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Helpt schuldverlichting bij
armoedebestrijding?
PROF.DR. E. DEJONG'

Er gaan steeds meer stemmen op om de schulden van de armste landen te verlichten of zelfs kwijt te schelden. Hiermee hoopt men een bijdrage te leveren
aan de bestrijding van de armoede. De auteur betoogt in dit artikel dat het
verlichten van de schulden niet genoeg is om tot een structurele oplossing
van het armoedeprobleem te komen.
Het thema schuldverlichting trekt op dit moment in verschillende gremia vee!
aandacht. Tijdens de recent gehouden halfjaarlijkse vergaderingen van het International Monitair Fund (IMr) en de Wereldbank is het in 1996 gelanceerde Heavily

Indepted Poor Country -initiatief (H IPC) uitvoerig behandeld. Red en hiervoor is dat
een aantallidstaten (met name Duitsland, Japan en Italie) hun bezwaren hebben
opgegeven tegen de verkoop van een dee! van het goud, dat het IMF beheert.
Hierdoor komt de financiering van het initiatief een stuk dichterbij. Verder hebben een aantal !eden van de G7 eigen voorstellen gedaan om de schuld van de
armste landen te verlichten. Tenslotte komt de campagne van Jubilee
laatste maanden goed op dreef. Jubilee
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is een coalitie van verschillende

niet-gouvernementele organisaties (Nco's) en kerken die door middel van een
handtekeningenactie de rijke landen oproepen de anne landen een schuldenvrije start in het nieuwe millennium te geven. De bedoeling is tijdens de bijeenkomst van de G8 in juni in Keulen zo vee! mogelijk handtekeningen te overhandigen.
Het uiteindelijke doe! van al deze initiatieven is de bevordering van de ontwikkeling van de desbetreffende landen om daardoor een bijdrage te leveren aan de
bestrijding van armoede in deze land en. De vraag is echter of schuldvergeving
daartoe een bijdrage kan leveren. Het doel van dit artikel is dan ook het verschaffen van inzicht in de (on)mogelijkheden om door middel van schuldverlichting armoede te bestrijden. Hiertoe wordt eerst een korte schets gegeven van de
landen die voor schuldvermindering in aanmerking komen. Vervolgens worden
de hoofdlijnen van het HIPC-initiatiefbesproken. Tenslotte wordt ingegaan op de
kernvraag of en hoe bereikt kan worden dat de voordelen van de schuldverlichting vooral bij de armen terechtkomt.

29

Achtergrond schuldenproblematiel< van de armste
ontwild<elingslanden
De Ianden die in aanmerking komen voor schuldverlichting verschillen aanmerkelijk van de Ianden, die een hoofdrol hebben gespeeld bij de schuldencrisis van
de jaren tachtig. De schuldencrisis in de jaren tachtig trof met name de middeninkomenslanden in Latijns-Amerika en een paar Oost-Europese Ianden. De
schulden van deze Ianden zijn ontstaan doordat vee! geld (tegen ogenschijnlijk
gunstige voorwaarden) werd geleend van de commerciele banken. De geleende
bedragen waren ook ten opzichte van het vermogen van de desbetreffende, merendeels Amerikaanse, banken enorm. Deze crisis is in de loop van de jaren tachtig hanteerbaar geworden.
De Ianden van wie men nu de schulden wil verminderen behoren tot de armste
Ianden van de wereld en liggen vooral in Sub-Sahara Afrika. De schulden staan
vooral uit bij officiele crediteuren: regeringen en multilaterale instellingen.
Commerciele banken hebben in de kredietverlening aan deze Ianden nooit zo
een dominante rol gespeeld als in de leningen aan middeninkomenslanden. In
de tweede helft van de jaren zeventig was hun rol wel belangrijker dan in de peri odes daarna, maar ook toen bestond hooguit de helft van de buitenlandse leningen uit door de banken versterkte kredieten. 2 Veelal betrofhet door de overheid gegarandeerde leningen.
Verschillende oorzaken hebben ertoe geleid dat de schulden van deze Ianden in
verhouding tot hun Bruto Binnenlands Product en export stegen tot een te hoog
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niet optreden van blijvende nadelige effecten. In een aantallanden werden structurele hervormingen en macro-economische aanpassingen te laat en onvolledig
doorgevoerd, waardoor het herstelproces niet goed op gang kwam. Mede hierdoor
waren de schattingen van de c\onoren, waaronc\er de Internationale Financiele Instellingen, over de exportgroei te optimistisch en bleven cleze instellingen te lang
mic\clelen verstrekken. Tenslotte werden vaak te lang exportkrec\ieten verstrekt.
Al in het mic\c\en van de jaren tachtig were\ door de diverse partijen ingezien c\at
het verstrekken van leningen onder de gelclenc\e voorwaarc\en tot te hoge lasten
zou leic\en. De Wereldbank en het

