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I. INLEIDING

1. Doel van de nota

In de reg eringsverklaring he eft het kab in et uitgesproken dat «met voor
rang d ient te wo rd en gestreefd naar structurele verbete ringen in het geheel
van de betrekk ingen m et de o ntwikkelingslanden. Zij di en en , in het kad er
van een zich ontwikk el ende nieuwe inte rn ati onale economische orde, in
staat te word en gesteld op basis van gelijkwaard igheid de el te nemen aan
het inte rn at ionale economische verkeer. Dit betekent onder andere zo min
mogelijk bel emmeringen bij de afzet van hun produkten op onze markten en
zoveel mogelijk toegang tot buitenlandse kapitaalmarkte n. Waar dez e gel ijk 
waardigheid nog ontbreekt, dienen handelspolitieke voorrechten en hu lp
voor f inanciering va n betal ingsba lansteko rten te worden ui tgebreid ».

De Reger ing heeft h iermede de nadruk w illen leggen op het belang voor
het ontwikkelingsvraagstuk van o nd erwerpen als de intern ationale handel ,
de financiële en monetaire betrekkingen , de partic uliere buitenlandse inves
teringen, de overdracht van wetenschap en technologie, de energie en de
voedselproblematiek . In deze in overleg tussen de m eest betrokken bewinds
l ieden opgestelde nota wordt als verzamelnaam voor dez e gebieden de term
structure le rel at ies geha nteerd. Het betreft in het algemeen de betrekkingen
tussen ontwikkelde en on twikkel ingslanden die buite n de sfeer va n de d irecte
hulpverlen ing liggen .

In de relaties tussen ontwikkelde en ontwikkel ingslanden, en ook tussen
de landen binnen deze groepen, treden voortdurend veranderingen op. Op
nationaal niveau vinden hiermee samenhangende - soms als oorzaak, soms
als gevolg - aanpassingen in het produkti e- en consumptiepatroon plaats
met daaruit voortvloei end e effecten op inkom ensgroei, -verdeling en w erk
gelegen heid . In de bestaande gemengde economische orde trede n deze
aanpassingen voora l op onder in vl oed van zich wijz igende omstand ighed en
op markten als gevolg van veranderde vraag- en aanbodverhoudingen.
Ov erheidsmaatregelen kunnen dit aanpassingsproces vergemakkelijken of
belemmeren dan wel sturen . Ook v inden wijzigingen plaats in het insti t ut i
onel e kader zoals dat vorm is gegeven in bijvoorbeeld het GATT en het IMF.

Voor overheden zijn er binnen het bestaande gemengde econom ische
systeem een tweetal mogelijke aangrijpingspunten voor bele id met betrek
ki ng tot de inte rn ati onale structurele relat ies . In de eerste plaats het beleid
ten aanzien van het aanpassingsproces zelve. In algemene zin is de Neder
landse pol it iek erop gericht het aanpassingsproces van de nationale econo
m ie onder invloed van veranderingen in marktomstandigheden, waaronder
die op intern at ionaal n iv eau, zoveel mogelijk te vergemakkelijken . Zowel het
nationale als het bu itenlandse economische, f inanciële en moneta ire be le id
worden , waar moge lijk, hierop afgestemd.

Het tweede aangrijpingspunt voor bele id is het intern ati onale inst it utione
le kader. Hervorming van dit kader is voor de Reg er ing geen doel in zich zelf.
W el is een evolut ie van dit kader noodzakelijk in antwoord op veranderende
economische realiteiten en in het licht van de noodzaak dat alle landen in
staat moeten worden gesteld volledig en effectief te pa rticiperen . Gerichte
aanpassing van het internationale kader kan worden overwogen wanneer de
w erking van het marktmechanisme en het aanpassingsproces tekort sch ie
ten om de bestaande onevenwichtigheden in de intern ati onale re laties te
overwinnen.

De veranderingen in de intern at ionale relat ies , zoals d ie zich in het bijzon 
der sinds het begin van de 70-er jaren versneld voordoen, leveren een beeld
op van to enemende onderlinge afhankelijkheid tussen de nationa le staten .
Tussen de geïndustrial iseerde landen en de ontwikkelingslanden onderl ing ,
zowel als tussen de be ide groepen landen , worden de wed erzijdse betrekkin 
gen steeds meer bepalend voor de mogel ijkheden om nationale doelstell in 
gen na te st reven en te real iseren. De Reg ering onderkent dan ook het span
ningsveld tussen enerz ijds nat ionale w ens elijkheden en and erzijds de beper-
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I Voor de Ned erlandse pos it ie ten aanzie n van
de genoemde resolut ies van de A lg em ene Ver 
gadering van de Veren igde Nat ies w ordt ver
w ezen naar de verslag en van deze verga de
ring en zoa ls g epubliceerd door het M in isterie
van Bu it en landse Zaken.

king van de mogelijkheden d ie de intern ati on al e afhankelijkh eid aan d e rea li
sering van deze w ens en stel t. Bin nen d it span nin gsveld tussen souverein i
t eit en in te rde pe ndent ie zal het Nederlan ds e bel eid zich richten op de m og e
lijkhed en , di e de to eg enomen onde rli nge afh ank el ijkheid bi edt voo r het re
aliser en van w ed erzijdse bel ang en. Op grond van een drietal ov erwegingen
zal aan de belang en van de ontwikkeli ngsla nd en bijzonder e aand ach t wo r
den gegev en.

In de eerste pl aats acht de Reg eri ng een o ntwi kkel ing in de richting van
economische verzelfstandiging van de arme land en wenselijk. De de facto
niet-gelijkwaard ig e po siti e w aarin de m eest e ontwikk el ingslanden zich nog
steeds bevinden , kan niet blijvend worden verbeterd m et voo rb i jg aan aan
de knelpunten di e u it de huid ig e structu rele rel at ies met de o ntwikkeld e lan
den voortvloei en. Hulpverlening is w ens elijk en no odzakelijk , m aar vanuit
deze optiek onvoldoende. Gel ijkwaardigheid van de ontwikk elingslanden is
alleen te bereiken door duurzame en fu ndamentele verbet eri ngen in het ge
heel van de betrekk ing en m et de o ntwikk eld e land en.

In de tweede plaats zijn deze verbetering en noodzakeli jk in het li cht van de
toegenomen wederzijdse afhankel ijkheid tussen arm e en rijke land en . Deze
groeiende afhankeli jkheid leidt er toe dat het st eeds m inder real ist isch w or dt
de problemen van landen los te zie n van de mondial e economische context
waarb innen zij moeten opereren . De relat iev e achterstand van de ontwikk e
lingslanden bemoeilijkt een ad equaat functioneren van het wereld econom i
sche systeem, hetgeen met prior it eit dient te worden gecorrigeerd .

De problemen van de ontwikk el ings landen ku nn en niet los w ord en gezien
van de economisch e situat ie in de ontwikk eld e la nd en. Die sit uat ie is im m ers
mede bepalend voor bijvoorbeeld de bereidh eid om ontwikk el ingshulp van
voldoende omvang te geven en om importen uit ontwikkelingslanden to e te
late n. Het geldt evenzeer voor de econom ische problemen v an de ontwikkel 
de landen, waarva n de oplossingen niet los gez ien kunn en w ord en van de
mogelijkhede n, die de ontwikkelingslanden als afzetmarkten , als levera n
ciers van grondstoffen en verwerkte produkten en als gastland voor buiten 
landse investeringen kunnen bieden.

