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Bijlagen 

Bij de behandeling van hoofdstuk V van dc Rijksbegroting 
voor het jaar 1962 heeft 0,ndergctckende Ban de Tweede 
Mamer een nota toegezegd, welke een samenvattend overzicht 
zou geven van het probleem van de hulpverlening aan de min- 
der-ontwikkelde gebieden. 

Ik heb de eer u hierbij deze nota aan te bieden. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 

J. LUNS. 

NOTA 
I. Doel van de hulpverlening 

In de nota inzake de hulpverlening aan minder-ontwikkel- 
de gebieden, die in april 1956 aan de Tweede Kamer werd 
aangeboden, werd uiteengezet welke sociale, politieke en eco- 
nomische ovmegingen aan het verlenen van bijstand ten 
grondslag liggen. Deze motieven werden in de laatste z- 0s j aren 
in steeds ruimer kring als juist erkend. 

Dit gel& in het bijzonder voor de sociale overwegingen, 
die indrhgender worden naarmate het inzicht in de wanver- 
houdmg in! welvaart tussen anderoatwikkelde en rijke landen 
zich verdiept. Een perspectief van spoedige verbetering ont- 
breekt. De groei van de welvaart in achtergebleven gebieden 
verloopt traag, veel trager in ieder geval dan het snel voort- 
schrijdende ontwikkelingsproces in de geindustrialiseerde Ian- 
den. Van e m  versmalling van de kloof is dan ook nog gem 
sprake. Onze verantwoordelijkheid is daarom in toenemende 
mate erbij Wokken.  Daarvan getuigen in het recente ver- 
leden 0.m. de Encycliek ,,Mater et Magistra” van Paus Joan- 
nes XXIII en de besluiten van de derde Assemblee van de 
Wereldraad van Kerken. 

In internationaal verband is aan deze verantwoordelijkheid 
0.a. vorm gegeven in het in de Algemene Vergadering van 
de Verenigde Naties (najaar 1961) onder de naam ,,Ontwik- 
kelings-Decennium” unaniem aanvaarde programma. Krach- 
tens dit programma verplichten de landen die lid zijn van de 
V.N. zich d w r  middel van hulpverlening en maatregelen op 
commercieel terrein e n  vmmelde ontwikkeling van de ach- 
tergebleven gebieden te bevorderen. Als taali wmdt gesteld 
dat het n a t i d e  inkomen in de onderontwikkelde landen aan 
het einde van het decennium een toeneming van tenminste 
5 pct. per jaar zal moeten vertmen. 

Bovengenoemde uitspraken geven Uitdrukking aan de soli- 
dariteit met de bevolking van de achtergebleven landen, die 
zich moet uiten in zodanip hulpverlening, dat deze volke- 
ren in staat worden gesteld in vrijheid een menswaardig be- 
staan v m  hun burgers te venekeren. Deze solidariteit blijft 
het hoofdmotief van de Nederlandse hulpverlening. 

Ook in politiek opzicht is de opheffing van a1 te grote wel- 
vaartsverschillen van belang. De sociide spmningen die het 
gevolg zijn van armoede en honger leiden tot politieke span- 
ningen, tot extremisme en tot chaos. Dergelijke omstandig- 
heden, ook a1 zijn zij aanvankelijk nationaal bepaald, hebben 
de neiging internationaal spanning en oorlogsgevaar op te 
roepen. De vrede in de wereld wordt gediend door toenemende 
welvaart en met name O O ~  door het verminderen van de 
relatieve achterstand van de achtergebleven landen. 

De grote welvaast van het Westen stelt ons in de gedach- 
tengang van velen in het minder bedeelde d e l  VM de wereld 
in de positie van hen, die de oplossing kunnen bieden. doch 
nalaten zulks op voldoende wijze te doen. Door dcze situatie 
ontstaan niet alleen grieven tegen het Westen, zij opent ook 
de weg tot agitatie door de Communistische landen. Bij de 
Sowjet-hulp wordt veelal meer naar palitiek effect gestreefd 
dan naar welvaartsverhoging in het ontvangende land. Er zijn 
gelukkig recente, aanwijzingen dat de jonge landen tot het 
inzicht beginnen te komen dat de evenwichtigc opbouw VM 
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een zich langzaani ontwikkelende economie nict is gebnat bij 
wilickcurigc spcctaculairc projecten, zo~ls  vaak in dc coniniu- 
nistische hulpvcrlcning worden beoogd. Dit heeft in vele onder- 
dntwikkcldc lnndcn tot een meer kritische houding jegens 
communistische hulpverlening geleid. 

A;in wcstclijke knnt heeft men rich slechts in wcinig gc- 
vallen tot politieLe concurrentie irl' de hulpvcrlcning latcn 
verleiden. Nict alleen zou duarduor inlmers ecn risico ont- 
stanti zich tegcnovcr dc Sowjet-gebieden te laten uitspelen, 
do& clxirenbovcn gaan onder die omstandigheden de  juiste 
nornicn bij de keuze van bijstandsprojccten verlorc'n. D a w  
tegcnovcr znl in bepaq!de gevallen prioriteitsbepnling op poli- 
ticke ovcmcgingcn itangewezen zijn. Dnar de vrijc wereld 
streeft nnnr ccn gecoiirdineerd optreden tegenover het corn- 
miinistis;he economische offensief, dat vuor een groot der1 
door politick overvegingen %or.dt bepaald cn \vaurvan het 
hulpr.erlcnin~sbc!cid Yen ondcrdeel uirniaakt, is ann westersc 
zijde voorts hcraad in bondgenootschappelijke organen over 
pollticke fxetten van het gm~menlijke hulpverleningsbeleid 
noodzakelijk. 

In politick opzicht blijft een bijstandsactiviteit van het 
Westen van hct allergrootste belang. Slechts een perspectief van 
verbetrrdr levensomstandigheden kan in Azie het risico van 
toenemende spanning keren. In Afrika zijn als gevolg van het 
zelfstandig wrden van em zeer groot deel van dat continent 
vele nieuwe behoeften oatstaan en tekent zich duidelijk on- 
rust af. in Latijns-Amerika Ieidt de economische en sociale 
achterstand tot dreiging van dictatuur en extremisme. Wordt 
door dit alles de economische vmruitgang geremd, ernstiger 
nog is dat deze onbvikkeling de vrijheid en de waardigheid van 
de menselijke persoon in hoge mate dreigt a m  te tasten. 

AIS derde morief voor hulpverlening wordt veelal de web 
vaartsverbetering in de gekdustrialiseerde landen genoemd, 
die indirect uit de hulp aan de achtergebleven gebieden zou 
kunnen voortvloeien. Op lnnge termijn gezien zal dit motief 
zich inderdaad doen gelden. Ontplooiing van de achtergeble- 
ven gebieden zal leiden tot betere mogelijkheden voor interna- 
tionale arbeidsverdeling, waarbij de afzetmarkten grater war- 
den en dus een meer efficiente produktie mogelijk wordt. 

Het moet echter worden betwijfeld of hulp aan achterge- 
bleven landen ook op korte termijn de welvaart in de ont- 
,wikkelde landen positief z d  beinvloeden. Zo mag worden 
verwacht, dat de industrialisatie, weke de acbergebleven ge- 
bieden nastreven, zal kunnen leiden tot een vergroot aanbod 
van industrieprodukten op de wereldmarkten, waardoor een 
herorientering van bepaalde industrieen in de ontwikkelde 
landen noodzakelijk kan worden. Ook zijn er aanwijzingen 
dat investering van gelden in de vorm van hulp in de achter- 
gebleven gebieden in vele gevallen minder rendabel zal zijn 
dan investeringen in her ontwikkelde Westen. 

Met welke oogmerken de hulpverlening m k  geschiedt, zij 
kan niet dan op lange terrnijn duurzame resultaten opleve- 
ren. Het uiteindelijke doel is het bereiken van een verhoogd 
welvaartsniveau. Immers, een verantwoord welvaartsniveau 
is de basis voor een welzijnsbeleid in deze landen. Daartoe 
is een ge'integreerd bevorderen van de sociale en economi- 
sche ontwikkeling in deze gebieden ncodzakelijk. 

De behoefte aan hulp in de onderontwikkelde landen is 
groot. Wanneer men ais doel stelt dat de welvaartskloof t u -  
sen de geindustrialiseerde en de onderontwikkelde landen niet 
wijder mag worden, zullen de bedragen, die in de vorm van 
hulpverlening beschikbaar moeten worden gesteld, veel hoger 
dienen te zijn dan thans het geval is. Hoe groot de be- 
hoefie is valt slechts bij zeer ruwe benadering vast te stellen. 
De af en toe gepubliceerde cijfers zijn aanvechtbaar en kun- 
nen daarom beter onvermeld blijven. Dit vraagt echter een 
tat dusverre ongekende krachtsinspanning van de hoog ont- 
wikkelde landen. ' 

Niet alleen de kwantificering der behoeften bevat veel on- 
zekere elementen. Dit is ook het geval ten aanzien van de ver-' 
strekte bijstand. De begripsbepalingen van wat als zodanig 
mag worden beschouwd lopen vcr uiteen. Op veel vragen is 
meer dan CBn antwoord mogelijk. Welke investeringen kun- 

nen als effectieve bijstand voor een geihtegreerde economi- 
sche en sociale ontwikkeling worden kchouwd? Zijn alle 
vormen v m  hulpverlening in hun geldswaarde en effect vol- 
doende vergelijkbsar o q ~  onder C6n noemer gebracht te kun- 
nen worden? Is het toslnntbaar cijfers voor de wereldwijde 
behoefde :e hantercn. tcru ijl bc'kcnd is dnt thans bepaalde 
niindcr-ontwikkeldc landen zecr veri economische en techni- 
sche hulp tot zich trekken en andere Imden niets of vrijwel 
niets'? Welke is de invloed van 6;: oncwikkelingstraagheid en 
het absorptievermogen van de respectieve onderontwikkelde 
landen? 

ZOU het a1 mogelijk zijn de jaarlijkse kapitaalbehoefte van 
de onderontwikkelde landen bij benadering in een bedrag 
uit te drukkeh en aanvaardt men in beginsel de gemeenschap- 
pelijke verantwoordelijkheid van de gei'ndustrialiseerde wes- 
terse hnden om op een wijze. die in rcdelijke verhouding tot 
dat bedrag staat, het onderon:wkkelde deel van de wereld 
bij te staan, d m  kan zich de vraag voordoen of een vaste ver- 
deelsleutel te vinden en te hanteren valt ter bepaling van het 
aandeel, dat ieder van de hoger ontwikkelde landen zou 
moeten bijdragen. Beantwoording van deze vraag in bevestigen- 
de zin zou slechts mogelijk zijn wanneer eerst ook de relatieve 
draagkracht van de onderscheiden hoger ontwikkelde landen 
vastgesteld zou kunnen worden. Hiervoor bruikbare norrnen 
te vinden is een zeer gecompliceerde zaak, zeker wanneer 
men bij die normen, behalve mt objectief te bepalen ge- 
gevens, ook rekening moet houden met specifieke politieke en 
economische doelstellingen en verplichtingen van de betrok- 
ken landen. 

Er zijn twee soorten hulpverlening die we1 onderscheiden 
kunnen worden, maar die wezenlijk complementair zijn: eco- 
nomische hulpverlening en technische hulpverlening. Onder 
econornische bijstand wordt het beschikbaar stellen van geld 
en goederen verstaan. Onder technische bijstand wordt ver- 
staan de overdracht van of bijdrase in kennis en vakkundig- 
heid bedodd om de economische en sociale ontwikkeling van 
het bevomdeelde land te vergemakkelijken. Hier 'gelden als 
media: de beschikbaarstelling van deskundigen, het verlenen 
van opleidingsnogelijkheden en de verstrekking van uitrusting, 
nodig voor de overdracht van kennis. Een combinatie van 
deze media, waarbij de uitrusting en andere matetiele vmr- 
zieningen een vrij aamienlijke plaats innemen, wordt een pro- 
ject van uitgebreide technische hulp genoemd. Het zal duide- 
lijk zijn dat in de aanduiding ,,technische hulp" het woord 
,,technisch" niet in zijn eigenlijke betekenis wordt gebruikt. 
Deze term heeft echter nationaal en btematimaal ingang ge- 
kregen en wordt verder dan ook in de aangegeven beteke- 
nis gebezigd. 

Welke vormen van ontwikkeliigshulp de Regering als de 
meest urgente beschouwt moge uit de Hoofdstukken I11 en 
IV blijken. Hier zij slechts venneld, dat als zodanig natio- 
naal noch internationaal begrepen moeten worden hulpacties, 
die geheel 10s staan van en aiet passen in ontwikkelingspro- 
gramma's op lange termijn, zoals incidentele hulpverlening 
bij hongersnoden, rampen als aardbevingen en overstromin- 
gen, incidentele specifieke acties ter bestrijding van het corn- 
munistische e m n d s c h e  offensief, alsmede steun a m  bepaal- 
de politieke regimes of daarmee verbonden militaire bijstand. 
Dergelijke acties vallen buiten het bestek van het in deze nota 
behandelde onderwerp. 

11. Ontwikkelingsbeleid in de achtergebleven 
landen 

De hulp aan de onderontwikkelde landen moet zoveel mo- 
gelijk worden afgestemd op de specifieke behoeften van de- 
ze gebieden. Om in te kunnen zien welke dit zijn, is het nodig 
eerst aandncht te geven aan de situatie in de achtergebleven 
landen zelve. De bclangrijkste veranderingen in hun ontwik- 
keling, die met name in de discussie rond het ,,Ontwikkelings- 
Decennium" van de V.N. naar voren zijn gekomen, zijn samen 
te vatten in de volgende punten: 

I 
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I .  Hct systeem van nationale programmering of ,,plan- 

ning” voor zowd de sociale als dc economische sector, is in 
praktisch alle onderontwikkelde landen geacceptcerd. De 
oorspronkelijkc bezwaren welke tegen programmering beston- 
den waren voornamelijk gebaseerd op cen verkeerd begrip 
voor de rol welke de particuliere sector in ontwikkelingplan- 
nen kan en mwt vervullen. Momenteel is algemcen erkend 
dat ont\~iklclingspl3nnen een bniikbuar instrument zijn om 
dc middelen in een land, zowel menselijke als materizle, te 
mobiliseren om de voor de economie gestelde taken te kun- 
nen vervullen. De planmatige aanpak. gebaseerd op de samen- 
hang van de verschillende economische en sociale sectoren, 
biedt een betere mogelijkheid om tot snelle en evenwichtige 
groei te komen dan incidentele projecten. 

2. Het inzicht in de techniek van economische program- 
mering is sterk verbeterd. De begrippen zijn duidelijker afge- 
bakend en de onderlinge afhankelijkheid van de verschillende 
sectoren wordt betcr begrepen. 

In de voorafgaande jaren bestond vaak de neiging om aan 
een of enkele sectoren van de economie bij de ontwikkeling 
bijzondere aandacht te geven. Vooral de industrie als uiter- 
lijk kenmerk van jong nationalisme kreeg sterke nadruk. 
Ook verkoos men maatregelen die onmiddellijke en liefst spec- 
taculaire resultaten beloofden boven structuurverbeteringen 
op lange termijn. 

Deze periode van onevenwichtige en vaak willekeurige aan- 
pak loopt thans ten einde. Op zichzelf onjuiste tegenstellin- 
gen als landbouwontwikkeling tegenover industrialisatie of 
opbouw van infra-structuur tegenover de produktie van goe- 
deren zijn grotendeels verdwenen en de benadering van de eco- 
nomische ontwikkeling is meer integraal geworden. 

3. Het inzicht is gegroeid dat sociale hervormingen hand 
in hand moeten gaan met economische ontwikkeling. Werd 
vroeger de nadruk vrijwel uitsluitend gelegd op economische 
groei, thans streeft men naar een gebalanceerde economische 
en sociale ontwikkeling, waarin beide elementen van even 
groot belang worden geacht. Sociale hervormingen worden 
daarbij niet alleen vanuit de sociale wenselijkheid beschouwd 
maar ook als noodzakelijke voorwaarden tot economische ont- 

4. Het belang van de menselijke factor in de ontwikkeling 
en de noodzaak om de bestaande mankracht te mobiliseren 
en te scholen is meer en meer op de voorgrond gekomen. 
Economen en sociale deskundigen besteden meer aandacht 
aan de samenhang tussen de verbreiding van kennis en de ont- 
plooiing van het economische leven. In aanbevelingen van 
recente internationale vergaderingen komt de zienswijze naar 
voren dat onderwijs uit economisch oogpunt een investering is. 
Zo werd tijdens de in maart 1962 gehouden conferentie over 
de rol van het onderwijs in de economische en sociale ontwik- 
keling in Latijns-Amerika erop aangedrongen dat 15 pct. van 
de overheidsgelden, welke in het kader van de ,,Alliance for 
Progress” beschikbaar zullen komen, besteed zal worden aan 
programma’s, die ten doel hebben ,,de menselijke rijkdom- 
men” te vergroten door middel van onderwijs. In het ,,Addis- 
Abeba-plan”, dat in mei 1961 door de U.N.E.S.C.O. en de 
Economische Comrriissie voor Afrika werd opgesteld en dat 
een programma biedt voor de ontwikkeling van het onderwijs 
in Afrika, wordt prioriteit gegeven aan de uitbreiding van het 
onderwijs op middelbaar niveau. Men wenst namelijk in 
de eerste plaats het zeer ernstige tekort aan middelbaar ka- 
der te verminderen. Hieruit blijkt het groeiend besef dat 
men de onderwijsplannen op hun beurt weer moet afstem- 
men op de maatschappelijke behoeften. 

