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Relevante 
ontwikkelingen in de 
wereldeconomie 
voorde 
ontwikkelingslanden 

Economische groei in de particuliere 
sector za/ de omvangrijkste resu!taten 
opleveren ten aanzien van armoedever
mindering. De overheid v~rvult een 
voorwaardenscheppende ro/ in de vorm 
van goed sociaa/-economisch beleid. 

Ondanks het feit dat in een groot aantal 
ontwikkelingslanden- vooral die proble
men hadden met hun schuldendienst
slechts geringe groei en een dalende pro
duktie per hoofd van de bevolking tot 
stand kwam, kunnen de jaren tachtig zeker 
niet als een verloren decennium voor de 
ontwikkelingslanden worden afgedaan. 
Vele Ianden die in staat waren om proble
men betreffende hun schuldendienst te 
vermijden konden een hoge reele econo
mische groei realiseren. De gemiddelde 
jaarlijkse groei van het bruto binnenlands 
produkt van de zogenaamde net debtor 
developing countries (vrijwel aile ontwikke
lingslanden uitgezonderd de meeste olie
exporterende Ianden en Taiwan) bedroeg 
4 procent gedurende 1983-1989, vergele
ken met 4,1 procent gedurende 197 4-
1982. De investeringsquote van deze ian
den was gedurende 1983-1989 bijna 24 
procent, terwijl hun uitvoervolume jaarlijks 
met 7,5 procent toenam. Dit laatste per
centage is aanzienlijk hoger dan het over
eenkomstige cijfer voor 197 4-1982: niet 
meer dan 1, 7 procent.' 
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Dit maakt duidelijk dat ook de ontwikke
lingslanden hebben kunnen participeren 
in de ongekend snelle groei van de we
reldhandel gedurende de jaren tachtig. 
Gedurende dit decennium groeide het vo
lume van de wereldhandel met 50 procent; 
de waarde nam toe met 75 procent. Deze 
cijfers zijn tekenen van een verdergaande 
integratie van de wereldeconomie, van re
latief open markten en van aanzienlijke 
mogelijkheden voor nieuwe Ianden en on
dernemingen om een deel van de groeien
de wereldmarkten te veroveren? 

Een derde positieve ontwikkeling was 
de groeiende consensus- ook in ontwik
kelingslanden- dat markten en de parti
culiere sector een belangrijker rol dan dus
ver hebben te spelen om economische 
groei tot stand te brengen. Minder over
heidsinterventie, een efficienter overheids
apparaat, continuertng van aanpassings
programma's, de ineenstorting van de 
centraal geleide economieen, een meer 
marktgeorienteerd economisch beleid, 
een outward-oriented handelspolitiek, dit 
alles hangt samen met en leidt tot een ver-
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snelling van het democratiseringsproces 
in de wereld, waarmee in het afgelopen 
decennium, ook in vele ontwikkelingslan
den, een begin is gemaakt of voortgang is 
geboekt.' 

Volgens de laatste World Economic 
Outlook van het lnternationaal Monetaire 
Fonds (IMF) ziJn de economische vooruit
zichten op middellange termijn van de ont
wikkelingslanden niet ongunstig. Men ver
wacht dat de economische groei in de net 
debtor developing countries tot 1995 zal 
toenemen tot 5 procent. De investerings
quote en kapitaalproduktiviteit zullen stij
gen terwijl de inflatie zal afnemen tot 7-10 
procent. Het IMF verwacht ook dat de 
schulden en schuldendienstpositie van de 
ontwikkelingslanden aanzienlijk zal verbe
teren. Het zijn vooral de Aziatische ontwik-

De jaren tachtig kunnen 
niet als een verloren 
decennium worden 
afgedaan 

kelingslanden die het economisch goed 
zullen doen; voor Afrika wordt slechts een 
geringe stijging van het inkomen per hoofd 
van de bevolking verwacht.' 

