


waardigheid teruggewonnen, maar om een daadwerkelijke ver
betering van werkgelegenheid en inkomen voor brede lagen van 
de bevolking te verkrijgen moet ook de externe economische om
geving voor de ontwikkelingslanden vriendelijker worden. 
Terwijl de ontwikkelingslanden hun economieën in de jaren 
tachtig opengooiden, zijn de OECD-landen juist tot een sterker 
protectionisme overgegaan. Vooral de EG maakt in toenemende 
mate gebruik van niet-tarifaire belemmeringen op produkten uit 
ontwikkelingslanden, van teddy beertjes uit China tot staal uit 
Brazilië en televisietoestellen uit Korea. Een nieuw GATT- ak
koord biedt betere mogelijkheden om dergelijke praktijken aan 
banden te leggen en terug te dringen. 
Zo voorziet de Dunkel-tekst in aanscherping van de regels voor 
het gebruik van anti-dumping maatregelen. Die werden in de 
EG en de VS te pas en te onpas gebruikt tegen produkten uit 
Japan, de EFTA-landen en ontwikkelingslanden. Men stelde 
simpelweg dat er sprake was van dumping, opdat invoerbeper
kende maatregelen konden worden genomen. Recentelijk begin
nen ook ontwikkelingslanden als Mexico gebruik te maken van 
de anti- dumpingsclausule, met name tegen andere ontwikke
lingslanden. Misbruik zou nu door de nieuwe regels moeilijker 
worden. 
Zogenaamde 'grijze zone maatregelen', zoals de hand over hand 
toegenomen 'vrijwillige' export beperkingen (VERs), worden ver
boden. Daarentegen wordt het gebruik van de ontsnapping
clausule - die landen toestaat om de invoer te belemmeren als er 
sprake is van een snelle invoerstijging, waardoor schade wordt 
toegebracht aan de eigen industrie - in zekere zin vergemakke
lijkt. Per saldo betekent het niettemin dat de controle binnen 
GATT toeneemt op oneigenlijk gebruik van vrijwaringsmaatre
gelen. 
Het nieuwe GATT-akkoord zal bovendien het gecontroleerd mul
tilateralisme versterken ten koste van een ongecontroleerd bi
lateralisme. Het betekent dat met name de spierballenpolitiek 
van de VS aan banden kan worden gelegd. In de jaren tachtig 
gingen de VS er steeds meer toe over om hen onwelgevallige 
handelspraktijken in andere landen met keiharde handelsmaat
regelen te bestrijden. Wie bijvoorbeeld zijn patentwetgeving niet 
aanpaste aan de VS-wensen kon rekenen op importbeperkingen 
voor textielprodukten op de Amerikaanse markt. Daartoe was 
speciale wetgeving in het leven geroepen (301 and super 301) die 
met name tegen ontwikkelingslanden werd ingezet. China, In
dia, Thailand en vele andere industrialiserende ontwikkelings
landen mochten kennismaken met dit fenomeen. 
Het huidige verzet van de VS tegen bepaald~ onderdelen van het 
concept-akkoord - zoals de instelling van een Multilaterale Han
dels Organisatie (MTO) om de GATT-akkoorden een sterker in
stitutioneel en juridisch kader te geven - komt voort uit de wens 
tot behoud van nationale souvereiniteit op handelsgebied. 
Hiernaast bieden bepaalde onderdelen van het GATT-akkoord 
nog concrete mogelijkheden op werk en inkomen voor miljoenen 
mensen in het Zuiden. Dat geldt zeker voor de beoogde afschaf
fing van het Multi Vezel-Akkoord. Volgens de Dunkel Draft Text 
zal de textiel- en kledinghandel over een periode van 10 jaar 
worden geïntegreerd in de GATT-regels. In stappen van 16, 17 
en 18% zal tot het jaar 2000 eerst 51% van de protectionistische 
importquota worden opgeheven en vervolgens de resterende 
49%. Problematisch aan het voorstel blijft dat de quota op echte 
'gevoelige' produkten pas in de laatste fase aan de orde komen. 

Bovendien biedt het concept-akkoord aan de rijke landen de mo
gelijkheid op speciale bescherming tijdens de overgangsfase, 
voor het geval ernstige schade aan de nationale kledingindustrie 
mocht ontstaan. Niettemin biedt het voorstel de ontwikkelings
landen, zowel als de Oost-Europese landen, eindelijk zicht op af
schaffing van discriminerende regels die hun handel al meer dan 
30 jaar belemmeren. Volgens berekeningen van UNCTAD zou de 
werkgelegenheid in de textiel en kledingsector in ontwikkelings
landen met 20 tot 45% kunnen toenemen. Schattingen over de 
toename in exportinkomsten variëren van enkele miljarden tot 
enkele tientallen miljarden dollars per jaar. En dat is niet ge
ring, vergeleken met bijvoorbeeld de 55 miljard dollar ontwikke
lingshulp die de OECD-landen jaarlijks ter beschikking stellen. 