IMF

hebben c\aarom concessionele leningen

verstrekt die hervormingsprogramma's moesten onc\ersteunen. Binnen de Club
van Parijs is vanaf 1988 de mogelijkheic\ van schulc\venninc\ering voor de armste
Ianden gecreeerd. De voorwaarc\en zijn in de loop van de jaren versoepelc\. 4 Op
enkele uitzonc\eringen na hebben banken weinig tot geen geld meer aan cleze
Ianden geleenc\, zoc\at nu nagenoeg aile vorc\eringen in hanc\en zijn van multilaterale organisaties en bilaterale clonoren.
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Het HIPC-initiatief
Ondanks al deze maatregelen om de schuld van de armste Ianden te verlichten
bleek deze tach hoog in verhouding tot het Bruto Binnenlands Product. In 1996
hebben de Wereldbank en het IMI' daarom het HIPc-initiatief gelanceerd. Het
HIPc-initiatief bestaat uit twee fasen.' In de eerste fase van drie jaar bieden de !eden van de Club van Parijs het desbetreffende land een herstructurering van de
rente- en aflossingsverplichtingen aan. Hetland zelfvoert in samenwerking met
het Fonds en de Bank een aanpassingsprogramma uit. Aan het einde van deze
drie jaar stellen de medewerkers van het Fonds en de Wereldbank een zogenoemde Debt Sustainability Analysis (DSA) op. In deze analyse wordt nagegaan of
de traditionele maatregelen voor schuldvermindering (met name die van de
Club van Parijs) voldoende garantie bieden om de schuld beheersbaar te maken.
Deze analyse kan tot drie uitkomsten leiden. De schuld is met hulp van schuldverminderingmaatregelen van de Club van Parijs beheersbaar. Dan komt het
land niet in aanmerking voor steun vanuit het HIPC-initiatief. De tweede mogelijkheid is dat het niet duidelijk is of de schuld door middel van deze traditionele instrumenten beheersbaar te maken is. In een dergelijk grensgeval kan het
land verzoeken gedurende de tweede fase nog in aanmerking te komen voor vermindering van de te betalen rente- en aflossing. De derde mogelijkheid is dat
volgens de DSA de schuld niet beheersbaar is. Dan komt hetland in aanmerking
voor het H1 rc-initiatief en volgt een tweede peri ode van drie jaar waarin het
aanpassingsprogramma wordt voortgezet en een dee! van de hoofdsom wordt
kwijt gescholden. Voldoet het land aan het eind van deze tweede periode van
drie jaar nog steeds aan de gestelde criteria, dan volgt een uiteindelijke schuldvermindering tot het niveau dat de schuld beheersbaar is en niet meer als een
zwaard van Damocles boven de economische ontwikkeling van het land hangt.
Overeengekomen is om de deadlines soepel te hanteren.
Het aantal arme Ianden met een hoge schuld bedraagt 41. Van deze Ianden zijn
er zes - Benin, Bolivia, Guyana, Ivoorkust, Mali en Oeganda - die in 1997 a! over-

eenkomsten voor schuldvermindering met de Club van Parijs hadden afgesloten
en daarom werden geacht de eerste fase van drie jaar van het Hrrc-initiatief a! te
hebben afgerond. In 1997 zijn voor deze Ianden DSA's opgesteld. Aile zes komen
ze voor steun vanuit het HIPC-initiatiefin aanmerking. Het eerste land waarvoor
dit in april 1997 werd geconcludeerd was Oeganda. In april1998 heeft Oeganda
in het kader van het HIPc-initiatiefvan de Wereldbank en het IMI' schuldvermindering gekregen. Hiermee is dus binnen twee jaar na de start van het initiatief a! voor een land de hele procedure (waarvoor zes jaar staat) afgerond.
Het HIPc-initiatiefheeft een aantal goede kenmerken." Ten eerste wordt ernaar
gestreefd via de Club van Parijs zoveelmogelijk schuldeisers bij de schuldvermindering te betrekken. Hierdoor wordt voorkomen, dat de voordelen van het pro-
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gramma (deels) gaan naar schuldeisers die niet deelnemen. Ten tweede kan de
voorwaarde dat hetland een aanpassingsprogramma uitvoert worden beschouwd
als een middel om onderscheid te maken tussen Ianden die zich wel en clie zich
niet hebben ingespannen voor verbetering. Tenslotte is een kernelement van het
ini tia tief 'to prevent a buildup of future debt-service problems' (Boote en Th ugge, 1997,
blz. 15). Mocht clit cloel verwezenlijkt worden, dan impliceert het clat cle clesbetreffencle Ianden voor tangere tijcl van cle schulclproblemen af zijn en zich clus volleclig kunnen wijclen aan cle opbouw van hun lane! en cle bestrijcling van armoecle.

