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Cancun: 
na de terugslag 
De perscommentaren na 14 september jl. -de dag van de mislukking van de S" 
Ministeriële Conferentie van de Wereld handelsorganisatie in Cancun- logen er niet 
om. Er werd naar een schuldige gezocht. Eerlijk gezegd vind ik dat type commen
taar niet zo interessant. Het gaat niet om het vinden van 'schuldigen', ~aar om 
het ~egnemen van de oorzaken van de mislukking. Want dat goede afspraken 
voor verdere gereguleerde vrijmaking van de wereldhandel in het belang zijn voor 
zo~el ontwikkelde- als ontwikkelingslanden staat voor mij vast . 

. DOOR LAU RENS JAN BRINKHORST 

Het gaat om economie, maar ook om meer dan economie : preparing {or the {uture. 
Economisch blijkt dit uit e~n aantal onafhankelijke studies. In één ervan, een onderzoek van 
het LEI en de Erasmus Universiteit, is berekend dat de voordelen van volledige vrijmaking zo'n 
€ 700 miljard op jaarbasis bedragen. Die voordelen, zo bleek ook uit dit onderzoek, komen 
ten goede aan alle spelers. 

Handelskansen 
Voor mij is het echter minstens zo belangrijk dat het zogenoemde ru/es based system van de 

Wereldhandelsorganisatie verder wordt versterkt. Aanvaarding van uitspraken van een interna
tionaal mechanisme van geschiUenbeslechting is een teken van een volwassen internationale 
gemeenschap. Daarbij komt dan nog, dat een rechtssysteem inherent zwakkeren beschermt. 
Sterken hebben het recht minder 'nodig'. Als derde element wil ik noemen de voorbereiding 
van het wereldhandelsstelsel op de uitdagingen van de toekomst. Traditioneel houdt die orga
nisatie zich, net als zijn voorganger de GATT, vooral bezig met tarieven. Die tarieven zijn in 

·de loop van een reeks handelsronden inmiddels fors gedaald. 
De problemen van de toekomst betreffen inmiddels heel andere zaken dan deze tarieven. Ik 
noem er drie. Ten eerste de maatschappelijke zorgen en handel , ook wel de non-trade con-

cerns genoemd. Non-trade con
cerns zijn onder meer zorgen 

De status' ontwikkelingsland moet over kwaliteitseisen , voedsel vei
ligheid en bepaalde productie-

een tijdelijke zijn · methoden in relatie tot bijvoor-
beeld arbeidsvoorwaarden en 
dierenwelzijn . Hier ligt overi 

gens wel een dilemma. Hoe terecht deze maatschappelijke zorgen ook zijn, het is niet goed 
mogelijk onze westerse standaarden op te leggen aan ontwikkelingslanden. Veel van die lan
de.n kunnen op dit moment nog niet voldoen aan de complexe eisen die wij stellen. Dat bete
kent dat je een weging moet maken tussen de handels- en daarmee inkomensbelangen van 
ontwikkelingslanden en tegemoetkoming aan maatschappelijke zorgen bij 'ons'. De weg der 
'geleidelijkheid en bijstand aan ontwikkelingslanden voor naleying van kwaliteits- en produc- . 
tie-eisen kunnen een oplossing bieden op langere termijn. 
Ten tweede de nieuwe onderwerpen in de wereldhandel. In de afgelopen vijftien jaar zijn 
investeringen, handelsfacilitatie (vooral de vereenvoudiging van douaneregels), transparantie 
van overheidsaanbestedingen en mededinging van toenemend belang geworden voor gelijke 
handelskansen. Internationale investeringen zijn sinds de val van de Muur met een factor 6 
tot 7 toegenomen, ook in ontwikkelingslanden. Ter vergelijking: de ontwikkelingshulp - des
tijds even hoog als de investeringen-ïs nagenoeg gelijk gebleven. Veel meer dan voorheen is 
handel verbonden met investeringen. Het zou derhalve goed zijn meer duidelijkheid te schep
pen over de nationale regels voor investeringen. Transparantie is een goed begin voor rechts
zekerheid! Ook moet het streven gericht zijn op harmonisatie van die regels . Misschien dat op 
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dat punt wel de vergelijking mag worden 
ge'maakt met de Europese eenwording. Daar 
zijn we ooit begonnen met 'tussenstatelijke 
regels'. Uiteindelijk heeft dat via harmonisa
tie geleid tot gezamenlijke regels. Dat per
spectief is voor het wereldhandelssysteem 
op veel onderdelen nog ver weg. Maar een 
lange reis begint met een eerste stap. Die 
stap zouden' we nu moeten zetten. 