In dit artikel zullen een aantal relevante 
ontwikkelingen worden besproken die van 
invloed ziJn op bovengenoemde vooruit
zichten en op de positie van de ontwikke
lingslanden in de wereldeconomie Aller
eerst komt het dreigende tekort aan be
sparingen op wereldschaal ter sprake. 
Kunnen de ontwikkelingslanden zich 
handhaven in een eventuele concurrentie-
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slag met de Verenigde Staten, de Europe
se Gemeenschap, Japan en Oost-Europa 
om hun benodigde investeringen te finan
cieren? Vervolgens wordt het belang van 
een succesvolle afronding van de zoge
naamde Uruguay-ronde voor de ontwikke
lingslanden besproken. Een derde be
langriJke ontwikkeling betreft de mogelijke 
gevolgen van de voltooiing van de interne 
markt van de Europese Gemeenschap -
Europa 1992- voor de ontwikkelingslan
den. Besloten wordt met een aantal op
merkingen betreffende het belang van het 
door de ontwikkelingslanden zelf te voeren 
sociaal-economisch beleid. 

Een tekort aan kapitaal? 
Allereerst kan de vraag gesteld worden of 
er op wereldschaal voldoende kapitaal ter 
beschikking zal komen om de gewenste 
economische groei te financieren.' In de 
laatste jaren is men zich er bewust van ge
worden dater in het afgelopen decennium 
in vele Ianden - ge·industrialiseerde ian
den en ontwikkelingslanden - sprake was 
van een dalende trend in de spaarneiging. 
Het blijkt dat in aile belangrijke gelndus
trialiseerde Ianden de nationale spaarquo
te sinds het begin of het midden van deja
ren zeventig is gaan dalen: van 25 tot 20 
procent. In vele van deze Ianden is dit 
vooral te wijten aan een daling van de 
overheidsbesparingen, maar ook de parti
culiere besparingen namen daar af. Een 
van de voornaamste verklarende factoren 
hiervoor is het feit dat de waarde van de 
activa van huishoudingen- huizen en aan
delen- vooral in de Verenigde Staten en 
Japan gedurende de jaren tachtig aan-
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zienlijk is gestegen. Deze vermogensstij
ging vermindert de neiging en noodzaak 
tot sparen. 

In de ontwikkelingslanden daalde de 
spaarquote van gemiddeld 27 procent ge
durende 1976-1981 tot 22,5 procent in 
1982-1988. Deze daling was het gevolg 
van een aanzienlijke achteruitgang van de 
besparingen in de ontwikkelingslanden 
met schuldendienstproblemen. Er zijn eni
ge aanwijzigingen dat deze achteruitgang 
vooral betrekking had op de overheidsbe
sparingen. 

lndien deze tendens van een dalende 
spaarquote zich voortzet, moet men reke
ning houden met een internationale con
currentie om investeringskapitaal in de ja
ren negentig. 6 De Verenigde Staten, die al
tijd een lage spaarquote hebben gehad, 
importeerden jaarlijks ongeveer honderd 
miljard dollar. Momenteel is dit bedrag 
aanzienlijk lager en het ziet er naar uit dat 
dit om verschillende redenen- lage reele 
rente en crisis in de financiele sector in de 
Verenigde Staten - voorlopig zo zal blij
ven. Maar om voldoende te kunnen groei
en en investeren zal weer een aanzienlijke 
kapitaalinvoer nodig zijn. De rol van Japan 
als een belangrijke kapitaalverschaffer 
aan de rest van de wereld zal in belangrijk
heid verminderen; de Japanse banken ko
men zelf in de problemen vanwege de 
aanzienlijk gedaalde prijzen van aandelen 
en onroerend goed. Ook de Duitse kapi
taaluitvoer zal aanzienlijk verminderen in 
verband met de kosten verbonden aan de 
heropbouw van de voormalige DDR. Ver
der zullen de structurele hervormingen in 
de Sowjet Unie en Oost-Europa vele miljar
den dollars vergen. De Latijns-Amerikaan
se Ianden zijn bezig met aanpassingspro
gramma's waarbij aileen al de realisatie 
van de bestaande privatiseringsplannen 
20-25 miljard dollar in de volgende twee a 
drie jaren zullen kosten. De snel groeiende 
Ianden in Azie zijn op zoek naar tientallen 
miljarden dollars voor nieuwe investerin
gen. De Wereldbank schat dat in dit de
cennium jaarlijks 15 tot 20 miljard dollar 
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aan officiele ontwikkelingshulp nodig zal 
zijn voor Afrika. 