Een derde belang rijke overweg ing is het bes ef da t, na een la nge per iod e
waarin de beleidsformulering met betrekking tot d e structu rele rela t ies m et
de ontwikkelingslanden een zekere stabilite it en soms zelfs en ige vooru it 
gang te zien heeft gegeven, er nu een periode lijkt te zijn aangebroken waar 
in op een aantal punten intern at ionaal stappen terug worden gedaan. Voor
een deel hangt dit samen met de grote sn elh eid waa rm ee zich op d it mo
ment op het internationale vlak veranderingen voltrekk en en de daaru it
voortvloeiende onzekerheden . Bovend ien lijkt er in toenemende mate sp ra 
ke te zijn van het afwentelen van de gevolgen van nationale probl emen op
de schouders van de zwaksten in de inte rn ati onale sam en lev ing . Het m eest
opvallende voorbeeld in d it verband is de dreig ende toena me van de protec
tie in het internationale handelsverkeer. In een derg el ijke situati e is het
noodzakelijk om door duidel ijke bel eidsformuler ing te t rachten d it proces in
ieder geva l te begrenzen en zo mogel ijk om te kere n in de ric ht in g va n het
verbeteren van de structurele betrekkingen met de ontwikk el ingslanden.

2. Het lange termijn perspectief

Er bestaat geen precieze blauwdruk hoe de toe kom sti g e in te rn at ionale
economische orde er uiteindel ijk zal moeten uitzien. Wel is er du id elijkh eid
en ook internationale overeenstemming over enke le basisprincipes. Deze
principes zijn vastg elegd in de declaratie inzake de vestigi ng van een nieuwe
intern ati onale eco nomische orde zoa ls d ie aanvaard is tijdens de 6e Specia le
Zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en in het
handvest van economische rechten en plichten van staten, aanvaard t ijdens
de 2ge Algemene Verqader inq ' . De belangrijkste van deze principes zijn de
souvereine ge li jkheid van staten, de noodzaak van voll edig e en effect ieve
participatie van alle landen in het oplosse n van 's werelds econom ische pro-
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b lemen, het recht van permanente souverein it eit ov er na tu ur lij ke hu lp bron
nen en economische act iviteiten en, waa r mogel ijk, pref erentië le ni et -r ec i
proke behandel ing van ontwikkel ingslanden .

Eerste voorstell en ter praktische realisering van dez e principes zij n vervat
in het actieprogramma van de 6e Speciale Zitting en van de resoluties van
de 7e Speciale Zitting'. Zelfs wanneer deze actieprogramma's, di e in hoge
mate op eenzijdige concessies van de rijke landen zijn gebaseerd, volledig
zouden worden uitgevoerd - hetgeen allerminst het g eval is - zou het ont
wikkel ingsvraagstuk geen f inale oplossing hebben gevonden. Nodig is een
evolutief proces waardoor het hu id ige onevenwichtige en asymmetrische ka
rakter van de relat ies tussen ontwikke lde- en on twikkel ingslanden wordt ge
co rr igeerd .

De ve rtali ng va n de principes van de nieuwe internationale econom ische
ord e zal uit eindel ijk leiden tot een zowel naar ve rdeling als aard gewijz igd
mondiaal produktie- en consumptiepatroon . De verander ing in de verd eling
zal zich uiten in een rechtvaard iger, m inder asymmetrische geografische
spreiding van produkt ie en consumptie, met name tussen ontwikk eld e en
ontwikkelingslanden. De aard van de produktie en de consumptie zal veran
deren door de grenzen die bijvoorbeeld de besch ikbaarheid van energie,
grondstoffen en het m il ieu zullen gaan stellen. Op basis daarvan werd in de
ook door dit Kabinet in hoofd lijnen onderschreven nota inzake de se lec t ie
ve g roe i erop gewezen dat produkt ie en investeri ngen d ienen te worden bij
gestuurd. In de nota inzake het sectorbele id is nader op deze materie inge
gaan.

In de internationale discussie vragen de ontwikkel ingslanden m et nad ru k
aandacht voor hun afhankelijke en ondergeschikte rol in de internationale
econom ische relaties. Zij wijzen erop dat deze relat ies zich afspelen bin nen
regels en structuren d ie voor het grootste deel dateren uit de tijd
dat de thans onafhankelijke ontwikkel ingslanden nog gekoloniseerde gebie
den waren; regels en structuren derhalve die door en voor de ontwikkelde
landen zijn opgesteld en ontwropen . Het doorbreken hiervan om een gelijk
waardige positie te verwerven van waaru it eigen doelstellingen , prioritei
ten en m iddelen kunnen worden geformu leerd , nagestreefd en geha nt eer d
zonder beïnvloeding van bu itenaf, is de grondgedachte ach ter de eis en van
de arme landen die-geresulteerd hebben in d e st rateg ieën en declaraties die
door de Verenigde Naties zijn geformuleerd. In deze strateg ieën en de de cla
raties ligt een sterk accent op de structurele betrekking en m et de rijke lan den
en wordt voor de hulpverlen ing in t rad it ionele zin slechts een bep erkte
plaats ingeruimd.

De ontwikkelingslanden zijn huiverig om in de internat ionale discussie
ook aspecten van hun binnenlandse beleid te bespreken . Zij gaan er vanu it
dat het bepalen van hun binnenlands beleid tot hun eigen souverein e rech 
ten behoort. Bovendien ste llen zi j dat he t bereike n van drast ische aa npassin
gen in de structu rele betrekkingen met de rijke landen p realabe l is in de zin
dat daarmee de noodzakeli jke voorwaarden worde n geschapen voor he t
kunnen voeren van een goed bin nen lands bele id . Ten aanzien van de basis
behoeftebenadering zegt bijvoorbeeld de Belg rado-verklaring van de niet
gebonden landen, (jul i 1978) : «Op internationaal niveau mag deze strateg ie
geen afbreuk doen aan de urgente noodzaak van fundam entele verande
ringen in de wereldeconomische ord e in overeenstemm ing met de beslis
singen van de 6e en 7e Speciale Zitting van de Algemene Vergadering van
de Verenigde Naties. Slechts dergelijke veranderingen kunnen gunstige
voorwaarden scheppen voor een snellere economische groei van ontwikk e
li ngslanden en op deze w ijze het uitvoeren van werkgelegenheids- en basis 
behoeftestrateg ieën ve rgemakkel ijken ».

Tijdens de UNCTAD-co nferentie te Ma ni lla in mei 1979 hebben de ontwik
kelingsla nden zich in nog categor ischer bewoord ingen uitge laten .
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3. Tweesporenbeleid

De Regering gaat in dit opzicht verd er dan de ontwikkelingslanden . Zon 
der daarmee de souvereiniteit van ontwikkel ingslanden over hun binnen 
lands beleid te willen aantasten is de Regeri ng ervan overtuigd dat de beid e
doeleinden - een gelijkwaardige positie van de ontwikkel ingslanden in d e
internationale economische betrekkingen èn het zo sn el en zo direct moge
lijk verl ichten van het lot van de vele honderden m iljoenen mensen d ie mo
menteel niet aan een minimum-bestaansbasis toekomen - teg elijkert ijd kun 
nen en moeten worden nagestreefd en niet na elkaar. Dit betekent dat tezelf
dertijd verschillende strategieën dienen te worden gevolgd: een tweesporig
beleid dat zowel naar macrostructuren als naar directe bestrijding van de ar
moede in de ontwikkel ingslanden ziet.