5 .  De onderontwikkelde landen realiseren zich dat hun 
aandeel in de gezamenlijke verantwoordelijkheid niet alleen 
kan bestaan uit het opbrengen van grote financiele inspanning, 
maar dat zij ook oude tradities zullen moeten loslaten en 
economische en sociale hervormingen zullen moeten uitvocren 
om een snelle groei van hun welvaart te kunnen bereiken. 
Daarbij bestonden vroeger klachten dat de achtergebleven 
landen onvoldoende inzicht hadden in de eigen ontwikke- 

plooiing. 

lingsproblematiek en weliswar de buitenlandse hulp g a m e  
aanvaardden, doch zich tc gcmakkclijk onttrokken aan de d a w  
uit voortvloeiendc vcrplichtingen. In de afgelopen jaren is 
hierin een verbeterins te constateren. Hiervan getuigen vrij- 
willig aanvaarde bemocienis met de financgle en economische 
problemen door het Intcrnutionale Monetaire Fonds en de 
Wereldbnnk, alsook grociend onderling contact en uitwisse- 
ling van ervnringcn tussen de betrokken landen in de Regie 
nale Economischr: Coniniissies van de V.N. 

Naast deze positieve ontwikkelingen is de afgelopen jaren 
ook een aantnl problemen scherper naar voren gekomen. Als 
belangrijkste hiervan kunnen \\ orden genoemd: 

1. Er is een achterstand in de opstelling van welovexwogen 
en verantwoorde ontwikkelingsprogramma’s in vele onderont- 
wikkeldc gebieden. Ondanks de erkenning dat zulke program- 
ma’s nodig zijn en bij prioriteit tot stand moeten komen zijn 
veel landen er door gebrek a m  deskundigen en gegevens niet 
in geslaagd om een bruikbaar programma te formuleren. 

2. De omvang van de hulpverlening zowel op economisch 
als technisch terrein - waarbij onder het laatste kennisover- 
dracht in de rneest mime zin wordt bedoeld - is, mdanks de 
gestadiyc groei, onvoldoende gebleven ten opzichte van de 
behoeften in de achtergebleven landen. Verdere toename van 
de stroom van kennis en kapitaal n a y  de onderontwikkelde 
landen is zeer nodig. 

3. De landbou\cproduktie in de onderontwikkelde landen 
is slechts weinig toegenomen in verhouding tot de bevolkings- 
eanwas. Het gevolg hiervan is dat de voedingstoestand van 
de bevolking in de onderontwikkelde landen nauwelijks is ver- 
beterd en dat in deze landen nog op grote schaal ho’nger 
voorkomt. Hierdoor wordt de basis van de economische ont- 
wikkeling verzwakt en dreigen onnvikkelingsinspanningen op 
rnislukking uit te lopen. 

4. De ruilvoet met betrekking tot de export en import van 
de onderontwikkelde landen is ongunstiger geworden. Het ge- 
volg hiervan is dat de handelsbalans van de onderontwikkelde 
landen geleidelijk verslechtert waardoor de hulpinspanning 
van de geindustrialiierde landen minder effect heeft. 

5. De wetenschap en de technologk zijn nog onvoldoen- 
de aangepast aan de bijzondere problemen van de anderont- 
wikkelde landen. Het gevolg hiervan is dat veel van de kennis, 
die vanuit de gei’ndustrialiseerde gebieden naar de achterge- 
bleven landen stroomt moeilijk of niet kan worden toegepast, 
waardoor de technische hulpverlening vaak minder resultaten 
afwerpt dan bij betere aanpassing mogelijk zou zijn. 

Het doel van de hulpverlening aan de onderontwikkelde 
landen is deze gebieden soelaas te bieden voor de zojuist ge- 
noemde moeilijkheden en hen zo in staat te stellen tot zelf- 
werkzaamheid te komen en hun welvaart te vergroten. Hoe 
dit gebeuren moet wordt in de volgende h o o f w k k e n  uiteen- 
gezet. Alvorens daartoe over te gaan moge nog de volgende 
algemene opmerking worden gemaakt: 

Gegeven de grote behoefte aan buitenlandse hulp en de nog 
steeds te beperken middelen, is in de hulpverlenende landen 
de gedachte we1 eens opgekomen om de hulpverlening te con- 
centreren op bepaalde sectoren van het economische leven 
in de behoeftige landen en niet meer in te gaan op de aan- 
vragen om hulp in het kader van algemene ontwikkelingspro- 
gramma’s. Vanuit deze geactiveerde sectoren zou dan de ont- 
wikkeling van de andere sectoren vanzelf worden gekataly- 
seerd. Deze gedachte vindt in de onderontwikkelde landen swei- 
nig ondersteuning. Men vreest dat de te ontwikkelen sectoren 
door de hulpverstrekkende landen gekozen zullen worden en 
dat zulks tot een eenzijdige beinvloeding van het patroon zal 
leiden in plaats van tot overeenstemming in samenwerking. 
De afwijzende houding van de onderontwikkelde landen heeft 
:ot gevolg gehad dat aan de gedachte van geconcentreer- 
ie  hulp weinig verdere uitwerking is gegeven. 
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HI. Hulpverleningsbeleid van de geindustria- 
liseerde landen 

a. Coordinatie 
In de onderontwikkelde landen is, zoals reeds werd opge 

merkt, de voornaamste moeilijkheid hoe zij tot opstelling var 
verwezenlijkbare programma’s kunnen komen. Immers, in dt 
meeste achltergebleven landen ontbreken het benodigde statis. 
tische materiaal en deskundigen om de gegevens, voorzover 
deze beschikbaar zijn, in ontwikkelingsplannen te verwerken. 
Dit ontbreken van statistische gegevens betreft niet d e e n  de 
interne aspecten van de economie van de achtergebleven ge- 
bieden, maar evenzeer de externe, met name de mogelijkheid 
tan export, de beschikbaarheid van buitenlands kapitaal, e.d. 

Ook de hulpgevende landen zijn door de zich over e n  aan. 
tal jaren uitstrekkende ontwikkelingsprogramma’s v m  pro- 
blemen komen te staan. De beoordeling van de algemene ont. 
wikkelingsplmen is in het algemeen namelijk moeilijker dan 
het evalutxen van gei’soleerde projecten. Ook hier geldt, evenals 
bij het optellen van de plannen, dat een analyse zal moeten 
plaatsvindkm van alle factoren die de uitvoerbaarheid bepalen. 
Zo zal mmen worden beocrdeeld of de vercmderstelde kapi- 
taalvorming zal zijn te verwezenlijken, of voldoende k e d s  
aanwezig is, e.d. 

Hier wreekt zich de vrij willekeurige splitsing van de 
ontwikkelingsproblematiek in een aantal deelproblemen die 
ondergebracht zijn in min om meer gescheiden organisaties en 
apparaten. Deze opsplitsing is het gevolg van het gebrek aan 
inzicht in het ontwikkelingsprobleem toen zich dat een tiental 
jaren geleden voor het e r s t  aandiende. De fmancieringsvraag- 
stukken worden behandeid d m  verschillende organen van de 
V.N., in bilateraal overleg tussen gevende en ontvangende 
landen en in regionale goeperingen. Los daarvan worden de 
expomnogelijkheden voomamelijk in Geneve besproken in de 
vcrgadcringen van de landen van het ,,General Agreement on 
Tariffs and Trade” en bij bilaterale handelsovereenkomsten. 
Deze exportmogelijkheden worden op hun beurt weer min of 
meer gescheiden beschouwd van de pioblemen die zich voor- 
dwn bij de stabilisatie van de prijzen van de grondstoffen, 
waarvan de behandeling 0.a. plaatsvindt in de jaarlijkse ver- 
gadering van de V.N.-Commissie voor de Internationnle Han- 
del in Grondstoffen. 

Deze gespletenheid - die zich ook op het sociale terrein 
voordoet - maakt het voor de gei’ndustrialiseerde landen 
uiterst moeilijk om de ontwikkelingsprogamrna’s van de ach- 
tergebleven gebieden te beoordelen. Thans is daartoe nog het 
best de Wereldbank geequipeerd. hoewel deze instelling, door 
de veelzijdigheid van het ontwikkelingsprobleem, niet een vol- 
ledig inzicht kan hebben in alle aspecten die bij de beoorde- 
ling in aanmerking dienen te worden genomen. Er is dus een 
duidelijke behoefte aan een beter gei‘ntegreerde behandeling 
van alle aspeoten der ontwikkelingsplannen. Wellicht kan hier 
tot op zekere hoogte in worden vwnien door de binnenkort 
in te stellen ,,adviesgroepen” van de Regionale Economische 
Commissies van de V.N. Deze adviesgroepen zullen, tezamen 
met de ,,planbureaus” d x  regionale conlmissies, welke het voor- 
deel hebben de situatie ter plaatse goed te kennen, zich toe- 
leggen op bijstand bij het samenstellen van ontwikkelings- 
plannen in de achtergebleven landen. 

Het zal duidelijk zijn. dat coordinatie van de ontwikkelings- 
plannen van de achtergebleven gebieden, wil zij uiteindelijk 
effectief zijn, een wijder dan regionaal karakter zal moeten 
hebben. Dit brengt met zich, dat ernaar zal moeten worden ge-. 
streefd dat op enigerlei wijze de activiteiten van de verschil- 
lende adviesgroepen en planbureaus worden gecoordineerd, 
waarbij bijvoorbeeld het ..Economic Projections and Program- 
ming Centre” van de Verenigde Natics een centrale taak zou 
kunnen worden toegekend. Deze taak zal in de eerste plaats de 
uitwisseling van informaties moeten zijn - w w a n  evaluaties 
van de ondemomen hulpactiviteiten een belangrijk onderdeel 
zullen uitmaken - en zou, in ecn tweede stadium, kunnen wor- 
den verruimd tot het desgewenst geven van suggesties voor de te 
kiezen ontwikkelingsrichting. In dit verband zal ook de sociale 
ontwikkeling in zijn vele aspecten meer dan tot nu toe de 

aandacht moeten krijgen. Daartoe is het van belang dat de 
Verenigde Naties, op dit terrcin over de noodzakelijke kennis 
komen te beschikkcn. 

De samenwerking tussen de verschillende hulpverstrekken- 
de landen en internationale instituten is een tweede belangrij- 
ke vorrn van coordinatie. Dit is van gewicht bij het formule- 
ren van het hulpverleningsbcleid zowel als bij de feitelijke uit- 
voering ervan te velde. Een regelmatige uitwisseling van ge- 
gevens over de ondemomen activiteiten en de plannen ten aan- 
zien van nog te geven hulp kan leiden tot oen beter verband tus- 
sen de bijstand verleend daor de gei’ndustrialiseerde landen 
en door de internationale instituten. Wellicht k m  hierop effec- 
tieve samenwerking voigen. In dit verband is bet toe te juichen 
dat in de consortia van de Wereldbank reeds coordinatie 
plaatsvindt van de economische hulp die via deze consortia 
wordt gegeven. Bovendien werd in het kader van de reorga- 
nisatie van de O.E.E.S. een ,,Development Assistance Group” 
ingesteld, later als ,,Development Assistance Committee” opge- 
nomen in de O.E.S.O., waarvan de voornaamste activiteiten 
zullen zijn de uitwisseling van statistische gegevens over de 
hulpverlening, alsmede jaarlijkse ,,examens” van de hulpver- 
strekkende landen over het gevolgde beleid. Als aanvulling op 
deze werkzaamheden werd door het ,,Development Assistance 
Committee” recentelijk besloten zogenaamde ,,co8rdinerende 
groepen” op te richten, welke tot taak zullen hebben het ont- 
wikkelingsbeleid van en de hulpverlening aan individaele landen 
nader te onderzoeken en te coijrdineren. 

De samenwerking te velde is van meer technisch karakter. 
Hier is het dwl de werkzaamheden van de verschillende opera- 
tionele hulpgroepen in de onderontwikkelde landen te coordi- 
neren teneinde duplicatie te voorkomen. Op dit punt van de 
samenwerking op ,,country level” is in vele onderontwikkelde 
landen nog ruimte voor wrbetering. Het moet in dit verband 
gelukkig worden geacht dat de Verenigde Naties in steeds 
meer achtergebleven landen zogenaamde ,,Resident Represen- 
tatives” benoemt. Zij hebben e m  coordinerende taak bij de 
uitvoering van alle activiteiten welke onder de verantwoorde- 
lijkheid van de Verenigde Naties in het land van hun statione- 
ring plaatsvinden. Door hun neutrale positie zijn deze V.N.- 
vertegenwoordigezs bij uitstek in staat in hun coijrdinerend 
werk oolc activiteiten te betrekken die voortvloeien uit regio- 
nale of bilaierale hulpverlening. De repringen van de hulpver- 
strekkende landen dienen erop toe te zien dat regionale orga- 
nisaties en bilaterale hulpinstanties medewerken aan de ver- 
strekking van voldoende bevoegdheden aan de ,,Resident Re- 
presentatives” van de V.N. Zij zullen dan wezenlijk kunnen bij- 
dragen aan een betere coijrdinatie van alle operationele hulp- 
verleningsnctiviteiten. Nederland voert in het ,,Development 
Assistance Committee” van de O.E.S.O. een dienovereenkom- 
5tig beleid. 

b. Kapitnalshulp 
De steeds meer onivattende ontwikkelingsprogramma’s ge- 

ven niet alleen aanleiding tot problemen van coiirdinatie, doch 
stimuleren tevens de vraag naar economische en technische 
hulp. Deze maag vloeit met name ook voort uit het opncmen 
van de sociale sectoren in de ontwikkelinssprogran~a’s, welke 
toevoeging een weerspiegeling zal moeten vinden in de hulp- 
verlening door de gei’ndustrialiseerde landen. De opbrengsten 
van export en de twvloed van particuliere invesltcringen 1) 
rijn namelijk onvoldoende om te roorzien in de financiering 
mn de nomiale invoer en de import voor ontwikkelingspro- 
iecten. Om deze reden wordt door de owrheden van de ge’in- 
justrialiscerde landen hulp verleend in de vorm van b p i -  
:sal ‘). Deze hulp bestaat hoofdzakelijk uit leningen en giften 
n de vorm van geld en voedseloverschotten. 

In het algemeen ligt de verlening van finmcidc hu!p in de 
iorni van leningen m e r  voor de hand dan de verlening dam- 
ran in de vorrn van giften. Leningen zijn mwr in overeen- 

1) Voor ecn ovcrzicht van de particulicre investcringcn in de onder- 
in!,wikkelde gebieden gedurende de afgclopen jaren zie bijkige 1. - ) Voor een overzicht van de kapitaalshulp am achtcrgebleven landen 
ie bijlage 2. 



stcmniiny mct do norniale politieke en economische verhou- 
dingen tiissen suevereinc staten en bovcndien zullen zij, naar 
do crv:iring hrcft uitgcwezen, meer dan schcnkingcn tot een 
doeltrcffcnd cn rationeel gebruik leiden. Hierbij dient echter 
bedxht tc worden, dat de drmgkracht van het ontvangende 
land en dc aard van de te steunen projecten, financiering door 
middcl van leningen vaak onmogdijk maken. Vele onderont- 
wikkcldc I.inJ:n ga.in gcbiiht ondci- cen grotc schu!dcnl;ist en 
verdere veryroting hiervan zal uit hmfde van de verplichting 
van rcnte en itflossing hun economische ontplooiing ernstig be- 
moeilijken. Dit pcldt te sterker indim de te finnnciercn projec- 
ten van nict onrniddellijk productief karakter zijn, zoals onder- 
wijs, medische voorzieningen, e.d. Dan zal het noodzakelijk zijn 
de finnncizle hulp te geven in de vorm van leningen op zeer 
gcmakkelijke voonvaarden of in de vorrn van bijdragen a fonds 
perdu. 

In de afgelopen jaren heeft de economische hulp dikwijls de 
vorm gehad vm leningen en giften voor de tekorten op de be- 
talingsbdans van de achtergebleven gebieden. Deze wijze van 
hulpverlening heeft in een aantal gevallen tot onbevredigende 
resultaten gekiri, orndat door een minder efficignt econo- 
misch belcid de hulpgelden niet of nauwelijks vow ontwikke- 
lingsprogramnia’s werden besteed. Met name in Latijns-Ame- 
rika hebben inflatoire ontwikkeligen tot gevolg gehad dat een 
aanzienlijk deel van de voor economische ontwikkeling be- 
stemde gelden in de consumptieve sfeer verloren gingen. 

