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H oewel de herijkingsnota al is 
voltooid, zou ik alsnog enkele 
suggesties voor een heroriën-

Mede door de herijking van 
het Buitenland Beleid vormt 

sprake van beter functionerende institu
ties en een beter economisch beleid. Het 
feit dat de meeste Nederlandse hulp naar 
de laatstgenoemde categorie landen gaat, 
betekent dus dat de kans op misluk
kingen per definitie groot is. Dit wil na
tuurlijk niet zeggen dat de effectiviteit 
van de hulp geen punt van discussie mag 
zijn, maar dat het belang ervan ook weer 
niet moet worden overdreven. In dat ge
val zouden we al onze hulp beter aan 
D.uitsland en Japan kunnen geven: effec
tiviteit gegarandeerd. 

tatie van het Nederlandse ontwikkelings
hulp- of samenwerkingsbeleid willen doèn. 
Twee persoonlijke opvattingen over doel 
en nut van de hulp staan daarbij centraal. 
Ten eerste dient ontwikkelingshulp vooral 
te worden gegeven ten behoeve van ar
moedebestrijding in de ontvangende lan
den. De achterliggende opvatting is dat 
het onacceptabel is dat een groot gedeelte 
van de huidige wereldbevolking nog in 
middeleeuwse omstandigheden van hon
ger, ondervoeding, en onwetendheid leeft, 
terwijl dat gegeven de huidige stand van 
de wereldeconomie en de wetenschap niet 
nodig is. 

ontwikkelingshulp in het 
algemeen, en het Nederlandse 
ontwikkelingshulpbeleid in het 
bijzonder, weer een populair 

onderwerp van discussie. ' 
Ontwikkelingseconoom 

Van Steveninck geeft zijn 
visie op de problematiek 
en zet enkele lijnen voor 

Om te bepalen of hulp effectief is, is een 
duidelijke definitie van effectiviteit uiter
aard een eerste vereiste. Effectiviteit 
wordt hier gedefinieerd als de mate waar
in hulp er (op lange termijn) in slaagt de 
armoede terug te dringen (2). Hieruit 

de langere termijn uit. 

.'---------------------------. 
Ten tweede ben ik niet erg overtuigd van 
de welwillendheid van bestuurders van 
arme landen om een actieve bijdrage te leveren aan de armoede
bestrijding in eigen land, of dat nu geldt voor de besteding van 
hulpgelden of van lokale middelen. Het grootste deel van. de pro
blematiek van de Derde Wereld is het gevolg van ondeugdelijk 
economisch beleid in de landen zelf. Het probleem is echter dat de 
mensen die deze problemen veroorzaken niet dezelfden zijn als zij 
die er onder lijden. 

Effectiviteit 

Wat vaak in discussies over effectiviteit van ontwikkelingshulp 
over het hoofd wordt gezien, is dat er een principiële tweedeling 
bestaat tussen landen waar hulp goed werkt en landen waar hulp 
hard nodig is (1). In de landen van de eerstgenoemde categorie is 

Thijs de Ruyter van Stevenick is onttvikkelingseconoom, en hoopt biline,," 
kort te promoverelI a{m de Economische F{tculteit van de EmsmIts 
Universiteit. Hij is tevens lid van de werkgroep Buitenland van D66. 
(1) Voor een recente gezaghebbende studie over de effectiviteit van ontwik
kelingshulp in het algemeen, zie Robert Cassen, Does Aid Work?, Reportto 
an lntergovemmental Task Force, OxfordlClarendon Press, 1994. 

volgt dat hulp alleen effectief kan zijn als 
zowel donor als ontvanger het als een instrument tot armoedebe
strijding zien. In de praktijk is dit echter lang niet altijd het 
geval. Een groot gedeelte van hulpgelden is en wordt verspild als 
gevolg van oneigenlijke donormotieven. Een ander, misschien nog 
wel groter, gedeelte door oneigenlijke ontvangermotieven. 
Een belangrijk voorbeeld van hulp die wèl veel effect heeft gesor
teerd, wordt gevormd door de ervaringen met Oost Aziatische 
landen als Taiwan, Zuid Korea, en Japan. Deze drie landen ont
vingen na de Tweede Wereldoorlog in ruime mate ontwikkelings
hulp van de VS. Bovendien had de donor in alle gevallen een ste
vige vinger in de pap wat betreft het binnenlands economisch be
leid, hetgeen met name tot uitdrukking kwam in het gelijker 
maken van de inkomensverdeling. Hierdoor kon later de export
promotiestrategie, die uiteindelijk tot de fenomenale successen 