Voeg daar nog aan toe de erfenis van de 
schuldenproblemen van de jaren tachtig 
De ontwikkelingslanden hebben een 
schuld van 1 ,3 triljoen dollars. De over
heidsschuld van de Verenigde Staten be
draagt 2,9 triljoen dollars; Amerikaanse 
bedrijven hebben een schuld van 2,1 tril
joen dollars. Een groot gedeelte van de le
ningen in de afgelopen decennia is ver
keerd gelnvesteerd, hetgeen zalleiden tot 
terugbetalingsproblemen in de jaren ne
gentig. 

AI met al is het te verwachten dat er op 
wereldschaal een hevige concurrentieslag 
om de beschikbare besparingen zal ont
branden. Dit betekent dat diegenen die 
uitlenen hoge rendementen zullen vragen 
en scherpe condities zullen stellen. Het 
bovenstaande houdt in dat vooral de ar
mere, minder produktieve, met schulden
dienstproblemen te kampen hebbende 
ontwikkelingslanden moeilijke tijden met 
betrekking tot hun kapitaalvoorziening te
gemoet gaan 

De Uruguay-ronde 
Van zeer groot belang voor de ontwikke
lingslanden- maar niet aileen voor die ian
den - is hoe de onderhandelingen van de 
zogenaamde Uruguay-ronde in het kader 
van het General Agreement on Tariffs and 
Trade (GATT) zullen aflopen. Zoals be
kend zijn de verschillende partijen nog niet 
tot een akkoord gekomen, maar zullen er 
dit jaar wederom onderhandelingen wor
den gevoerd. 

Het uitgangspunt van de Uruguay-ron
de was om reeds lang bestaande proble
men betreffende landbouw, textiel en 
kleding, alsmede de zogenaamde vrijwa
ringsclausule uit de weg te ruimen; boven
dien zouden belangrijke nieuwe onderwer-

6. Robert D Hormats, The Contest of the 90s - for Capi
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pen als diensten en intellectueel eigendom 
aan de orde komen.' 

Het is duidelijk dat in de landbouw het 
afschaffen van aile vormen van ondersteu
ning absoluut niet haalbaar is. De deelne
mers in de ronde hebben zich wei gecom
mitteerd tot een substantial and progressi
ve liberalisatie. Zoals bekend bevinden de 
landbouwonderhandelingen zich in een 
impasse waarbij vooral de Verenigde Sta
ten en de Europese Gemeenschap tegen
over elkaar staan. Een landbouwakkoord 
is van het grootste belang voor de ontwik
kelingslanden. Een dergeli]k akkoord zal 
leiden tot hogere prijzen en opbrengsten 
van landbouwprodukten en daardoor tot 
een welvarende landbouwsector die in de 
meeste ontwikkelingslanden de motor van 
ontwikkeling is. 

Wat betreft de handel in textiel en kle
ding lijkt een liberalisatie in het kader van 
het Multivezelakkoord een voor aile partij
en acceptabele oplossing. Het betreffen
de akkoord zou van zo lange duur moeten 
zijn dat industriele aanpassing mogelijk is 
en bepalingen moeten bevatten die uitein
delijk leiden tot het opheffen van de res
tricties. Ook zouden succesvolle ontwikke
lingslanden bereid moeten zijn om de be
scherming van hun eigen industrie te ver
minderen. 

Vrijwaring- noodmaatregelen bij zeer 
negatieve ontwikkelingen in een sector ten 
gevolge van importen - is geregeld val
gens GA TT-artikel 19. Het probleem hierbij 
is dat de geindustrialiseerde Ianden dit ar
tikel willen toepassen op een discrimine
rende WiJze, dat wil zeggen vooral ten op
zichte van succesvolle ontwikkelingslan
den, maar ook ten e;pzichte van elkaar, 
met name ten opzichte van Japan. In feite 
vindt een dergelijke discriminatie al lang 
plaats door middel van het systeem van 
vrijwillige exportbeperkingen. Bedacht 
moet worden dat een van de pijlers van het 
GATT het principe van non-discriminatie 
IS. 