Zowel ontvangende als gevende regeringen hebben daarom 
mar  wegen en rniddelen gezocht, die een herhaling zouden 
kunnen vmrkomen. In Latijns-Amerika is hieraan vorm ge- 
geven in het Charter van Punta del Este, w&n de hulpont- 
vangende landen zich vrijwillig verplichten hervormingen 
op economisch en sociaal gebied in te voeren, waardoor naast 
de politieke en sociale doeleinden van deze hervormingen, een 
efficiente besteding van de hulpgelden wordt gegarandeerd. 
Ook worden soms door de gevende landen bepaalde hervormin- 
gen als conditie gesteld voor het ontvangen van hulp. 
, Op financieel terrein speelt het Internationale Monetaire 
Fonds in dit opzicht een belangrijke rol. Zo is de hulp welke 
de Verenigde Staten van Amerika aan bepaalde Latijns-Ame- 
rikaanse landen hebben verstrekt, vaak gecoordineerd geweest 
met kredietgeving door het Internationale Monetaire Fonds, 
aan welke kredietgeving vmrwaarden verbtmden warm be- 
treffende de door de betrokken landen te  voeren monetaire en 
financiele politiek. Aldus is vaak een einde gemaakt a m  in- 
flatoire ontwikkelingen en is de efficientie der ontwikkelings- 
programma’s verhoogd. 

Bij dit alles zullen de gei‘ndustrialiseerde landen zich niette- 
min voor ogen moeten houden dat zij vmr  iwat betreft het 
rendment van de hulpverlening andere maatstaven zullen 
rnoeten aanleggen dan in een ontwikkelde econamie gebruike- 
lijk is. Hoewel de situiltie per land venchilt en, aok per sector 
waarin hulp wor& geboden, zal men steeds rekening moeten 
houden met een voor westelijke begrippen relatief hoog per- 
centage van verlmen gaan van beschikbaar gestelde gelden en 
moeite. Het zou onjuist zijn in dit verschijnsel een reden te vin- 
den om op de hulpverlening te besnoeien ofwel om deze als 
onverantwwrd aan te merken. Het hagere verliespercentage 
moet als een gegeven worden aanvaard, dat onlosmakelijk ver- 
bonden blijkt aan pogingen een achtergebleven gebied 
tot grotere welvaart te brengen. Dit neemt uiteraard de nood- 
zaak niet weg van verdere versterking van het n o r m b e f  in 
de onderontwikkelde landen en aandrang op monetaire en eco- 
nomische hervormingen als garantie voor effectieve besteding. 

In de laatste jaren is veel discussie gevoerd rand de vraag 
of aan het land dat hulp ontvangt voorwaarden gesteld kunnen 
worden t.a.v. de besteding van het geld; met andere woorden 
de vraag, of de hulp gebonden dan we1 ongebonden moet 
worden gegeven. Nederland heeft steeds verdedigd dat onge- 
bondenheid te prefereren valt, omdat dit de onderontwikkelde 
gebieden in staat stelt de gelden optimaal te besteden. Het bin- 
den van de hulp rnaakt, dat het ontvangende land niet steeds 
precies datgene kan aanschaffen wat het nodig heeft, of dat 
het dat niet kan betrekken van de goedkoopste leverancier, 

zodat de werkclijkr: w a m k  van de hulp minder is dan het no- 
minale bedrag zou doen vcrondmtellen. Wereldwijd gezien kan . 
binding van hulp lciden tot vcntoring van het nolrrnale han- 
delspatroon. 

De Regering verherrlt zich niet dat van de totale hulpver- 
lening van de gei’ndustrialisturde landen ann de onderont- 
wikkelde gebieden eon beduidcnd gedeelte in pbmden vorm 
wordt gegcven. De Vcrcnigdc St.itcn bijvoorbrold streven er de 
laatste tijd naar een zo groot nwgelijk gedeelte van de finan- 
cikle hulpverlening ’ te binden aan levering van Amerikaanse 
goederen en diensten. Horwel deze ontwikkeling op zichzelf 
betreurd moet worden. dirnt andenijds erkend te worden, dat 
in het licht VM de positie van de Amerikaanse betalingsbalans 
deze binding als een tijdelijke noodmaatregel verdedigbaar is. 
Voor die E u r o p e  landen die eeen hoge graad van bedrijvig- 
heid koppelen aan overschotten op de betalingsbalans kan ech- 
ter bezwaaslijk een econonuxhe rechtvaardiging worden aan- 
gevoerd voor binding van de fmancizle hulpverlening. 

lndien de Europese landen onder de gegeven omstandighe- 
den zouden vmrtgaan met gebonden hulpverlening c.q. de h d p  
in versterkte mate zouden gam binden, zal het voor de Arneri- 
kaanse Regering zeer moeiijlk zijn het standpunt te blijven in- 
nernen dat de binding van de  Amerikaanse hulp slechts zal 
worden voortgezet zolang de betalingsbalanspositie d w t o e  
noopt. Indien zal blijken dat de meeste landen hun hulp ge- 
heel of grotendeels gebonden blijven of gam geven, dan zal 
het Nedwlandse standpunt te dien aanzien opnieuw rnaeten 
worden bezien. 

c. Nrilp in de vorm van voedseloverscliotterr. 
Naast de financiering door rniddel van giften en leningen 

wordt de laatste tijd veel mndacht besteed aan de mogelijk- 
heid van bijdragen aan ontwikkelingsprogramrna’s met behulp 
van voedseloverschotten. Werden deze tot op heden vmr- 
namelijk gebruikt ter voorziening in incidentele consumptie- 
tekorten, thans worden zij meer en rneer aangewend ter dek- 
king van een stijgende vraag naar voedsel welke optreedt bij 
de uitvoerhg van ontwikkelingsprogramma’s. In verband met 
de verwachte langdurige aard van de voedseltekotten in de on- 
derontwikkelde landen is het wenselijk dat de verstrekking van 
overschotten plaatsvindt in een programmering op zeer lange 
termijn. Er dient v w r  gewaakt te worden dat de gelden welke 
uit de wrkoop van voedsel aan de bevolkmg wmden verkre- 
gen zodanig worden besteed dat zij geen inflatoire effecten ap 
roepen. 

d. Handelsrelaties met onderontwikkelde landen. 
Ook in de laatste jaren voltrok zich een verdere verslechte- 

ring in de verhouding tussen de prijzen van de grondstoffen, 
met name van tropische landbouwprodukten en de industriepro- 
dukten. Het relatief achterblijven van de grondstoffenprijzen 
moet worden toegeschreven aan het te sterk geategen aanbod 
in verhmding tat de weinig elastische en langzaam groeiende 
vraag. Deze trage groei wordt 0.a. verocrzaakt d m  het ge- 
bruiken van vervangende kunststoffen en de meer efficiente 
verwerking van de materialen in de industrie. Door de achter- 
gebleven landen word’t op de gebdustrialiseerde gebieden druk 
uitgeoefend om de douane- en belastingtarieven op de grand- 
stoffen te veriagen om zo te bereiken dat de vraag zal toene- 
men. Dit is zeer gewenst, hoewel het de vraag is of het resul- 
taat voldoende zal zijn om de prijzen blijwnd op een redelijk 
niveau te brengen. Immers, de relatief hoge welvaart in de 
gei’ndustrialiseerde gebieden heeft de vraag naar dk betreffen- 
de goederen minder pnjsafhankelijk gemaakt, temeer waar de 
te importeren grondstoffen veelal een relatief gering onder- 
deel van .de kostprijs van het eindprodukt uitmaken. Boven- 
dien kan de mew efficiente verwerking in de induvtrie door ta- 
tiefverlaging niet ongedaan worden gemaakt en zal de vervan- 
ging door kunststoffen alleen voorkomen kunnen worden als 
tariefverlaging een zo groot effect heeft dat het gebruik van 
natuurlijke produkten verhoudingsgewijze voordeliger wordt. 

Door de onderontwikkelde landen wordt naast tariefverlaging 
voor grondstoffen ook verruiming van de importmogelijk- 



heid voor industrieprodukten in de geindustrialiseerde gebie- 
den bepleit. De ontwikkelingsgang van vele der achtergcbleven 
gebieden heeft met zich gebracht, dat een industriele produktie 
is ontstaan waarvmr een markt moet worden gevonden. In 
de achtergebleven gebieden zelve is deze markt beperkt om- 
dat de vraag naar industrieprodukten, in het algemeen gesteld, 
zich pas verder ontwikkelt als een hogere welvaart is bereikt. 
Anderzijds zijn de gei'ndustrialiseerde landen veelal weinig be- 
reid om invoer van industrieprodukten uit de onderontwikkel- 
de gebieden toe te staan, omdat een dergelijke invoer een 
bedreiging van de eigen industriele nijverheid zou kunnen gaan 
vormen. 

Nederland neemt op dit punt een liberaal standpunt in 
en de Regering acht het gevaar van een bedreiging van onze 
eigen industrie in dit stadium niet groot. Er zijn met be- 
trekking tot de concurrentiemogelijkheid dikwijls factoren 
die he$ vmdeel  van de lage lonen voor een deel teniet doen. 
Bovendien moet het niet anders dan redelijk worden geacht 
dat men de onderontwikkelde landen, welke door middel van 
hulpverlening op technisch en economisch gebied tot produk- 
tie van industriele goederen zijn gekomen, in staat stelt deze op 
de wereldmarkt te verkopen. Hierbij dient echter een zekere 
geleidelijkheid betracht te worden. Open concurrentie moet 
echter met zich brengen, dat de minder-ontwikkelde landen hun 
export niet met ongezonde, kunstmatige middelen stimuleren 
en onverantwoorde maatregelen ter begunstiging van hun 
dienstverleningsbedrijven nemen. 

Bij het opstellen van hun programma's dienen de onderont- 
wikkelde landen zich vooral te gaan richten op het produceren 
voor de werkelijke additionele vraag naar goederen. Dit i; 
nodig om de verhoudingen op de grondstoffenmarkt te ver- 
beteren en vraag en aanbod meer in overeenstemming met 
elkaar te brengen alsmede ter voorkoming van een niet te ab- 
sorberen export van industrieprodukten uit de onderontwik- 
kelde landen. Door het ontwikkelingsbeleid op de concrete 
marktbehoeften te richten kunnen overschotvorming en prijs- 
daling worden voorkomen. Uiteraard zal een dergelijke aanpak 
alleen effectief kunnen zijn als een hoge mate van internatio- 
nale samenwerking plaatsvindt, zoals reeds ten m i e n  van 
de coijrdinatie van de ontu.ikkelingsprogramma's van de ach- 
tergebleven landen in het algemeen werd gesteld aan het be- 
gin van dit hoofdstuk. Voortzetting en uitbreiding van het 
werk van de studiegrotpen voor de verschillende grondstoffen, 
alsook van het G.A.T.T., het ,,Economic Projections and Pro- 
gramming Centre" en van de Regionale Economische Commis- 
sies van de V.N. is dan ook dnngend nodig. Door het werk 
van deze organen verbetert het inzicht in de marktontwik- 
keling en kunnen de producenten, a1 of niet door onderlinge 
afspraak en zo mogelijk in samenwerking met de consumen- 
ten, hun produktieplannen afstenimen op het werkelijke ab- 
sorptievermogen van de markt. 

Daarbij ware te streven naar een internationale arbeidsver- 
deling, waardoor de produktie zich ontwikkelt in die gebieden, 
waar zij het meest efficient kan plaatsvinden en waardoor 
hat totale productieresultaat zo groot mogelijk wordt. In La- 
tijns-.4merika en Afrika wordt veel aandacht besteed aan 
het vormen van vrijhandelsunies. Zulk een integratie moet 
zeer worden toegejuicht, omdat een integratie van landen van 
gelijke welvaart veelal met niinder moeilijkheden gepaard gaat 
dan die van landen van verschillend welvaartsniveau. Deze 
structuurproblemen zijn van niet te onderschatten belang vow 
de ontwikkeling van de achtergebleven gebieden; zij verdie- 
nen in de komende jaren veel aandacht. 

Naast de langjarige trend ziet men op de grondstoffenmark- 
ten prijsfluctuaties op korte tcrniijn waardoor het deviezen- 
inkomen van de onderontwikkelde landen onregelmatig wordt. 
Dezc schon2melingen zijn schadelijk omdat zij de uitvoering 
van de ontwikkelingsprogrnmma's \'erstoren. Teneinde in deze 
situatie verandering te brengen zijn in de afgelopen jaren 
vele pogingen ondernomen om tot stabilisatie-overeenkomsten 
te komen, van welke met name de overeenkomst voor tin 
succesvol is geweest. Op cnkele uitzonderingen na is men er 
voor de andere grondstoffen tot op heden echter niet in kun- 

nen slagen effectieve stabilisatkmaatregelen te treffen. De 
oorzaken hiervan zijn velerlei. Niet alle belangrijke producen- 
ten- en consumentenlanden zijn steeds bereid aan de overeen- 
komsten deel te nemen. Het is voorts niet altijd mogelijk een 
korttijdige prijsverandering van een trendmatige te onderschei- 
den. Bovendien zal bij een iets langduriger prijsdaling het af- 
vlakken van de schommeling necrkomen op het verstrekken 
van een subsidie op de feitelijke prijs, waardoor de toch reeds 
te grote produktie zal worden gestimuleerd. 

Om aan deze moeilijkheden tegemoet te komen is een sy- 
steem van compensatoire financiering ontworpen, waarbij niet 
de prijs van he't betrokken artikel wordt gestabiliseerd, doch 
waarbij ingeval van verminderde deviezeninkomsten door prijs- 
daling van de grondstoffen aan de regeling van het exporteren- 
de land uit een internationaal fonds een compenserende be- 
taling zal worden verstrekt. Tot op heden is dit systeem nog 
niet toegepast. Het moet worden betwijfeld of het technisch 
uitvoerbaar zal zijn ed of in de praktijk niet dezelfde moeilijk- 
heden optreden als bij overeenkomsten tot prijsstabilisatie. 

Hoewel de Regering open oog heeft voor al deze moeilijk- 
heden, blijft zij van mening dat alsnog zal moeten worden ge- 
tracht een goed functionerend stabilisatiesysteem tot stand 
te brengen. De schommelingen in de deviezeninkomsten 'van 
de onderontwikkelde landen hebben zulk een ongunstige invloed 
op de uitvoering van de ontwikkelingsplannen in de jaren met 
lage prijzen, dat het voorkomen van deze fluctuaties van 
we1 haast even grad belang is als de hulpverlening a m  de 
onderontwikkelde landen zelve. Indien op korte termijn niet 
tot redelijk functionerende stabilisatie-overeenkomsten kan 
worden gekomen, zal moeten worden ondenocht of he$ In- 
ternationale Monetaire Fonds bij de bepaling van haar trek- 
kingspolitiek meer dan tot dusverre zal kunnen bijdragen tot 
het opvangen van de gevolgen van deze schommelingen. 
Eveneens zal diepgaand moeten worden onderrocht of het 
verzekeringsplan dat door de expertgroep van de V.N.-Corn- 
missie voor Internationale Handel in Grondstoffen is ontwor- 
pen en dat de verzekering van het totale deviezeninkomen van 
de aan de verzekering deelnemende l a d e n  beoogt, verwezen- 
lijkbaar is. 

e. Pnrticuliere investeringen in onderontwikkelde landen. 

De grote omvang van de kapitaalbehoefte van de minder- 
ontwikkelde landen en de beperkte beschikbaarheid van over- 
heidsgelden voor hulp aan deze landen maken het nodig ook 
particulier kapitaal als belangrijke fmancierhgsbron te mobi- 
liseren. Daarbij dient voor ogen te worden gehouden dat de 
particuliere kapitaalverschaffer een commercieel rendement 
zal willen ontvangen, waardwr de aanwendingsmogelijkheid 
van particuliere gelden beperkt is. Immers, de m a t e  onder- 
ontwikkelde landen hebben vooral behoefte aan schenkingen 
en leningen op zeer gunstige vwrwaarden. De messt aange- 
wezen weg voor particulier kapitaal zal liggen in rechtstreell- 
se investering in commerciele ondernemingen in de achterge- 
bleven landen. Waar voor de infra-structuur investeringen 
reeds een groeiend beroep moet worden gedaan op publieke 
fondsen in de gei'ndustrialiseerde landen is het van belamg dat 
voor projecten waar we1 rendabele investering mogelijk is, het 
particulier kapitaal zoveel mogelijk wordt gemobiliseerd. 

Helaas lopen de particuliere investeringen in vele achterge- 
bleven gebieden t m g  en is in een ilantal gevallen zelfs van 
desinvestering sprake. De oorzaak hiervan is te vinden in de 
terughoudendheid welke in de ontwikkelde landen bestaat om 
in de achtergebleven gebieden te investeren tengevolge van 
de vaak politiek onrustige omstandigheden in en rondom de- 
ze landen, waardoor het gevaar bestaat dat de geei'nvesteerde 
gclden, bijvoorbceld door nationaljsatie, te verliezen. Boven- 
dien hestnnn door de gunstige ontwikkeling van de economie 
in het Wcsten ruimc mogelijkheden voor invcstcring in dc ont- 
wikkelde landen zelve. 