Schuldverlichting en arrnoedebestrijding
Dit voert ons naar cle belangrijke vraag: Zal schulclverminclering leiclen tot een
verbetering van cle positie van cle armen in cle clesbetreffencle !ancien? Ik heb een
sterke neiging om hierover geen hoge verwachtingen te hebben. Hiervoor zijn
verschillencle redenen aan te voeren clie in twee groepen uiteenvallen, namelijk
(a) schulclverlichting heeft een mincler groot effect op cle besteeclbare miclclelen
clan velen verwachten en (b) schulclverlichting onclersteunt niet een beleicl gerich t op armoeclebestrijcling.
Er zijn verschillencle reclenen aan te wijzen waarcloor schulclverminclering mincler effect heeft op de besteeclbare miclclelen clan op groncl van cle omvang van cle
schulcl zou mogen worden verwacht. Ten eerste betreft het veelal concessionele
leningen waarcloor de verplichtingen verhouclingsgewijs laag zijn. Ten tweede,
hebben cle Ianden in het verleclen nagenoeg nooit aan al hun verplichtingen vol~'
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claan. Zo were! in 1994 door cleze !ancien maar eenclercle van hun rente- en aflossingsverplichtingen claaclwerkelijk betaalcl. 7 Sommige !ancien hebben aan bilaterale clonoren cle afgelopen tijcl geen rente en aflossing betaalcl. Nigeria heeft bijvoorbeelcl cle afgelopen
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jaar geen cent rente en aflossing aan cle crecliteuren

van cle Groep van Parijs betaalcl. Als tegenprestatie voor de kwijtschelcling van cle
schulcl zal het over het resterencle cleel wel cle verplichtingen volcloen. Dus per
salclo betaalt Nigeria over cleze schulcl meer clan tot nu toe.' Ten clercle worclt in
het huiclige initiatief cle schulclenclienst gestabiliseercl, met andere woorclen, de
lasten gaan niet omhoog terwijl clit zoncler

HIPC

wel het geval zou zijn geweest."

Dit impliceert dat uitgaven voor armoeclebestrijcling vanuit andere posten op cle
begroting gefinanciercl moeten worden. Ten slotte heeft cle nooclzakelijke verkoop van goucl om het aancleel van het

IMF

te financieren een elating van cle

gouclprijs tot gevolg. Deze prijsclaling treft met name cle gouclproclucerencle !ancien, zoals Zuici-Afrika.
De tweecle groep van argumenten om sceptisch te zijn over cle positieve gevolgen
voor armoeclebestrijcling vloeien voort uit cle verwachtingen met betrekking tot
het beleicl van cle clesbetreffencle Ianden. In clit verbancl is het goecl er nogmaals
op te wijzen clat cle Ianden geen nieuwe miclclelen krijgen, maar er miclclelen op
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de begrating vrij komen vergeleken met de situatie waarin er geen schuldverlichting zou zijn gegeven. Dit impliceert dat op een of andere manier ervoor gezorgd
moet worden dat de overheid een grater dee! van haar uitgaven besteedt aan zaken zoals onderwijs en gezondheidszorg, die vooral de armen ten goede komen.
Twijfel over de realisatie hiervan is gegrand, mede gezien het feit dat van de eerste Ianden die voor schuldverlichting in aanmerking komen era! weer een aantal
(Oeganda en Ethiopie) bij een gewapend conflict betrokken zijn. Binnen het HIPCinitiatief wil men door het stellen van beleidsvoorwaarden aan schuldverlichting
de regeringen tot een beleid aansporen, waardoor er niet snel weer grate schulden zullen ontstaan. Killick"' laat echter zien dat conditionaliteit niet aan de verwachtingen heeft voldaan. Hiervoor zijn verschillende redenen aan te voeren. Een
belangrijke reden is dat de Internationale Financiele lnstellingen (IH's) vaak geen
of onvoldoende gebruik maken van hunmogelijkheden om Ianden die de afspraken niet nakomen te straffen met het intrekken van steun. Dat ze dit niet doen
wordt onder meer geweten aan het feit dat IFI's onder grate druk staan om de
geldstramen naar de ontwikkelingslanden in stand te houden." In het huidige
HIPC-initiatiefworden geen streefcijfers vermeld met betrekking tot het minimale percentage van de begrating dat een land aan gezondheidszorg en onderwijs
zou moeten besteden. Hoewel deze alsnog toegevoegd kunnen worden, zal het afdwingen van de naleving ervan echter, omdat er geen leningen worden verstrekt,
nog moeilijker zijn dan tot nog toe het geval is geweest.
De organisaties verenigd in Jubilee zooo willen dat de fondsen, die door kwijtschelding beschikbaar komen, worden ingezet ten bate van sociale en duurzame
ontwikkeling, zoals onderwijs en gezondheidszorg. Tevens pleiten ze ervoor, dat
in het overleg maatschappelijke organisaties van het desbetreffende land vertegenwoordigd zijn. 'Er dient hierbij sprake te zijn van een open en democratisch
praces van besluitvorming onder onafhankelijk toezicht van de vN'." De vraag is
of de verwezenlijking van deze voorstellen een verbetering betekent. Allereerst
leidt het betrekken van nog meer partijen bij de onderhandelingen tot vertraging
van de uitvoering, terwijl deze organisaties juist pleiten voor versnelling van het
initiatief. Tevens is een probleem in met name autoritaire Ianden dat daar een
maatschappelijk middenveld vaakjuist ontbreekt." Verder zijn Nco's niet-democratische organisaties, en is het niet altijd mogelijk na te gaan wie ze eigenlijk
vertegenwoordigen. Maar ook als we over deze bezwaren been stappen, is het mij
niet duidelijk via welk mechanisme kerken en NGO 's er wei voor kunnen zorgen
dat bij niet naleving van de afspraken sancties worden genomen. Dit te meer daar
deze organisaties vaak pleiten voor meer kapitaalstramen richting ontwikkelingslanden: een factor die juist het gebruik van sancties afremt. Gegeven de autoritaire verhoudingen in de Ianden zal een 'open en democratisch praces van besluitvorming' moeilijk te verwezenlijken zijn. Zouden de internationale organisaties
deze eis toch doorzetten dan is de kans graot dat hetland in ieder geval tijdelijk
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wordt gedestabiliseerd. Zo hebben door de donoren opgelegde verkiezingen in
Kenia en Ghana geleid tot macro-economische instabiliteit."