Met name de ge·industrialiseerde Ianden 
zijn ge1nteresseerd in het tot stand bren-
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gen van een General Agreement on Trade 
in Services (GATS) De ontwikkelingslan
den hebben belang bij een akkoord op dit 
gebied waarbij zij diensten van de indus
trielanden op hun markten toelaten, maar 
wei degelijk de mogelijkheid van een op
bouw van een eigen dienstenindustrie 
open houden. Meer liberalisatie van de 
dienstenhandel zou ook een quid pro quo 
kunnen zijn om de industrielanden ertoe te 
brengen hun industriele sectoren meer en 
sneller aan te passen. 

lntellectueel eigendom is van levensbe
lang vooral voor ondernemingen uit de in
dustrielanden. Dergelijke eigendomsrech
ten behoren tot de voornaamste activa van 
een bedrijf. Het is goed om vast te stellen 
dat bescherming van dergelijke rechten 
op den duur van belang voor aile Ianden 
is. 

Voor ontwikkelingslanden is het van 
groat belang dat de vrijwaringsclausule 
gebaseerd blijft op non-discriminatie; dat 
het Multivezelakkoord geliberaliseerd en 
op den duur afgeschaft wordt en dat de 
landbouwsteun wordt verminderd. 

Tenslotte moet het belang van het ver
sterken van een systeem van internationa
le handel gebaseerd op doorzichtigheid, 
reciprociteit en non-discriminatie worden 
benadrukt. Wordt er geen akkoord bereikt 
en wordt het bestaande GATT -systeem 
niet versterkt, dan komen er handelsblok
ken tot stand wier onderlinge handel wordt 
gereguleerd via bilaterale akkoorden. In 
een dergelijk systeem zal weinig met de 
belangen van de ontwikkelingslanden re
kening worden gehouden met aile nadeli
ge gevolgen voor hun uitvoer en economi
sche groei. 

Europa 1992 
De bekende term 'Europa 1992' houdt in 
de voltooiing van de interne markt van de 

7 Report of the Em1nent Persons Group on World Trade 
Meeting the World Trade Deadline. Path to a Succesful 
Uruguay Round, 1990; 
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Round, Erasmus University Rotterdam. 1989 
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Europese Gemeenschap welke tot stand 
gebracht moet worden door middel van 
het opheffen van aile belemmeringen van 
de handel tussen de lidstaten. Van demo
gelijke gevolgen van dit programma voor 
de Europese economie zelf zijn intussen 
reeds verscheidene berekeningen ge
maakt die aangaven dat de statische en 
dynamische effecten aanzienlijk kunnen 
zijn. Aan de mogelijke gevolgen voor der
de Ianden - in het bijzonder de ontwikke
lingslanden- is tot dusverre weinig of 
geen aandacht gegevenn Bij deze Ianden 
bestaat bezorgdheid dat 'Europa 1992' 
negatieve effecten op hun economieen zal 
hebben. Voor een nadere analyse is het 
goed om een onderscheid te maken tus
sen handels- en welvaartseffecten, han
delspolitieke effecten, effecten op investe
ringen en effecten op het hulpbeleid. 

Naar verwachting zullen de handels- en 
welvaartseffecten van 'Europa 1992' voor 
de ontwikkelingslanden eerder positief 
dan negatief zijn: positieve effecten voor 
landbouwprodukten, neutrale of Iicht posi
tieve effecten voor fabrikaten, en neutrale 
effecten voor diensten. Over mogelijke ge
volgen voor verschillende groepen van 
ontwikkelingslanden kan weinig gezegd 
worden. De Europese Gemeenschap zal 
een concurrentievoordeel verkrijgen, voor
al in de technisch meer geavanceerde 
sectoren en produktieprocessen, hetgeen 
via handelsverlegging ten nadele kan zijn 
van de meer ge·lndustrialiseerde ontwikke
lingslanden. Anderzijds is deze laatste 
groep van Ianden beter in staat tot de no
dige aanpassingsprocessen dan de arme
re ontwikkelingslanden en kunnen juist zij 
profiteren van de mogelijkheden die een 
groeiende Europese markt biedt. 

De voltooiing van de interne mark! zal 
onvermijdelijk moeten lei den tot een aantal 
wijzigingen in de huidige handelspolitiek. 
Zo zal Europa 1992 betekenen dat een be
roep op Artikel 115 van het Verdrag van 
Rome door de lidstaten om interne vrijwa
ring in te roepen voor produkten die in het 
vrije interne Europese Gemeenschap-ver-
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keer circuleren, niet meer mogelijk is. Oil 
betekent dat de nationale kwantitatieve in
voerrestricties, die nog voor vele produk
ten bestaan, zullen moeten verdwijnen; zij 
zullen echter vervangen worden door 
communautaire handelspolitieke maatre
gelen waarvan men moet afwachten of zij 
liberaler zijn dan de huidige restricties. In 
dit kader zijn voor de ontwikkelingslanden 
vooral van belang de verschillende han
delsregimes voor bananen, en de nationa
le quota voor textiel (binnen het kader van 
het Multivezelakkoord) en meer in het al
gemeen, die opgeld doen in het Algemeen 
Preferentieel Systeem. 

