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Sluiting handelsgrenzen 
gee.n oplossing voor Afrika 
Moet zwart Afrika zijn. grenzen sluiten en niets verwachten van vrije toegang tot 
westerse markten? Dit is de mening van Ferdinan.d van Dam, oud topambtenaar van 
het ministerie van Buitenlandse Z~ken, waaraan (helaas) nog steeds het Nederlandse 
ontwikkelingssamenwerking beleid (OS) wordt toevertrouwd.' Hij stelt dat een beleid 
van iinportsubstitutie in Azië ook heeft gewerkt, dus waarom in Afrika niet? 

DOOR THIJS VAN STEVENINeK 

Bij zo'n beleid wordt achter hoge tariefml.\ren een binnenlandse industrie opgebouwd, waarna 
deze tariefmuren langzaam worden afgebouwd. Afrika zou ook een dergelijke strategie moeten 
volgEm en de handel vooral moeten beperken tot het eigen continent. Van Dam heeft gelijk dat op 
korte termijn een vrijere wereldhandel voor Afrika geen wonderen zal opleveren. En dat elk land 
voorzichtig moet zijn met het zich op de wereldmarkt wagen als zijn economie niet een minimum 
aan concurrentievermogen heeft. Toch is het geen goed idee om Afrika helemaal van de wereld
handel af te sluiten. 

Protectionisme 
Onderzoek wijst voortdurend uit dat er een zeer sterk verband bestaat tussen handel enerzijds 

en economische groei en duurzame ontwikkeling anderzijds. De (potentiële) buitenlandse concur
rentie houdt binnenlandse producenten scherp, zowel bij het zoeken naar lagere productiekosten 
als bij het ontwikkelen van nieuwe producten. Het grootste nadeel van handelsbeperkende .maat
regelen is dat er na, invoering hiervan minder energie wordt gestoken in maatschappelijk nuttige 
productieve activiteiten, en meer in het lobbyen voor overheidsbescherming. 
Hiernaast is het perspectief op één grote interne Afrikaanse markt niet realistisch. Daarvoor is de 
handel van veel landen te complementair aan elkaar: ze exporteren vooral primaire producten. En 

. is het beleid te mercantilistisch, waarbij exporte-

Isolationisme is geen remedie . 
ren als zaligmakend en importeren als een grote 
zonde wordt gezien. Bovendien. loopt een land dat 
zich te lang afschermt van de wereldmarkt het 
risico nooit internationaal concurrerend te worden. 
Bescherming van eigen markten is makkelijker 

ingesteld dan afgeschaft. Hooguit kunnen we zeggen dat de winst van buitenlandse handel voor 
Afrika kleiner dan mogelijk is, en dat Westers protectionisme daarvoor verantwoordel!jk is. Maar 
isolationisme is hiervoor geen remedie. 

Afbouwscenario 
. Van Dam heeft om twee redenen ongelijk met zijn pleidooi. Ten eerste zijn, and·ers dan in Azië, 

Afrikaanse landen te klein om zich op eigen kracht te ontwikkelen. De vergelijking met de goede 
economiSche prestaties van Azië is uiterst ongelukkig, omdat deze landen -Van Dam noemt 
China, India, Indonesië, Thailand, Zuid Korea en Maleisië met name- veel groter zijn. In zowel 
India· als China wonen meer mensen dan in geheel Afrika. Landen als Mauritius, Equatoriaal 
Guinee, Kaapverdië en de Comoren hebben slechts de omvang van een middelgrote of zelfs een 
kleine Aziatische stad. De Indiase deelstaat Uttar Pradesh heeft met l39 mln. inwoners een grote
re bevolking dan Nigeria, dat met ca. l30 mln. met afstand het grootste Afrikaanse land is. En 
alleen al de Chinese provincies Shandong (87 mln.), Henan (80 mln.), en Sichuan (84 mln.) of de 
Indiase deelstaten West Bengalen (75 mln.), Maharashtra (79 mln.) en Bihar (86 mln.) zijn groter 
dan de qua bevolkingsomvang Afrikaanse nummers twee en drie Ethiopië (65 mln.) en Kongo 
Kinshasa (52 mln.). Het hebben van een grote bevolkingsomvang heeft grote schaalvoordelen. 
Hoewel Afrika sinds de dekolonisatie een zeer hoge bevolkingsgroei heeft, is het continent in feite 
nog steeds zeer dun bevolkt. Hierdoor zijn de afstanden tussen markten en producenten veel gro
ter dan in Azië. Doordat Afrikaanse landen zo veel kleiner zijn, geldt hetzelfde voor hun binnen
landse markten. Dit wreekt zich niet alleen in de industrie, maar ook in het aantrekken van bui-
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tenlandse investeringen.-In Azië hoeven bui
tenlandse investeerders die mikken op een 
gegeven marktomvang voor hun risicoanalyse 
maar naar één land te kijken. In Afrika moe
ten ze enige tientallen verschillende landen 
analyseren. 
Daarom zie ik niets in het zetten van een 
muur rond Afrika. Landen zouden hierbinnen 
vrij moeten kunnen c.oncurreren. Het recente 
verleden met zijn extreem inefficiënte en 
zwaar beschermde industrieën zou ons echter 
pessimistisch moeten stemmen. Het recente 
New Partnership for African Development 
(NEPAD), het meest ambitieuze samenwer
kingsverband, lijkt nu al mislukt. Het is me 
een raadsel hoe men dan gaat afdwingen dat 
Afrikaanse landen hun grenzen gaan openen 
voor importen uit andere Afrikaanse landen. 
Het minste wat ei" in Van Dam's plan zou moe
ten gebeuren -më;lar wat hij nergens noemt- is 
het ontwerpen van een 'afbouwscenario'. 01)1 
de te beschermen bedrijven 
en bedrijfstakken duidelijke . 
signalen te geven over hoe-
veel tijd ze hebben om 'vol-
wassen' te worden. Dit zoge-

