
Staatssecretaris Agnes van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking) heeft donderdag
20 februari het startschot gegeven voor het vernieuwde Programma Samenwerking
Opkomende Markten (PSOM). De staatssecretaris sprak op een
informatiebijeenkomst over het PSOM voor ondernemers, die werd gehouden op het
ministerie van Buitenlandse Zaken.

Dames en heren,

Het doet mij bijzonder veel genoegen vandaag het startschot te kunnen geven
voor het nieuwe Programma Samenwerking Opkomende Markten (PSOM). Ik was
enthousiast over het oude PSOM, ik heb nog hoger verwachtingen van het nieuwe
PSOM. Of die verwachtingen uitkomen? Dat hangt vooral ook af van uw inzet, van
uw ideeën en van uw initiatieven. Ik hoop dat u net zo enthousiast zult zijn
als ik.

Vanaf het begin van mijn ambtstermijn heb ik de duurzame samenwerking met het
bedrijfsleven willen versterken. Onze belangen zijn niet dezelfde, maar lopen
wel parallel: U bent op zoek naar nieuwe mogelijkheden om uw
bedrijfsactiviteiten uit te bouwen. Wij proberen de private sector dáár in de
ontwikkelingslanden te versterken en de lokale banenmotor aan te zwengelen. Om
langs die weg armoede terug te dringen.

De belangrijkste bijdrage die Ontwikkelingssamenwerking kan leveren om het
ondernemen in ontwikkelingslanden aantrekkelijker te maken is natuurlijk een
verbetering van het ondernemersklimaat in die landen. Daar hebt u structureel
iets aan.

In veel landen dragen wij daar aan bij. De ene keer door het bevorderen van
goed bestuur - denk aan: verminderen van de bureaucratie en terugdringing van
de corruptie. De andere keer door het helpen oplossen van door de private
sector geïdentificeerde knelpunten. Vaak doen we allebei. Zo wordt het
ORET/Miliev programma veel ingezet om knelpunten in de fysieke infrastructuur
te helpen oplossen.

Daarnaast dragen we bij aan verschillende programma’s die het bedrijfsleven in
ontwikkelingslanden ondersteunen. Denk aan het Programma Uitzending Managers
(PUM), dat kent u vast wel. Maar ook de Financieringsmaatschappij
Ontwikkelingslanden (FMO), die zowel technische assistentie als leningen,
participaties en garanties kan verstrekken: dankzij financiële ondersteuning
vanuit Ontwikkelingssamenwerking kan FMO meer risico’s nemen dan zij als
bedrijf anders zou kunnen. Of bijvoorbeeld de
International Finance Corporation (IFC), waarvan we via een
partnershipprogramma onder meer het programma voor het midden- en kleinbedrijf
ondersteunen. Maar vandaag staat PSOM centraal.

Onder het PSOM introduceert u nieuwe productiemethoden of dienstenverlening in
deze landen. Daarmee schept u banen, helpt u lokale inkomens te verhogen.
Draagt u bij aan kennisoverdracht en helpt u nieuwe banden te smeden met het
lokale MKB aldaar. Allemaal zaken die wij als overheid niet zelf kunnen of
willen doen en waar we u graag bij steunen in de aanloopfase. U helpt daarbij
ons weer om aan onze doelstelling van armoedebestrijding bij te dragen. Dat u
daar samen met uw lokale partner uiteindelijk winst gaat maken is niet alleen
normaal, maar een noodzakelijke voorwaarde om duurzaam werkgelegenheid te
creëren.

Wij kennen die landen voldoende om ons te realiseren dat daar een aantal
hobbels liggen. Hobbels die met name de start van zulke potentierijke
projecten toch erg risicovol maken. Het PSOM is bedoeld om u over die drempel
te helpen. En uit de tussentijdse evaluatie van het programma blijkt dat u dat
extra zetje zeer waardevol vindt.



Uit die evaluatie is gebleken dat juist veel projecten in de landbouwsector
een grote impact hadden op armoedebestrijding omdat die activiteiten vaak met
contractboeren werkten. Dat gaf veel mensen werk en een hoger inkomen. Zoals
bij biologisch gecertificeerde productie van oliehoudende zaden in Tanzania -
daar zijn nu al duizend boeren bij betrokken en in de toekomst mogelijk
vierduizend. Of bij de export van verse ananas uit Ghana. Maar er zijn ook
uitdagingen in andere sectoren
zoals het ontwikkelen, lokaal produceren en commercieel uittesten van een
nieuw type containerschip voor de binnenvaart op de Nijl in Egypte.

Bij de beoordeling van al die initiatieven staat voorop of een activiteit op
termijn een commercieel interessante business oplevert. Want dan leidt een
PSOM proefproject tot vervolginvesteringen. En pas daarmee wordt het duurzame
economische activiteit. Het PSOM stelt u in staat te pionieren. U heeft dat
laten zien in het oude PSOM, het nieuwe PSOM biedt daartoe nog meer
mogelijkheden.

Wat verandert er allemaal?