Afgezien van deze specifieke voorbeel
den heerst er in het algemeen bij ontwikke
lingslanden bezorgdheid over de toekom
stige communautaire handelspolitiek, een 
bezorgdheid die zijn oorsprong vindt in de 
dubieuze reputatie die de Europese Ge
meenschap zich in dit opzicht in het verle
den heeft verworven.' 

Op basis van de volgende overwegin
gen hebben de ontwikkelingslanden vol
doende redenen om te vrezen dat de Euro
pese Gemeenschap deze reputatie ook na 
1992 zal bevestigen. Allereerst ontwikke
lingslanden voeren nog steeds relatief veel 
arbeidsintensieve produkten uit, terwijl in 
de ge1ndustrialiseerde Ianden de neiging 
bestaat om juist de arbeidsintensieve sec
loren te beschermen. Ten tweede: hoogst
waarschijnlijk zullen na 1992 de nationale 
overheden veel minder in staat zijn om an
dere protectionistische instrumenten zoals 
subsidies te hanteren dan zij nu kunnen 
doen; handelspolitiek blijft dan over als 
vrijwel het enige instrument om sectoren of 
activiteiten te beschermen. Ten derde: de 
voltooiing van de interne mark! zal extra 
aanpassingsproblemen met zich mee-

8 Ad Koekkoek, Ane Kuyvenhoven and W1llem Molle, 
Europe 1992 and the Developing Countries. an Over
VIew, Journal ot Common Market Studies, Volume 29 
No 2 December 1990 
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brengen; dit zal naar verwachting leiden 
tot meer protectionisme. Bovendien zal de 
recente uitbreiding van de Europese Ge
meenschap met de drie Zuideuropese ian
den meer protectionisme tot gevolg heb
ben, vooral in sectoren die relevant zijn 
voor de uitvoer van ontwikkelingslanden. 
Ten vierde: Europa 1992 zal de Europese 
Gemeenschap economisch sterker maken 
en haar een grotere externe identiteit en 
autoriteit verschaffen. Dit zal ertoe kunnen 
leiden dat de Europese Gemeenschap de 
haar ter beschikking staande handelspoli
tieke instrumenten actiever dan tot dusver 
zal gebruiken. Hierbij zullen niet zo zeer ta
rieven maar andere instrumenten - kwanti
tatieve restricties, speciale subsidies, vrij
willige uitvoerbeperkingen- van een zo
genaamde 'strategische handelspolitiek' 
een rol spelen. 

Wat betreft de effecten op investeringen 
IS het zeer waarschijnlijk dat de Europese 
Gemeenschap na 1992 haar relatieve aan
trekkelijkheid voor investeringen ten op
zichte van de ontwikkelingslanden zal kun
nen vergroten. Dit is niet aileen het resul
taat van een hogere produktiviteit ten 
gevolge van het benutten van schaaleffec
ten, maar ook door de harmonisatie en on
derlinge erkenning van nationale regelin
gen betreffende technische en volksge
zondheidsvoorschriften, BTW-tarieven en 
accijnzen, enz. Uniformiteit of harmonisa
tle van regel- en wetgeving maakt de Euro
pese Gemeenschap na 1992 voor onder
nemers tot een nog aantrekkelijkere locatie 
om te investeren dan zij al was. Gegeven 
het verwachte wereldwijde tekort aan be
sparingen (zie sectie 2) zal dit aan vele 
ontwikkelingslanden niet onopgemerkt 
voorbi]gaan. 