Sinds vele jaren wordt op internationaal zowel als op 
nationaal niveau getracht deze situatie te veranderen en de 
stroom van particulier kapitaal naar de achtergebleven ge- 



7 

bieden tu vergroten. Daarbij is de gedachtc iiitgegaan naar 
een intcrnationalc code inzakc goed gcdrng ten aanzicn van 
buitenlandse invcstcringcn welke zou kunnen hijdr:igcn tot 
een vcrbetering van het investeringskliiiiaat in de onderont- 
wikkelk landen. Gezien de pychologische hezwaren waarop 
voorshands de opstelling en aanvaarding van zulk een code 
in wercldwijd verband stuit is het streven voorlopig gericht 
op dc :ilgciiicnc xinv:.,:irding van  ccn 3rhitr,i~cvcl.;~lic!Itii!~ 
voor geschil!en ovcr buitenlandse inves:eiinycn. De verplich- 
ting door een iiiinder-ontwikkeld land op zich gcnornen om 
clcrgelijke ycschillcn nan olnpartijdige arbiters voor te leggen. 
m u  reeds op richz:!f ecn behngrijke waarborg bieden voor 
de buitenlandse investeerder. Overigens houdt de a.anvaarding 
vm een aantal normen met betrekking-tot de behhandeling 
van buitenlandse eigendommen nauw verhand niet een moge- 
lijke invoering van een internationaal investcringsg~antiesy- 
steem, dat hitronder ter sprake konit. Het is rnede dmroni 
van belang d:it de O.E.S.O. haar werkzaamheden met betrek- 
king to: de opstelling VM een investeringscode voortzet. 

In  enkele gei‘ndustrialiseerde Ianden is een nationaal ga- 
rantiesysteem voor particuliere investeringen in werkinp dat 
redclijk gced functioneert. Te onzent is dit ondcrwerp van 
studie van een ambtelijke commissie. Inmiddels zijn de resul- 
taten hekend van het onderzoek dat de Wrreldbank op ver- 
zoek van de toenmalige ,,Development Assistance Group” 
heeft verricht naar de mogelijkheden van een internationod 
garantiesysteem. Dit advies wordt momenteel in het ,,Devel- 
opment Assistance Committee” besproken. De behandeling 
in deze commissie biedt de gelegenheid de bereidheid te pei- 
len van de belangrijkste kapitaalverstrekkende landen om aan 
een dergelijk systeem deel te nemen. Hierbij wordt ingegaan 
op een aantal essentiele punten, zoals de kwestie van de vorm 
van een eventuele deelneming door de onderontwikkelde lan- 
den zelf, de verdeling van het risico, de selectie van te garan- 
deren projecten en de verhouding van het multilaterale sy- 
steem tot de eventueel gehandhaafde bilaterale stelsels. Zon- 
der de invoering van een nationaal systeem uit te sluiten gnat 
de Nederlandse voorkeur uit naar een internationaal stelsel. 

AIS moderne en steeds veelvuldiger optredende vmm van 
particuliere investeringen zijn de laatste jaren de zogenaamde 
,,joint ventures” naar wren gekomen. Dit is een systeem van 
ovexzeese vestigingen van bedrijven waarvan de moederon- 
derneming in een geindustrialiseerd land is gevestigd en waar- 
bij in de dochteronderneming door het onderontwikkelde land 
een groot deel, vaak zelfs meer dan de helft, van het beno- 
digde kapitaal wordt ingebracht. De leiding berust zoveel mo- 
gelijk bij lokale krachten. In de praktijk komt dit laatste er 
doorgaans op neer, dat begonnen wordt met een personeels- 
bezetting die grotendeels afkomstig is uit de moederonderne- 
ming en die geleidelijk vervangen wordt d m  ter plaatse op- 
geleide krachten. 

Het aantrekkelijke van deze ,,joint ventures” is dat niet al- 
leen de moederonderneming, maar ook het onderontwikkelde 
land een zakelijk belang heeft bij het handhaven van de 
bestaande ondernemingsconstructie en dat daardoor bepaal- 
de risico’s, zoals onteigening, worden verkleind. Immers, aan- 
gezien het onderontwikkelde land het merendeel van het per- 
soneel en het kapitaal levert wordt de drang tot nationalisatie 
gering, vooral omdat de nadelen zoals het verbreken van de 
stroom van kennis en onderdelen uit de moederonderne- 
ming meestentijds zeer zwaar zauden wegen. 

f. Technische hulp 
Voor de uitvoering van de ontwikkelingsprogamma’s in de 

achtergebleven gebiedea is steeds meer technische hulp nodig. 
Naast kennisoverdracht op hoog niveau is ook de instructie 
van de middengroepen van toenemend belang. Met name in d: 
zeer laag ontwikkelde landen ontbreken deze groepen geheel 
en al. Daardoor ontstaat de moeilijkheid dat de ingebrachte 
kennis op hoog niveau aansluiting met de maatschappij mist, 
omdat de verbindende tussenlaag ontbreekt. Een en ander 
brengt mede dat naast de vanouds bestaande vorm van ex- 
perthulp een groeiende behoefte bestaat a m  een omvangrijke 

groep minder hoog gcschooldc cxperts op econoniisch en soci- 
~ a l  terrcin, die kunncn worden helast met de opleiding van 
omhxhts- en middengotpen in de onderontwikkelde landcn. 

Op hct punt v:in dc ovcrdrxhtswrni van kcnnis gingen de 
wensen in dc mintier-ontwikkelde landen tot niet zo lang ge- 
leden vocral i i i :  n;ur bciirzcn en anJm opleidingsfaciliteiten 
in de hogcr ont;vikkclde lanctcn. Thans hegint het besef veld te 
8,vin::t:n. d.,: 5 :;c!i.! i;l i l? t  l*ilit,-*1!,,:?c! Z ! C C ~ I ~ S  in die geva lh ,  
cvaarin geen spcci ili~3tic.iiio_Eel;jkI;oJc.n in eigen land bestaan. 
uitkonist biedt. Middc[bnrc opleidingen - technisch en Iand- 
bouwkundig - de 0pl:idlnS van Icerkrachten en vakonderwijs, 
kunnen in hct algenieeii met nicer vrucht in de betrokken lan- 
den zelf plhaatsvinden, tenic‘cr daar het ondenvijs dan recht- 
streeks kan worden afgestemd op het regionale niveau van 
sociale en economische ontwikkeling.. In  de gei‘ndustrialiseer- 
de landen hebben stutlentrn en specialisten uir tropische en 
subtropische gebieden, vooral wanneer zij nooit of slechts zel- 
den uit het eigen land zijn tveg geweest. bovendien vaak ern- 
stige aanpnssingsrnoeilijkh~~en. Bij terugkeer in eigen land blijkt 
het sorns moeilijk te zijn het geleerde toe te passen als gevolg 
van de geheel verschillende omstandipheden. 

Ook op bet gebied van algerneen vormend hoger onderwijs 
woidt in de minder-ontwikkelde landen waar universiteiten be- 
stam of opgericht wordcn. nieer en rneer voorkeur aan op- 
leiding in eigen land pgeven. Buitenlandse leerkrathten en in- 
structie- en demonstratiemateriaal zijn daarbij zeker gewenst. 
Dit alles neemt niet weg, dat voor hogere specialisatie en soms 
ook op middelbaar niveau. speciaal wanneer in een bepaald 
hoger ontwilckeld land een sterke concentratie van kennis en 
ervaring hestaat. b.v. op waterbouwkundlg terrein en op dat 
van de tropische landbouw. opleiding in het buitenland gewenst 
blijft. Dit geldt in het bijzcnder 31s de opleiding in het buitcn- 
land de enig mogelijke oplossing op korte termijn biedt. . 

Het ornvangrijker worden van de ontu.ilckelingsp:ogramma’s, 
het betrekken van sociale aspecten erin en bovengenoemde ac- 
centverandering in de wijze van ovverdracht van kennis, hebben 
tot gevolg dat vaak veel meer dan evenredig met de grotere 
behoefte aa,n kapitaal de \mag naar deskundigen zal toene- 
men. Het aantal bevoegde experts dat beschikbair is wordt 
steeds pnnger.  AIS gevolg van de hoogconjunctuur in de ge- 
industrialiseerde wereld zijn minder deskundigen bereid een 
uitzending te aanvaarden. Voorts neemt het aantal deskundi- 
gen met ervaring in de vroegere kolonien geleidelijk af. Voor 
de desondanks zeer noodzakelijke overdracht van kennis zal dus 
gp-zocht moeten worden naar nieuwe methoden om het aantal 
deskundigen te verhogen. Daarvoor komen in aanmerking ver- 
betering van de condities waaronder de experts worden uitge- 
zonden en opleiding van jongeren. Een dergelijke opleiding 
vindt in beperkte mate sinds 1954 in Nederland plaats in het 
kader van hef Assistent-Deskundigen Programma. Het doe1 
vm dit programma is jonge academici toe te voegen aan ex- 
perts te vel&. Op die wijze worden pas afgestudeerden ver- 
trouwd gemaakt met de praktijk van technische hulpverlening. 
In dit verband verdient het ,,Peace Corps” vermelding dat 

door de Verenigde Staten is oppricht en dat na een aarzelend 
begin en oorspronkelijk aanvechtbare uitgangspunten, thans, 
nil een aantal herorhtaties, naar het zich laat aanzien, uit- 
groeit tot een bruikbaar hulpverleningsprognmma. Door het 
uitzemden van jongeren in het kader van het ,,Peace Corps”.te 
beperken tot goed geschoolden en door deze werkkrachten in 
te zetten op bij uitstek technische terreinen, wordt een aanpas- 
sing gevonden aan de behoeften in de onderontwikkelde landen 
op een wijze, die zowel voor gevers als ontvmgers acceptabel 
is. De bestuurlijke en sociale taken blijven gereserveerd vow 
de oudere en meer ervaren experts. 

Naast de technische hulpverlening van overheidswege kan 
ook de kennisoverdracht in de particuliere sector, met name 
in het knder van de eerder genoemde ,,joint ventures”, van 
toenemende betekenis worden. De ,,know-how” contracten 
tussen ondernemingen in ontwikelde en minder-ontwikkelde 
landen. die gepaard kunnen gaan met leningen uit particdiere 
bron of van-overheidswege ten bate van de ,,know-how”-ont- 
vangende ondernemingen verdienen eveneens vermelding. Der- 



gclijke contracten zullen tot stand kunnen komen, indien onder. 
nemingen belang hebben bij overdracht van bepaalde kennis 
aan lokale Itrachten, omdat b.v. de mogelijkheid voor een af. 
zct daardoor wordt vergroot. Te denken valt aan assemblage. 
bedrijven cn hcrstelwerkplaatsen. 

Bij deze vormen van particulicre kennisovcrdracht doet zich 
de bepcrking voor dat zij uitsluitend commwciele activiteiten 
betrcffen en dnt derhalve de behoefte aan kennis in de be- 
stuurlijke en sociale sfeer hierdoor niet wordt gedekt. Het zou 
dan ook denkbasr zijn dat op den duur, indian blijkt dat de par- 
ticuiiere kennisoverdracht, met name in de vorm van ,,joini 
ventures”, een bruikbare vonn van samenwerking zal zijn, e e n  
zekare werkverdeling tot stand komt. Daarbij zou de internatio- 
nale technische hulpverlening, van overheidswege verstrekt, 
zich in toenemende mate richten op de kennisoverdracht ten 
behoeve van non-commerciele taken en zou de bewhikbaar- 
stelling van kemis in de zakelijke sfeer grotendeels aan de par- 
ticuliere sector kunnen worden overgelaten. 

IV. Het Nederlandse hulpverleningsbeleid 

In 1956 was het hulpverleningsbeleid van de Nedcrlandse 
Regering in wezen eenvoudig. Op grmd van werwegingen, 
uiteengezet in de nota van dat jaar, werd voorkeur gegeven 
aan een multilaterale benadering in het raam van de aotivi- 
teiten van de Verenigde Naties. De overtuiging bestmd, dat 
op het terrein van de kapitaaloverdracht alleen de grote kapi- 
taalkrachtige landen iets spectaculairs tot stand kunnen 
brengen. We1 was ons land in staat een relatief aanzienlijke bij- 
drage te leveren in de benodigde kennisoverdracht. Daarom 
concentreerde de activiteit zich op het terrein van de multi- 
laterale technische hulp. Weliswaar werd bilaterale bijstand 
in de vorm van economische projecten niet uitgesloten, doch 
hierbij gold als voornaamste argument, dat destijds nog in on- 
voldoende mate econornische steun langs multilaterale weg 
mogelijk was. De drang tot verlening van bijstand aan bepaal- 
d t  ‘anden uit hoofde van de versterking van bilaterale econo- 
rnische relaties was nog niet groot. Verder bestonden nog geen 
verplichtingcn als uitvloeisel van het lidmaatschap van regio- 
nale organisatics. Tenslotte werd duidelijk verschil gemaakt 
tussen ontwikkelingshulp binnen de grondwettelijke grenzen 
van he! Ko3inkrijk en steun aan landen daarbuiten. Alleen 
steun buiten het Koninkrijk werd tot de internationale hulp- 
verlening prekend. 

Sinds 1956 heeft zich ten aanzien van de hulpverle- 
ning in het algemeen en de Nederlandse plaats daarin in het 
bijzonder, een aantal ontwikkelingen voltrokken, dat voor de 
Regering aadeiding geweest is haar beleid opnieuw in be- 
schouwing te nemen. De belangrijkste ontwikkeligen waren 
de volgende: 

1. Multilaterale hulpactiviteiten namen een grote vlucht. 
Door de Verenigde Naties w a d  het Speciale Fonds voor pre- 
investeringspiojecten opgericht. De Internationale Ontwikke- 
lings-Assoziatie begon met haar werkzaamheden. De techni- 
schz hulp, gefinancierd uit vrijwillige programma’s en ten laste 
van de gewone begrotingen van de internationale organisa- 
ties, breidde zich uit. Consortia, welke onder auspicien van de 
Wereldbsnk voor bepaalde minder-ontwikkelde landen werden 
gevormd, vragen om medewerking. Een Wereldvoedsel- 
p rograma kwam tot stand. Regionale activiteiten als het 
Mekong-project vroegen aandacht. Internationale hulpverlening 
Imgs bilaterale weg, zowel op economisch, technisch als pre- 
investeringsterrein, nam sterk in omvang toe. 

7. De to!s:and!iominp van de E.E.G. schiep de nieuwe ver- 
houding tot dc pssocicciJe kinden van deze gemeenschnp,‘ 
wiari:i de  vei!ening v ~ i  bijsland iti t  het Europese Ontwik- 
ke!ingsfonds e.m giO!t r01 s p ~ l t .  0 0 k  in  de toekotnst zal ilc 
E.X.G. \<ci ~ . z . ~ a i i ~  blijvcii door wrlcning \’an financizle cn 
technische hulp aan dc gc:issociccrde zelfstandig gcwordcll 
Loloiiifii \’li2 dc Licl-Sia:cn vnn ilc E.E.G. en a m  dc niet- 
zelthiandige gcnssocicerde getkcfen. De Europese lnveste- 
ringsl:snh hrijgr niogclijl, i k i w  c tukcn te bervullen. De Ge- 

meenschapsorgancn dringen aan op vermeerdering van de 
bijdragen van de Zes aan Latijns-Amerika en &Ye. 

3. Door de Verenigde Staten wordt druk op de landen 
van West-Europa uitgcoefcnd om een groter aandeel te ne- 
men in de hulpverlening, waarbij zowel het voltooide herstel 
van Europa - mede dank zij de Marshall-hulp - als de moei- 
lijke betalingsbalanspositie van de Verenigde Staten als ar- 
gumenten worden gebezigd. De herorientatie van de O.E. 
S.O. en het oprichten van haar ,,Development Assistance Com- 
mittee” bieden de gelegenheid tot stimulering en coordinatie. 

4. De Nederlandse bijdrage in de ontwikkelinphulp, die 
relatid hoog was zolang het totale volume van de stroom van 
bijstand betrekkelijk klein blecf, loopt in rangorde terug nu 
andere westerse landen hun activiteiten intensiveren. Hoewel 
Nederland OF het gebied van de technische hulp nog steeds 
een behoorlijke plaats inneemt - juist op dit terrein heeft ons 
land veel te bieden - dreigt ook daar achteruitgang door 
wegvallen en veroudering van vroegere tropische ervaring, 
door graeiende vraag naar deskundigheid in het eigen land en 
door anvoldoende aanwas van nieuwe gespecialiseerde man- 
kracht. 

5. De belangstelling voor ontwikkelingsbijstand neemt in 
Nederland allerwege toe. Zulks blijkt onder meer uit de nota 
,,Samenwerking met Ontwikkelingslanden” van de besturen 
van de Werkgeversverbonden, die aandrmgen op inschake- 
ling van de hulpverlening bij de activering van de nationale 
bedrijvigheid, uit de groeiende belangstelling voor de activi- 
teiten van kerkelijke en van sociale organisaties en uit de werk- 
zaamheden van wetenschappelijke instellingen en verschillende 
bedrijven. 

6. In de Vuenigde Staten en in de meeste Europese lan- 
den heeft op het terrein van de hulpverlening een centralisatie 
in de overheidsadministratie plaatsgevonden. In een aantal ge- 
vallen werd tevens een institutionele coordinatie tot stand ge- 
bracht van alle activiteiten op het gebied van internationale 
bijstand. 

Ondanks de vele b e s t a ~ d e  hulpprogrammn’s neemt het ver- 
schil in welvaart tussen de gei’ndustrialiseerde en de minder- 
ontwikkelde landen voortdurend toe. Het is daarom van we- 
tenlijk belang, dat de inspanning van de gei‘ndustrialiseerde 
landen ten bate van de achtergebleven gebieden in de toekomst 
grotere resultaten oplevert dan in het verleden. Hiertoe moe- 
ten vormen van internationale samenwerking worden gezocht, 
iie een zo doelmatig mogelijk gebruik van de middelen e- 
randeren, terwijl de middelen zelf in de vereiste mate, dat is in 
rneerdere mate dan tot dusverre, beschikbaar mcreten worden 
p te ld .  Naar he$ oordeel van de Regering zal door Nedmland 
Jan m k  naar gelang de nationale middelen en verplichtingen 
culks mgelijk maken en in redelijke verhouding tot andere 
landen tot een verhoging van onze bijdragen in de ontwikke- 
ingshulp moeten worden besloten. 