Een dergelijk tweesporig beleid mist de relatieve eenvoud en ee nduidig
heid van de volgtijdelijke benadering - externe veranderingen vóór interne
resultaten -van de ontwikkelingslanden en is ook in andere opzichten niet
spann ingsloos. Het is immers niet zo dat elke maatregel d ie bijdraagt aan
het dichterbij brengen van een gelijkwaardige internationale positi e van ont
wikkelingslanden per definitie positief of zelfs neutraal uitwerkt op de b in
nenlandse verhoudingen van deze landen.

Toch heeft de Regering voor dit tweesporenbeleid gekozen en wel om
twee redenen . In de eerste plaats omdat het lot van de armsten dermate
schrijnend is dat het onmensel ijk zou zijn met maatregelen om dat lot te ver
beteren te wachten totdat de externe structuren zijn verbeterd. In de tweed e
plaats omdat de maatregelen gericht op het bevorderen van een g el ijk
waardige internationale positie van de ontwikkelingslanden in een aantal
gevallen zodanig kunnen worden genomen dat tegel ijkertijd de positie va n
de kwetsbare groepen wordt beïnvloed . Een voorbeeld is een grotere be 
reidheid tot het financieren uit ontwikkelingsfondsen van maatregelen in het
kader van grondstoffenovereenkomsten wanneer het grondstoffen betreft
d ie voor de armste ontwikkel ingslanden, waar relat ief de meeste arme men
sen wonen, het belangrijkst zijn .

Een dergelijk samengaan zal niet in alle gevallen mogel ijk zijn en dan di e
nen de structurele maatregelen op hun eigen merites te worden bez ien en
genomen, aansluitend bij de wensen van de ontwikk elingslanden voor een
gelijkwaardiger positie in de internationale economische verhoudingen.

Vanu it de tweesporenopt iek worden in de navolgende hoofdstukken
maatregelen op het gebied van de structurele betrekk ingen tussen arme en
rijke landen voorgesteld . In die zin is de nota als complement te beschouwen
van de Nota Bilaterale Ontwikkelingssamenwerking die, na in de memorie
van toelichting op de begroting voor 1980 met een beleidsuitvoerende d i
mensie te zijn uitgebreid , ook door de hu id ige Regering als basis voo r de d i
recte lotsverbetering van de armste mensen v ia hulpverlening wordt be 
schouwd.

Op vri jwel alle in deze nota besproken aspecten van de internationale rela 
ties met ontwikkel ingslanden wordt de be langrijkste rol door het bedrijfs le 
ven gespeeld. De taak van de overheid is beperkt tot het scheppen van het
kader waarb innen de activiteiten van het bedrijfsleven zich kunnen voltrek
ken , zoals het bepa len van de handelspol itiek en het t reffen van stimule
rings- en garantiemaatregelen. Autonome, directe act iviteiten van de over 
he id op het gebied van de relat ies met ontwikkelingslanden zijn beperkt tot
het terre in van de hulpverlening .

De Regering kiest bewust voor handhaving van het systeem van een ge
oriënteerde markteconomie. De mogelijk hieruit voortvloeiende spanningen
als gevolg van verschillen in doelstellingen tussen het bedrijfsleven en de
overheid, met name ten aanz ien van het ontwikkelingsvraagstuk, zullen
moeten worden ve rkleind . Dit kan door het kader waarbinnen de act iviteiten
van het bedrijfsleven zich afspelen meer toe te spitsen op de doelsteilingen
van het beleid van de overheid op het gebied van de ontwikkelingssamen
werking . Het gaat erom inst rum ente n te vinden en to e te passen d ie sturend
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werken op het beleid van ondernemingen in de richt ing van de in het kader
van het ontwikkelingsbeleid beoogde verhoudingen tussen arme en ri jke
landen.
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1 Tw eede Ka m e r. zitt ing 1978-1979, 15 325,
nrs.1-2.

11. NIEUWE REALITEITEN IN DE RELATIES MET ONTWIKKELINGSLANDEN

Er doen zich een aantal nieuwe ontwikkelingen voor die als uitgangspu nt
voor het beleid voor de samenwerking met de ontwikkelingslanden moeten
worden beschouwd . Deze nieuwe ontwikkelingen betreffen allereerst de si
tuatie in de ontwikkelde landen en de ontwikkelingslanden zelve. Deze ont
w ikkel ingen beïnvloeden op hun beurt de re laties tussen beide groepen van
landen en zijn daarmee bepalend voor de vraag op welke wijze st ructurele
verbeteringen in de betrekkingen tussen ontwikkelingslanden en ontwikkel 
de landen tot stand kunnen worden gebracht. Het ontbreken van een duide
lijk ingevuld perspectief versterkt de noodzaak van het aansluiten van het
beleid op het gebied van de samenwerking met ontwikkelingslanden op de
nieuwe realiteiten in de relaties met deze landen.

Deze nieuwe realiteiten betreffen met name de verandering in de positie
van de verschillende groepen ontwikkelingslanden op d iverse markten, de
toenemende wederzijdse economische afhankelijkheid tussen arme en rijke
landen, de beteken is van de lagere economische groei, de internationalise
ring van de particuliere sector, de verschuivingen in de betalingsbalansposi 
t ies en de gevolgen van dit alles voor de onderhandelingssituatie tussen de
beide blokken. Op deze punten wordt onderstaand nader ingegaan. Daarbi j
wordt bewust, terwille van het verduidel ijken van de grote lijnen, een en igs
zins gestyleerd beeld geschetst. Dit beeld wordt in de hoofdstukken over de
specif ie ke probleemgebieden nader uitgewerkt.

1. De situatie in ontwikkelde landen

In de Protectienota ' zijn de huidige internationale economische achter
gronden uitvoerig geschetst . In het bestek van deze nota wordt daarom vol
staan met het aangeven van enkele hoofdzaken. Deze zijn :

- instabiele moneta ire verhoudingen , als gevolg van de tekorten op de
Amerikaanse betalingsbalans en de hardnekkige overschotten van met na
me West-Duitsland ;

- een ondanks de aarzelende con junctuur doorgaande kosteninflatie in
een aantal industriële landen ;

- de bestaande overcapaciteit in de industrielanden, die leidt tot een
«cut-throat cornpetit ion» op de wereldmarkt en het treffen van nationale
marktordenende maatregelen ;

- wijz ig ingen in de internationale arbeidsverdeling door uitbreid ing va n
de industriële produktie in de ontwikkelingslanden;

- een toenemende neiging van de regeringen om tijdelijke steunmaatre
gelen te nemen, waardoor de werking van het marktmechanisme wordt
doorkru ist ;

- het beperken van de invoer met behulp van interne regelingen of proce
dures van niet tarifaire aard, alsmede de stimulering van de export met spe
cif ieke maatregelen .

