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Jarenlang is Oost-Europa vanuit de diverse 
Westerse hoofdsteden voorgehouden aan welke 
voorwaarden men moest voldoen om voor enige 
economische steun van betekenis in aanmerking 
te kunnen komen. Nu Moskou, Warschau en 
Boedapest in ongekend snel tempo aan deze 
voorwaarden dreigen te voldoen, is het des te 
opvallender hoe aarzelend vanuit de Westerse 
wereld wordt gereageerd. 

Niet dat de Oosteurapeanen te klagen hebben over 
gebrek aan belangstelling. De westerse media hebben 
zich vol overgave op de ontwikkelingen in Oost-Euro
pa en de Sovjet-Unie gestort en de schaarse hotels in 
Moskou beleven hoogtijdagen. Frequente bezoekers 
van de stad denken met weemoed terug aan de tijd dat 
een westerling nog echt een bezienswaardigheid was. 

Hoewel de politieke en culturele veranderingen in 
Oost-Europa en de Sovjet-Unie niet minder belang
wekkend zijn, wordt het succes van wat in gang is gezet 
bepaald door het succes van de economische verande
ringen. Wat dat betreft heeft, wat in de Sovjet-Unie, 
Polen en Hongarije gaande is, alles in zich om te 
mislukken. De voorgenomen economische verande
ringen zullen van de bevolkingen van deze landen veel 
vergen. De kans dat de experimenten slagen hangt 
nauw samen metde mogelijkheden diede respectieve
lijke regeringen hebben om uitzichtte bieden op verbe
tering van de levensstandaard. 

Gebrek aan incasseringsvermogen kan Oost-Euro
pa niet verweten worden, maar aan alles komt een 
eind. Na tien jaar crisis is dat einde in Polen bijvoor
beeld zeer tastbaar. Bij de ondertekening van het 
handelsakkoord tussen de EG en Polen in september, 
zei een vooraanstaand adviseur van de minister van 
Buitenlandse Handel, Zbigniew Kamecki: 'Het Westen 
moet begrijpen welke gevaren de hervormingen in
houden. Na zoveel jaar crisis hebben de mensen er 
genoeg van . Daarom mogen we de mogelijkheid van 
een oncontroleerbare revolutie helaas niet uitsluiten. 
Het zijn de Polen zelf die de economie moeten verbe
teren, maar zonder hulp is dit onmogelijk.' 

Verschillen 

Het problematische van de toestand in Oost-Europa is, 
dat Warschau en Boedapestweliswaar ieder hun eigen 
weg naar democratische verhoudingen en een meer 
marktgerichte economie bewandelen, maar dat een 
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terugslag in de hervormingsprocessen zonder twijfel 
gevolgen zal hebben voor de voortgang in de Sovjet
Unie. 

Van de Sovjet-Unie, Polen en Hongarije heeft de 
Sovjet-Unie het met de hervormingen het moeilijkste. 
Niet alleen heeft de planeconomie daar het langst 
gefunctioneerd, ook de omvang van het land speelt de 
hervormers parten.lrkoetsk is ver weg van Moskou en 
men is nietdirectonderde indruk van deveranderingen 
die Moskou opeens voorstaat. 

Om Oost-Europa en de Sovjet-Unie van zinvolle 
steun te kunnen voorzien, zal in eerste instantie recht 
gedaan moeten worden aan hun onderlinge verschil
len . 

De Sovjet-Unie heeft niet alleen een andere indus
triële traditie dan Polen en Hongarije, zij wil in eerste 
instantie komen tot een beterfunctionerend socialisme 
en dat is een ander uitgangspunt dan Polen en Honga
rije hebben, waarnadrukkelijkaansluiting bij hetWes
ten gezocht wordt. 

Voor Polen en Hongarije is het van het grootste 
belang dat voorkomen wordt dat de levensstandaard 
nog verder daalt. 

Pas als die dreiging is verminderd kunnen andere 
initiatieven ('Marshallplannen') ter ondersteuning van 
de hervormingen een kans maken. Daarom is het 
overleg dat de beide landen hebben met het IMF en de 
Wereldbank van cruciaal belang. 