, Ten derde de concentratie op 'andere' spe
lers in de wereldhandel..Als je kijkt naar 
waar we ons tot nu toe op hebben ge"Ticht in 
de wereldhandel, blijkt het vooral om de 
producenten te zijn g'egaan. Om maar eens 
een dUidelijk voorbeeld te noemen: bij de 
hervorming van het Europees landbouwbe
leid hebben we meestal en vooral oog gehad 
voor de gevolgen voor de boer. De produc
ten die worden geproduceerd moeten 
natuurlijk ook worden geconsumeerd. En 
voor dat aspect is vaak te weinig aandacht 
geweest. Als de sUikerordening in de 
Europese Unie wordt herzien zal dat waar
schijnlijk negatieve inkomensgevolgen heb
ben voor de boer en de suikerindustrie. Het 
wordt vaak onderbélicht dat het gevolg voor 
de particuliere en industriële consument 
pr'ijsverlaging zal zijn. Goede regels voor 
mededinging leiden tot meer mondigheid 
voor de consument. Ook op dit terrein zou 

. de aa dacht wat evenwichtiger verdeeld 
moeten worden. 

Machtsverhoudingen 
In Cancun bleek bij doorvragen de mate 

van bereidheid om afstand te doen van 

nationale soevereiniteit ee'n wezenlijk ele
ment van discussie . De gesprekken in 
Cancun over de nieuwe onderwerpen waren , 
wat dat betreft tekenend. De angst voor 
besluitvorming .in Genève zit er blijkbaar 
diep irt Toch nog maar een ke!;!rde vergelij 
king met Europa: bij veel Europeal1en is er 
eveneens -nog steeds- grote angst voor de 
macht van Brussel. De angst voor aantasting 
van nationale soevereiniteit bleek opvallend 
sterk bij -althans een aantal- ontwikkelings
landen. Ik kan me daar wel iets bij voorstel
len, zeker in psychologische zin. De relatief 
nieuw verworven zeggenschap over het , 
eigen beleid geef je niet zo gauw op. Recent 
verworven macht sta je niet zo snel af. Op 
dat punt is overigens een opvallende paral
lel te trekken met de Verenigde Staten. Ook 
daar wil men zich 'de wil niet laten opleg
gen' . In Europa vloeit de bereidheid die 
nationale soevereiniteit in te ruilen voor 
supranationale besluitvorming voor een deel 
voort uit de geschiedenis van de 20' eeuw. 
Ik denk echter dat het verder gaat : het heeft 
evenzeer te maken met een emancipatoir 
proces in de vorm van een groeiend besef 
van wederzijdse afhankelijkheid en de rela-

, tivering van de eigen positie. 
Op dat punt kun je anderen niet dwingen. 
Slechts door het voorbeeld te geven dat het 
in welbegrepen eigenbelang kan zijn je 
eigen macht in te perken, kun je anderen 
helpen dit in te zien. 

Machtsverhoudingen hebben ook op andere 
wijze een grote rol gespeeld. Voor beter 
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begrip daarvan moeten we terugkijken naar 
de periode dat de Wereldhandelsorganisatie 
nog niet bestond. Tijdens de eerdere han
delsronden (onder de GATT) volgden alle 
landen wel als de grote vier op handelsge
bied (VS, EG, Japan en Canada) het eens 
waren. Dat is verander"d en terecht. De (con
sensus-)afspraken in de Wereldhandels
organisatie gaan iedereen -aan en het is niet 
meer dan logisch dat alle betrokkenen willen 
meepraten en -beslissen. In Cancun kwam 
dat op pregnante wijze naar voren. Een aan
tal grote ontwikkelingslanden wilde een 
eigen papier als basis van onderhandeling 
neerleggen. In Cancun ging als gevolg daar
van nogal wat tijd verloren 
aan procedurele aspecten. Voor die bijeen
komst was dat jammer, maar het zat er aan 
te komen dat ontwikkelingslanden een der
gelijke gelegenheid zouden aangrijpen. Op 
de lange termijn is het voor de 
Wereldhandelsorganisatie . 
zeker niet slecht dat het 
zelfbewustzijn van ontwik-