Wat betreft het hulpbeleid na voltooiing 
van de interne mark!, hierover heeft de Ne
derlandse regering enige tijd geleden eni
ge uitspraken gedaan .. , Gesproken word! 
over meer ODA-middelen voor handelsbe
vorderende maatregelen, een grotere om
vang van de ODA-middelen ten gevolge 
van additionele groei, overgang van natio-
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nale binding van bilaterale hulp in binding 
op communautair niveau, en meer en be
tere donorcobrdinatie Het is op zijn minst 
twijfelachtig of deze goede voornemens 
tot daadwerkelijke vergroting en kwaliteits
verbetering van de Europese Gemeen
schap-hulp zullen leiden. 

Ontwikkelingslanden 
hebben redenen te over 
om bezorgd te zijn voor 
Europa 92 

AI metal redenen te over voor de ontwik
kelingslanden om Europa 1992 met be
zorgdheid tegemoet te zien. Het feit dat de 
Europese Gemeenschap bij herhaling pu
bliekelijk heeft uitgesproken dat van een 
afsluiting naar buiten geen sprake zou zijn, 
kan allerminst als waarborg voor de ont
wikkelingslanden gelden dat hun positie in 
de wereldeconomie niet zal verslechteren 

De voornaamste factor: het eigen 
beleid 
In het voorafgaande zijn enige ontwikkelin
gen besproken die de groei en de relatieve 
positie van de ontwikkelingslanden in de 
wereldeconomie in het huidige decennium 
kunnen be1nvloeden Vanzelfsprekend zijn 
het bij lange na niet de enige factoren die 
van belang zijn voor de ontwikkelingslan
den en de wereldeconomie 

Zo hebben de ontwikkelingslanden nog 

10 De voltooung van de interne markt, Brief van de 
Staatssecretaris van Economrsche Zaken. de Mrnister 
voor Ontwikkelingssamenwerkrng en de Staatssecre
tarrs van Buitenlandse Zaken, Tweede Kamer, verga
de[jaar 1988-1989,20596. nr. 15 
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steeds te maken met de schuldencrisis die 
na enige verbetering weer wordt verergerd 
door de gevolgen van de Golfoorlog. Val
gens het laatste rapport van de Wereld
bank steeg de totale buitenlandse schuld 
van de ontwikkelingslanden in 1990 met 6 
procent tot een totaal van 1 ,34 triljoen dol
lar. Desalniettemin kan van een verbete
ring van de situatie vergeleken met die aan 
het eind van de jaren tachtig worden ge
sproken daar zowel de verhouding schul
den ten opzichte van uitvoer als schulden
dienst ten opzichte van uitvoer gedaald is. 
Dit is een gevolg van sterk gestegen ex
porten en van een aantal schuldverminde
ringsovereenkomsten volgens het zoge
naamde Brady-plan. Er is echter een aan
tal zorgelijke ontwikkelingen. Allereerst 
blijkl dat de samenstelling van de totale 
schulden significant is gewijzigd en dat er 
sprake is van een aanzienlijke verschui
ving naar officiele schulden. Schulden van 
ontwikkelingslanden aan officiele crediteu
ren (overheden en multilaterale financiele 
instellingen) zijn meer dan verdrievoudigd 
sinds 1980 en maken niet minder dan 46 
procent van de totale schulden uit. Deze 
verschuiving van lenen van commerciele 
banken naar lenen van overheden en mul
tilaterale instellingen is echter op langere 
termijn onhoudbaar. 

Een andere zorgelijke ontwikkeling werd 
al genoemd. Er is een grote kans dater on
voldoende externe financiering ter be
schikking komt om de aanpassingspro
gramma's van vele ontwikkelingslanden te 
financieren. De Wereldbank wijst terecht 
op de noodzaak om meer binnenlandse 
besparingen te genereren. 

Tenslotte zorgt de Golfcrisis voor aan
zienlijke aanpassingsproblemen. Hogere 
olieprijzen en de daarmee gepaard gaan
de negatieve effecten zullen de olie-impor
terende ontwikkelingslanden 4 procent 
van hun uitvoer over de volgende drie jaar 
kosten; voor de armste Afrikaanse Ianden 
zal dit oplopen tot 10 procent. 