De 'Zeven' 

Om te voorkomen dat Oost-Europa wordt overspoeld 
met goed bedoelde, maar ongerichte steun heeft deze 
zomer de top van de Zeven in Parijs besloten de 
coördinatie van hulpprogramma's in handen te leggen 
van de EG. De Europese Commissie heeft in betrekke
lijke korte tijd een acceptabel hulpprogram van 1,4 
miljard gulden ontwikkeld. De helft moet door de EG 
opgebracht worden, de andere helft door de overige 
OESO-leden. Tevens wil de Commissie voor volgend 
jaar 2,3 miljard gulden reserveren als garantie voor 
leningen van de Europese Investeringsbank aan Polen 
en Hongarije. Daarnaast heeft de Commissie kort na 
de ondertekening van het handelsakkoord tussen de 
EG en Polen in september te kennen gegeven, versneld 
alle belemmeringen weg te willen nemen voor een vrije 
invoer van Poolse en Hongaarse produkten. 

Een instelling die naast de EG in Polen en Hongarije 
gericht een aantal waardevolle projecten op. stapel 
heeft gezet is de aan de Wereldbank gelieerde Interna
tional Finance Corporation. Het IFC heeft beide landen 
het aanbod gedaan ondersteuning te verlenen bij het 
omschakelen naar een marktgerichte economie. Dit 
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aanbod behelst het moderniseren van de financiële 
sector, het opzetten van management trainingen en het 
begeleiden van de grote staatsbedrijven tijdens de 
omschakeling naar een meer marktgerichte bedrijfs
voering. 

Soort hulp 

Waar Oost-Europa aanzienlijk minder mee geholpen 
is, is de frequentie waarmee vooraanstaande politici 
op willekeurige momenten om een Marshallplan voor 
dit gebied roepen. Publicitair altijd wel goed voor een 
pakkend verhaal, maar aan mooie verklaringen zon
der gevolgen heeft men niets. In dat verband is het ook 
jammer dat zowel Italië als Frankrijk (4 miljard franc) 
hulp ter beschikking hebben gesteld buiten de EG of de 
IFC om. De bereidheid van Nederlandse zijde om 
Oost-Europa ter wille te zijn is, althans op papier, 
herhaalde malen uitgesproken. Nu echter aan het EG
hulpprogramma voorlopig 12 miljoen gulden mee 
moet worden betaald, beperkt de discussie zich tot de 
vraag waar het geld vandaan moet komen, namelijk 

Hulp nodig 

van defensie of ontwikkelingshulp. Het hoeft geen 
betoog dat dit een uitermate beschamende vertoning 
is, die het uitzicht op verdere creatieve steun beperkt. 
Deze gang van zaken leert dat alvorens er in Neder
land verder over Oost-Europa gesproken wordt, we 
ons eerst moeten afvragen of er de bereidheid tot het 
betalen van een prijs voor Oost-Europa is. Want als we 
echt mee wi Ilen denken over de ontwikkel i ngen aldaar, 
dan kan dat niet zonder een financieel commitment. 

En Nederland heeft Oost-Europa in principe toch iets 
meer te bieden dan een ordinaire discussie over 12 
miljoen gulden. Te denken valt aan de enorme kennis 
op landbouwgebied, het milieu en het universitair 
onderwijs. Op al deze terreinen bestaan contacten met 
Polen en Hongarije, maar ontbreekt een duidelijk 
financieel kader om tot daadwerkelijke langdurige 
doelgerichte projecten te komen. 

Geval apart 

De Sovjet-Unie is in velerlei opzichten een geval apart. 
Watertotop heden isbereikt,kan nietmeerzijn dan een 
aanzettotverdergaa nde hervorm i ngen. De decentra I i
satie van de econom ische besl u itvorm i ng verloopt wis
selvallig en het valt niet te verwachten dat hier enige 
verbetering in komt voordat volgend jaar maart ook 
verkiezingen op lokaal niveau zijn gehouden . Pas dan 
bestaat de kans dat meer bedrijven onafhankelijk van 
hun voormalige superieuren in Moskou zullen kunnen 
opereren, niet meer in het belang van een ministerie, 
maar van het bedrijf zelf. 

De coöperatieven kunnen een redelijk succes ge
noemd worden. Alle kritieken ten spijt groeit deze 
sector gestaag en geeft inmiddels aan 3 miljoen men
sen werk. 

De moeizame gang van zaken heeft sluipenderwijs 
geleid tot een steeds verdergaande militarisering van 
het civiele produktieproces. Het beperken van de mili
taire inspanningen biedt de Sovjet-Unie de mogelijk
heid om meer defensie-industrie bij de produktie van 
consumptiegoederen te betrekken. Dit jaar levert de 
defensie-industrie 41 % van de Russische consump
tiegoederen, volgend jaar is dat 49% en in 1995 moet 
dat zelfs 60% zijn. Met het toenemende belang van de 
defensie-industrie onttrekt zich een groot deel van de 
Sovjet-produktiecapaciteit aan iedere vorm van her
vorming. Of het mogelijk is zo'n fors deel buiten de 
hervormingen te houden moet afgewacht worden. 

