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 Leetijd van ongeveer 2 minuten

en van de hardnekkigte moderne mivattingen i dat de wereld
de afgelopen tien jaar neller en ingrijpender i veranderd dan
ooit tevoren. De moderne tranport- en
communicatiemogelijkheden maken de wereld tot een dorp, u
kent die uitpraken wel. Op zichzelf i dat niet geheel onjuit.
Maar preken van ‘ongekend’ ingrijpende veranderingen getuigt
van een onthutend gerek aan hitorich eef.
Dit artikel i verchenen in de Accountant nr. 8, 2005
ekijk alle artikelen uit dit nummer



De impact van de ontdekking van andere werelddelen, zo’n
vijfhonderd jaar geleden, wa fundamenteler dan die van e-mail en
vliegtuig: van een handjevol uurrijkje naar een complete wereld
vol vreemde echavingen, dat i nogal wat. Vliegtuig en e-mail
etekenden ‘lecht’ een vernelling van verindingen die al
etonden: een graduele verandering du. Ook de impact van
telefoon en telegraaf wa revolutionairder van aard: in één klap werd
real time communicatie tuen menen op verchillende plaaten
mogelijk. n ook over de introductie van elektriciteit, de
fariekgewijze productie en televiie valt nog wel iet op te merken.
Dat neemt natuurlijk niet weg dat, zoal elke conultant te pa en te
onpa opmerkt, er ook nu veel en nel verandert. De elangrijkte
verandering i de toegankelijkheid van informatie, à la minute en
over alle. Dat i fundamenteel. De populaire notie dat aftand in de
moderne wereldeconomie geen rol meer peelt, i daarentegen een
mivatting.
Aftand i neller en goedkoper te overruggen, maar al factor
allermint verdwenen. Kijk er de handeltatitieken maar op na.
edrijven handelen (en inveteren) nog teed ij voorkeur met
naijgelegen landen. terker, uropee landen richten hun
uitenlande handel anno nu voor een veel groter (het overgrote)
deel op collega-uropee landen dan pakweg dertig jaar geleden,
ondank alle ‘gloaliering’. Vandaar ook dat de Aziatiche crii in
1998, ander dan velen verwachtten, in uropa geen
noemenwaardig economich effect had.
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Die regionale patronen zullen niet verdwijnen. Tranportkoten
lijven koten, ook al dalen ze. Vervoer over zeduizend kilometer
lijft duurder dan over zetig. Naarmate andere koten meer naar
elkaar toe groeien - en dat doen ze: Japan en ingapore zijn al lang
geen goedkope producenten meer - zullen aftandkoten zelf weer
epalender worden. Ook de eheerkoten pelen mee: management
en controle over grote (culturele) aftanden koten meer inpanning.
Vraag het Ahold maar.
n dan i er nog de elangrijke menelijke factor, zeker in de ector
waar ook de accountant werken, de zakelijke dientverlening. De
meete kleine edrijven in de V etrekken hun leningen ij anken
die innen een traal van tien kilometer liggen, zo viel een tijdje
geleden te lezen in het tijdchrift MA. n een elgich onderzoek
liet zien dat de aftand tuen een grote ank en zijn kleine klanten
de afgelopen drie decennia met lecht dertig meter per jaar toenam,
ondank alle technologiche ontwikkelingen.
en fraai en paradoxaal vooreeld van de lijvende invloed van
aftand zijn de wewinkel. Die zouden van de wereld één grote
marktplaat maken. Dat geeurde ook, maar lecht ten dele: 99
procent van hun klandizie komt uit eigen land.
De veelezongen mondialiering van markten i du in elangrijke
mate (internationale) ‘regionaliering’. Dat i geen reden om alle
ontwikkelingen weg te relativeren, dat zou naïef zijn. Maar zullen we
een ophouden met die overpannen ‘aftand i dood’-verhalen?
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