(2) Ollder effectiviteit versta ik dlts niet de nwte waarin bijvoorbeeld het 
communisme wordt temggedrongell of de winsten in exporterende bedrijven 
stijgen, hoe prijzenswaardig deze doelen op zich vanuit andere doelste/ü,," 
gen ook mogen zijn. 
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van de jaren '70 en '80 heeft geleid, in werking worden gesteld 
(3). Uit de ervaringen met TaiwanJKoreaiJapan kunnen een 
paar belangrijke lessen worden getrokken. Ten eerste: hulp' al
léén werkt niet, het gevoerde beleid moet ook goed zijn (of door 
de hulp verbeterd worden), Ten tweede: de effecten van hulp 
kunnen lange tijd op zich laten wachten. Met name investerin
gen in infrastructuur en menselijk kapitaal zullen vaak pas dec
cenia later hun vruchten afwerpen. Tenslotte en ten derde: hulp 
is extra effectief indien de donor veel 'leverage' (macht) over de 
ontvanger heeft èn deze op de juiste manier aanwendt. 

Donor- en ontvangermotieven 

-donormotieuen 

Donoren bieden, naast de bestrijding van armoede om humani
taire redenen, op basis van nog drie andere motieven hulp. 
Ten eerste 'binden' veel landen hun hulp aan de 
verplichting deze te besteden in het land van her
komst. Het steunen van bepaalde binnenlandse 
bedrijven of bedrijfstakken wordt dan als neven
motief opgevoerd. Het effect is echter dat de ont
vangers niet meer naar de goedkoopste aanbieder 
kunnen gaan, zodat een gegeven nominaal bedrag 
aan hulp resulteert in een kleiner reëel bedrag. 
Ook het op deze manier steunen van bedrijven is 
niet erg efficiënt: directe subsidies of overheidsbe
stedingen zouden vermoedelijk meer effect sorte
ren. Ten tweede werd, vooral tijdens de Koude 
Oorlog, veel hulp gegeven aan 'strategische' bond
genoten. Vrijwel alle Sovjet-hulp ging bijvoorbeeld 
naar drie landen: Cuba, Vietnam, en Mongolië. Vanuit de Ver
enigde Staten ging het gros, zij het in minder extreme mate, 
naar Israël, Egypte, en Pakistan. Het is duidelijk dat bijvoor
beeld in het geval van Zaïre de op oneigenlijke gronden gegeven 
hulp een regime in stand heeft gehouden, dat het land vrijwel te 
gronde heeft gericht. Gelukkig is de Koude Oorlog voorbij en 
daarmee ook de voornaamste bestaansreden van dit hulpmotief. 
Tenslotte geven donorlanden hulp op basis van historische ban
den (voormalige koloniën) of geografische verwantschap: Japan 
aan Azië, de VS aan Latijns Amerika, Europa aan Afrika en 
Oost Europa. Zolang dit gerechtvaardigd wordt door betere ken
nis van de problemen van de ontvangende landen kan men daar 
in principe geen bezwaar tegen maken. 

-ontuangermotieuen 

Ontvangerlanden hebben voor de hun ter beschikking staande 
middelen (eigen financiën of hulpgelden) naast armoedebestrij
ding nog drie andere 'doelstellingen'. De eerste is zelfverrijking: 
Mobutu in Zaïre, de familie Duvalier in Haïti, en Marcos in de 
Filippijnen zijn de bekendste en meest extreme - maar zeker 
niet de enige - voorbeelden.In de tweede plaats is continuering 
van de eigen machtspositie een zeer belangrijke, en dikwijls on
derschatte, doelstelling van veel Derde Wereldregeringen. Nogal 

(3) Voor Illeer over het succes van de Oostaziatische landen (Hang Kong, 
Indonesië, Japan, Maleisië, Singapore, Taiwan, Thailand, en Zuid Korea), 
zie de Wereldbankstudie The East Asian Miracle, Washington, DC, 1993. 

