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De kapitalistische droom is in onze handen uit elkaar gespat. Hoe kunnen we het
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Laat een reactie achter

kapitalisme weer laten leveren wat het ooit beloofde: groei van welvaart voor iedereen?

Hoogleraar economie Bas Jacobs geeft een voorzet.

Tekst Bas Jacobs

Beeld Erik van 't Woud/HH

8 tot 10 minuten leestijd

Onbeperkt verder lezen? Sluit je nu aan.

Word nu abonnee en lees de eerste maand gratis, daarna betaal je 4,99 per maand.

 

Dit is het slot van een drietal essays door Bas Jacobs. Lees ook deel 1 Red het kapitalisme van de

kapitalisten! en deel 2 Waarom de kapitalistische droom uitdraaide op een illusie.

Nick Hanauer, medeoprichter van Amazon, puissant rijk en belijdend kapitalist, waarschuwde een aantal jaar

geleden in een TED-talk: ‘Pas op, mijn mede-plutocraten, de hooivorken komen eraan.’

De moderne, westerse variant van het kapitalisme levert niet dat waarin het verondersteld wordt superieur te

zijn. Deel 1 van deze reeks beschreef hoe de economische groei en de productiviteitsgroei al decennia

stagneren. De schaduwzijden van het kapitalisme worden daarentegen steeds donkerder: groeiende

inkomensongelijkheid, groeiende schulden bij de minder vermogenden en opwarming van de aarde.

Deel 2 ging over de tucht van de markt, die geleidelijk is weggevallen. ‘Onverdiend inkomen’ – inkomen

waarvoor geen economisch offer is gebracht – wordt een steeds belangrijker deel van het inkomen van...

Toegang tot alle artikelen, video’s en podcasts op

vn.nl



Bij verschijning het verhaal als eerste in je mail of

WhatsApp



Maandelijks opzegbaar

Sluit je nu aan > » Ik ben al abonnee
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In plaats van te redden wat er te

redden valt, legt Den Haag zich

al bij een noodlottige recessie

neer

 8 tot 10 minuten leestijd

ANALYSE

Vandaag besteld, morgen in

huis: mee op reis met een

pakketje van bol.com

 20 tot 25 minuten leestijd

De landbouw moet anders. En

dat kán

 7 tot 9 minuten leestijd

Alles over Economie

Meld je aan voor een van onze nieuwsbrieven

ja, dit wil ik

Volg Vrij Nederland
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