Wat de vooruitzichten van de intern at io nale economische situatie betreft
is primair van belang hoe het perspectief van de economische groei moet
worden beoordeeld. Dit perspectief wordt algemeen als matig gekenschetst.
In de protectienota zijn versch illende autonome factoren aangegeven die
van invloed zijn op de vraag- en aanbodverhoudingen. Gelet op de weinig
optim istische verwachtingen zal het uiterst moeilijk zijn aan maatregelen ge 
richt op tijdelijke matiging van de invoer te ontkomen, zulks in het kader van
de noodzakelijke sanering van een aantal bedrijfstakken.

De veranderingen die zich na het verschijnen van de Protectienota hebben
voorgedaan en met name de verstrekkende gevolgen voor de ontwikkeling
van de energiesituatie hebben dit toch al matige perspectief nog verder ver
slechterd . Bovendien zijn door de snelheid waarmee de structurele wijzigin
gen binnen de ontwikkelde landen optreden de bestaande onzekerheden
toegenomen.
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2. De situatie in de ontwikkelingslanden

De situatie van de ontwikkel ingslanden wordt allereerst gekenmerkt door
het voortduren van ernstige economische problemen ZOals het onaccepta
bel hoge aantal mensen dat in absolute armoede leeft, de onvoldoende inko
mensgroei in veel en met name de armste ontwikkelingslanden, de te gerin
ge besch ikbaarheid van externe financieringsmiddelen, het toen emende
schuldenprobleem en de grote betalingsbalanstekorten van een aantal ont
w ikkel ingslanden, alsmede de fluctuaties van grondstoffenprijzen en -o p
brengsten .

Tegelijkertijd doen zich belangrijke veranderingen voor binnen de groep
van ontwikkelingslanden. Tot voor enkele jaren vertoonden zij grosso modo
een homogeen beeld. Zij waren vooral exporteur van grondstoffen, impor
teur van eindprodukten en de teko rten op hun betal ingsbalans werden gefi 
nancierd met investeringen en hulpgelden. Op basis van een zekere eenvor
migheid van positie konden zij een gesloten front vormen tegenover de rijke
landen.

In dit beeld zijn aanzienlijk veranderingen opgetreden. Zo exporteren de
ontwikkelingslanden in toenemende mate eindprodukten naar de rijke lan 
den. Bovendien zijn de ontwikkelingslanden op aanzienlijke schaal im por
teur van grondstoffen geworden. Het betalingsbalanstekort van de geza
menl ijke ontwikkelingslanden wordt niet langer met alleen hulpgelden en in
vesteringen gefinancierd, maar in belangrijke mate met commercieel geld
dat op de internationale kapitaalmarkt wordt geleend.

Deze veranderingen hebben zich niet gelijkelijk over alle ontwikkelingslan 
den voltrokken . De ontwikkeling van industrie heeft voornamelijk plaatsge
vonden in een aantal Oost-Aziatische en Latijns-Amerikaanse landen. Het
zelfde geldt voor de toegang tot de internationale kap itaalmarkt. Deze is in
feite beperkt gebleven tot landen die door de commerciële banken krediet
waard ig worden bevonden, hetgeen vooral de industrialiserende ontwikke
lingslanden zijn. Ook de positie op de verschillende grondstoffenmarkten is
zeer divers. Voorbeelden zijn de olie- en staalmarkt, waarop een kleine groep
ontwikkelingslanden exporteur is, waartegenover een groot aantal importe
rende arme landen staat.

De gevolgen van deze ontwikkelingen zijn dat de ontwikkelingslanden veel
m inder dan vroeger voor concrete economische vraagstukken als homo
geen blok kunnen optreden. Het is du idelijk dat op de grondstoffenmarkten
de importerende en de exporterende landen, ondanks het belang dat be ide
hebben bij continuïteit in de produktie en de consumptie, verschillende op
vattingen kunnen hebben over het meest wenselijke prijsniveau. Ook op de
kapitaalmarkt zijn de belangen niet langer homogeen. Landen die toegang
tot commerciële kredieten hebben gekregen, wensen hun kredietwaardig 
heid veilig te stellen en verzetten zich daarom tegen schuldafschrijving. An
derzijds hebben landen die mede als gevolg van grote schulden niet als kre
dietwaard ig worden beschouwd, groot belang bij schuldvermindering.

Dit beeld van economische differentiatie gaat hand in hand met de politie 
ke wens van de ontwikkelingslanden om als «de groep van 77" met de rijke
landen te kunnen blijven onderhandelen omdat alleen op basis van die een
heid een vuist tegenover de ontwikkelde landen kan worden gemaakt. De
politieke samenwerking binnen de groep van 77 is ondanks de toegenomen
onderlinge verschillen dan ook steeds belangrijker worden. Het Nederlandse
beleid is er op gericht om met deze beide elementen rekening te houden. Dit
betekent dat enerzijds de wens van ontwikkelingslanden om als blok te ope
reren wordt gerespecteerd . Anderzijds dient erkend te worden dat de econo
mische realiteit met zich brengt dat voor een aantal onderwerpen de
scheidslijn tussen producent en consument dwars door de blokken van ar
me en de rijke landen heen loopt waardoor nieuwe onderhandelingsmecha
n ismen zijn ontstaan . Dit heeft in feite reeds geleid tot een themagewijs be
handelen van onderwerpen en het per markt maken van afspraken. Bij deze
afspraken zal zoveel mogelijk met verschillen in ontwikkelingsniveau tussen
de betrokken partijen rekening moeten worden gehouden.
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1 TCOC = Technica l Cooperat io n among
Oev elo ping Cou ntr ies.
, ECOC = Eco nomie Cooperat io n am on g
Oev elop ing Cou nt r ies.

In dit verband is de recent toegeno m en aandacht voor onder linge sam en
w erking binnen de Derde Wereld van grote be tekenis. Deze onderlinge sa
menwerking uit zich i n de prakt ijk in de groei van de onderl inge handel tus
sen ontwikke lingslanden , in het bijzonder na 1970. Ook besta and e regi onale
organisaties als ASEAN en het Andespact lijken aan bel ang te w innen door
het van de grond komen van systemen van on d erl inge handelspreferent ies .

Van no g rec enter datum zijn de pog ingen om bin nen het kad er va n de Ver
en igde Naties programma's voor techni sche en economische samenwer 
ki ng tussen ontwikkel ingslanden te formuleren . De techn ische samenwer
king tussen ontwikkelingslanden (TCDC)' hee ft inmid dels zijn eerste aanzet 
ten ge kregen in het aktieplan dat tijdens de TCDC -conferent ie van septem
ber 1978 te Buenos Ai res unaniem werd aanvaa rd . Binnen de UNCTAD is,
mede op bas is van de Manil la en M ex ico-v erk laringen va n de Groep va n 77 ,
i nmidde ls een afzonderlijke comm iss ie voor eco nomische samenwerking
tussen ontwikkelingslanden (ECDC)2opgericht . Deze commiss ie he eft tot
t aak co ncrete vorm te geven aan een prog ramma voor econom isch e sam en
werking tussen ontwikkel ingslanden. Tijdens UNCTAD V zijn h iertoe nad er e
beslissingen genomen .