Wet de ontwikkelingsbijdragen aan Suriname en dc Neder- 
andse Antillen en de bijdrage aan Nieuw-Guinea betreft ware 
:r, alhoewel het hier in wezen bijstand van andere orde dan 
lie aan landen buiten het Koninkrijk betreft, van uit te gam, 
jat de gelden die ermee zijn gemoeid, bestemd zijn voor de 
rerdere ontplooiing van onvoldwnd ontwikkelde pbiedcn. Al- 
Ius bezien dienen zij bij de beoordeling van de Nederlandse 
crachtsinspanning mede in aanmerking worden genomen. 

De Regering heeft voor wat betreft hulp buiten het Konink- 
sijk steeds de voorkeur gegeven aan de verlening van bijstnnd 
angs multilaterale weg. De belangrijkste overwegingcn hier- 
poor zijn: 

i )  Multilaterale hulpverlening biedt het grok voordccl dal 
zij geschiedt in een internationxi1 kntlcr w:i:irin zowel 
clc hulpvcrstreklmde als de liull~ont\,an~eiice lnnticn 
participeren. Aldus kan hun geznmenlijk vcrmtwoordc- 
lijkheid voor het ontwikkelingsbclcid tot nildrukking 
komcn en bcstaan instellingen die hct vcrlroiiwcn kun- 
ncn bczittcn van beide grocpcn Innden. I n  1ic1 1)ijzondct 
knn op deze wijze ren rechtstreekse vcrliouiiing viin 
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crcditeur-debiteur tussen genotmde groepen, en de 
daaraan verbonden risico’s, vermeden worden. 
Ncdcrliind beschikt als klcin land over onvoldoende 
financizle rniddelen om langs bilaterale weg op ruime 
schnal hulp te verstrekken aan minder-ontwikkelde lan- 
den. Slcchts een zeer beperkt aantal dezer landen zou 
derhalve voor een dergelijke hulp in aanmcrking kornen, 
hetgecn de relaties met andere landen nadelig kan be- 
invloeden. daar ons land begrenzingen, zoals Engeland 
die heeft in de Commonwealth en Frankrijk in de Corn- 
munauti, in veel mindere mate bezit. Het gevaar be- 
staat dan ook dat als Nederland tot het geven van 
bilaterale hulp aan enkele willekeurige landen zou be- 
sluiten, ons land onder politieke en economische druk 
komt te staan om op uitgebreider schaal hulp te ver- 
lenen dan zijn financiele capaciteit veroorlooft. 

iii) Nederland beschikt als klein land, anders dan inter- 
nationale organisaties en grote landen, niet over het 
politieke gewicht en het administratieve apparaat, dat 
het in staat zou stellen een effectief toezicht uit te 
oefenen op een rationele en economische besteding van 
de gelden in het ontvangende land. 

Deze voorkeur voor multilaterale kanalisatie sluit bilaterale 
steun niet uit: in een evenwichtig programma van Neder- 
landse bestedingen ten behoeve van minder-ontwikkelde ge- 
bieden dient aan bilaterale steun een aanvullende plaats te 
worden gegeven. In de afgelopen jaren zijn bilaterale en mul- 
tilaternle hulp te zeer het onderwerp geworden van een tegen- 
stelling. Om twee redenen is .er aanleiding deze tegenstelhg 
minder nadruk te geven. In de eerste plaats is een aanzien- 
!ijk bedrag dat langs multilatesale hulpkanalen vlceit naar om- 
vang bepaald door verdragsverplichtingen. Dit geldt 0.m. de 
bijdragen 3an Wereldbank, Internationale Ontwikkelings-As- 
sociatie en E.E.G.-Ontwikkelingsfonds. Bij het beschikbaar 
kornen van additionele middelen voor hulpverlening neemt 
het gefixeerde bedrag dat in multilateraal kader wordt be- 
steed een relatief minder belangrijke plaats in. Slechts voor 
het additionele geld wordt de beleidskeuze tussen bilaterale en 
multilaterale kanalen actueel. In de tweede plmb begint de 
grens tussen bilaterale en multilaterale hulp te venagen. Het 
,,Alliance for Progress”-programma voegt multilaterale aspec- 
ten toe aan in wezen bilaterale hulp. De consortia onder 
leiding van de Wereldbank voegen bilaterale aspecten toe aan 
een multilateraal plan. De verschuiving van het accent van 
projecten naar nationale programma’s brengt bilaterale hulp 
in een ruimer verband. En de steeds nauwer wordende con- 
tacten tussen de autoriteiten die verantwacrrdelijk zijn voor 
bilaterale, regionale en multilaterale hulpprogramma’s, zoals 
die zich onder meer in het ,,Development Assistance Commit- 
tee” van de O.E.S.O. gam aftekenen, doen de amvankelijke 
nadruk op het onderscheid tussen de verschillende vannen 
van hulp gaandeweg vemhderen. 

Uiteraard zoekt de Regering v m  bilaterale steun aaar 
v m e n ,  die de eerder genoemde algemene nadelen van die 
hulp niet of in mindere mate vertonen. 

De behoefte aan b.il;lkrale hulp is grmt. Immers, hoezeer 
ook multilaterale financieringslichamen en programma’s van 
techische hulp zich uitbreiden, de behoefte neemt in nog 
sterkere mate toe. Enige jaren geleden bestond nog hoop, dat 
een fonds van de Verenigde Naties op grondslag van de 
S.U.N.F.E.D.-gedachte in die behoefte zou vmrzien. De kans 
van oprichting in de nabije toekomst van een dergelijk fonds is 
echter gering. Weliswaar is de I.D.A. opgericht, doch ook dit’ 
instituut zal niet in staat zijn om aan, alle redelijke en gefun- 
deerde aanvragen te voldoen. 

Ten gunste van bilaterale hulp gelden vaschillende argu- 
menten. Zo zal het gevende land een’zekere bekendheid krijgeen 
en dit kan bijdragen tot het antstaan van culturele en sociale 
ktrekkingen tussen Nederland en de ontvanyende landen. Op 
economisch terrein kan het contact Iciden tot een geneigdhcid 
bij het ontvangende land orders, die al of niet met zijn ont- 
svikkeling verband houden, in het gevende land te plaatsen. 

. 

Het tonen van d ~ n ~ o n s t ~ t i e ~ ~ ; i t e r ~ ; ~ a l  bij projecten van uitge- 
breide technische hulp kan voorts leiden tot nabatellingen van 
soortgelijk mnteriaal. Hicrbij niwt in het 006 aworden gehou- 
den dat hat grootste dcel van de interntionale hulpverlening. 
bilateraal geschiedt, zodnt het ontbreken van Nederlandse bila- 
terale hulp ons land in ecn relstief niinder gunstige positie kan 
hrengen. bIct hct cog op cspxtbcvorderinl:mltxhg is dit uiteraard van 
belang. 

Het blijkt steeds moeilijkcr de oogmerken hulpverlening en 
bevordering VM cen evenwichtige ontwikkeling van de eigen 
econoniie geheel gescheiden te houden. Zolang het nastreven 
van 6th oogmerk het andere niet tegenwerkt, behoeft deze ver- 
menging geen bezwasr op te leveren. 

Naast bovengenoenide beleidslijnen zal de Regering bij de 
hulpverlening de volgende normen in acbt nemen: 

a. Internotionale organisaties waarvan in hoofdzaak hoger 
ontwikkelde lmden volwaardig lid zijn, kunnen een nuttige 
functie vervullen ten aanzien van de hdpverlening aan achter- 
gebleven gebieden, met name op het terrein van coordinatie. 
Bij operatimele activiteiten zullen deze organisaties zich naar 
het inzicht van de Regering moeten beperken tot de minder-ont- 
wikkelde landen die bijmndere banden met de leden van deze 
organisaties hebben, zoals het geval is bij de hulp die verstrekt 
wordt door de E.E.G. am vroegere kolonien van de lden-Ian- 
den van de Gerneenschap en bij de b i j sbd  welke de O.E.S.O. 
geeft aan anderontwikkelde Europese staten. De te helpen 
anderontwikkeldt landen zullen in principe volwaardig of ge- 
associeerd lid moeten zijn van de hulpgevende organisaties. 
Hulpverlening aan onderontwikkelde landen w;hannede gem 
bijzondere banden bestaan is minder gewenst, omdat om eer- 
der gegeven redenen het de voorkeur verdient de hulpverstrek- 
king in een zo ruim mogelijk kader te laten geschieden. 

b. Gestreefd zal moeten worden naar een verantwmrde ver- 
deling van de beschikbare hulp over de onderonlwikkelde ge- 
bieden. Daarbij moet worden gewaakt tegen de tendens om op 
grond van een verdeling van de verantwmrdelifkheid b m e n  
de westelijke wereld, de hulpverlening van de Ewopese landen 
te sterk te concentreren ap Afrka, met nagenoeg voorbijgaan 
van Azie en Latijns-Amerika. De huidige situatie, waarbij de 
Nederlandse hulpverlening zich tengevolge van het E.E.G.-lid- 
maatschap verhoudhgsgewijs in belangrijke mate op Afrika 
richt, en dan nog aUeen op een deel daarvan, is hiermede niet 
in overeewtemming en verdient op den duur te worden g e m -  
rigeerd. We1 is het juist, Bat technische hblpverldng speciaal 
nodig is in landen die dangs onafhankelijk zijn gewmdm. De 
Afrikaanse landen &e in dit opzicht een betoep doen op de 
westelijke wereld, inclusief Nederland, mogen charom verwach- 
ten dat een aanzienlijk aantal deskundigen te hunner beschik- 
king wordt gesteld. 

c. Alle Nederlandse activiteiten op het gebied van de hulp- 
verlening zullen zo goed mogelijk gecoijrdineerd maeten wor- 
den; dit geldt niet allten de activiteiten van de overheid, maar 
indien enigszins mogelijk, ook de activiteiten in de particuliere 
sector en van de wetenschap. Nedesland zal strewn naar een 
coiirdmatie m harmonisatie van het hulpverlenhgsbeleid in 
het internathale vlak. De coordinatie en evenwichtige aan- 
wending van de ontvangen hulp in de onderontwikkelde lan- 
den zal worden bevorderd door, waar mogelijk, de hulp te ver- 
lenen in het kader van de algemene mtwikkelingsprogramma’s 
in deze gebieden. Projecten van economische en technische bij- 
stand zullen door Nederland, voorzover mogelijk, dan ook al- 
leen worden ondernornen als zij een onderdeel vorrnen van deze 
programma’s. 

Teneinde eeri zo effectief mogelijke samenwerking tussen 
de overheid en de particuliere sectar tc bereiken, overweegt 
de Regering hieraan een mew institutioneel karakter te geven. 
De positieve pdachten welke hieromtrent in de organisqties 
van werkgevers en werknerners bestaan juicht de Rcgering toe. 
Ook de voorlopige plannen in die kringen om een instihnit voor 
tcchnische hulpvcrlening op te richten hebben zeer de belang- 
stelling van de overheid. De Regering is bereid om advies en 
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, hulp te gcvcn hij de verdcre formulering en realisatie van dcze 
en eventucle andcrc plannen van particuliere zijde. 

Het hiervoor omschrcven Nederlandse beleid vindt zijn uit- 
drukking in acht catcgorieen programma’s, f o n d m  en initia- 
tieven, die hioronder volgen. 

1. Progrcrnima’s van de Verenigde Naties en haar Gespe- 
cialiseerrle Organi.xties, wauronder de Wereldbank en de In- 

/crnntiorrale Ontwikkefings-Associatie 

In deze organisaties en instellingen werken de ontwikkelde 
I en de onderontwikkelde landen in gei‘nstitutionaliseerde vorm ’ samen. Zij bevinden zich in de ba te  positie om te garandera 

dat de hulpverlening geschiedt op basis van veran,twwrde al- 
l gemene onltwikkelingsschema’s en dat de beschikbare midde- 

len op zo efficient mogelijke wijze worden besteed. Het beleid 
van Nederland za! er dan ook op gericht blijven de internatio- 
nale hulpverlening bij voorkeur via de kanalen van deze orga- 
nisaties en instellingen te leiden. Daarnaast tracht de Regering 
een constructief aandeel re nemen in de discussies in de V.N. 
met betrekking tot de ontwikkeliilg van de achtergebleven ge- 
bieden. Dit streven biedt aan e n  klein land als Nederland de 
gelegenheid zijn positie in de V.N. en de Gespecialisearde Or- 
ganisaties, met name ook in de Bretton Wood-instellingen, te 
versterken. De V.N. is ah organ  voor deze gedachtenvor- 
ming het meest aangewezen milieu, aangezien daar, alsmede 
in de Gespecialiseerde Organisaties, gevende en ontvangende 
landen elkaar ontrnoeten en tot. samenwerking kumem komen. 
De hulp welke de verschillende secretariaten hierbij kunnen 
bieden is aanzienlijk. De ondenoeken en praktische ervaring 
welke zij inzake ontwikkelingswerk hebben opgedaan stellen 
hen hiertoe bij uitstek in staat. 

De hu1pve:leningsprogramma’s van de Verenigde Naties 
zijn sedert 1956 aanzienlijk uitgebreid. In dat jaar was, be- 
halve U.N.I.C.E.F., alleen het Uitgebreide Programma van 
Technische Hulp in werking. Het beschikte over een jaarlijkse 
bijdrage ter hoogte van gemiddeld $ 21 mln. Sedertdien zijn het 
Speciale Fonds, de Internationale Ontwikkelings-Associatie en 
het Wereldvoedselprogramma tot stand gekomen. De ac- 
tiviteiten van de Wereldbank zijn meer en meer geconcen- 
treerd op de onderontwikkelde landen. De technischa .hulp, 
welke wordt gefinancierd uit de gewone budgetten van de V.N. 
en de Gespecialiseerde Organisaties, breidde zich uit. 

Voor Eet Spcciale Fmds en het Uitgebreide Programma van 
Technische Hulp tezamen werd van 1957-1 960 gntreefd 
naar een totad aim bijdragen van $ 100 mln. per j a r .  Dit 
bedrag is thans bereikt. Intussen wordt in de organen van de 
Verenigd.de Naties reeds enkele jaren sterk aangedrongen op een 
verhoging van de beschikbare middelen tot S 150 mln. Ver- 
schillende landen, waaronder de Verenigde Staten, hebben aan 
het verzoek om een verhoging van hun bijdrage met 50 pct. 
voldaan. De Nederlandse bijdragen zijn van de aanvang af re- 
latief hoog geweest en daarom geruime tijd op hetzelfde niveau 
gehouden. Thans acht de Regering de tijd gekomen om dit ni- 
veau te hemien. 

De doelstelling van het Uitgebreidt Programma van Tech- 
nische Hulp is de overdracht van deskundigheid door uitzen- 
ding van experts en verschaffing van studie- en observatiefaci- 
liteiten. In 1962 zal ongeveer $ 43 mln. voor dit Programma 
beschikbaar zijn. De vraag is nog steeds vele malen groter dan 
het aanbod. In 1962 is de Nederlandse bijdrage gelijk ge- 
bleven aan die van 1961. De Regering stelt zich voor de bij- 
dragen voor 1963 en 1964 met 20 pct. te verhogen tot 6,5 mln. 
gulden. 

Het Spcciale Fonds heeft het verlenen van hulp in de vorm 
van pre-investeringsprojectcn ten doel. Zolang de middelen 
beperk: b!ijven wordt het werk geconcentreerd op algemene 
onderzoekingen naar het voorkomen van natuurlijke grond- 
stoffen, waterreserves voor irrigaticwerken, energiewinning, .het 
oprichten van opleidingsinstituten, landbouwkundige onder- 
zoekingen op grote schaal. enz. Deze vorm van technische hulp 
blijkt zcer goede resultaten af te wcrpen. De vraag naar nieuwe 
projecten neenit in zodanige mate toe, dat de beschikbare 

middekn grotendeels verbruikt of gereserveerd zijn. Voor 
1962 werd a m  het Speciale Fonds in tataal een bedrag van 
$ 54 mln. aan bijdragen toegezrgd. De Nedcrlandse bijdrage is 
gcdurende vier jaar op het aanvangniveau van ongeveer 
f 9,3 mln. gehandhaafd. De Regering stelt thans voor dcze bij- 
drage, in overeemtemming met de unanieme aanbeveling van 
de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, met 50 
pct. te verhogen tot f 13.9 mln. 

Zoals bekend belast U.N.I.C.E.F. zich met sociale en medi- 
sche zorg ten behoeve van kinderen in onderontwikkelde lan- 
den. De Nederlandse bijdrage a m  dit programma is tot dus- 
v.erre beperkt geweest, omdat U.N.I.C.E.F. geruime tijd over 
voldoende bijdragen van andere zijden beschikte. Thans is ook 
bij dit fonds de vraag naar nieuwe middelen gestegen. De 
Regering stelt zich daarom voor de bijdrage van f 300 000 te 
verhogen tot f 500 000. 

