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Eén dag na Doha 
'Akkoord WTO stimulans voor haperende groei wereldhandel', 'Doha stemt alle partij
en tevreden'. De krantenkoppen zijn positief over de uitkomsten van de 4de ministe
riële WTO-conferentie in Doha, de hoofdstad van Qatar. Ook staatssecretaris Gerrit 
Ybema is moe maar voldaan. Hij vindt het buitengewoon verheugend dat 142 landen 
erin zijn geslaagd afspraken te maken over een veelomvattende agenda voor een nieu
we WTO-ronde. Het waren zeker geen gemakkeüjke onderhandelingen. En op een aan
tal dossiers is minder vooruitgang geboekt dan het kabinet en hijzelf hadden gehoopt. 
Toch is het welslagen van deze onderhandeüngen cruciaal voor het verder versterken 
van de internationale marktwerking en rechtsorde. 

landen uit de armoede komen. D e voortschrijdende internationalise
ring van economische verhoudingen d oor G e r rit Y b e m a Het is dan ook altijd mijn streven geweest om 

van de komende WTO-ronde een 'ontwikkelingsmag dan een feit zijn, dit betekent nog 
niet dat we deze globalisering de vrije loop mogen laten. Uit wel
begrepen eigenbelang, omdat Nederland als handelsnatie baat 
heeft bij het mondiaal wegnemen van handelsbelemmeringen en 
marktimperfecties. Maar ook omdat ik van mening ben dat een 
verdere versterking van de positie van ontwikkelingslanden in 
het wereldhandelsstelsel hun een uitweg moet bieden uit armoe
de en misère. De WTO-afspraken zijn hierbij een belangrijk hulp
middel. Want de internationale handel is géén zero-sum-game met 

winnaars tegenover verlie
zers. De voordelen van een 
verdergaande internationale 
arbeidsverdeling kunnen in 
beginsel alle deelnemers, rijk 
en arm, ten goede komen. 
Dat neemt niet weg dat in de 
afgelopen periode veel men
sen, vooral in de armste ont
wikkelingslanden, niet ofnau
welijks de vruchten van de 
globalisering hebben geplukt. 
Mike Moore, directeur-gene
raal van WTO, zei daarover 

aan de vooravond van Qatar: "Their desperate situation is not the 
result of too much trade, but of too little - insuflicient market 
access for their products, poor incentives to trade diversification, 
and too many impediments to creating export-competitive indus
tries and sectors." 

Ontwikkeüll.gsronde 

Uit studies blijkt dat ontwikkelingslanden die hun grenzen voor 
handel openen veel sneller groeien dan andere - dat is het verschil 
tussen Noord- en Zuid-Korea, tussen Birma en Maleisië. En die 
groei is het beste medicijn tegen armoede. De Wereldbank heeft 
uitgerekend dat het lanceren van een nieuwe handelsronde er in 
2015 voor kan zorgen dat 320 miljoen mensen in ontwikkelings-
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ronde' te maken. Wat dit betreft is Doha aan veel wensen tege
moet gekomen. Het is belangrijk dat arme landen voortaan 
betaalbare toegang krijgen tot medicijnen tegen HIV/aids, mala
ria en tuberculose zonder aantasting van het Verdrag op handels
gerelateerde intellectuele eigendomsrechten (TRIP's). Bovendien 
zijn we de ontwikkelingslanden tegemoet gekomen bij hun pro
blemen met de implementatie van afspraken uit eerdere handels
rondes. Al hadden EU en VS met name op textielgebied meer tege-
moet kunnen komen. 

Antiglobalisten 

Het zal duidelijk zijn dat ik de kritiek van de antiglobalisten op 
organisaties als de WTO niet deel. De bezwaren tegen de scheve 
verhoudingen in de wereld zijn gerechtvaardigd. Maar die ver
houdingen kunnen alleen worden rechtgetrokken door meer eco
nomische groei in ontwikkelingslanden, en die kan alleen worden 
bereikt met méér globalisering, zeker niet minder. Dit is de zoge
naamde paradox van het antiglobalisme, zoals de Belgische pre
mier Guy Verhofstadt zo treffend verwoordde. 
Juist dankzij de WTO bestaat er geen wetteloze wereldhandel en 
krijgen arme landen rugdekking. Zo kunnen discriminerende 
maatregelen van rijke landen met succes worden aangevochten. 
En dat gebeurt ook. Een wereldwijde stabiele en duurzame eco
nomische groei, die bijdraagt aan een evenwichtiger inkomens
verdeling tussen en binnen staten, is zonder de ordening van 
internationale instituties als WTO niet te bereiken. Die instituties 
kunnen verder verbeteren met meer transparantie en een effi
ciëntere besluitvorming. Want kritiek op de bestaande internatio
nale ordening is zeker mogelijk, maar die vraagt eerder om ver
sterking van deze internationale instellingen en niet om hun 
afschaffing, zoals sommigen bepleiten. 
Het gaat mij dus niet om de vraag bfwe voort moeten gaan op het 
pad van de globalisering, maar om de vraag hoe iedereen, en met 
name de armen, kunnen genieten van de voordelen van de globa
lisering zonder de nadelen te ondervinden. Dat is de uitdaging! En 
deze handschoen hebben 142 landen in Doha opgepakt. Dat is 
zonder meer een doorbraak die grote mogelijkheden biedt .• 
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