Ook word! in dit artikel niet ingegaan op 
de milieuproblematiek waarmee ook de 

144 

Ontwikkel1ngssamenwerking 

ontwikkelingslanden dit decennium ge
confronteerd zullen worden. Toenemende 
concurrentie tussen ontwikkelingslanden 
om toegang tot bijvoorbeeld de Europese 
Gemeenschap-markt, brengt het risico 
met zich mee dat produktieprocessen wor
den gehandhaafd waarin milieu-aspecten 
worden veronachtzaamd. Anderzijds is het 
gevaar beslist niet denkbeeldig dat be
paalde milieuoverwegingen, -normen of 
-standaarden in toenemende mate als 
nieuw protectionistisch instrument door de 
ge·lndustrialiseerde Ianden gebruikt zullen 
worden om de groei van de uitvoer van de 
ontwikkelingslanden af te remmen. 

Tegenover al deze mogelijke problemen 
staat gelukkig het toenemend besef dat de 
allerbelangrijkste bijdrage aan ontwikke
ling bestaat uit een goed financieel en so
ciaal-economisch beleid van de nationale 
overheden zelf. Een aantal kenmerken van 
een dergelijk beleid werd al in het begin 
van dit artikel genoemd minder overheids
interventie en meer orientatie op de mark!. 
In dit verband worden nog drie onderwer
pen in het kort besproken: structurele aan
passingsprogramma's, het belang van 
handel voor ontwikkelingslanden en ar
moedebestrijding. 

Structurele aanpassingsprogramma's 
hebben twee elkaar aanvullende compo
nenten: macro-economisch beleid en 
structuurbeleid. Het macro-economisch 
beleid heeft tot doel door middel van mo
netair, fiscaal en wisselkoersbeleid intern 
en extern evenwicht in de nationale econo
mie tot stand te brengen. Hierbij speelt het 
terugdringen van het overheidstekort de 
belangrijkste rol. 

Het structuurbeleid heeft tot doel de ef
ficiency en flexibiliteit van de nationale 
economie te vergroten. Hervorming van 
het prijssysteem, van de financiele sector 
en van de structuur van de buitenlandse 
handel zijn de voornaamste bestanddelen 
van een dergelijk beleid. 

Voordat er iets meer op hervormingen 
op het terrein van de buitenlandse handel 
wordt ingegaan moet worden benadrukt 
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dat de belangrijkste voorwaarde voor het 
slagen van een structureel aanpassings
programma de mate is waarin de overheid 
zich committeert aan de inhoud en het tijd
pad van een dergelijk programma. Dit be
paalt ook het vertrouwen dat de particulie
re sector in het aanpassingsbeleid stelt, 
hetgeen weer een voorwaarde voor suc
cesvolle implementatie is." 

Het belang van internationale handel 
voor economische groei van ontwikke
lingslanden staat niet meer ter discussie. 
De belangrijkste analyses op dit terre in zijn 
van Balassa, Bhagwati en Kruger, maar zij 
zijn beslist niet de enigen ., Dit positieve 
verband tussen uitvoer en economische 
groei blijkt ook te gelden voor lage-inko
menslanden, en ook voor de Afrikaanse 
Ianden apart, zoals onlangs weer is beves
tigd.'·' 

Het debat over outward-oriented of im
port substitution handelsstrateg ieen is 
reeds vele jaren oud. Ondanks de vele 
empirische analyses waaruit blijkt dat out
ward-oriented beleid tot betere economi
sche resultaten leidt dan een politiek van 
importsubstitutie is nog niet iedereen hier
van overtuigd. Twijfelaars of tegenstanders 
van outward-orientation brengen twee ar
gumenten naar voren. Zij stellen allereerst 
dat het niet juist is om deze twee handels
strategieen als elkaar wederzijds uitslui
tend te kwalificeren. Het probleem is meer 
om de juiste volgorde in de tijd vast te stet
len. Dit argument is aanvaardbaar, mils 
het niet wordt gebruikt om een outward
oriented strategie eindeloos uit te stellen. 