wat regeringen in ontwikkelingslanden zijn afhankelijk van po
litieke steun uit stedelijke gebieden omdat de inwoners aldaar 
beter georganiseerd en dus mondiger zijn. Het gaat hierbij voor
alom consumenten van agrarische produkten en (in vakbonden) 
georganiseerde arbeiders. Zij profiteren vaak van politieke steun 
in de vorm van lage voedselprijzen en strenge ontslagbepalin
gen. De verliezers zijn dan met name arbeiders in de informele 
sector (die moeilijker legaal aan het werk komen) en boeren (die 
lagere prijzen voor hun produkten ontvangen). Zij hebben met 
elkaar gemeen dat ze zich moeilijk kunnen organiseren, en dus 
niet via stakingen politieke druk kunnen uitoefenen. Dit ver
schijnsel staat ook wel bekend als de 'urban bias', de structurele 
achterstelling van het platteland ten opzichte van de stad, die 
dus soms indirect door ontwikkelingshulp kan worden versterkt. 
Een laatste doelstelling is gebiedsuitbreiding (of het voorkómen 
van afscheidingen). Vooral in Afrika heeft de koloniale erfenis 
staten met zeer veel verschillende volkeren binnen de eigen 

landsgrenzen opgeleverd. Het bijeen houden van 
deze staten heeft zeer hoge kosten met zich mee 
gebracht, zowel als gevolg van hoge militaire uit
gaven als van in burgeroorlogen verwoeste pro
duktiecapaciteit. 

Als ontvangerlanden meer geïnteresseerd zijn in 
bovengenoemde motieven dan in armoedebestrij
ding, dan zullen ze in veel gevallen belang hech
ten aan een sterk leger. Hoge militaire uitgaven 
zijn dus een indicatie dat zijn dat armoedebestrij
ding een minder belangrijke politieke doelstelling 
wordt gevonden. 

- uoorwaarden en fungibiliteit 

Een regelmatig terugkerende vraag in het hulpdebat is in hoe
verre een donor zich kan bemoeien met het binnenlandse beleid 
van een ontvanger. Mogen er eisen worden gesteld aan het eco
nomisch beleid en aan de besteding van de hulpgelden? Ik ben 
geneigd deze vraag bevestigend ,te beantwoorden, met de kantte
kening dat er grote praktische bezwaren zijn. 
Tot in de jaren '80 dacht men dat, indien een donor wilde dat 
hulpgelden op een bepaalde manier werden besteed, projecthulp 
de geëigende methode was. Tegenwoordig weten we dat deze 
methode door het optreden van 'fungibiliteit' in de praktijk niet 
werkt. Fungibiliteit ontstaat wanneer de donor het hulpgeld 
voor project X heeft bestemd, maar de ontvanger er in slaagt 
door verschuivingen binnen het eigen budget de hulp te gebrui
ken om project Y te financieren. Het klassieke voorbeeld is de si
tuatie waarin een ontwikkelingsland aan haar donor geld vroeg 
voor een nieuw operagebouw. De donor weigerde dit, waarop het 
land vervolgens geld vroeg voor de bouw van een plattelandszie
kenhuis. Daar de donor dit wèl-een zinnig doel achtte, werd het 
gevraagde bedrag overgemaakt. Uiteindelijk werden het zieken
huis èn de opera gebouwd. 
Men moet zich voorstellen dat de ontvanger een prioriteitenlijst 
heeft waarop al zijn wensen in afdalende volgorde genoteerd 
staan. 
Een deel kan uit eigen middelen worden bekostigd, voor de rest 
zal een beroep op donoren moeten worden gedaan. Zelfs in het 
gunstige geval dat bovenaan de lijst de meest nuttige projecten 
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Een zelfvoorzienende sarrumleving in Afrika 