Slotopmerkingen
Deze kritische opmerkingen over conditionaliteit impliceren ook dater met betrekking tot het HIPc-initiatief een probleem ligt; in het initiatief moet conditionaliteit ervoor zorgen dat de schuld tot een beheersbaar niveau wordt teruggebracht en de Ianden niet snel weer in een schuldencrisis terecht zullen komen.
Als het stellen van beleidsvoorwaarden hiervoor niet zal zorgen, dan moet een
andere manier gevonden worden om in de toekomst de schuld beheersbaar te
houden. Ik stel voor om de totale hoeveelheid nieuwe schuld die deze Ianden in
de toekomst kunnen lenen te beperken. Om dit te bereiken zouden de afspraken
met betrekking tot het herverzekeren van exportkredieten hoe dan ook nog eens
bekeken moeten worden en getoetst aan de mogelijkheden van terugbetaling.
Een tweede mogelijkheid is om deze Ianden maar een zeer beperkte toegang tot
de middelen van het IMF te verlenen. Het IMF kan namelijk vanuit de aard van de
instelling aileen tijdelijke kredieten verstrekken ter financiering van onevenwichtigheden op de betalingsbalans. De HIPC-!anden blijken aan de eisen die hieruit
voortvloeien niet te kunnen voldoen; zelfs niet als de voorwaarden worden opgerekt. Ik kan me voorstellen dat het beroep dat deze Ianden op het IMF kunnen
doen wordt beperkt, waarbij de middelen van het ESAF-HIPC Trust als garantie
voor de krediettranches wordt gebruikt. De andere partijen, bilaterale donoren en
Schuldvermin-

Wereldbank, dienen terughoudend te zijn met het verstrekken van leningen.

de ring heeft juist

Tenslotte rijst de vraag: Waarom is het zo moeilijk schuldverminclering en armoe-

een tendens om de

debestrijding aan elkaar te verbinden? Naar mijn mening komt dat omdat een

Ianden het meest te
bevoordelen die
door slecht beleid

succesvolle armoedebestrijding kenmerken heeft die tegengesteld zijn aan die
van schuldvermindering. Structurele armoedebestrijding is een langdurig proces
waarin regering en bevolking leren verstandig met de schaarse middelen om te
springen. Schuldvermindering moet juist in een vrij beperkte tijd afgerond wor-

in grote schulden

den, anders blijven de (veronderstelde) negatieve effecten van de schuld een rol

zijn gekomen.

spelen. Armoedebestrijding vereist van de desbetreffende overheid goed beleid en
goed bestuur. Vandaar dat minister Herfkens de Nederlandse ontwikkelingshulp
op Ianden wil concentreren, die goed beleid voeren ofhiertoe aanzetten doen.
Schuldvermindering heeftjuist een tendens om de Ianden het meest te bevoordelen die door slecht beleid in grate schulden zijn gekomen. In bedrijfseconomische
termen: schuldvermindering is afschrijven en saneren, armoedebestrijding is investeren. Beide moeten gebeuren maar hebben weinig met elkaar te nuken.

ProJdr F. de ]ong is Hooglemar Intemationale Economic aan de Katholicke Universiteit
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