3 . Gevolgen voor de relaties tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden

De gevolgen van de hiervoo r schetsmatig aangegeven verand ering en
voo r de relat ies tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden doen zic h voor
op drie niv eaus . All er eerst treden wijzigingen op in de conc rete economi
sch e en f ina ncië le bet rekkingen tusse n on twikkelde en o ntwikk elingslanden.
In de tweede plaats zijn er ver ande ring en te co nstateren op co ncep t ueel ni 
veau . In de derd e plaats doen zich wijzigingen voo r ten aanzien van het geïn 
sti t ut ion ali seerde ov erleg tussen ontwikk eld e en o ntwi kke lingslan den in de
noord-zui d d ialoog. De w ijzig ingen op deze drie niveaus houden overi gens
nauw met elkaar verband .

i. Vera nderingen in de con crete eco nomische en financië le relaties

De betrekkingen tusse n de ontwikkelings- en ontwikkelde land en zij n in
omvang toegenomen en van geva riee rd karakter geworden. Dit la atste bli jkt
b ijvoorbeeld ui t de st room van ei ndprodu kte n di e th ans van de ontwikke
lingslanden naar de ontwikkelde landen gaat. Voor de niet -o lie-expo rte ren
d e on twikkel ingslan de n is het aandee l van de ve rwerkte prod uk ten, d at een
decennium geleden nog nauwel ijks 20% bedroeg , nu al m eer d an 40% van
hun total e export. Voor de rijke landen komt het meer omvang rijke en g eva 
ri eerde karakte r van de export van de o ntwikkelingslanden tot u itdrukking in
de st ijg ing va n het aandee l dat internationaal verhandelde goederen uit ont 
wikkelingslanden in de binnenlandse consumpt ie voor hun re ke ning nemen.

Een andere facto r, d ie g rote inv loed heeft gehad en nog heeft op de rel atie
tussen de arme en de rijke lan den, is de verminderde economische groei d ie
zich in het ontwikkelde deel van de wereld voordoet. Die inv loe d doet zich
vooral gevoelen op de groei van de expo rte n van de o ntwik kel ingslanden
naar de rijke landen, in het b ijzonder waa r deze expo rt en concurrerend zij n
met de produktie van goederen die door de rijke landen zelve worden gepro
duceerd . Hoewel de rijke landen bij he rha ling gesteld hebben geen pro tec
t iebeleid te w illen voeren maar via een open deur politiek en een da arb i j be
horend herstructureringsbeleid te willen trachten tot behoud van d e expan
sie in de intern ati onale handel te komen, is onder de druk der omstand ighe
den herhaaldel ijk door geïndustrial iseerde lan de n - indi vi dueel of als g ro ep
- tot maatregelen voor marktbescherming besloten . Voorbeelden hie rvan
zijn het mult ivezelakkoord , de maatregel en voo r de staalmarkt en de ve le an
de re beperkend e fo rmele en inform ele i ng repen die b i j elkaar to t een aan
zienl ijke verkrappi ng van de ex portkansen va n de ontwikkelingslanden heb 
ben geleid .
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St ud ies v an het GATI-secret ariaat w i jzen er op dat d e o ntw ikke ling slan
den v ia hun vraag naar verwerkte pr od ukten uit de ri jke landen ee n belang
rijke ant i-cyc lische fun ct ie hebben vervuld en nog v erv ull en. Di t ge ldt vo or
de ol ie-exporterende on tw ikke ling slanden d ie hu n ver g rote inv oe rca paci tei t
grotend eels daa dw er ke lij k hebben aa ngewend . Het g eldt ec hte r ook voor de
niet-oli e-exporter ende ontwikkelingslanden , d ie ond anks hun vergrote bet a
lingsbalanstekorten , hun v raag naa r verw erkte produkten hebben ver g roo t.
Deze vraag is voor ee n groot deel gefinan cierd door het o pne men van co m 
m erciël e len in gen . Deskund ig en van de W ereld bank hebben ber ekend dat,
wanneer in de periode 1974-1975 de niet -o lie -ex po rt erende ontwikkelings
land en hun vraag naar verwerkte produkten hadden verminderd op bas is
van hun verslechterde betal ingsbalans, dit voor Europa drie m iljoen ex t ra
w erklozen zou hebben bet ekend .

Het standpunt van de Ned erl andse Regering is st eeds ge weest d at p ro t ec
t ion istische tendenz en bestred en di en en te worden en dat de w eg gega an
moet w o rden van ee n zo vr ij mogelijke international e han d el gecombin eerd
m et een act ief herstructureringsbe leid . Hierbij d ient te worden opgemerkt
dat zich f r ict iev ersch ijnsel en kun nen v oo rdoen di e een optimaal herstructu
re ri ngsproce s aan de zijde v an de rijke landen in de w eg sta an . Deze ver 
schijnselen kunn en liggen op het terr ein v an bewuste concurrent iev erval 
sing en van im m o bil iteit en pr ijsrig iditeit van produkt iefactoren. Deze moge lij
ke fr icties noodzaken tot ger ichte st uringsmaatregelen om het
he rstructu reri ngsproces goed en m et een zekere geleid elijkheid te kun nen
lat en v er lopen . In ie de r gev al m ogen deze frict ies geen aa n leidi ng zi jn om
noodzakeli jke herstructurer ingsprocess en teg en te houden . Op la ngere ter
m ijn zijn de arm e la nd en no ch d e rijke landen daarmee gebaat . Erk end w o rd t
dat het hi er om ee n buitengewoon ing rijpe nd en moeili jk hanteerbaar on 
derd eel v an het eco nom isch bele id gaat.

Bel angri jke verschu iv ingen in de v erh ouding tussen de arme en de ri jke
landen zijn ook opgetred en al s ge vo lg van inte rn at io na le prijsontwikkelin 
gen. Teg en over verhog ing v an de prij zen v an de exporten van rijke landen 
di e in de laatste twee jaar iet s minder sne l v erl oopt - staat ee n minder ee n
vorm ig beeld aan d e zijde van de ontwikkelingslanden . Voor de niet-ol ie -ex 
po rt erende ontwikkelingslanden vertoont de expo rt v an v erwerkte produk
t en ev eneens een gestag e pri jsst ijg in g, zi j het minder sn el dan d ie van de ex 
port van rijke landen . De g rondstoffen export v an de niet -o l ie -ex po rte re nde
landen bl ijft het vanouds bekend e fluctu er end e beeld vertonen. Uit d it alles
resu lteert voor de niet-olie-exporterende ontwikkelingsla nden ee n ve r
slechtering van hun betal ingsbalanssit uat ie.

De belang rijkste verschuivingen zijn echter opgetreden door d e drastische
prijs verh og ing en die de oli e-exporterende ontwi kke lingslanden, veren ig d in
de OPEC, doo r het gebruik m aken van hun kartelpositi e, sinds 1973 hebben
kunnen doorvoeren . In de ee rste plaats heeft het betekend dat vanaf ge
noe m d ja ar de ol ie-exporter ende staten aa nzie nlijk hogere inko m ste n heb
ben gekregen waardoor in ee n aa nt al gev all en zeer grote ov erschotten op de
betal ingsbalansen van de ze lan den zij n o ntstaan. In de tweede plaats heb
ben de olie-importer ende ontwikk el ingslanden door de prijsstijg in g m et een
groter tekort op hun betal ingsbalans t e kampen gekreg en . In de derde plaats
zijn de oli e-importer ende r ijk e landen voor ee n zelfde probleem geplaatst , te
weten de negati ev e consequ enties voor de betal ingsbalans van d e hogere
bedrag en di e zij voo r de o li e-impo rt moet en bet alen.