1. Ten eerste: we maken het u gemakkelijker. Minder rompslomp. 

U krijgt meer tijd om uw voorstellen in te dienen. Dat geeft u meer tijd om
duidelijke afspraken te maken met uw lokale partners. En wij nemen minder tijd
voor de beoordeling.

De indiening van voorstellen wordt bovendien makkelijker gemaakt door de
introductie van duidelijke formulieren.

U mag voortaan inkopen waar u dat wilt, want u bent niet langer aan
Nederlandse waar gebonden.

Belastingvrijstelling is komen te vervallen, zodat u daar geen maanden meer
achteraan hoeft te jagen. Het vormt nu onderdeel van de projectkosten.

Op advies van de evaluatiemissie zal het PSOM voortaan een vast percentage van
de projectkosten voor zijn rekening nemen: 60% in de minst ontwikkelde landen
en een iets lager percentage van 50% in alle andere landen. Dit komt in plaats
van het huidige variabele percentage dat opliep tot 67%.

U wordt zoveel mogelijk afgerekend op resultaat, wat zal moeten leiden tot
administratieve lastenverlichting.

2. Ten tweede: het PSOM komt ruimer in zijn jasje te zitten.

Het totale budget stijgt van gemiddeld tien miljoen euro per jaar naar
gemiddeld dertig miljoen euro per jaar. Straks goed voor zo’n zestig projecten
per jaar.

3. Ten derde: meer continuïteit.

Het PSOM is in 1998 gestart als een voorlopig programma. Nu is het
structureel. Daarmee toont de overheid zich een betrouwbaar partner voor het
bedrijfsleven.

Een structureel programma met een meerjarige landenlijst van zestien landen.
Ook dat is goed voor de continuïteit. De keus voor deze zestien landen hebben
wij gemaakt na zorgvuldige analyse, waarin wij de belangstelling van het
bedrijfsleven zwaar hebben mee laten wegen. Daarbij hebben we ook gekeken naar
de mate van armoede. Of er voldoende groei in de economie zit (het gaat per
slot om opkomende markten) en een redelijke mate van goed bestuur: landen met
minder corruptie kregen daarbij extra punten.



De ontvangende landen zelf mogen nog steeds – net als onder het oude PSOM -
hun voorkeur uitspreken voor bepaalde sectoren en nu ook regio’s uitspreken.
Heel goede projecten in andere sectoren of buiten die regio worden ook in
behandeling genomen. Dat is nieuw en toegevoegd op uw verzoek.

Ook nieuw is dat we in twee van de Minst Ontwikkelde landen het PSOM gaan
ontbinden. Dat houdt in dat we het lokale bedrijfsleven ook uitnodigen in te
schrijven. Dat kan betekenen dat een Zuid-Afrikaans bedrijf zich meldt met de
aanvraag voor een PSOM-project in Mozambique.

Die versoepelingen en uitbreiding gaan hand in hand met scherper erop
toekijken dat PSOM-projecten aan hun doel beantwoorden. We maken het u graag
gemakkelijk - maar dan vooral gemakkelijk om mee te helpen duurzame
ontwikkeling te bereiken.

Senter zal scherper dan voorheen gaan letten op de zogenaamde additionaliteit:
PSOM is alleen geïnteresseerd in projecten die zonder PSOM niet door zouden
gaan. Andere projecten laten we liever aan de markt over! Daarom moeten de
PSOM proefprojecten een experimenteel karakter te hebben. Het kan immers niet
de bedoeling zijn met PSOM gelden de lokale markt te verstoren.

Ook kijken we meer dan voorheen naar het aantal nieuwe arbeidsplaatsen en naar
de mate van samenwerking met het lokale midden- en kleinbedrijf: ondernemingen
die veel lokaal inkopen zijn voor het ontwikkelingsland nu eenmaal
interessanter dan bedrijven die alles uit het Westen invoeren.

Zoals al het geval was, u wordt verwacht maatschappelijk verantwoord te
ondernemen in de ontwikkelingslanden. Naleving van de OESO richtlijnen vormt
daarbij het uitgangspunt. Dat was zo, dat zal zo blijven.

In een aantal gevallen werken bedrijven succesvol samen met het
maatschappelijk middenveld. Daarom zijn vanmiddag ook zij hier
vertegenwoordigd, evenals ons eigen CBI. Het CBI heeft trouwens net een nieuwe
website geopend, gericht op het matchen van exporteurs uit Ontwikkelingslanden
en westerse importeurs. U vindt daar meer over op www.cbi.nl.

Tot slot, wanneer gaat het nieuwe PSOM van start? Onze Ambassades in de
zestien PSOM landen zijn in onderhandeling met de betrokken overheden over een
Memorandum of Understanding. Zodra er voldoende MoU’s zijn afgesloten kan de
eerste tender de deur uit. Hopelijk kan dat al in april.

Rest mij u een interessante middag te wensen. De medewerkers van Senter en van
onze beleidsdirectie DDE staan klaar u straks antwoord te geven op brandende
vragen die bij u leven. Ik wens u heel veel succes bij uw ondernemen tegen
armoede. En hoop van harte de komende jaren de kans te hebben uw joint-venture
in een van de ontwikkelingslanden te bezoeken!