Ook het landbouwakkoord kan als overwegend positief worden 
beoordeeld. Het is een eerste stap in vermindering van de protec
tionistische produktie en dumpingpraktijken van vooral de EG 
en de VS. Het structureel gebruik van exportsubsidies door de 
EG op granen, rijst, suiker, rundvlees, zuivel, et cetera is scha
delijk voor de ontwikkeling van de landbouwsector in het Zuiden 
(en Oosten). In haar werk met boerenorganisaties komt Novib 
regelmatig voorbeelden tegen van de schade die het EG-beleid in 
het Zuiden aanricht. Zo hebben boerenorganisaties in de Sahel
landen Mali en Burkina Faso verzocht aktie te ondernemen te
gen de dumping van Europees rundvlees in de West Afrikaanse 
kustlanden. Met exportsubsidies van ruim vier gulden per kilo 
verkopen Europese handelaren in Ivoorkust en Ghana grote hoe
veelheden laag gekwalificeerd rundvlees, tot schade van de vee
houders in de Sahel-regio die traditioneel hun vee verkopen in 
de grote steden aan de kust. 
Het landbouwakkoord stelt nu een bovengrens aan de hoeveel
heid EG-vlees die met subsidie mag worden afgezet (21% ver
mindering ten opzichte van 1986-90) en impliceert een vermin
dering van het subsidiebudget (36% minder ten opzichte van 
1986-90). Met dit akkoord zijn de Sahel-boeren nog niet van de 
oneerlijke concurrentie af, maar het is tenminste een eerste stap. 
Minder gunstig is het onderdeel van het concept-landbouwak
koord waar de beoogde vermindering van de bescherming zich 
ook uitstrekt tot de ontwikkelingslanden die nog bezig zijn hun 
eigen voedselvoorziening op poten te zetten. Weliswaar wordt 
ontwikkelingslanden meer tijd geboden en behoeven zij minder 
reducties door te voeren, maar dit blijft hun mogelijkheden be
lemmeren zich te beschermen tegen de ongunstige prijzen op de 
wereldmarkt. Beter zou het zijn geweest indien voor de land
bouwsector uitdrukkelijk onderscheid was gemaakt tussen land
bouwbescherming die leidt tot gesubsidieeerde uitvoer enerzijds, 
en anderzijds de landbouwbescherming die zelfvoorziening en 
voedselzekerheid beoogt te vergroten zonder dat sprake is van 
gesubsidieerde uitvoer. De eerste vorm zou drastisch moeten 
worden aangepakt, de tweede vorm, zeker in ontwikkelingslan
den, toegestaan. 

Eén onderdeel van het concept GATT-akkoord dat in ontwikke
lingslanden weinig enthousiasme oproept is het voorstel rond 
Intellectueel Eigendom (TRIPs: Trade Related Intellectual 
Property Rights). Van begin af aan was duidelijk dat het Zuiden 
hier veel te verliezen en weinig te winnen had. De industrielan
den wensten GATT niet all één te gebruiken als een instrument 
tegen de handel in namaakgoederen (zoals sofware en namaak-

-------------------------------------22------------------------------------
IDEE - MAART '93 

Ê 

t 
g 
r 

g 
d 
d 
1: 
d 
p 
C 
e 
n 
a 
1" 