(zoals het ziekenhuis) staan en pas daarna de prestigeprojecten 
komen, dan nog financiert de donor in de marge deels ook de pro
jecten in de laatstgenoemde categorie. De enige manier waarop 
dit kan worden voorkomen, is dat de donor de precieze lijst van 
de ontvanger kent, nagaat of de nuttige projecten bovenaan 
staan, zo ja of deze geheel uit eigen middelen betaald kunnen 
worden, en pas als dat niet het geval is, overgaat tot het geven 
van hulp. Het moge duidelijk zijn dat dit in de praktijk niet vaak 
voorkomt. 
Een andere mogelijkheid die de donor tot zijn beschikking heeft, 
is het selecteren van ontvangerlanden waarin hij het vertrouwen 
heeft dat de wensen van de lokale machthebbers min of meer spo
ren met zijn eigen ideeën. Overigens staat het voorwaarden stel
len door een donor geheel los van het feit dat lokale expertise zo
veel mogelijk, meer dan nu het geval is, benut moet worden. Dat 
heeft namelijk drie belangrijke voordelen: Lokale experts zijn 
meestal goedkoper dan Westerse ex-patriates, zij zijn bovendien 
beter op de hoogte van de lokale problematiek, en tenslotte zijn 
de totale multiplier-effecten van de hulp groter (ex-patriates be
steden een veel kleiner deel van hun salaris in het ontwikkelings
land zelf). 

(4) Herijking buitenlands beleid: een veranderde ontwikkelingssamenwer
king in een veranderde wereld, advies nr. 105, Nationale Adviesraad voor 
Ontwikkelingssam.enukrking, Den Haag, 7 juni'1995. 

Minder concentratielanden 

In en recent NAR-rapport4, wordt gesteld dat het aantal landen 
waaraan Nederland hulp verleent terug zal moeten worden ge
bracht naar tien. Ik deel deze opvatting volledig: concentratie op 
slechts een beperkt aantal ontvangerlanden heeft meerdere voor
delen. 
Ten eerste kan dan per land een grote(re) deskundigheid worden 
opgebouwd. Het ambtenarenapparaat van het Directoraat Gene
raal van Internationale Samenwerking, DGIS (het de facto Mini
sterie van Ontwikkelingssamenwerking), moet zich nu concentre
ren op ruim 50 landen. Een reductie tot 10 betekent dat 3 á 4 
keer zo veel mensen per land kunnen worden ingezet (een niet
concentratieland kan nog wel hulp krijgen, maar minder en al
leen in meer uitzonderlijke omstandigheden). Inmiddels is geble
ken dat de Minister van Ontwikkelingssamenwerking de sugges
ties van de NAR heeft genegeerd (5).Kennelijk is de aanwezigheid 
van Nederland in zoveel mogelijk landen belangrijker dan het ef
ficiënter maken van de Nederlandse hulp.In de tweede plaats 
heeft Nederland, bij een gelijkblijvende hulpbegroting, per land 
dan meer te besteden. Indien we voorwaarden aan de hulp willen 
verbinden, dan hebben we ook een groter leverage: dit punt wijst 

(5) In het nieuwste document VUil DGIS, 'Hulp in uitvoering
Ontwikkelillgssnmenwerking en de herijking van het Buitenlandse beleid' 
wordt (h.et ndvies vnn) het NAR-mpport niet eenmanl genoemd. 
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ook in de richting van een voorkeur voor kleine landen als part
ners. Het is duidelijk dat bij de ruzie met Indonesië het feit dat de 
Nederlandse bijdrage slechts een klein percentage van de totale 
Indonesische hulp uitmaakte, een belangrijke rol heeft gespeeld 
bij de opstelling van de Indonesische regering jegens Nederland. 
De kerngedachte is hier dat het stellen van voorwaarden per pro
ject of programma door het bestaan van fungibiliteit zeer moeilijk 
te realiseren is, en dat het daarom beter is om landen te selecte
ren waarvan we met een redelijke kans kunnen verwachten dat 
de ontvangen gelden (relatief) goed besteed zullen worden. 
Ten derde kan Nederland een scherpere selectie maken van mo
gelijke ontvangerlanden. De vraag naar Nederlandse ontwikke
lingsgelden ligt structureel hoger dan het aanbod. Dit betekent 
dat als een land duidelijk 'misbruik' maakt van Nederlandse 
hulpgelden, het zich moet realiseren dat het de hulp weer kan 
kwijtraken, omdat er nog genoeg andere potentiële ontvangerlan
den zijn. 
Een laatste punt van overweging is dat concentratie op een ge
ring aantal landen de mogelijkheid opent tot het verminderen 
van donorspreiding. Het onderhouden van contacten met meerde
re donoren is vooral voor kleinere ontvangerlanden een zware ad
ministratieve last. Zij hebben vaak de beschikking over slechts 
een gering aantal bekwame ambtenaren en hoe meer tijd deze 
kwijt zijn aan donorcoördinatie, des te minder tijd hebben zij voor 
het maken van goed binnenlands beleid. 

