nietnieuw.Halverwegegrote technologische
transformatiesuithet verledenzie jealtijd
grote financiële zeepbellenontstaan.Dieont-
staandoordatde financiëlemarktendenieuwe
technologievandie tijdgaanpromoten–enge-
bruiken. En telkenszie jedat er frauduleuze
praktijkenzijnenmensendie snelmiljonair
worden.’

En dan spat zo’n zeepbel uit elkaar en zijn
we weer terug bij af?
‘Nee,wanteconomischezeepbellenen investe-
ringshypes lateneenerfenis achter. Zoals
nieuwe infrastructuren,gebouwdvande
enorme investeringendievrijkomenophet
hoogtepuntvandehype. Inhet verledenwaren
datkanalen, spoorwegen, stoomschepen, een

wereldvol telegrafienetwerken,wegenenvlieg-
velden, ennu isdat internet.Deandereerfenis
is eenmoderniseringvandebestaande indu-
strieën, eneennieuwerangordevan landenen
sectoren indewereldeconomie.’

Dus zo’n economische bubbel die uit el-
kaar spat is eigenlijk goed voor ons?
‘Nee, voorons ishet juistheelpijnlijk!Allerlei
vaardighedenwordenoverbodig, terwijl er
nieuwenodigzijn.Hele regio’swordenecono-
mischverwoest, terwijl andereer succesvoluit
komen.Dewerkloosheid schietomhoogen, al-
gemeengesproken,de rijkenwordenrijkeren
dearmenarmer.
‘Groei vande inkomensverschillen is altijd

eenkenmerkvande installatieperiode.Het isde
kleinemandie lijdtonderdegevolgen. En tenzij
overhedenhunverantwoordelijkheidnemen
endeconditiesopnieuwvormgevenomde
slachtoffers te reddenendeeconomie te revita-
liseren, kanhetvoordebevolkingnogveel

slechterworden. Enuiteindelijk, als er eende-
pressiekomt,ookvoorhet zakenleven.’

En als overheden niet in actie komen?
‘Kijk,watwevoordeboeghebben is eengouden
tijdperkdat voordewereldbevolkingkandoen
watdenaoorlogsebloeideedvoorhetWesten.
Maaromdaar tekomen, zijnergrote institutio-
nele veranderingennodig.Opde technologi-
sche revolutiemoeteen institutionele revolutie
volgen,omdekrachtvandeeconomischeenso-
ciale transformatie tekunnenoogsten. Iederas-
pect vanhetoudesysteemmoetwordenher-
zien. Eneerlijkgezegdgeloof ikdatdezaken
nogveel ergermoetenworden, voorwezover
zijn.’

Waarom gaat die omslag eigenlijk zo moei-
zaam?
‘Datkomtdoordatmachtige financiële enzelfs
producerendebedrijvenweerstandbieden te-
genstaatsinterventie. Inde jarendertig stuitte
FranklinD.RooseveltsNewDeal (eenmassaal
investeringsprogrammain infrastructuurom
deeconomienadeGroteDepressie vlot te trek-
ken, red.) opheftigverzet,metbeschuldigingen
vancommunismeen fascisme. Toengaf deerva-
ringvansamenwerking tussenoverheiden in-
dustrie indeoorlogde juiste vormaanhet insti-
tutionele raamwerk.Waarnahetdenaoorlogse
opleving teweegbracht.’

Nu ligt dan anders.
‘Dezekeer zalhetnietgemakkelijker zijn.We
gaanmisschiennogverder tenondervoordat
het leiderschapontwaakt.Hethuidige starrebe-
leidvanversobering is suïcidaal.’

Dat klinkt nogal duister. U schreef al eens
dat de staat juist ‘game-changer’ moet
zijn.
‘Inderdaad.Hetpotentieel aan innovatie is
enorm.De traditionele sectorenzijngemoder-
niseerd,denieuwesectorenhebbengiganten in
stellinggebracht zoalsApple,GoogleenMicro-
soft, diedeoudesectorenhebbenvervangenals
motorenvangroei. Intussenvoorzietdewereld-
economie inontploffendeafzetmarkten…
maarde financiële sectornochoverhedenge-
venrichtingaanaldatpotentieelomervan te
kunnenprofiteren.
‘De redenwaaromveeloverhedenzovastzit-

ten inhetvrijemarktmodel, isdat zegelovendat
deeconomischegroei inde jarennegentig
kwamdoordatdemarktenvrijwaren, inplaats
vandoordespecialeomstandighedenvande in-
stallatie vande IT-revolutie.Watoverhedennu
moetendoen, is eenconvergerenderichting
aangevenvoor innovatie, zodat synergieënkun-
nenontstaanenalle sectorenkunnenprofite-
ren. Inmijnoptiek isdemeest vruchtbare rich-
ting ‘groen’.Die is specifiekgenoegomsynergie
tegeven, enheeftgenoegbereikomalle secto-
renenalle landenkansen tegeven.’

Hoe weten we het als de volgende fase, de
gouden tijd, aanbreekt?
‘Historischgezien isdataltijdeenheelduidelijk
omslagpunt.Deeconomie trektaan,overal zie
je investeringen,dewerkgelegenheidneemt
toe,nieuwe leefstijlenbeginnenzich tever-
spreidenenzovoorts.Hetgebeurt alleenniet
vanzelf, omdathetniet zomaareenmarktme-
chanisme is,maarwordtgeholpendoorover-
heidsinzet.Diemoetde financiëlemarktener
metoverheidsmaatregelenvanweerhouden
omtegokken inhet financiële casino, enzeer-
toeaanzettenomte investeren indeechteeco-
nomie.Dat is cruciaalomtegaranderendater
eengoudentijdperkvolgtopderecessies voor-
bijdezeepbel, enniet eentje vanbladgoud.’
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Als u morgen de baas van de
wereld zou zijn, welke maatre-
gel zou u dan afkondigen?

Ik zou een wereldwijde belasting
invoeren op financiële transac-
ties.
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