De oli e-importer ende rijke land en en de oli e-expo rt er end e landen hebben
sinds 1973 ee n sne l aanpassingsproces aan de nieuwe sit uat ie t e zien geg e
ven . De OPEC-landen hebben in hoog tempo de groter e importcap ac it eit
aangewend voo r versnelli ng van hun eco no m ische groei. De rijk e oli e-im
porterende landen zij n, o nd er andere door drast isch e v ergrot ing v an ex port
naar de ol ie-exporterende landen , er in geslaagd de neg ati ev e gevolg en va n
de olieprijsverhog ing voor hun betalingsbalans in aanzienlijke mate te co m
penseren . Het valt overigens nog te bezien in ho everre ee n dergel ijke co m
pensatie ook na de jongste ol ieprijsve rhoging zal kunnen word en ger eali -
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seerd. De olie-importerende ontwikkel ingslanden daarenteg en hebben
slechts ten dele een oplossing gevonden : zij f inanci er en het vergrote bet a
lingsbalanstekort met name door het opnemen van comm erc iël e len ingen
waardoor sne lle toename van hun schulden plaatsvi ndt. De jongste olie
prijsverhogingen zullen de problemen voor deze landen nog vergroten .

Als gevolg van deze ontwikkel ingen hebben zich verand ering en op de in
ternationale kap itaalmarkten voltrokken . Een aantal ontwikkelingslanden
heeft toegang gekregen als leners van lang lopend comm erc iee l kapitaal ,
terwijl andere ontwikkel ingslanden, met name de OPEC-landen, surplus-li 
quiditeiten aan de kapitaalmarkt afstaan . Door dit laa t ste is een circu it o nt 
staan van plaats ing van deposito's door de OPEC-landen bij westerse ban
ken en vervolgens een doorgeleiding door m iddel van veelal kortlopend kre
diet aan ontwikkelingslanden. In feite fungeert het w est ers e banksysteem
als sluis voor deze transacties.

Op de investeringsm arkt i s een w ijziging opgetreden in die zin dat gel eid e
lijk en op bescheiden schaal thans ook ontwikk el ingslanden in het buiten
land gaan investeren en bij voorbeeld landen als Korea , India en Braz il ië
een start hebben gemaakt met de opbouw van ei gen mult inationale ond er 
nemingen .

De wereldwijde toename van de activite iten van multinational e onderne
mingen beperkt de bel eidsmogelijkheden van de overh ed en v an de w est e li j 
ke landen op de terre inen van internationale handel, inve ste ri nge n alsmede
kap itaalverkeer en daarmede op de economische betrekkingen tussen noord
en zuid . Tezelfdertijd nemen de omvang en de verscheidenheid van deze be
trekkingen toe. De spanning d ie daarvan het gevolg is roept moei li jkhed en
op, b ij voorbeeld bij de real isering van de wensen van de o ntwikkeli ngslan
den om de structurele betrekkingen tussen noord en zu id aan te passen. In
het merendeel van de gevall en betreffen die w ensen macro-eco nomische
processen waarop de overheden alleen zijdel ings of ind irect inv loe d kunn en
uitoefenen.

ii Veranderingen op conceptueel niveau : interdependentie

De geïntensiveerde economische relat ies tussen ar m e en ri jke landen ,zijn
onderwerp van analyse in de OESO en de UNCTAD. Teg elijkertijd is de te
voeren internationale economische politiek aan de orde geweest bij de ver 
sch illende topoverleggen van de EG en van de grote i ndustrië le mogendhe
den.

De intensievere rel ati es tussen ontwikkelde en ontwikk el ingslanden heb
ben geleid tot een sterker besef van interdependentie, zowel in de relat ies
tussen sectoren als internationale handel , moneta i re en f inancië le zaken,
grondstoffen,landbouw, energie en middelen-overdracht als in de relati es
tussen nationale economieën.

Uitgangspunt voor Nederland bij het beleidsoverleg ov er interdependen
tie is dat de grotere economische verwevenheid van arme en ri jke landen
aangewend kan worden om enerzijds de ontwikkelingskansen voor de arm e
landen te vergroten en anderzijds de rijke landen de mogelijkheid biedt om
de economische stagnatie te overwinnen . Door verdere intensivering van de
economische betrekkingen kan, op basis van verdere wederzijdse specialisa
tie , een versnel ling van de groei worden bere ikt waarb ij beide groepen lan
den zijn gebaat.

Bij het inte rdependentieversch ijnsel als beleidsbasis moet en een tweeta l
kanttekeningen worden geplaatst. In de eerste plaats di ent aangetekend te
worden dat de versterkte economische relatie tussen arm en rijk de facto be
perkt is gebleven tot slechts een gedeelte van de ontwikkelingslanden en dat
derhalve een samenwerkingspolitiek die zich mede op interdependentie ba
seert, slechts voor een deel van de ontwikkel ingslanden relevant is . Het be
treft met name de landen die reed s op aanz ienl ijke schaal in hefwer eldeco
nomische verkeer deelnemen, zoa ls de OPEC-land en een aan tal Lati jns
Amerikaanse landen, een aantal Oost-Aziatische landen en enkele Zuid-
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1 Voo r o e Neder lan ds e pos it ie - on th ouden
v an stem m i ng t .a.v . de tekst in zijn geh eel en
versch ill end stemgedrag ove r afzonde r li jke on 
derdel en - ten aa nzie n van het Ch arter w ordt
v erwezen naar het ver sl ag van de 2ge Algeme
ne Vergader ing v an de Ver en igde Nat ies zo als
gepubliceerd door het M in ist er ie v an Bu it en
landse Zak en .

2 Dat genoemde beg ins el en alg emeen aan
vaa rd z i j n betek ent n iet dat ook de modal it eit en
van de t oe passing van de ze beg inselen alge
me en aanvaard zijn . Bij vo orb eeld o ver de w ij 
ze w aarop compensa t ie na nat ion ali sat ie m oet
worden bep aald en over de wi jze v an gesch il 
lenbeslecht ing best aan du idelijke vers ch ill en
v an m en ing tussen o ntwi kke lings- en ontwik 
keld e landen .

Az iat ische landen. Hoewel deze groep naar aantal landen beperkt is , omvat
zij het merendeel van de inw oners va n d e ontwikkel ingslanden. Deze be
perking van het interdepend ent iev erschi jnse l betekent dat ten opzichte
van de overige ontwikkelingslanden een samenwerkingspolitiek zal moeten
worden geformuleerd die niet een w ederzijds karakter kan hebben, maar
concessioneel van aard zal moeten zijn.