Selectiecriteria en bestedingsmogelijkheden 

De landen die deel uit zouden kunnen maken van de - verkleinde 
- groep van Nederlandse hulpontvangers zouden op grond van 
één of (liefst) meerdere van de volgende criteria kunnen worden 
geselecteerd: 

-lage of dalende militaire uitgaven 

Zoals eerder opgemerkt wordt in de meeste ontwikkelingslanden 
het leger vaker ingezet tegen binnenlandse dan tegen buitenland
se vijanden. Vooral sinds het einde van de Koude Oor-log zijn de 
meeste oorlogen in de Derde Wereld burgeroorlogen en geen oor
logen tussen landen. Er bestaat inmiddels een grote consensus 
over het feit dat het netto-effect van militaire uitgaven op de eco
nomische ontwikkeling negatief is. 
Er zijn echter enkele praktische problemen bij de toepassing van 
dit criterium. Zo zijn de militaire statistieken nog minder be
trouwbaar dan normale statistieken. Verder lijken er belangrijke 
schaalvoordelen te bestaan in de defensiesector, oftewel, grote 
landen kunnen met relatief minder geld evenveel defensie 'ko
pen'. Geografische overwegingen spelen soms een belangrijke rol: 
de lengte en het soort van grenzen bepalen voor een deel de beno

. digde hoeveelheid defensie. Tenslotte maakt uit in welke regio 
een land ligt: in het Midden Oosten lijkt een gegeven niveau van 
militaire uitgaven minder snel afdoende dan in Zuid Amerika. 
Deze kanttekeningen maken het lastiger om bij een bepaald land 
te bepalen of de militaire uitgaven te hoog zijn. Zo kan men er
voor kiezen de beoordeling op het verloop in de tijd te baseren; 
waarbij men kan vragen om een verantwoording van een langdu
rige stijging (bijvoorbeeld door een externe oorlogsdreiging). 
Mochten militillre uitgaven inderdaad een belangrijker ijkpunt 

worden, dan zou dat bijvoorbeeld consequenties kunnen hebben 
voor landen als Pakistan en India. 

-actieve bevolkingspolitiek 

De bevolkingsproblematiek vormt een buitengewoon ingewikkeld 
onderwerp, maar de kern van het probleem is dat de bevolkings
groei het hoogst is in die landen die de gevolgen feitelijk het 
slechtst kunnen dragen. Het gaat hier vooral om delen van Afrika 
ten zuiden van de Sahara. In de meeste van de landen daar zou 
een daling van de bevolkingsgroei leiden tot hogere economische 
groei, minder werkloosheid, een beter functionerende gezond
heidszorg- en onderwijssector, en eliln verminderde druk op de mi
lieugebruiksruimte. Het beschikbaar stellen van extra middelen . 
voor het laten afnemen van bevolkingsgroei (uiteraard alleen 
daar waar aan deze middelen een gebrek bestaat) heeft dan een 
zeer hoog sociaal en economisch rendement. In de praktijk beÜl
kent dit dat voor landen met een te hoge bevolkingsgroei een"ac
tief bevolkingsbeleid een positief, en het gebrek daaraan een ne
gatief, punt van overweging zou kunnen vormen. 
Een bijkomend facet van het helpen terugdringen van de bevol
kingsgroei in de Derde Wereld is, dat dit op langere termijn ook 
noodzakelijk zal zijn vanuit een mondiale milieu-doelstelling en 
dat het daarmee tevens direct van aantoonbaar belang is voor het 
leefklimaat in de rijke landen zelf. 