C 
tI 
v 

n 

h 
d 
R 
d, 

gJ 

el 
la 
ir 
te 
10 
SE 

Ol 



:, 

e 

kleding uit enkele Zuid-Oost Aziatische landen). 
Aangezet door onder meer de Noord-Amerikaanse far
maceutische industrie gingen de OECD-landen de on
derhandelingen in met als doel een omvattend sys
teem door te voeren ter bescherming van intellectueel 
eigendom zoals patenten en copyrights op industriële 
produkten, ook als die slechts voor de lokale markt 
werden geproduceerd. Dit impliceert een uitbreiding 
ten opzichte van het GATT-mandaat, dat zich in prin
cipe beperkt tot produkten die internationaal verhan
deld worden. De nationale wetgeving in soIIlIIrige ont
wikkelingslanden staat nu nog toe dat de lokale in
dustrie produkten en produktieprocessen simpelweg 
kopieert. In sommige landen kan een buitenlandse on
derneming bij wet gedwongen worden om haar ex
clusieve patentrechten over te dragen aan andere pro
ducenten, indien het bedrijf het produkt binnen de 
landsgrenzen niet zelf in produktie wenst te nemen. 
Dergelijke 'compulsory licensing' was bijvoorbeeld in 
India gangbaar, waar de lokale farmaceutische indus
trie op grote schaal buitenlandse medicijnen voor de 
binnenlandse markt produceert. Voor het Zuiden is 
dit niet slechts een kwestie van 'piraterij'. Het was 
meer een manier om bij te blijven bij de ontwikkeling 
van westerse technologie, een manier om de veelge
roemde technologie-overdracht in de praktijk tot 
stand te brengen. 
Het concept-akkoord voorziet in een raamwerk dat 
grenzen oplegt aan het vrije gebruik van westerse 
technologie. Ontwikkelingslanden zullen hun wet
geving de komende 10 jaar volgens westers model 
moeten aanpassen en zullen miljoenen dollars moeten 
gaan betalen aan patenthouders in de industrielan
den. Niettemin gaat het concept-voorstel van Dunkel 
de Noord-Amerikaanse farmaceutische industrie nog 
lang niet ver genoeg en niet snel genoeg. Zij eist nu via 
de VS-onderhandelaars een herziening en aanscher
ping van het voorstel. 

Het platteland van Bltnm.di is hoofelzakelijk zelfvoorzienend. 

Ook de wens van de OECD-landen om tijdens de Uruguay Ronde 
een speciaal akkoord over de Dienstensector (General Agree
ment on Trade in Services) af te sluiten, ontmoette van begin af 
aan weinig enthousiasme in de Derde Wereld. Men vreesde te
recht dat door een liberalisering van de dienstensector volgens 
GATT-regels, de opkomende dienstensector in het Zuiden (van 
telecommunicatie, banken, verzekeringen tot toerisme) onder de 
voet gelopen zou kunnen worden door de noordelijke transnatio
nale ondernemingen. Het concept laat ruimte voor slechts enige 
bescherming van de eigen dienstensector in ontwikkelingslan
den. Veel zal afhangen van de laatste fase van de Uruguay
Ronde waarin over concrete coIIlIIritteringen wordt onderhan
deld. In de toekomst is het voor ontwikkelingslanden van het 
grootste belang dat zij toegang krijgen tot informatienetwerken 
en distributiekanalen. Dergelijke diensten worden steeds be
langrijker voor elk land dat volwaardig mee wil draaien in het 
internationale handelsverkeer. De Dunkel Draft Text geeft daar
toe wel enige aanzetten, maar gaat er niet concreet op in. Voor
lopig lijkt afronding van de onderhandelingen in de diensten
sector nog niet eenvoudig, gezien het pakket van eisen dat de VS 
op tafel heeft gelegd. 

Waar het concept akkoord niet in voorziet is een adequaat kader 
voor de afhandeling van conflicten op het raakvlak van Handel 
en Milieu. Milieu is niet op de agenda gezet bij de start van de 
onderhandelingen in 1986 en pogingen van milieu- en ontwikke
lingsorganisaties om dit onderwerp alsnog op de agenda te krij
gen zijn mislukt. 
De concept-voorstellen van Dunkel veranderen de huidige 
situatie met betrekking tot milieuvraagstukken dan ook niet we
zenlijk. Het GATT-systeem, gebaseerd op regels en principes uit 
1947, bestempelt vrijwel alle milieumaatregelen die effect op 
handel hebben als illegale handelsbarrières. Op enkele punten 
lijkt zelfs sprake van een verslechtering. Zo maken consumen
ten- en milieuorganisaties zich zorgen over de voorstellen met 
betrekking tot de harmonisatie van de standaarden voor voedsel
produkten. In de Dunkel Draft over Technische Handelsbar
rières wordt de Codex Alimentarius van de FAO als internatio
nale standaard genomen. Voor soIIlIIrige landen betekent dit een 
harmonisatie naar beneden. Landen die bijvoorbeeld een hoge 
standaard hanteren voor de aanwezigheid van pesticiden in 
voedselprodukten, zouden tegen de nieuwe GATT-regels hande
len als zij de invoer van zulke produkten weren, aangezien in de 
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Codex Alimentarius lagere standaarden gelden of standaarden 
op dit gebied zelfs afwezig zijn. 
Het is duidelijk dat over Handel en Milieu het laatste woord nog 
niet is gezegd. Ontwikkelingsorganisaties zoals Novib zijn ervan 
overtuigd dat het wereldhandelssysteem zich in het post-UN
CED tijdperk moet aanpassen aan de noodzaak van duurzame 
ontwikkeling. Dat betekent dat het GATT- systeem zelf op een 
aantal punten fundamenteel moet veranderen. Nodig is een 
stelsel van multilaterale spelregels dat het gebruik van handels
maatregelen ter bevordering van duurzame produktie mogelijk 
maakt, zonder het risico van 'groen protectionisme' te vergroten. 
Het GATT-secretariaat en veel handelsverantwoordelijken bin
nen de OECD-landen draaien tot nu toe als een kat om de hete 
milieu-brei. Vorig jaar stelde het GATT-secretariaat in een spe
ciale uitgave dat handelsmaatregelen niet gebruikt mogen wor
den als instrument van milieupolitiek. Milieumaatregelen met 
effect op handel zouden alleen acceptabel zijn als onderdeel van 
een internationale overeenkomst, zoals het Montreal Protocol 
tegen het gebruik en verhandeling van CFK's. Als voldoende in
ternationale steun voor dergelijke maatregelen ontbreekt, zullen 
GATT-regels terecht handelsmaatregelen tegengaan, aldus het 
GATT-secretariaat. 
Natuurlijk is het afsluiten van internationale overeenkomsten 
over standaards voor produkten en produktieprocessen van het 
grootste belang. Veelonderhandelingsenergie zal de komende 
jaren moeten worden gericht op het tot stand brengen van derge
lijke afspraken. Bepaalde milieuproblemen zijn zo groot, dat 
wachten op internationale concensus niet mogelijk is. Dit geldt 
speciaal voor milieuproblemen met globale implicaties, zoals on
gecontroleerde ontbossing en destructieve visserijmethoden. 
Bovendien worden vaak vooral de levensomstandigheden aan
getast van de armste groepen in ontwikkelingslanden, zoals in
heemse volkeren in de tropische regenwouden en traditionele 
visserijgemeenschappen. Aanvullende maatregelen dienen dan 
ook overwogen te worden. 