Een tweede kanttekening bij het interdep endentieverschijnsel betreft de
vaststelling dat zelfs voor de ontwikkelingsland en , die in sterke mate zijn in 
geschakeld in het wereldeconomische gebeuren , er in de meeste gevallen
nog geen sprake is van een aan de ge ïndustrialiseerde landen gelijkwaard i
ge posit ie . Bij het hantere n van het interdependentieveverschijnsel als basis
voo r het beleid dient met dit gegeven reken ing te word en gehouden. Een
dergel ijk beleid moet dienstbaar zi jn aan het verkle inen va n de bestaande
ve rsch illen en niet aan het bestend igen van traditionel e, asymmetrische pro 
duktie- en consumptieverhoud ingen.

iii . Noord-zuid dialoog

Het overleg tussen de geïndustrialiseerde landen en de ontwikkelingslan
den, de noord-zu id dialoog, he eft na de Parijse conferentie in 1976 een ver
volg gekregen in de opricht ing van het «Co rn rn itte e of the Whole ll van de
Veren igde Naties. Deze Commissie was en is bedoeld om als centraalpunt te
fungeren voor het overleg ove r de noord-zu id betrekkingen in brede zin
waarbij de verwachting leeft dat de resultaten zullen doorwerken naar con
cr et e onderhandel ingen d ie th emagewijs elde rs plaatsvinden. Aan deze v er 
w ach t ing heeft het Commitee of the Whole to t nu toe in onvoldoende mate
voldaan.

De Nederlandse Regering hecht aan het voortgaan van ee n constructieve
dialoog veel waarde . Deze d ialoog en de in dat kader gevoerde onderhande
lingen hebben in belangrijke mate b ijgedragen aan de conceptualisering en
vastlegging van normen voor de eco no m ische betrekkingen tussen arm e en
rijke land en, d ie in bepaald e opz ichten ee n volkenrechtel ijk karakter hebben
gekregen. Het du idelijkste voorbeeld daarva n is de formulering van " Charter
of Economic Rights and Duties of States»' . Dit handvest kan gezien worden
als de globale vast legg ing van de resul t aten van de onderhandelingen die
tussen ontwikkel ings- en geïndustr ial ise erde la nden zijn gevoerd in de pe
riode sinds de oprichting van de Veren igde Naties.

Het tot stand komen van meer du idelijkheid in de normering voor de inter
nationale economische betrekk ingen moet voor het ontwikkelingsvraagstuk
van groot belang worden geacht. Thans aanvaarde beginselen al s het recht
van souvereiniteit over de eigen natuurlijke hulpbronnen, het recht op natio
nal isat ie van bedrijven en gedragscodes voor buitenlandse investeringen
zijn nauwelijks denkbaar zonder de noord-zuid dialoog d ie daaraan vooraf is
gegaan en zond er dat vastlegg ing in strategieën en charters he eft plaatsg e
vonden>.

Een tweede belangrijke funct ie van de noord -zu id d ia loog is d e druk d ie er
van uitgaat op het behoud en waar het kan het versterken v an d,e bestaande
internationale instrumenten voor ontwikk el ingssamenwerking . Voorb eel 
den hiervan zijn de versch illende VN-programma's, de Wereldbank en de
IDA, reg ionale banken en de v el e andere instituten en schema 's waartoe de
intern at io nale gemeenschap i n de afgelopen jaren he eft besloten.

Het zwakst is de noord-zuid dialoog gebl eken waar het gaat om het maken
van door de ontwikkelingslanden gewenste conc rete af spraken voor de
markten van g rondstoffen, ei nd prod ukten, inv ester inge n en kapitaal. De fe i
tel ijke bes lissi ngen voor deze markten, d ie soms reken ing houden met wen
sen en be langen van de ontwikkel ings landen, maa r v eelal ook in te genste l
ling daarmee zijn, worden genomen op andere p laatsen en in andere fo ra
dan de noord-zu id dialoog. Ten dele betreft d it beslissingen in de pa rt icu l ie
re sector, ten dele betreft het beslu iten op i ntergouv ern em enteel niveau,
maar dan niet genomen vanuit een noord-zu id optiek maar primair ter be 
hartiging van eigen nationale belangen .
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Deze marge tussen de wensen van de ontwikkel ingslanden, zoals bijvoor
beeld vastg el egd in de ontwikkel ingsstrat egi e van de VN , en de rea li te it
heeft meerdere oorzaken. De belangr ijkste zijn dat vele w ensen van de ont
wikkelingsl anden zijn geformu leerd als eenzi jdi ge concessies van de ri jk e
landen, dat de bereidheid va n de rij ke landen tot concess ies afneem t door de
econom ische stagnatie, dat door de verdeeldh eid van de o ntwikkel ingsla n
den o nd erli ng nauwelij ks tot gezam enlijke st andpu nten kan word en geko 
m en en dat de vra agstuk ken va n energievoor zieni ng en rond de verschuivin 
gen in de inte rn ati o nal e arbeidsverdel ing de rijke landen onder d ru k zetten.

Het is w ensel ijk dat een brug wordt geslagen tu ssen de niv eaus waarop de
noord-zu id dialoog plaatsvindt. Meer praktische en gespecial iseerde vor
m en van overl eg zijn , zonder dat dit tot een proliferatie van nieuwe organen
behoeft te lei den, naast en in samenhang met de g loba le noord -zu id d ialoog
noodzakel ijk . Een verandering in de opste ll ing van de betrokken pa rt ijen zal
kunnen worden bevorderd wa nneer de onderhandelingen kunnen worden
gep laatst op een basis van wederzijds belang, zowel per vraagstuk als voor
het geh eel van de wederzijdse betrekkingen .
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111. INTERNATIONALE HANDEl MET ONTWIKKELINGSLANDEN

A. Internationale handel met ontwikkelingslanden in het bijzonder in
verwerkte produkten

1. Ontwikkelingen in de internationale handel

De periode van 1950 tot 1959 was voor de totale w ere ldhandel een tijd van
toenemende groei, met uitzondering van een korte aarzeling ro nd 1958.ln
dez elfde periode gaf de intern ati onale handel van de ontwikkelingslanden
echter een ve rhoud ingsgewijs m inder gunstig beeld te zien. Gedurende die
jaren daa lde, mede als gevolg van ru ilvoetverliezen voor grondstoffenex
porterende ontwikkelingslanden en de uitbreiding van de handel tussen ont
w ikkelde landen onderl ing , het aandeel van de handel met de ontwikkelings
landen in de totale were ldhandel voortdurend, te weten van 31 % in 1950 tot
21% in 1960 . Voor een deel was deze dal ing ook het gevo lg van het fe it dat in
deze periode in vele ontwikkel ingslanden de opvatting overheerste dat door
middel van invoersubstitutie het snelst ontwikkeling bereikt kon worden . In
veel sectoren kreeg daardoor de produktie voor de eigen markt de grootste
aandacht. Aan de exportkant van de ontwikkelingseconomieë n nam in die
periode de uitvoer van grondstoffen naar verwerkingsindustrieën in de geïn 
dustr ial iseerde wereld een overwegende plaats in.

Met de keuze die door een groot aantal landen van de derde wereld in de
loo p van de ja ren zest ig werd gemaakt ten gunste van een bevordering van
de exportindustrie werd tevens het proces van een zekere specialisat ie in de
wereldhandel versneld . In d it specialisat ieproces bij de uitvoer van eindpro
dukten bleken Oost-Aziatische ontwikkel ingslanden en een aantal Lat ijns
Amer ikaanse landen het beste uitgangspunt te hebben. In de laatste fase
van de zest iger jaren is het aandeel van de eindprodukten in het tota le u it
voerpakket van de niet-ol ie-exporterende ontwikkel ingslanden, vooral door
het toedoen van de genoemde kleine groep landen, u itgegroeid van een
aandeel van ongeveer 10% in 1955 , tot 34% in 1970.