- schuldvermindering 

Het kwijtschelden van (een gedeelte van) buitenlandse schuld 
kan in bepaalde gevallen een nuttige vorm van ontwikkelings
hulp zijn. De voordelen hiervan kunnen zowel een direct (vermin
dering van jaarlijkse rente- en aflossingsverplichtingen) als een 
indirect (betere toegang tot buitenlandse kapitaalmarkten) ka
rakter hebben. Bijvoorbeeld het opkopen en kwijtschelden van 
een schuld van $ 100 mln. komt overeen met een project met een 
gegarandeerde jaarlijkse opbrengst in dollars van de wereld
marktrente maal $ 100 mln. Bovendien is deze opbrengst anticy
clisch: wanneer de rente hoog is, wordt ook de opbrengst hoger. 
Een belangrijke kanttekening is wel dat van kwijtschelding geen 
'verkeerde' prikkels mogen uitgaan: slecht gedrag moet niet wor
den aangemoedigd. Veel landen hebben hun hoge schulden te 
danken aan een vroegere periode van wanbeleid en een aantal 
van hen heeft pijnlijke aanpassingsprocessen doorlopen om weer 
een normale relatie met hun crediteuren te bereiken. Als zij nu 
zien dat landen, die deze aanpassing voor zich uit hebben gescho
ven, hun schulden geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden krijgen, 
dan zou dit eventueel toekomstig aanpassingsbeleid ontmoedi
gen. Een mogelijk selectiecriterium zou hierbij een verandering 

. van regime (of regering) kunnen zijn. In veel landen treft de he
dendaagse (democratische) machthebbers geen blaam voor de lo
pende buitenlandse schuld, aangezien deze meestal werd opge
bouwd tijdens en door vroegere (militaire) regimes. Schuld
kwijtschelding stelt zo'n land in staat om weer met een schone lei 
te beginnen, onder de voorwaarde dat de huidige regering een ge
loofwaardig economisch beleid zal voeren. Landen als Oeganda, 
Ethiopië, en Eritrea lijken goed in deze categorie te passen. De de 
facto schuldenbetalingen van veel Afrikaanse landen, overigens; 
bestaan vooral uit betalingen aan internationale financiële instel-



lingen (IFIs), zoals de Wereldbank en het IMF. Hoewel bilaterale 
schulden getalsmatig groter zijn, gaan multilaterale schulden 
voor ('senior debt'). Kwijtschelding van bilaterale schulden ver
laagt wel de totale schuld, maar aangezien deze toch niet in zijn 
geheel zal worden afbetaald, is dat niet zo relevant. De schulden
dienst (het bedrag aan aflossingen en rentebetalingen) verandert 
hierdoor nauwelijks. Druk uitoefenen op de IFI's om ook mul
tilaterale ~chulden kwijt te schelden, of het additioneel ter be
schikking stellen van gelden hiervoor, zijn minstens zp belang-

ook I l 
nJ . . 

- het milieu 
. V • 

Er bestaat een belangrijk onderscheid tussen grensoverschrijden
de en niet-grensoverschrijdende vervuiling. In het eerste geval 
gaat het om vonnen van vervuiling waarvan de lokale bevolking 
de meeste problemen ondervindt. In het tweede geval om gevol
gen van vervuiling zoals het versterkte broeikaseffect . . 
Met betrekking tot niet-grensoverschrijdende vervuiling geldt 
zeer sterk dat een schoon milieu een zogeheten luxe goed is: de 
vraag er naar neemt toe naarmate het inkomen 
stijgt. Dit betekent dat als in arme landen een keu
ze moet worden gemaakt tussen een hoge economi
sche groei en weinig (lokale) vervuiling, dikwijls de 
eerste de voorkeur krijgt. In rijke landen ligt dit 
steeds vaker andersom. Donoren moeten dus niet 
de fout maken om op basis van hun eigen voorkeu
ren te bepalen hoeveel vervuiling een ontvanger
land mag accepteren. 
Voor grensoverschrijdende vervuiling daarentegen 
geldt dat de veroorzaker er vaak nauwelijks last 
van heeft. Voorlopig geldt nog dat de meerderheid 
van de C02-uitstoot (belangrijke veroorzaker van 
het versterkte broeikaseffect) in de rijke landen 
plaatsvindt. Het aandeel van de Derde Wereld
landen, met name van China en India, zal echter 
de komende decennia als gevolg van een combinatie 
van bevolkingsgroei en economische ontwikkeling 
sterk toenemen. Als donoren prijs stellen op minder 
grensoverschrijdende vervuiling, dan zullen zij ont
vangerlanden daarvoor moeten compenseren. 
De overdracht van milieutechnologie - hetzij deels , 
gesubsidieerd, hetzij geheel gratis - is in beide ge
vallen een betere vonn van ontwikkelingshulp dan 
het toetsen van projecten op de invloed die zij kun
nen hebben op het milieu in het ontvangerland. 