Jonge visser aan de oever 
van het Tallgejika-meer. 

Op korte termijn zal het Noor
delijk beslag op de milieuge
bruiksruimte teruggedrongen 
moeten worden, om ruimte te 
scheppen voor de benodigde 
(duurzame) groei in het Zuiden. 
Hier mogen strengere milieure
gels niet ondergraven worden 
door importen van elders, waar 
men milieuproblemen minder 
nauw neemt. Wel zal com-
pensatie aan ontwikkelingslan

den geboden moeten worden, indien vanuit milieuoverwegingen 
gemotiveerde handelsmaatregelen tot vermindering van invoer 
uit deze landen zou leiden. Daarnaast zullen ook stimulerings
maatregelen gericht op duurzame produktiemethoden (bijvoor
beeld biologische teelt) onder GATT-regels toegestaan moeten 
worden. 
Naar ons oordeel zou het goed zijn indien na afsluiting van de 
Uruguay Ronde de problematiek van milieu en handel in GATT
verband zou worden aangepakt. Nieuwe GATT-regels zijn nodig 
waarin duidelijk wordt vastgesteld onder welke voorwaarden 
handelsmaatregelen en subsidies ter bevordering van duurzame 
produktie acceptabel zijn en wanneer niet. Criteria zijn nodig ter 
specificatie van wat 'ecologische dumping' genoemd kan worden 
en welke aktie tegen dergelijke dumping aanvaardbaar is. Voorts 
gaat het om een heldere procedure voor geschillenbeslechting 
rond handel en milieuproblemen, etcetera. 
Ook de kwestie van internationale arbeidsnormen dient op de 
agenda te komen. Verschillende organisaties in ontwikkelings
landen waarmee wij in contact staan, pleiten ervoor een aantal 
internationale arbeidsnormen -zoals de ILO-conventies rond vrij
heid van vakbondsorganisatie, recht op collectief onderhandelen 
en verbod op bepaalde vormen van kinderarbeid- veel nadrukke
lijker in het internationale handelsverkeer toe te passen. Ten
slotte gaan ook steeds vaker stemmen op om regels te formule
ren voor het gedrag van multinationale ondernemingen. Binnen 
de Europese Gemeenschap bestaat bijvoorbeeld een stelsel van 
richtlijnen voor alles wat met competitie en kartelvorming te 
maken heeft, maar wat internationaal speelt onttrekt zich aan 
elke controle. En dat terwijl handelsstromen binnen onderne
mingen naar schatting maar liefst 40% van de wereldhandel 
bestrijken! 
Al met al tekent zich een omvangrijke agenda af voor na de 
Uruguay Ronde. Maar voorlopig moet nog blijken of de handels
grootmachten de lopende ronde op adequate wijze weten af te 
sluiten. . . 
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