en Burkina Faso, enzovoort. NGO's als het 
Britse Oxfam en de Nederlandse Novib vragen 
-terecht- voortdurend aandacht voor derge-

· lijke oneigenlijke redeneringen. 
Afrika moet bovendien worden geholpen min
der 'afhankelijk van dergelijke producten te 

. worden. Deze landen ·hebben de wereldmarkt 
meer te bieden, zoals Afrikaanse kunst, . 
muziek of toerisme. Landen als Senegal 
(Youssou N'Dour), Nigeria (Fe mi Kuti) en 
Kaapverdië (Cesaria Evora) hebben muzikan
ten van wereldfaam. De stenen beelden van 
Zimbabwe zijn een belangrijk lokaal export
product, net als de houtsnilwerken van ande
re Afrikaanse landen. Landen als Mali 
(Dogonvallei en Timboektoe), Kenia en Zuid
Afrika (wildparken) of Tanzania (Zanzibar) 

· kennen -deels nog onontdekte- eerste klas 
vakantieàttracties. 
Hierbij zou meer gebruik gemaakt moeten 
worden van de inzet van de leden van de in 

het Westen aanwezige ' 
Afrikaanse diaspora .. Zij 
kennen zowel de westerse 
als de Afrikaanse maat
schappij, hebben in beide 

heten infant industry 
argument is theoretisch ver

,derligbaar, maar stuit in de 
praktijk vaak op praktische 
bezwaren .. De ervaring heeft 
geleerd dat er altijd veel 
argumenten te vinden zijn 
om na 20 jaar tot verlenging 

Vergelijking met werelden contacten en zijn 
als geen ander betrokken 
bij het probleem. ' Herstel 
van de rust en beëindiging 
van de burgeroorlogen is , 
dan wel vereist. Het is een 
lichtpuntje dat minister 

Azië is uiterst 

ongelukkig 

over te gaan, soms tot ·in de 
eeuwigheid. 

Handd~ek in de ring 
De tweede reden waarom Van Dam ongelijk 

heeft, is dat handel ' ook onder een ongunstige 
wereldmarkt nog toekomst heeft, zelfs in 
landbouwproducten. Het IS mogelijk dat de 
westerse landbouwlobby erin slaagt onze 
markten voor granen gesloten te houden. Het 
argument van de voedsel veiligheid is niet 
helemaal onzin, maar is 'voor een groot deel 
gebaseerd op ordinair protectionisme. Grote 
voedselcrises als BSE, varkenspest, vogelpest 
ontstonden tenslotte niet in de ontwikkelings
landen maar in Europa. 
VQedselveiligheid kan in ieder geval nooit gel
den om de import van snijbloemen uit Oost 
Afrika te weren. Of wijn uit Zuid-Afrika, sper
ziebonen uit Ethiopië, pinda's uit Senegal of 
Gambia, koffie en thee uit Kenia of Tanzania, 
cacao uit Ivoorkust en Ghana, katoen uit Mali 

Noot: 
1. Het Financieele Dagblad, 8 augustus 2003. 

voor OS Agnes van Ardenne 
hiertoe een 'stabiliteits
fonds' iJ:l het leven wil roe
pen. Het is alleen no'g niet 
zeker of de .OESO de uitga-

ven hieraan als 'officiële ontwikkelingshulp' 
wil classificeren. Als dat het geval is mag het 
namelijk niet meetellen voor de norm van 
0,7%. En deze norm is heilig in Nederland, in 
ieder geval belangrijker dan het nut van de 
uitgaven. 

Niemand zal beweren dat er voor de proble
men van Afrika makkelijke oplOSSingen 
bestaan. Maar het continent de voordelen van 
handel ontzeggen, komt n~er op het gooien 
van de handdoek in de ring. Met alle con se-

· quenties van dien. Voor hen de honger en de 
burgeroorlogen, voor ons (o.a.) de 
vluchtelingen. 
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