-good governance 

Het principe van 'good govemance' verwijst naar 
een nieuwe rol voor de publieke sector in het ont
wikkelingsproces. Overheden moeten zich minder 
met de directe produktie van goederen en diensten 
gaan bezighouden en meer.·met activiteiten die de 
partIculiere sector met kan of wil uitvoeren. Hierbij 
moet men denken aan bemoeienis met en zorg dra
gen voor terreinen als OIlderwijs, gezondheidszorg, 
infrastructuur, en macro-economisch beleid. Het is 
ook belangrijk dat de' overheid niet wordt gebruikt 

als 'directe oplossing' van het werkgelegenheidsprobleem. Het 
scheppen van een ovennaat aan arbeidsplaatsen binnen de pu
blieke sector heeft in veel landen geresulteerd in een slecht func
tionerende overheid die een rem op de economische ontwikkeling 
zette. 
Hulp zal effectiever zijn in landen die bestuurd worden op basis 
van 'good govemance'. Het misschien wel belangrijkste basisin
grediënt ervoor, een competente en welwillende overheid, ont
breekt echter in veel landen. Een belangrijk nadeel van de mees
te Afrikaanse landen in dit opzicht is dat ze relatief klein zijn. 
Kleine landen hebben een schaalnadeel op het gebied van het 
werven van bekwame bestuurders. Hulp kan bij institution buil
ding een belangrijke rol spelen en zo het beleid en bestuur verbe
teren. De nadruk dient hierbij vooral te liggen op onderwijs aan 

~ de inwoners van de partnerlanden. Onderwijs aan bestuurders in 
spe zorgt voor een directe aanzet tot een beter functionerend 
overheidsapparaat. Bovendien zorgt goed primair onderwijs er 
voor dat de bewoners van een slecht bestuurd land, niet alleen 
produktiever worden (en daarmee rijker), maar zich ook beter te 
weer kunnen stellen tegen onbekwame leiders. 

De jonge generatk in Afrika 
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Oost Europa als ontwikkelingsgebied 

Hoewel de meeste landen in Oost Europa inmiddels erkende ont
wikkelingslanden zijn, komen zij m.i. niet in aanmerking voor de 
status van toekomstig partnerland. Het gaat om midden-inko
menslanden (met uitzondering van Albanië en Macedonië) die 
aanzienlijk rijker zijn dan onze huidige partnerlanden. 
Armoedebestrijding is in Oost Europa veel minder noodzakelij,k 
dan in Afrika en voor hun investeringsbehoeften kunnen deze lan
den zich tot de kapitaalmarkt wenden. 
De motivatie om deze landen te steunen lijkt op andere dan de 
traditionele gedachtengronden te berusten. Anders dan de 'echte' 
ontwikkelingslanden vormen zij een directe bedreiging voor West 
Europa, met name in de gedaante van grote en onbeheersbare mi
grantenstromen en grote milieurampen. Hoewel deze bedreigin
gen niet moeten worden overdreven, is het belangrijkste motief 
voor Westerse hulpverschaffing aan Oost Europa toch voorname
lijk Westers eigenbelang. Dit houdt voor Nederland in dat hulp 
niet door BZ/DGIS hoeft te worden gefinancierd, maar bijvoor
beeld door EZ of Defensie. 
Het moge verder duidelijk zijn dat het openstellen vaD. de 
Westeuropese markten - met name die 

de Europese markt hebben. De weerstand van diverse (Westerse) 
belangengroeperingen zal bovendien waarschijnlijk groot zijn. 
Echter, marktopening en het geven van hulp hoeven ·elkaar hele
maal niet uit te sluiten: 'trade and aid'. Hetzelfde geldt voor het 
creëren van hoge economische groei; hierdoor neemt de vraag naar 
e~porten uit Derde Wereldlanden toe en daarmee de mogelijkhe-