Krachtens een resolutie aangenomen tijdens de XVIe Alp-  
mene Vargadering van de Verenigde Naties zullen de F.A.O. 
en de Verenigde Naties g e k e n l i j k  de uitvoering ter hand ne- 
men van een Wereldvoedselprogramma. Gedurende drie jaren 
zal op experimentele basis een fonds. van voorlopig $ 100 
mln. worden gevmmd, te gebruiken vom krachtige bestrijding 
van de honger ten dele in het r a m  van ontwikkelingsprojecten. 
De Regering heeft voor deze eerste fase van drie jaren toege- 
zegd aan dit programma deel te nernen op basis van de Neder- 
landse bijdrage aan de F.A.O., namelijk 1,36 pct., d.w.z. 
f 5 mln. 

De middelm, die ter bchikking van de Internationale Ont- 
wikkelings-Associatie (I.D.A.) staan, worden in zulk een snel 
tempo vexhikt ,  dat reeds in 1964 behoefte aan nieuwe fond- 
sen te vwwachten valt. Gezien de reeds hoge initiele Neder- 
landse bijdrage en de onbekendheid van een eventueel nieuw 
streefcijfer is nog niet te voorzien welke implicaties de in 1964 
te verwachten situatie VOOT ons land zal hebben. 

In de nota van 1956 werden de betalingen aan de Wereld- 
bank uit hoofde van uitgestelde verplichtingen niet als hulp- 
verlening beschouwd. Aangezien thans ongeveer 80 pct. van 
de door deze Bank bestede middelen aan de onderontwikkelde 
landen ten goede komt, is het redelijk de laatste termijnen van 
de uitgestclde betalingen, die overigens aan het einde van 1962 
aflopen, we1 als zodanig aan te merken. In de tabel van hoofd- 
stuk V zijn deze betalingen mor het volle bedrag opgenomm. 

Ten aanzien van de overige hulpactiviteiten van de V.N. 
valt te vermelden, dat Nederland in 1962 een bijdrage aan hat 
Mekong-project heeft toegezegd. Ook werd bijgedragen in het 
noodprogramma van U.N.E.S.C.O. voor ondenvijsverbetering 
in Afrika. Het is waarschijnlijk dat de V.N. en de Gespeciali- 
m r d e  Organisaties in de toekomst opnieuw een beroep op 
Nederland zullen doen om deel te nemen aan specifieke h u l p  
verleningsacties. Met name voor het U.N.E.S.C.0.-noodpro- 
gramma voor Afrika is mlks te verwachten. Wanner de mees- 
te gei’ndustrialiseerde landen in dergelijke acties participeren, 
ligt het in de lijn van het Regeringsbeleid dat ook Nederland 
zulks doet. 

2. Activiteit van de E.E.G. 

In het algemeen gesproken voorziet het Verdrag tot oprich- 
ting van de Europese Economische Gemeenschap geen taak 
voor de Gemeenschap op het gebied van de hulpverlening a i  
minder-ontwikkelde landen. De doelstellingen van de E.E.G. 
zijn in de eerste plaats gericht op een economische anitwikke- 
ling van de Lid-Staten zelf. Het Verdrag kent echter een be- 
langrijke uitzondering, namelijk de hulpverlening aan bepaal- 
de landen en gebieden, die op het moment van de totstand- 
koming van het Verdrag bijzondere betrekkingen onderhielden 
met Frankrijk, Belgie, Italie en Nederland. Deze landsn en ge- 
bieden zijn met de E.E.G. geassociecrd en krachtens artikel 
131 van het Verdrag is het doel van deze associatie ,,het be- 
vorderen van de economische en sociale ontwikkeling der lan- 
den’en gebkden en de totstandbrenging van nauwe economi- 
sche betrekkingen tussen hen en de Gemeenschap in hnar ge- 
heel”. Hieronder wordt nader ingegaan op de onderhandelin- 
gen die thans plaatsvinden over een nieuw associatieregime en 
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de gevolgen, die dit regime zal hebbcn voor de Nederlandse 
inspnnning op het gebied van de hulpverlening. 

Op grond van artikel 238 van het Verdrag kan de Gemcen- 
schap met derdu landen associatie-akkoorden sluiten. die onder 
meer door ,.wederzijdse rechten en vcrplichtingen” dienen te 
worden gekonnierkt. Dat,in de praktijk in deze associatie-ak- 
koordcn evcnecns een belangrijk hulpverleningwlement kan 
worden opgenonwi blijkt uit de overeenkombt, die met Grie- 
kenland is gesloten. Het Verdrag zelf maakt hiervan echter 
geen melding. 

Ondanks het ontbreken van bepalingen omtrent een alge- 
mene tank voor de E.E.G. op het gebied van hulpverlening 
aan minder-ontwikkelde landen, wordt door verschillende van 
deze landen een beroep gedaan op de Gemeenschap hen bij 
hun ontwikkeling bij te staan. Men gaat er hierbij kennelijk van 
uit, dat er door de totstandkoming,van de Gemeenschap een 
nieuwe krachtige ernheid ontstaat van hoog ontwikkelde lan- 
den, die, naast datgene wat de Lid-Staten individueel bijdragen 
aan hulp, gezien moet worden als een potentiele hulpver- 
lenende instantie. Hierbij wordt echter veelal in de eerste plaats 
gedacht aan de verantwoordelijkheid, die de E.E.G. op han- 
delspolitiek terrein krijgt te dragen en op de belangrijke afzet- 
mogelijkheden, die de Gemeenschappelijke Markt biedt voor 
de produkten uit de minder-ontwikkelde landen. 

De Regeriny is van mening dat op handelspolitiek gebied in- 
derdaad een belangrijke vermtwoordelijkheid voor de Ge- 
meenschap bestaat en er wordt van Nederlandse zijde in 
E.E.G.-verband dan ook voortdurend aangedrmgen op een 
liberale handelspolitiek ten aanzien van deze landen. Ook bij 
de totstandkoming van overeenkomsten tussen een zo groot 
mogelijk aantal producenten- en consumentenkmden ter stabi- 
lisatie van de grondstoffenprijzen zal de E.E.G. de haar toe- 
komende rol moeten spelen. 

Voorzover derde landen echter ook e m  beroep doen op de 
E.E.G. om financiiele hulp te verlenen meent de Regering dat 
de Gemeenschap zich dient te beperken tot de geassocieerde 
minder-ontwikkelde landen. De Eianciele’ hulpverlening van 
de Zes Lid-Staten dient in groter verband te warden gecoor- 
dineerd en gevoerd zoals in de D.A.C. en V.N. We1 zullen de 
Zes Lid-Staten in E.E.G.-verband de standpunten kunnen coSr- 
dineren, die zij in deze grotere organisaties innemen. In de 
praktijk gebeurt dit ook. 

Reeds in 1960 werden in het kader van het streven naar 
coordinatie van het beleid van de Lid-Staten door de Raad 
van Ministers van de E.E.G. twee bijzondere groepen ingesteld. 
Dit zijn de ,,groep voor technische bijstand” en de ,,groep be- 
last met de coordinatie van het beleid inzake kredietverzeke- 
ring, garanties en fiinancieringskredieten”. 

De hierboven vermelde onderhandelingea met de landen en 
gebieden, die ten tijde van de totstandkoming van het Verdrag 
bijzondere betrekkingen onderhielden met Frmkrijk, Belgic, 
Italie en Nederland vinden plaats teneinde de associatiever- 
houding te regelen, die na 1 januari 1963 tussen de Gemeen- 
schap.en deze landen zal gelden. Suriname en de Nederland- 
se Antillen, die bij de totstandkoming van het Verdrag nog niet 
vielen onder de bijzondere associatieregeling, zullen binnen- 
kort hiervan eveneens deel uitmaken. 

De E.E.G.-Ministerraad heeft besloten voor de periode 
1963-1967 een bedrag van $ 780 mln. beschikbaar te stellen 
vmr financiele hulp aan de geassocieerde landen via het Ont- 
wikkelingsfonds. Hiervan zal $ 50 mln. door de E u r o p e  In- 
vesteringsbank worden gefourneerd onder garantie van de Lid- 
Staten. Bovendien zullen de Lid-Staten een deel van de intv 
restvergoeding vmr  hun rekening nemen. Van de resterende 
$ 730 mln. zullen Frankrijk en Duitsland elk $ 246,s mln. bij- 
dragen, Italie $ 100 mln., Belgic $ 69 mln., Luxemburg $ 2 
mln. en Nederland $ 66 mln. Het door Nederland vmr  de pe- 
r i d e  1963-1967 beschikbaar te stellen bedrag is $ 4 rnln la- 
ger dan in de periode 1958-1962. In de tabel van Hoofdstuk 
V is voor elk der jaren 1963 en 1964 de tegenwaarde van het 
vijfde deel van $ 66 mln., t.w. f 473  rnln. als bijdrage opge- 
nomen. 

De activiteiten van het Ontwikkelingsfonds hebben zich in 
de periode 1958-1 967, gcricht op ontwikkelingsprojecten als 
de bouw van lokalitciten voor ondcrwijs en poliklinische 
medische verzorging, de aanleg van wegen, het boren van 
waterputten. de bouw van stuwdammen, de verbetering van 
havenfaciliteiten en landbouw- en veterinaire onderzoekingen. 
In de period2 lVS-1962. werd door het Fonds S 35 mln. uit- 
getrokken voor de ontwikkcliny van de met Nederland verbon- 
den landen en gebieden ovcrzue. welke met de E.E.G. gcmsoci- 
eerd zijn. De Repring beoogt voor de periode 196-1967 
tenminste een gelijk bedrag voor steun aan projecten in voor- 
noemde landen en gebirdcn ter heschikking te krijgen. 

Op grond van recentc beslissingen van de gecombineerde 
vergadering V M  ministers van de E.E.G. en de geassocieerde 
landen zal het nieuwe Fonds meer gevarieerde mogelijkheden 
toegekend krijyen. Zo zullen naast de gebruikelijke giften ter 
financiering van ontwikkelingsprojecten voortaan ook lenin- 
gen en bepaalde vonnen van technische hulp gegeven kunnen 
worden. Hierbij denkt men met name aan het E.E.G.-beurzen- 
programma en aan bijstand ter regularisering van de export- 
opbrengsten der geassocieerde landen. Dit hangt mede samen 
met de handelspolitieke regelkg, die zal worden getroffen. De- 
ze zal gebcseerd zijn op de bestaande regeling van deel IV van 
het Verdrag, waarbij evenwel de tariefpreferenties voor 
tropische produkten terstond zullen ingaan, terwijl daarnaast 
het E.E.G.-buitentzrief op nog nader overeen te komen wijze 
voor deze produkten zal worden verlaagd. 

Door de E.E.G. wordt, zoals gemeld, verder een beurzen- 
programma verzorgd waarvoor in 1962 nog middelen nodig 
zullen zijn. Aangezien te verwachten is dat dit programma, 
dat ongetwijfeld zal worden voortgezet, van 1963 af ten las- 
te van het Ontwikkelingsfonds wordt gebracht, is voor 1963 
en 1964 niet mee: met een aparte bijdrage rekening gehouden. 

De nieuwe associatieregeling zal voor de onafhankelijk ge- 
worden Afrikaanse landen voor vijf jaar van kracht worden. 

Sedert de overgang van de O.E.E.S. in de O.E.S.O. op 1 
oktober 1961 heeft ook deze Organisatie een taak op het ge- 
bied van de hulpverleningsproblematiek. Deze taak is ver- 
schillend VOOT wat betreft enerzijds de hulpverlening aan de 
eigen leden van de O.E.S.O. en anderzijds voorzover het de 
programma’s betreft voor hulpverlening aan niet-leden van 
de O.E.S.O. Het verschil dat naar Nederlands inzicht moet 
worden gemaakt berust op de owrweghg dat ten aanzien 
van de eigen leden van de O.E.S.O. ook naar Nederlands 
oordeel een eigen operaticmele taak voor de O.E.S.O. is 
weggelegd, terwijl voor de landen buiten de O.E.S.O. de taak 
van de O.E.S.O. door Nederland vooral wordt gezien als 
een coiirdinerende en stimulmende. Wat de eigen leden be- 
treft bestonden reeds in de O.E.E.S. pperatimele program- 
ma’s op het gebied van de technische hulpverlening. Deze 
programma’s zullen worden ge’intensiveerd. Ook wat de finan- 
ciele hulp betreft is er een ontwikkeling gaande die met 
zich kan brengen dat niet slechts, zoals in het verleden, beta- 
lingsbalanssteun op relatief korte termijn wordt verleend via 
de E.M.O.. dwh dat ook financiele hulp op langere termijn 
kan worden verstrekt door de daarvoor in aanmerking komen- 
de O.E.S.0.-partners aan de minder-ontwikkelde O.E.S.0.- 
landen, met name Griekenland en Turkije. De wijze waarop 
aan beide laatstgenoemde landen hulp zal worden verleend, 
is bijzonder actueel geworden nu de N.A.V.0.-Raad te Athene 
het besluit heeft genomen, dat een bijzondere, op deze lan- 
den gerichte, .krachtsinspanning van de westerse landen dient 
te worden ondernomen. Over de vorm waarin deze hulpver- 
lening zal geschieden, waarbij onder meer de vraag aan de 
orde is of dit zal gebeuren door samenvoeging van bilaterale en 
multilaterale hulpfondsen in een consortium, danwel via een 
eigen hulpfonds of op andere wijze is het overleg in de O.E.S.O. 
nog gaande. 

De O.E.S.O. is in een bijzonder gunstige situntie om min- 
der-ontwikkelde Lid-Staten te helpen, uiteraard in samenwer- 

3. De tnak van de O.E.S.O. 
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king nict andere financierings- en hulpverleningsinstituten dic 
mondiile vernntwoordclij1;heden hebben, orndat zij beschikt 
over de trvaring, de gegevens en een in vele jaren opgebouw- 
de vorm van samenwerking die een beoordeling mogelijk 
maken van de econornieEn van deze landen, van hun ontwikke- 
lingsplannen en van de beste wijze waarop hun ontwikkeling 
kan worden bevorderd. De bestaande samenwerking in 
O.E.S.0.-verband in de diverse sectoren van de econornie (han- 
del, landbouw, industrie, produktiviteitsbevordering, weten- 
schappelijke en technische vorming, etc.) maakt het mogelijk 
hun gehele ontwikkelingsproblematiek integraal te behandelen. 

Ten aanzien van de landen buiten de O.E.S.O. ontleent de- 
Organisatie en in het bijzonder het ,,Development Assistance 
Committee” haar betekenis vooral aan het feit dat het groot- 
ste gedeelte van de hulp in de \r!eield op bilaterale basis wordt 
verstrekt. De O.E.S.O. vormt een nuttig forum voor een zekere 
multilateralisatie van deze hulp door onderlinge coordi- 
natie van de bilaterale hulpverleningsprogramma’s waarbij, 
naar Nederlnnds inzicht, ook de in multitvelaal verband ten 
behoeve van de betreffende landen ondemomen activiteiten 
moeten worden betrokken. Het ,,Development Assistance Com- 
mittee” verschaft tevens bij uitstek de gelegenheid om tot een 
onderlinge beoordeling van de inspanning van de O.E.S.0.- 
landen op hulpverleningsgebied te geraken, met het doel’ deze 
hulp te vergroten en meer efficient te maken. In jaarlijkse 
examens zullen de landen hun programma’s toelichten en aan 
kritiek onderwerpen. Het D.A.C. tracht voorts de eenheid van 
opvatting tussen de westelijke landen te bevorderen oyer belang- 
rijke vraagstukken die zich in het verband van de hulpverle- 
ning voordoen. Van deze problemen worden hier slechts ge- 
noemd: het vraagstuk van de gebunden leningen, de vergro- 
ting van de technische hulp, de bevordering. van p,articuliere 
investeringen door belastingmaatregelen, investeringsgaranties, 
enz. Voor een betere analyse van de% problemen en oplei- 
ding van deskundigen op het gebied van de econmische ont- 
wikkelingsplanning zal de O.E.S.O. een ,,Development Cen- 
tre” oprichten waaraan eveneens een stimulerende en coor- 
dinerende rol is toegedacht. 

De wmkzaaniheden die de O.E.S.O. op het gebied van de 
hulpverlening verricht hangen ten nauwste samen met de 
doelstelling op het gebied van de verruhing van de handel en 
met de bevordering van een evenwichtige economische groei. 
Het handelspoltieke beleid van de westelijke landen heeft 
grote consequenties voor de welvaart in de minder-ontwikkel- 
de landen en de O.E.S.O. kan haar activiteiten up handelsge- 
bied dan ook niet 10s zien van de noodzaak dat deze landen 
hun produkten op de westelijke markten kunnen afzetten. 
Dit slaat zowel op landbouwprodukten als op industrie- 
produkten. In toenemende mate wordt ook beseft dat het col- 
lectieve doel dat de O.E.S.O. zich heeft gesteld om in de jaren 
1960 tot 1970 te komen tot een groei van de economi&n der 
Lid-Staten met een percentage van 50, niet mag worden be- 
reikt zonder ten volle rekening te houden met de rd die daar- 
bij gespeeld kan worden door de minder-ontwikkelde O.E.S.0.- 
landen en met de consequenties die een verhoging van 
de welvaart in de ontwikkelde landen moet hebben voor de 
achtergebleven gebieden elders. 