De vele onduidelijkheden die de hervormingen in de 
Sovjet-Unie nu nog kenmerken, maken het moeilijker 
om voor dit land te bepalen hoe en in welke mate 
eventuele steunverlening gegeven moet worden. 
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Het ligt voor de hand dat nu de Sovjets deel willen uit 
maken van de internationale gemeenschap ze op ter
mijn toegang krijgen tot het IMF en de Wereldbank. 

Actiever! 

Ondanks het feit dat ten aanzien van de Sovjet-Unie 
een wat afwachtender houd i ng te beg ri j pen va It, neemt 
dat niet weg dat er ook hier actiever door de Neder
landse overheid opgetreden kan worden dan tot nu toe 
het geval is geweest. 

Hetgetuigtvan weinig voortvarendheid datde groei
ende stroom Nederlandse zakenlieden in Moskou 
slechts door een tweetal ambassadeleden bijgestaan 
kan worden. De economische decentralisatie mag dan 
traag verlopen, voor het op de hoogte blijven van de 
economische ontwikkelingen kan niet meer volstaan 
worden mette blijven zitten in Moskou. Dan wreekt zich 
het feit dat voor zo'n beperkt aantal mensen het land 
toch wel erg groot is. 

Dat nog slechts twee jaar geleden de minister van 
Onderwijs met veel moeite ervan is weerhouden om 
bijna elke universitaire uitwisseling met de Sovjet-Unie 
onmogelijk te maken stemt niet opgewekt. Op de 
valreep heeft de Tweede Kamer dit voornemen verij
deld, maar nog steeds zijn de mogelijkheden uiterst 
beperkt. Dat ligt niet aan de belangstelling uit Moskou 
of Leningrad voor Nederlandse universiteiten of mana
gementopleidingen. Die belangstelling is in ruime mate 
aanwezig, maar dat kan helaas niet gezegd worden 
van de financiële ruimte die de verschillende Neder
landse instellingen hebben. 

Geringe kennis 

Zeker voor de Sovjet-Unie geldt dat onze kennis over 
het land feitelijk zeer gering is. Willen we de Sovjet
Unie in haar streven naar een andere samenleving ten 
dienste kunnen zijn, dan zal nietalleen volstaan kunnen 
worden met het overbrengen van onze kennis en inzich
ten. Dan zullen we ook meer kennis moeten hebben in 
het Sovjet-bestel en zelfs dat garandeert nog niet 
voldoende inzicht in de situatie om tot een juiste beoor
deling te komen. Of om de woorden van een van de 
eerste Ruslandkundigen in Nederland aan te halen: 
'Hoe meer wij ons verdiepen in de toestand en ideeën 
van het Russischevolk, hoe meerwij zien datdaarginds 
alles geheel anders gaat dan bij ons en hoe minder wij 
begrijpen van wat de toekomst daar kan brengen.' 
Deze woorden van professor Van Wijk dateren uit 
1907, maar hebben verbazingwekkend weinig aan 
actualiteit ingeboet. 

Conclusie 

Concluderend kan worden gesteld dat een Nederlands 
Oost-Europabeleid dat uitmeerwil bestaan dan fraaie 
frasen, in ieder geval aan een tweetal voorwaarden 
moet voldoen. Getracht zal moeten worden de ver
schillende initiatieven zoveel mogelijk te bundelen en 
te coördineren. Dat geldt ook voor de verschillende 
ministeries die hierbij zijn betrokken. Wellicht verdient 
hetaanbeveling één ministerie daarmeete belasten en 
gezien de getoonde belangstelling komt het ministerie 
van Economische Zaken hiervoor eerder in aanmer
king dan het traag reagerende ministerie van Buiten
landse Zaken. Voorts moet duidelijkheid bestaan over 
de vraag of en in welke mate de Nederlandse overheid 
bereid is financiële middelen voor Oost-Euopa uit te 
trekken . Dat bepaalt de mate waarin Nederland in 
concreto betrokken zal zijn bij de enorme veranderin
gen die in deoostelijkedelen van Europa te verwachten 
zlln. 
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