ge partner kunnen deelnemen. Een aantal 
leden van de Wereldhandelsorganisatie was 
in het verleden een ontwikkelingsland. Denk 
aan Singapore, Hongkong, Zuid-Korea. Dat 
zij nu vasthouden aan die status in WTO
kader is op z'n zachtst gezegd vreemd. Ook 
andere landen zijn al veel verder dan de 
armste landen. In een aantal sectoren van 
hun economie kunnen landen als India, 
Mexico, Thailand, Brazilië en Zuid-Afrika 
mee met de sterksten. 

Ik vind dat daar wat tegenover moet staan, 
niet zozeer jegens 'ons', maar ten behoeve 
van de minst ontwikkelden. Van de ontwik
kelde landen mag gevraagd worden rekening 
te houden met de ontwikkelingslanden. Van 
de meer ontwikkelde landen onder de ont, 
wikkelingslanden mag hetzelfde worden 
gevraagd. Uit de eerder aangehaalde studie 
'van LEI en Erasmus Universiteit is gebleken 

dat 70% van de positieve 
gevolgen van handelslibe
ralisatie voor ontwikke-

kelingslanden is toegeno
men. Dat -geldt overigens 
evenzeer voor het initiatief 
vél-n vier Afrikaanse ontwik
kelingslanden op h.et ter
rein van katoen (nog los 
van de inhoud van dat 

Transparantie is 

een goed 

lingslanden wordt gehaald 
uit onderlinge tariefverla
ging. Het is toch opmerke
lijk dat Bangladesh gemak
kelijker kan exporteren 
naar Luxemburg dan naar 
het naburige India. Het 
systeem dat we met elkaar 
in de loop der jaren heb
ben opgebouwd, kent offi-

voorstel). 

begin voor 

rechtszekerheid 
Solidariteit 

Bij de machtsverhouding 
die ik hiervoor noemde 
speelt natuurlijk ook het 
economisch gewicht een rol. Bijna 70% van 
de wereldhandel is transatlantisch of intern 
Europees. India is met meer dan 1 miljard 
inwoners -goed voor minder dan 1% van de 
wereldhandel. Dat zijn ve~lzeggende cijfers . 
De laatste tien tot vijftien jaar is het besef 
meer en meer doorgedrongen dat internatio
nale handel de motor kan en moet zijn voor 
ontwikkeling: de beste armoedebestrijding is 
mede het gevolg van groei van handel. Het 
is dan ook een goede zaak dat binnen de 
Wereldhandelsorganisatie een aparte juridi
sche status voor ontwikkelingslanden 
bestaat. Bescherming van zwakke economie
ën en van infant industries helpt ontwikke
lingslanden bij de integratie in de wereld
handel. 
Daar komt wel iets bij kijken. De status v~n 
ontwikkelingsland moet een tijdelijke zijn. 
Al is het doel nog zo ver weg, allen moeten 
uiteindelijk als volwaardige én gelijkwaardi-
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cieel twee en de facto drie' 
categorieën: ontwikkeld, 
ontwikkelingsland en 

minst qntwikkeld land. We moeten er over 
nadenken hoe we dat systeem kunnen verfij 
nen . Sommige landen zijn in de éne sector 
een volledig ontwikkeld land (de ICT sector 
in India) terwijl het in andere sectoren niet 
veel beter af is dan de minst ontwikkelde 
landen. Er is geen 'eenvoudige oplossing 
voor dit probleem. Maar we moeten het in 
mondiaal kader wél durven bespreken. Juist 
ten behoeve, van de allerarmsten. 

Laurens jan .Brinkhorst is minister van 
Economische Zaken 

-

ISt 