Wat Nederlandse bijdragen in de activiteiten van de O.E. 
S.O. op hat terrein van de hu!pverlening betreft ware rekening 
te houden met een zekere uitbreiding van het progamma van 
technische hulp aan de Lid-Staten. Mogelijk zal ook gevraagd 
worden om een bijdrage voor het Ontwikkelingsinstituut. Ook 
op de consequenties voor Nederland van de hierboven ver- 
rnelde voorstellen tot financiCle hulpverlening op langere ter- 
niijn a m  O.E.S.0.-partners niott hier \\ orden gewezen. 

van beurzen en andere studiefncili!eiten, alsrnede kleine pro- 
jccten van zg. uitgebrcide tcchnische hulp, bij voorkeur 
ligeendc in de opleidings- en dcnionstratiesfeer. 

Voor de bilatcrale heschikbaarstelling van deskundigen en 
opleidingsmogelijkheden geldt nict het bezwaar van een keuze 
te moeten maken tussen landen die we1 en landen die niet 
worden begurstigd. Bij technische hulp is de eenheid waar- 
mede gewerkt wordt, narnelijk de expert of het ,,fellowship” 
klein en h n  dus aan vele onderontwikkelde landen, welke 
zulks vragen, op bescheiden schaal technische bijstand wor- 
den gegeven. Daarbij is het a1 of niet beschikbaar zijn van een 
expert of e n  bepaalde oplnidingsrnogelijkheid in Nederland 
e m  alam aanvaarde begrenzing van onze hulpverlening. 

Bepwkte Nederlandse bilaterale programma’s van techni- 
sche hulp bestaan a1 jaren. Zij werken bevredigend, doch 
komen, gezien de grote vraag, voor uitbreiding in aanmerking. 
Voor het Nederlandse Deskundigen Programma, het Assistent- 
Deskundigen Programma en het ,,Fellowship” Programma was 
gedurende de laatste twee jaren f 2 mln. beschikbaar. De toege- 
wezen fondsen werden door het geleidelijk op gang komen van 
deze programma’s tot en met 1960 niet ten volle uitgeput. 
In 1961 was dit we1 het m a l ,  terwijl in 1962 een overschrij- 
ding van de oorspronkelijke raming wordt vemacht. De vraag 
naar opleidingsmogelijkheden in Nederland alsook naar des- 
kundigen neemt sterk toe. In verbznd hiermede ligt het in de 
bedueling de fondsen in 1962 op te voeren tot f 2,5 mln. 
en voor 1963 en 1964 respectievelijk f 3 mln. en f 3,s mln. te 
begroten. 
Het amtrekken van Nedsrlandse deskundigen is de laatste 

jaren steeds modlijker geworden. De welvaartsstijging, wel- 
ke zich oolk gedurende 1962 heeft voortgezet, heeft ertoe ge- 
leid dat de expertsalarissen, in verhouding tot de in het be- 
drijfsleven betaalde traktementen, relatief verder achteruit 
zijn gegaan. Dit punt is te sprekender geworden, sinds de 
Nederlandse arbeidsrnarkt, met n ~ m e  voor academici, krapper 
is geworden. 

Daar konit bij dat er e m  duide!ijke tendens in onderontwik- 
kelden landen is om experts voor een langere termijn te vra- 
gen dan tot dusver gebruikelijk was. De oorzaak .hiervan is 
tweeerlei. Enerzijds is gebleken, dat een korte uitzending vaak 
onvoldsende effect heeft voor het onderontwikkelde gebied, 
zudat het advies van de experts geen blijvende verbetering 
oplevert. Met andere woorden, het is nodig gebleken aan de 
eerste adviezen een vervolg te geven en er bijvoorbeeld op te 
blijven toezien dat de voorgestelde verbeteringen inderdaad 
ten uitvoer worden gebracht. Anderzije is, door het groeien- 
de belang van adviezen op sociaal, maatschappelijk en ondex- 
wijsterrein, h a  accent van het werk van de experts verlegd van 
incidentele technische adviezen naar meer brede algemene 
raadgeving. Dit nieuwe accent brengt mede dat de deskundi- 
genhulp alleen effectief is, indien de expert tenminste enige 
jaren beschikbaar is. 

Deze ontwikkelingen hebben de Regering doen besluiten 
am aan de reds bestaande faciliteiten recentelijk de volgen- 
de maatregelen toe te voegen: 

a. In enkele gevallen, op terreinen waarop veelvuldig ex- 
perts wcrrden gevraagd en als deze in het bijzonder uit de over- 
heidsdienst moeten worden gerecruteerd, zal de personeels- 
formatic enigszins worden uitgebreid, teneinde de mogelijk- 
heid te scheppen dat regelmatig deskundigen op deze terrei- 
nen v m  technische hulpveriening beschikbaar kunnen wor- 
den gesteld, zondcr dat het werk in Nederland daardoor stag- 
neert. 

b. Bij de salarifring van de deskundigen onder de bilaterale 
hulpprogramrnn’s zal er voor worden zorggedragen, dat 
de salarissen zodonig worden vastgeslcld. dat de experts, in 
norm d c  z;i k el i j b c concu rrcn i ic, nit: hct bedrij fslcven, k tin- 
nen worden xingctrokken. De inrt inpang v;in 1962 ingevoer- 
de verhoging van de deskuntli~ens~1;irissen van de Vercnig- 
dc Nutics zit daxrbij in aannierking worden gcnorncn. 

1‘. In I~c~,inscl is ;Ian hct rwh! \::n amh:en:!rcn om nu bc- 
eincliging van een contract \ 00: tcchiiischc hulpvcrlcning 
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in Ncderlandsc ovcrhcidsdienst terug tc kcren gcen liniiet ver- 
bondcn. Uitg:rnndc v m  de noodzaak van ecn zo g r m t  moge- 
iijkc nicrfcwcrkitig door iille Departementen a m  bcschikbaar- 
stclling van ambtenarcn voor technische hulpfuncties, zal 
stccds per pcvol worden beoordeeld en bcslist of aan de uit 
te zenden anibtcnaar voor langcre perioden buitengewcon 
vcrlof kiln ncr~?c.: i  ;+vcn. Bij dezc beslissing z d  men zich 
zovcel mogelijk laten leiden door de terniijn voor welkc de 
betreffendc expert nodig blijkt te zijn om op doeltreffende 
wijze technische hulp te ver!enen. Bovendien wordt aan een 
ambtenaar aan wie verlof is verleend voor een periode van 
niet langer dan &in jaar herplaatsing in dezelfde rang en op 
hetixlfde Mnisterie pegarandeerd, waarbij drul van geval tot 
peval za1 worden bezien of verlenging van deze periode onder 
dezclfde garantiebepalingen mogelijk is. 

In  verband met eerder genoemde ontwikkeling wordt het 
ncodzakelijk Seacht dat deze nieuwe faciliteiten zo ruim mo- 
gelijk toegepmt worden en dat van de bevoegdheid om ook 
voor langer dan &n jaar verlof onder de bedoelde garantie- 
bepalingen te verstrekken, ook werkelijk gebruik wordt ge- 
maakt. De Regering ovenveegt om de bevoegdheid tot het ver- 
lenen van verlof voor een perioale van langer dan drie jaar, 
welke thans bij de Ministerraad berust, in de toekomst te geven 
aan de betrcrkken Minister, zoals dat t h m  het geval is v w  
verloven voor een periode korter dan drie jaar. Verder wordt 
overwogen om tijdens de periode van afwdgheid, als ware de 
expert in effectieve overheidsdienst, pensioenrechten en pen- 
sioenpremiebetaling door het Rijk te continueren. 

Hoe nodig het is dat het Westen zich op het terrein van de 
technische hulp een bijzondere krachtsinspanning getroost, blijkt 
we1 uit het feit, dnt kort geleden doar de Organisatie van Ame- 
rikaanse Staten een dringend beroep op Europa werd gedaan 
om in 1962-1963 in het raam van de ,,Alliance for Progress” 
aan Latijns-Amerika = 1500 deskundigen beschikbaar te stel- 
len. 

5. Een projectenprogramma 

Gedurende enige jaren zijn enkele Nederlandse bilaterale 
projecten van uitgebreide technische hulp in uitvoering, waar- 
onder twee proefpolders. Dit type project is minder geschJkt 
gebleken, vooral omdat de ermede gemoeide kosten blijkens 
de praktijk moeilijk vooraf zijn te begroten terwijl de risico’s 
groot zijn. Het programma werd in de laatste jaren gefinan- 
cierd uit middelen, die in de begrotingen 1957 en  1958 waren 
opgenomen dach ten dele werden geblokkeerd. Deze middelen 
zijn thans vrijwel gecommitteerd. Verwacht wardlt &t de uit- 
gaven voor het projectenprogramma in de jwen 1962 tat en 
met 1964 bescheiden zullen zijn en uit de nog resterende g e  
blokkeerde gelden kunnen urorden betaald. Nieuwe projecten 
van dit of soartgelijk type zijn reeds geruime tijd niet meerr in 
overweging genomen. 

Het effect echter van deskundigenhulp, vervat In, projecten 
met een opleidings- en voorbeeldkarakter, kan in I>epaaMe ge- 
vallen groter zijn dan de door deskundigen te wrstrekken ad- 
viezen zonder meer. Het entameren van dergelijke projecten 
biedt gelegenheid tot meer gecmcentreerde en specifiek Ne- 
derlandse prestaties, weke kunnen bijdragen tot de bekendheid 
van Nederland in het ontvangende land. De b m a r e n  van bi- 
laterale technische hulp zijn, zoals hierboven omschreven, min- 
der graot zolang het om bescheiden projecten gaat waarin het 
diemtenelement een overwegende rol speelt. 

Deze gronden hebben de Regering doen besluiten voor een 
bilateraal programma van uitgebreide technische hulp jaarlijks 
gen bedrag van f 2,s mln. op de begroting op te nemen. 
De continui’teit bij de uitxoering van de onder dit programma 
te ondernemen projecten moet uiteraard voor een reeks van 
jaren gewaarborgd zijn. Er ware clan ook in beginsel van uit 
te gaan, dat voorIopig voor bijvoorbeeld vijf jaar, de voortzet- 
ting van dit programma en het beschikbaar komen van de be- 
nodigde middelen verzekerd moeten zijn. Het progamma zal 
moeten worden uitgevoerd onder een interdepartmentaal ge- 
coordineerde en centraal geadministreerde opzet. Projecten 

velke een onevenrcdig grotr: administraticve of technische aan- 
laictit vragen w ; w n  tc vcriiiijdcn. 

Bij de vaststelling van de nornien zal voorop rnoeten staan 
Sat het om technischc hulp p:It cn dat Z U ~ S  bekkent dat in 
ie projecten het goedcrcnclenwnt niiar omvang ondergeschikt 
noet zijn ann !?et kmnisc!cn!ci:t. C‘crc!cr ziillcn de projcctcn 
coveel mogelijk de tocp:isslng moge!ijk moeicn maken VM spc- 
:ifiek Nederlandse kcnnis en ervaring. Zij zullen alleen op 
iitdrukkelijk verroek v,m het ont\-angende liind worden onder- 
iomen en mOeten passen in het ont~vivikkclingsprogramma van 
Sat land. Waar niogelijl; iulkf i  de Verunigde Naties, de Gz- 
rpecialiseerde Orpanisaties of rcpiunale organen worden inge- 
rchakeld. Vmrdat een beslissing genomen wordt over de uit- 
vaering van een project zal dit financieel en technisch zo nauw- 
keurig mogelijk nioeten zijn begroot en onderzocht. 

Voargesteld wordt uir bovenpnoemde post voor uitgebrei- 
.ie technische hulp eveneecs gelden beschikbaar te siellen, tot 
ten hoogste 20 pct. van her bachikbue bedrag en nadat vol- 
doende ervaring met het programma is opgedaan, voor mede- 
Einanciering van het opstellen door Nederlandse bedrijven of 
instellingen van plannen welke een onderdeel uitmaken van 
oatwikkelingpro_eramma’s. tenvijl in bepaalde gevollen ook 
de magelijkheid dient te worden geopend om particubre Ne- 
derlandse projecten in onnvikkelingslanden te begeleiden met 
techniiche hulpverlening. 

6. Maatregelen met betrekking tot de kapitaal- 
versclt a f f  ing 

Bilaterale financiiile bijstand aan gebieden buiten het Konin- 
krijk tegen voor de debiteur uitzonderlijk gunstige vwrwaar- 
den komt naar de mening van de Regering voor Nederland niet 
in aanmerking. In beginsel acht zij alleen de multilaterale weg 
voor deze vorm van bijstand aanvaardbw. Dit standpunt is 
bij de parlementaire behande!ing van de Nederlandse twtre- 
ding tot de Internationale Ontwikkelings-Associatie uitvoerig 
toegelicht. 

Door een aantal kapitaakrachtige landen wordt sinds kort 
een systeem van bilaterale financi5le bijstand nagestreefd, dat 
door inpassing in een multilaterad kader minder moeilijkhe- 
den oplevert dan zuiver bilaterale hulp. Het betreft de finan- 
cieringsconsortia ten dele onder auspicien van de Wereldbank, 
waarbij leningen tegen normale of uitzonderlijk gunstige v m -  
waarden worden verstrekt dan we1 ledngen, o p g e n m n  op 
de particulime kapitaalmarkt, worden gegarandeerd. Deze 
consortia zijn naar hun aard en bedoeling van grote omvang 
de nsico’s zijn echter, bij deelneming van de WereldbsLnk, be- 
perkt, omdat dit instituut bij de ontvangenda landem veel pres- 
tige heeft. Er is daarom een redelijke zekerheid &t aan de 
verpliohtingen zal worden voldaan. De keuze van de hulpont- 
van-de h d e n  die in aanmerking komen voor em consorti- 
um geschiedt voaral op economische gronden d m  de Wereld- 
bank zelf, w a a r d m  in aanzienlijk mindere mate pollitieke com- 
plicaties rijzen voor dne gevende landen. Aangezien de controle 
op de uitvoering van de ontwikkelingsprograma’s evenews 
door de Wereldbank geschiedt en de deehrne  am consortia 
beperkt blijft tot het geven van leningen, zijn de beperkte in- 
vloed en machmerie welke kleine gevende Imden kschikbaar 
hebben geen ernstig bezwaar. 

Hoewel nog slechts d e l e  consortia zijn g e v m d ,  kan men 
er thans tach van uitgaan dat het aantal consortia vrij gmot 
zal k w e n  worden. Het aantal dat oader leicfing van de We- 
reldbank zal komen blijft echter beperkt. Hoewel de Bank op 
dit stuk geen precies beleid heeft geformuleerd kan uit de tot 
dusver gevolgde praktijk worden geconcludeerd dat zij vrij 
stringente eisen stelt aan landen die haar om oprichting van een 
consortium vragen: het land moet tot de relatief grote behoren; 
een amtal landen moet gei’nteresseerd zijn in het verbnen van 
hulp tot een aanzienlijk bedrag; onder de deelnemers mogen 
geen landen zijn met zulk een overheersende financiele positie 
in de groep, dat de Bank daarin in feite geen rol van beteke- 
nis zou kunnen spelen; het land in kwestie moet een goed plan 
hebben en in staat zijn de benodigde binnenlandse middelen te 
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mobiliseren. Bij beperking tot die consortia waarin de We- 
reldbank met eigcn leningen deelneemt (voor sommige landen 
voorziet dc Wereldbank geen eigen financitle bijdragen doch 
slechts hulp door de Internationale Ontwikkelings-Associatie) 
zal het aantal het half dozijn niet ver overschrijden. Daarmee 
is voor Nederland een belangrijk bezwaar ondervangen, na- 
melijk de noodzaak een keus te moeten doen. Nederland is in- 
middels toegetreden, behoudens parlementaire goedkeuring, tot 
het India Consortium. Het zal toetreden overwegen tot alle 
Wercldbankconsortin met eigen dcelneniing van de WerelJ- 
bank, met uitzondering van consortia voor landen, waaraan 
Nedcrland rceds langs andere weg soortgelijke hulp geeft, b.v. 
in het kader van de E.E.G. Voorts zal Nederland uiteraard ook 
niet kunnen declnemen aan een consortium voor een land dat 
oude schuldvcrplichtingen niet heeft geregeld dan we1 nog 
geen regeling heeft getroffen voor nationalisaties e.d.; het is 
overigens nauwelijks denkbaar dat de Wereldbank voor een 
dergclijk .land een consortium zal oprichten. 