, dèi hun eigen groei te verhogen. 
JIet argument voor lagere overheidstekorten in OESO-landen, 
tenslotte, is dat hoge overheidstekorten in de rijke landen in een 
relatief grote vraag naar .fapitaal op de internationale financiële 
markten resulteren. Hierdoor stijgt de wereldmarktrente en daar
me'e de kosten van rentebetalingen (en eventuele nieuwe lenin-
gen) voor schuldenlanden. , 
Thans bestaat een grote mate van consensus over de stelling dat 
slecht bestuur en te lage nationale scholingsgraden de belangrijk
ste oorzaken van onderontwikkeling vormen. Wanneer hulp op 
precies deze factoren wordt gericht, kan het een fundamentele bij
drage leveren aan armoedebestrijding. De vaak gehoorde opmer
king dat hulpstromen momenteel in het niet zinken bij de particu
liere kapitaalstromen, gaat voorbij aan het feit dat de armste lan
den nauwelijks toegang hebben tot de internationale kapitaal-

markten. Voor deze landen blijft hulp 
een kwestie van overleven. voor landbouwprodukten - hier veel meer 

zoden aan de dijk zou zetten dan welke 
vorm van hulp dan ook. In tegenstelling 
tot veel traditionele ontwikkelingslanden 

Trade not aid Hulp zal v09rnamelijk moeten worden 
gemotiveerd door de bereidheid ande-
ren die het veel slechter hebben te 

beschikken deze landen over concurre-
rende exportprodukten, niet in de laatste 
plaats door de lagere transportkosten. 
Hulp geven aan Oost Europa en tegelijk-

Trade and aid 
helpen. In de meeste gevallen zal de 
gever er zelf weinig aan hebben. Hulp 
zal vermoedelijk dan ook niet veel bij-

ertijd de grenzen gesloten houden, is dus 
zinloos. Bovendien, als we onze markten toch openen, dan zinkt de 
hulp die we zouden kunnen geven bij de positieve effecten hiervan 
geheel in het niet. 

Conclusies 

In het bovenstaande heb ik een aantal suggesties gedaan teneinde 
op lange termijn de structurele effectiviteit van de Nederlandse 
ontwikkelingshulp te vergroten. Hiernaast wil ik nog drie manie
ren noemen waarop de Westerse landen de Derde Wereld kunnen 
helpen met vormen van beleid die hun eigen economische groei be
vorderen, hun eigen overheidstekorten laag houden en open han
delsrelaties bevorderen. 
Het oudste en bekendste argument is 'trade-not aid'. Toegang tot 
de Westerse markten levert de Derde Wereld als geheel veel meer 
op dan hulp. Een aantal Derde Wereldlanden, met name in Sub
Sahara Afrika, zal hier zeker op korte termijn niet veel aan heb
ben. De tegenstanders van hulp hebben meerder malen gewezen 
op het negatieve verband tussen ontvangen hulp en economische 
groei in de Derde Wereld Het is in dit licht opmerkelijk dat nie
mand heeft gewezen op de slechte economische prestaties van 
Lome-landen (voormalige koloniën in Afrika, het Caraïbisch ge
bied en de Stille Oceaan) die immers een relatief grote toegang tot 

dragen aan een vermindering van mi
grantenstromen. De grote verschillen in 

loonniveau's zullen alleen bij zeer hoge groei in de arme landen 
snel genoeg slinken om migratie minder aantrekkelijk te maken. 
In Nederland heeft het VNO zich meerdere malen uitgesproken 
ten faveure van verplichtingen voor hulp-ontvangers de door hen 
ontvangen gelden in Nederland te besteden. Deze verplichting is 
niet zo rationeel als ze misschien lijkt: als Nederlandse onder
nemingen graag willen verdienen aan de hulp, dan zullen ze goed
kope en kwalitatief goede produkten moeten maken. Binding van 
hulp is noch rechtvaardig (want het neemt een deel van de hulp 
weer terug) noch efficiënt (want het stimuleert het Nederlandse 
bedrijfsleven niet tot concurrerender produceren): het is alleen 
verdedigbaar als het tot een aanwijsbaar groter maatschappelijk 
draagvlak voor ontwikkelingshulp leidt. En zelfs in dat geval zou 
het nuttig zijn als zou kunnen worden aangegeven in hoeverre de 
binding de effectiviteit van het hulpbedrag vermindert. 

In het algemeen ben ik van mening dat we niet te ambitieus moe
ten zijn in onze doelstellingen. Hulp zal geen e~el arrri land 'in 
korte tijd rijk maken. Veel factoren die de armoede in de Derd~ 
Wereld veroorzaken, liggen buiten bereik van zelfs de machtigste 
donoren. Aan de andere kant heeft de praktijk uitgewezen dat met 
de inzet van weinig middelen veel ellende kan worden voorko
men . • 
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