Het tweede argument is dat de ineffi
ciency die zo vaak met een politiek van im
portsubstitutie gepaard gaat meer te wijten 
is aan slechte implementatie en niet zo zeer 
aan misallocatie van middelen. Dit argu
ment versterkt echter de positie van de 
voorstanders van outward-orientation. Ge
geven het complexe karakter van economi
sche processen in een industrialiserende 
economie, en de inherente administratieve 
ineffic1enties in ontwikkelingslanden is het 
onwaarschijnlijk dat selectieve overheids-
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interventie zal leiden tot een optimale allo
catie of efficienter gebruik van middelen. 
Dit pleit voor open economieen en orienta
tie op de markt, en niet voor overheidsinter
ventie en een inward-looking beleid.' 4 

In het laatste World Development Re
port heeft de Wereldbank uitvoerig aan
dacht besteed aan het verschijnsel armoe
de en aan hoe armoede te bestrijden. De 
Bank benadrukt dat bij het bestrijden van 
armoede vooruitgang is geboekt door mid
del van een strategie bestaande uit twee 
even belangrijke elementen. Allereerst, het 
creeren van produktieve werkgelegenheid 
voor de armen. Hiervoor zijn nodig een 
matige belasting van de landbouwsector, 
opheffen van verstoringen op markten van 
goederen en produktiefactoren, infrastruc
turele voorzieningen door de overheid, 
technische vooruitgang, land, krediet en 
overheidsvoorzieningen meer toegankelijk 
maken voor kleine boeren en armen in de 
stedelijke gebieden. 

Ten tweede, het verschaffen of toegan
kelijk maken van sociale voorzieningen als 
gezondheidsvoorzieningen, onderwijs, fa
mily planning en voedsel. ' 

11 Problems and Issues in Structural Ad;ustment Pa
pers prepared by the staffs of the World Bank and the 
International Monetary Fund for the Development 
Comm1ttee. Number Twenty-Three. Wash1ngton D.C 
1990 

12 Bela Balassa Exports. Poltcy Chotces. and Economic 
Growth tn Developtng Countnes after the 1973 Otl 
Shock. Journal of Development Econom1cs. Vol 18. 
1985: 
Jagd1sh Bhagwat1. Foretgn Trade Regtmes and Eco
nomtc Development. Anatomy and Consequences of 
Exchange Control Regtmes, Ballinger. Cambridge 
Massachusetts. 1978: 
Anne 0 Kruger. Foretgn Trade Regimes and Econo
mtc Development Ltbera/izatton Attempts and Conse
quences, Ballinger. Cambr1dg. Massachusetts. 1978. 

13 lch~ro Otan1 and Delano Villanueva Long- Term 
Growth 111 Developmg Countnes and Its Determi
nants. An Empmcal Analysts, World Development. 
Vol. 18 No 6. June 1990. 
Augustin Kwasi Fosu, Exports and Economtc Growth 
The African Case. World Development, op cit 

14 Chris M1lner, Trade Strategtes and Economtc Devel
opment. Theory and Evtdence. 1n Dav1d Greenaway 
(ed). Economic Development and International Tra
de, MacMillan Education Ltd, London, 1989. 

15. World Bank, World Development Report 1990, Oxford 
Un1vers1ty Press, New York. 1990. 
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Anderen hebben een soortgelijke analy
se gepresenteerd, daarbij een onder
scheid makend tussen een directe en indi
recte benadering. 6 De directe benadering 
omvat overheidsinterventie gericht op het 
beschikbaar maken van land en krediet, 
alsmede werkgelegenheidscreatie door 
middel van openbare werken. 

De indirecte benadering houdt in het zo
danig organiseren en be'lnvloeden van het 
proces van economische groei dat de 
vruchten van deze groei ook aan de arme
re bevolkingsgroepen ten goede komen. 
Het gaat hierbij vooral om het maximeren 
van de arbeidsintensieve werkgelegen
heid in de particuliere sector in zowel de 
landbouw als in de stedelijke gebieden. 

Kort samengevat: op langere termijn is 
het een groter wordende beschikbaarheid 
van produktieve werkgelegenheid resulte
rend in hogere inkomens dat leidt tot ver-
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mindering van de armoede. De overheid 
heeft daarbij een belangrijke rol in de vorm 
van specifieke programma's- land, kre
diet, openbare werken- voor de armere 
bevolkingsgroepen. 

De meest omvangrijke resultaten ten 
aanzien van armoedevermindering zijn te 
verwachten van economische groei in de 
particuliere sector waarbij de overheid een 
voorwaardenscheppende rol in de vorm 
van goed sociaal-economisch beleid ver
vult. 

16 Jagd1sh Bhagwat1 Poverty and Public Pol1cy, World 
Development, Vol. 16 No 5, May 1989: 
Montek S Ahluwalia, Policies for Poverty Alleviation 
Asian Development Rev1ew. Vol. 8, No. 1. 1990 
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