Het ligt in het voornemen voorlopig voor drie jaar gemid- 
deld f 50 mln. per jaar overheidsgaranties te geven v m r  deel- 
neming aan consortia in de vorm van leningen via de Herstel- 
bank, a1 dan niwt als participaties in Wereldbankleningea. De 
eerste figuur zou overwogen kunnen worden bij deelneming 
aan consortia van een geringere omvang; de tweede figuur lijkt 
aangewezen, wanneer in een bepaald consortium voor een 
min of meer aanzienlijk bedrag zal worden geparticipeexd. Het 
is de bedoeling bij de verdeling van het totaal beschikbare be- 
drag over de verschillende consortia ds richtsnoer te hanteren 
de verhouding welke de Wereldbank zelf ten aanzien van 
leningen aan deze consortia thepast. Door deze verdeling in 
overeenstemming met de eigen activiteiten van de Wereldbank 
wordt voorkomen dat kritiek wordt gehoord dat Nederland be- 
paalde landen bevoordeelt en daardoor een ander land achter- 
stelt. In het algemeen zal een Nederlandse deelneming aan een 
consortium door middel van algemene programma-financiering 
voor het Nederlandse bedrijfsleven de meeste kansen bieden. 
In dit verband zal Nederland ernaar streven, dat ook de andere 
aan het consortium deelnemende landen hun hulpverlening niet 
binden aan de levering van nationge goederen en diensten. 
Uiteraard zal daarbij ook de Nederlandse hulpverlening onge- 
bonden dienen te zijn. We1 kunnen zich omstandigheden voor- 
doen dat het de voorkeur verdient om de Nederlandse deel- 
neming, zonder haar te binden aan besteding in Nederland, te 
bestemmen voor bepaalde, in het plan passende projecten. Deze 
djenen dan zodanig gekozen te worden, dat het Nederlandse 
bedrijfsleven bij aanbesteding of inschrijving in open concur- 
rentie kan mededingen eq daarbij een redelijke kans maakt de 
uitvoering van werken of de levering van goederen toegewezen 
te krijgen. 

In een vergadering van het India-Consortium heeft Neder- 
land zich onlangs reeds in principe bereid verklaard aan de 
financiering van de ontwikkelingsplannen van India d e l  te 
nemen. In aansluiting hieraan is de Regering van India ervan 
in kennis gesteld, dat Nederland, onder voorbehwd van par- 
lementaire goedkeuring, bereid is aan India voor de kmende 
drie jaren van het derde vijfjarenplan met bijzondere over- 
heidssteun in totaal f 100 mln. ter beschiktiing te stellen. Hier- 
van ~1 f 65 mln. worden verstrekt door de Herstelbank, die 
hiervoor e m  garantie van de staat zal ontvangen. De modaii- 
teiten zullen nog nader moeten worden besproken: thans kan 
reeds worden medegedeeld, dat de looptijd niet korter zal zija 
dan 20 jaar. De resterende f 35 niln. zal ter hchikking wor- 
den gesteld in de v o m  van garanties voor particuliere finan- 
cieringskredieten, met een looptijd van 10 jaar, voor leveran- 
ties, wclke eveneens een onderdeel uitmaken v i  het door het 
India-Consortium aanvaarde plan. Op deze tweede financie- 
ringsvorm wordt onder punt 7 nadcr ingegniu. 

I. Maatregeleii tot bcvordcring van de particuliere 

Zoals hierboven reeds in hoofdstuk I11 werd uiteengezet, 
acht dc Rcgering het van beliing dc particuliere kapitaal- 
stroom naar de mindersntwikkelde landen te stimuleren. De 

knpitaalstroorn 

invoering van een nationaal of internationaal investeringsga- 
rantiesysteem zal daartoe wellicht een geschikt middel vor- 
men. Het ondenoek naar de mogelijkheden tot verwezenlij- 
king daarvan, waaraan in gcnoemd hoofdstuk van deze nota 
reeds werd gerefereerd, zal worden voortgezet. De invoering 
van een garantiestelsel zal ook de onderneming van de reeds 
ter sprake gekomen ,,joint ventures” mogelijk maken. 

De Regering meent reeds nu tot actie te moeten overgaan 
ten aanzien van een verzekeringsstelsel voor langer lgende  
particuliere financieringskredieten, zoals dat door een steeds 
groter -tal landen ten gunste van exporten naar de minder- 
ontwikkelde landen in het leven wordt geroepen. Het Neder- 
landse bedrijfsleven zou anders wellicht in een nadeliger posi- 
tie geraken dan het bedrijfsleven in andere exporterende lan- 
den. De Regering wil tegelijkertijd echter blijven streven naar 
een inperking van deze concurrentie met krediettermijnen, wel- 
ke zowel voor de gei’ndustrialiseerde als de minder-ontwik- 
kelde landen gevaren oplevert. Het gevolg is immeis dat de 
normen van prijs en kwaliteit in betekenis i n w e n .  In het 
algemeen meent zij daarom dat zoveel mogelijk dient te wm- 
den vastgehouden aan de bestaande normen van de Berner 
Unie. Daar echter vaststaat, dat in her kader van de y e n -  
vermelde consortia door andere landen van regeringswege ga- 
ranties worden gegeven voor langere termijnen dan door de 
BerneTUnie voorzien, en daar in het kader van em, consortium 
de b r d e h g  van een project u) veel gemakkelijker is, heeft 
zij beslaten deze verzekering met betrekking tot particuliere fi- 
nancieringskredieten voor enigszins langere krediettermij- 
nen v m  landen ten aanzien waarvaa Nederland aan een m- 
sortium deelneemt, voortaan ook VOOT Nederlandse belangheb- 
benden mogelijk te maken. De betreffende leveringen moeten 
een onderdeel uitmaken van het door bet consortium of een 
daarmede vergelijksbare regeling aanvaarde plan. De te ver- 
zekeren krediettermijn zal concurrerend zijn met die van an- 
dere landen, in het algeineen tien jaar. Het is niet de bedoeling 
het Nederlandse ‘bedrijfsleven voordelen te verschaffen ten 
opzichte van andere landen. Ook is het uiteraard niet de be- 
doeling, dat iedere aanvrage automatisch zal worden goedge- 
keurd: zoals bij kredietverzekering gebruikelijk is, zal iedere 
aanvrage op zijn eigen merites worden beschouwd, mede in 
annmerking nemende de omvang van het reeds bestaande 
obligo ten aanzien ven het desbetreffende land en de omvang 
van het eigen risico van de verzekerde. 

8.  Instituut voor sociale ontwikkelingsplanning 
Gegeven de behoefte aan versnelde sociale ontwikkeling in 

de achtergebleven landen stelt de Regering tenslotte vocw om 
als specifiek Nederlands initiatief een 66nmalige bijdrage ter 
beschikking te stellen voor een instituut voor sociale oatwik- 
kelingsplanning. Het werk van de bestaande planinstituten is 
beperkt en incidenteel. De inspanning van de ,verschillende 
internationale organisaties op dit punt heeft een fragmentarisch 
karakter. Er tekent zich duidelijk een tekort aan kennis af van 
de criteria voor prioriteiten op het terrein van de sociale ont- 
wikkeling in de verschillende sectoren. Het afstemmen van de 
~ociale ontwikkeling op ondersteuning van de economische ont- 
wikkeiling in de onderscheidene fasen is onvoldoende door- 
dacht en geanalyseerd. Dit tekort aan fundamentele kennis 
jient door een gemeenschappelijke activiteit te worden inge- 
haald, omdat daardoor de grondslag kan worden gelegd voor 
:en werkelijk harmonische planning. De daarvoor meest doel- 
treffende weg is de oprichting van een instituut voor sociale 
mtwikkelingsplanning. 

In verband met de grate aandacht weke de sociale politiek 
in Nederland steeds heeft gchad en de ervaring die in om land 
met programmering van sociale ontwikkeling is opgedaan acht 
je Regering een Nederlands initiatief tot oprichting van een 
jergelijk instituut op zijn plaats. Over de plants van vestiging 
3n de institutionele vorm van het instituut pleegt de Regering 
nog internationaal overleg. Een dinmalige bijdrap ad f 3,6 
nln. wordt voldoende geacht voor hct oprichten en func- 
ioneren van het instituut gedurende ongeveer drie jnar. Ver- 
wacht war& dat een arbeidsperid van vijf jaar voldoende 
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zal zijn om het instituut de in de vorige alinea gcstelde taak te 
Iatcn volbrengen. Ondelzocht wordt of het Speciale Fonds van 
de V.N. het instituut voor de resterende twce j a r  km finan- 
cicrcn. 

V. Ovcnicht in cijfers van de Nederlnndsc budrage 

Hct hiorxhtcr  volgend cijkrovcrzicht geeft aan welke be- 
dragen in de jsren 1960, 1961 en 1962 door Nederland aan 
de verschillende programma's en activiteiten werden besteed 
dan we1 dnirvoor werden toegezegd of begroot. In de kolom- 
men 1963 en 1964 zijn de bedragen vermeld, welke de Regering 
zich voorstelt met inachtneming van de beleidsrichtlijnen, ver- 
meld in hoofdstuk IV, op de begrotingen voor die jaren op te 
nemen. Voor de additionele activiteiten welke reeds in 1962 
een aanvang zullen nemen, zullen de benodigde gelden supple- 
toir voor het dienstjaar 1962 alsnog moeten worden aan- 
gevraagd. 

Overzicht van de Nederlandse badragen op het gebied van de hulp aan 
minder-ontwikkelde lnnden over de jaren 1960 t/m 1962, ten laste van de 
Rijksbegroting,alsmede voorlopige,scbttingen voor de jaren 1963 en 1964 

(in miljoenen guldens) 

Reile Begroting: Geschatte 
uitgaven: begrotings- 

posten: 
1960 1961 1962 1963 1964 

' Binnen het Koninkrgk 
1. Nederlandse Antillen 1,s 1,7 5,s 
2. Suriname 35 31,3 31,9 1 35 35 
3. Technische hulp aan 

Suriname en de Neder- 
landse Antillen 

4. Nederlands Nieuw- 
Guinea 

Buiten her Koninkrijk 
Multilateraal 

a) bijdrage krachtens 
verdragsverplichtingen : 

5. Wereldbank 
6. Internationale Ont- 

wikkelings-Associatie 

fonds 
8. Europese Investe- 

ringsbank 
9. Ned. aandeel in het 

hulpverleningsele- 
ment in de gewone 
begrotingen van de 
VN en de gespec. 
organisaties (raming) 

10. Ned. aandeel in het 
beurzenprogramma 
van de EEG 

11. Ned. aandeel in 
technische hulppro- 
gramma en Ont- 
wikkelingsinstituut 
van de OESO 

12. Rentesubsidies op 
leningen van de 
Europese Investe- 
ringsbank aan 
Griekenland 

b) vrijwillige bijdragen: 
13. Uitgebreide Pro- 

7. EEG-Ontwikkelings- 

gramma van Tech- 
nische Hulp van de 
VN 

14. Speciale Fonds van 
de VN 

15. UNICEF 
16. Mekong-project 

0,2 0,3 

86 94,J 

25 24,7 

- 42,4 

44 57 

13,6 - 

0,3 0,4 

0,l 0,l 

0,l 0,l 

- -  

5 5,4 

9.3 9,3 
0,3 0,3 - -  

0,s 

103,6 

25 

19,3 

97.6 

- 

0,4 

093 

os1 

- 

5,4 

9,3 
0,3 

P.M.') 

0,s 0,s 

117 117 

- - 
19,3 19,3 

47,s 47,s 

- - 

OJ 0,s 

- - 

0;2 0,2 

P.M.') P.M.') 

6,s 6,s 

13.9 13,9 
0,5 0,s - - 

17. Wereldvoedsclpro- 
gramma 

18. Nederlandse bijdtagr 
in UNESCO-nood- 
programma vow 
Afrika 

19. Eenmalige bijdrage 
voor Instituut Soci- 
ale Ontwikkelings- 
planning 

Bilaterpal 
20. Nederlands Tech- 

nisch Hulppro- 
gramma (NHP) 

21. Projectenprogramma 
van het NHP 3 

22. Programma van Uit- 
. gebreide Technische 

Hulp 

23. Personeelsmaatre- 
gelen met het oog 
op uitzending van 
des kundigen 

24. Beurzen van andere 
Ministeries en insti- 
tuten, alsmede di- 
verse subsidies t.b.v. 
studiebeunen 

25. Garantieleningen 
in het kader van 
consortia 

26. Garantie voor lang- 
lopende particuliere 
financieringskredie- 
ten aan landen voor 
welke de Wereld- 
bank consortia 
vormt en waarin 
Nederland partici- 
ptert 

27. Garanties op le- 
ningen aan Surina- 
me en de Neder- 
landse Antilten 

Rriile Begroting: Geschatte 
uitgaven: begrotings- 

posten: 
1960 1961 1962 1963 1964 

1.9 2.2 2,s 

2.4 1.6 P.M. 

- - P.M. 

0,3 0,3 0,3 

- -  P.Ma) 

- -  P.M. 

P.M. P.M. P.M. 

3 3.5 

P.M. P.M. 

2,s 2,s 

P.M. P.M. 

0,4 0,4 

P.M.') P.M.6) 

P.M. P.M. 

P.M. P;M. 

Tuelichting: 
I) Aangezien de kredietverlening door de EIB aan Griekenland nog 
een aanvang moet nemen, zal het in deze jaren slechts kunnen gaan 
om onbetekende bedragen, waarvan de precieze omvang nog niet kan 
worden aangegeven. 
') In 1962 werd f 500 000,- bijgedragen uit de in 1958 gevoteerde, 
doch voorlopig geblokkeerde gelden voor projecten van technische 
hulp. 
*) Voor de jaren 1963 t/m 1965 wordt totaal f 3,6 miljoen beschikbaar 
gesteld. Jn verband met de voorbereidingsperiode zullen waarschijnlijk 
de eerste uitgaven pas eind 1963 of begin 1964 plaatsvinden. 
') De vermelde bijdragen omvatten de in 1960 en 1961 voor de uit- 
voering van dit programma uitgegeven gelden. De middelen voor dit 
programma werden in de begrotingen van 1957 en 1958 voor dit doe1 
bestemd. Ook in dejaren 1962 tlm 1964 kunnen nog uitgaven voor dit 
programma worden verwacht. 
b) Garanties tot gemiddeld f 50 miljoen per jaar. 
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' Particuliere k pita 

' BIJLAGE 1 

lstr om naar minder- ntwikkelde landen in 1960 
(in miljoenen dollars) 

I 
Multilateraal Bilateraal Totaal 

Belgie 14 64 78 
Canada 27 33 60 
Denemarken - 24 24 
Duitsland 4 270 274 
Frankrijk 9 435 444 
Ierland ' 

Italic - 168 168 
1 Japan - 100 100 
I Luxemburg - - - 

Nederland -1 199 198 
Noorwegen - 
Portugal - 49 49 
Vet. Koninkrij k -3 410 467 
Ver. Staten 1 24 893 1017 
Zweden - 38 38 
Zwitserland 30 115 145 
Totaal OESO + Japan 205 2865 3070 

- . -  - 

Oostenrijk - i i 

I 

Bovenstaande gegevens werden ontleend aan een studie van 
de O.E.S.O. inzake de kapitaalstroom naar onderontwikkelde 
gebieden in 1960. 

De kolom multilaterale gelden betreft particuliere krediet- 
verstrekking (obligatie-aankopen, e.d.) aan de Internationale 
Bank. 

De kolom bilaterale gelden omvat exportkredieten, voorzover 
van overheidswege gegarandeerd, directe investeringen, her- 
investeringen van niet-teruggetransfereerde winsten en andere 
particuliere kredietverlening. De in deze kolom genoemde be- 
dragen betreffen voor enkele landen, W.O. Nederland, in be- 
langrijke mate investeringen van aardoliemaatschappijen. 

Ale  bedragen zijn netto bedragen; terugbetalingen zijn dus 
afgetrokken. . 

BIJLAGE 2 

Overheidshulp en andere overheidskapitaaloverdrachten in 1960 
(in miljoenen dollars) 

Overheidshulp 
bilateraal multila- totaal 

teraal --- 
Belgie 
Canada 
Denemarken 
Duitsland 
Frankrijk 
Ierland 
Italii! 
Japan 
Luxemburg 
Nederland 
Noorwegen 
OostenrGk 
Portugal 
Ver. Koninkrijk 
Ver. Staten 
Zweden 
Zwitserland 
Totaal OESO +'Japan 

82 
48 
1 

157 
766 

17 
31 

24 
1 

34 
289 

2075 
1 
2 

3528 

->. 

- 
- 

19 
27 

5 
59 
64 
1 

12 
26 
0 

22 
3 
0 

92 ' 

.23 5 
6 
2 

573 

- 

101 
75 
6 

216 
830 

1 
29 
57 
0 

46 
4 
0 

34 
381 

2310 
7 
4 

4101 

Ander 
overheids- 
kapitaal 

2 

1 
127 

- 
- - 
63 
24 
1 

13 

-9 

454 

685 

- 
- 
9 '  

- - 

Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op een studie van de 
O.E.S.O. inzake de kapitaalstroom n a u  onderontwikkelde lan- 
den in 1960. 
De overheidshulp omvat bijdragen aan multilaterale orga- 

nisaties ((V.N.,I.B.R.D. (geenkrediettransacties),I.F.C., I.D.A. 
Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank en E.E.G.-Ontwikkelings- 
fonds) ) en voorts bilaterale schenkingen en leningen (incl. 
consolidatie-kredieten) met een looptijd van meer dan vijf jaar. 

De andere overheidskapitaaloverdrachten omvatten leningen 
met een looptijd van 1 tot 5 jaar, dat deel van aankoopsommen 
van Amerikaanse landbouwoverschotten dat niet  door^ de V.S. 
te eigen bate wordt aangewend en kredietverlening aan de 
Internationale Bank. De in de 0.E.S.O.-studie vermelde her- 
stelbetalingen zijn in de tabel niet opgenomen. 

A l e  vennelde bedragen zijn netto, dus eventuele terugbe- 
talingen zijn afgetrokken. 