Ondanks de grotere nadruk op de export daa lde ook in de zestiger jaren
het aandeel van de ontwikkelingslanden in de wereldhande l. Een van de be
langrijkste oorzaken van de daling in deze periode was de enorme expansie
van de handel tussen ontwikkelde landen onderling. Op zich geeft de dal ing
van het aandeel van de ontwikkel ingslanden dan ook onvoldoende aanwij 
zingen voor het antwoord op de vraag of de ontwikkeling van de intern ati o
nale handel voor deze landen voldoende is geweest, gegeven de behoeften
voortvloeiend uit hun ontwikkelingsdoelstellingen.

In de periode sinds 1970 neemt het aandeel van de verwerkte produkten in
de export van de niet-o lie-exporterende ontwikkel ingslanden verder toe en
bedraagt nu bijna 40%. In de 70-jaren neemt voorts het aandeel in de we
reldhandel van de olie-exporterende ontwikkelingslanden, vooral onder in
vloed van de sterke prijsverhogingen, spectaculair toe. Parallel met deze
ontwikke lingen neemt het aandeel van de ontwikkel ingslanden in de totale
wereldhandel toe. Na een dieptepunt ro nd 1970, toen d it aandeel 17% be 
droeg, is het aandeel van de ontwikkel ingslanden in 1976 opgelopen tot
meer dan 24%.

Afgez ien van de hiervoor aangegeven g lobale ontwikkel ingen sinds 1950
tekenen zich in de mondia le handelspatronen een drieta l concentratiepatro
nen af . In de eerste p laats speelt de internationale handel , zij het in afnemen
de mate, zich nog steeds grotendeels af tussen de ontwikkelde landen on 
derling. Bijna 50% van alle handelstransact ies v inden plaats tussen ontwik
kelde landen. Een tweede concentratiepatroon is het gevo lg van het tot
stand komen van reg ionale integ rat ieschem a' s. Zo bedraagt de onderl inge
handel tussen de EG-partners al bijna 20% van de totale wereldhandel. Ook
in de onderlinge handel tussen ontwikkel ingslanden doet dit verschijnsel
zich, zij het op m inder grote schaal , voor. Een derde concentrat iebeweging
d ie in het intern ati onale handelspatroon du idel ijk naar voren komt is een ze
kere regionale gerichtheid.
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Na de OPEC-land en zijn de ontwikkelingslanden van Afrika de grootste
handel sp artner van de EG. Voor de Verenigde Staten vormen de Lat ijns
A m er ikaanse ontwi kke lingsland en een belangrijke handelspartner en voor
Jap an zij n de o ntwikkel ingslanden in Zu id en Zuid-Oost-Azië een v rijwel
even belangrijke handelspartner als de Verenigde Staten .

In het navolg ende zull en enkele ontwikkelingen worden geschetst, dir- Jan
belang zijn voor de positie van de ontwikkel ingslanden als deelnemers in het
inte rn at ionale handelsverkeer. Er zal daarbij vooral worden ingegaan op de
verschi ll en di e langzamerhand binnen de groep van ontwikke lingslanden
zijn ontsta an zowel voor wat betreft de groei , de samenstelling , als de be
stemm ing van hun inte rn ati onale handelscontacten . Een creat ief beleid en
effe ct ieve bele idsinstrum enten zullen met deze versch illen reken ing moeten
houden.

Meer sp ecifiek zal op de volgende aspecten worden ingegaan:
het aandeel van ontwikkelingslanden in de w ereldhandel ;
de best emm ing van de expo rten van ontwikke lingslanden ;
de aar d van de exporten van ontwikkelingslanden ;
de ontwikkeling van de koopkracht van de exporten van ontwikkelings
landen en het belang voor het ontwikkel ingsproces;
het belang va n ontwikkel ingslanden als afzetgebied voor exporten uit
ontwi kkelde landen ;
de recente ontwikk elingen.

In het licht van de relatief ger inge omvang en de bijzondere karakteristie
ken ervan wordt in dit hoofdstuk ni et in ge gaan op de z.g.n. Oost-Zuid han
delsbet rekki nge n.

i . He t aandeel van ontwikk eli ngslanden in de wereldhandel
In de on derstaand e tabel is de ontwikk eling sinds 1950 weergegeven van

het aand eel in de wereld export van de drie globale landencategorieën zoals
die normal iter worden onderscheiden.

Tabel 111. 1: A an d eel in d e wereldexport per landencategorie (ad valorem, in %1

Op va lle nd in de tabel is de continue daling van het aandeel van de ontwik
kel ingsland en in de wereldexport tot en met 1970. Na dit jaar neemt het be
lang va n de ontwikkel in gslanden snel toe, zij het dat het aandeel nog ver on
der het in 1950 gereal iseerde aandeel bl ijft.

De verandering in het aandeel van de ontwikkelingslanden in de totale we
re lde xport is niet voor alle landen eenduidig geweest. In tabel 111. 2 wordt de
verandering in het aandeel van de ontwikkelingslanden nader uitgesplitst
naar categorieën ontwikkelingslanden voor de periode 1970-1976. De cate
gorieën ontwikkelingslanden die hierbij gebruikt worden, zijn de navolgen
de: de belangrijkste olie-exporterende ontwikkelingslanden', ontwikkelings
landen m et een snel g roe iende export van verwerkte produkterts. ontwikke
lingslanden met een in ko m en per hoofd van de bevolking in 1975 van min
der dan $ 300 per jaar en de door de Verenigde Naties onderscheiden cate
gorie van minst ontwikkelde tanden >,

Bron : U NCTAD Hand bo c k o f In tern a
t io nal T ril de a lld D evel o p m en t S ta t i
st ies en T D /fl /7 12 . (A ls gevo lg van
af ro nd ingen .s het tota le aandeel pe r
jaar ~ iet il, t i [d 100 %.

1 Olie-exporterende land en w aar van de oli e
ex por t m eer da n 50% van de tota le ex po rt 
w aard e in 1974 om vat : A lg erije, Ango la, Bah
rain , Bru nei, Equador , Gabo n, Indon esië, Irak,
Iran, Ko eweit , Lib i é, Nig er ië, Om an . Qatar, Sa
oe d i-A ra bië, T ri nidad en To bag o , Venezuela en
de Ver en igd e Ar ab ische Emiraten.
2 UNCTAD rekent tot deze categor ie landen die
o ntw ikk elingsland en w aarvan d e expo rt van
verw erk te produkten m eer dan een derd e deel
van de to tale export u itmaakt, m eer is dan
S 50 mln en teven s snell er g roeit da n de ge
m id del de g ro ei van de expor t van ve rwerkte
produkten : Ho nqk o nq . Isra él. Zu id -Korea, Liba
non, M alta, M ex ico en Singap o re. Hier zi jn bo
ve ndi en Brazil ië, Joegoslavië, M al eisië en Ind ia
to t deze cate gor ie gerekend omdat deze landen
be ho ren tot de groep va n 9 land en d ie in de pe
riode 1970- 1976 tezam en ee n aandeel va n
m eer dan 80% hadden in de tot ale toename
van de export van verw erkt e pr od ukten van
on tw ikkel ingsla nden naa r on tw ikke lde la nde n.
3 Afghan istan, Bangl adesh, Ben in, Boer oend i.
Botswana, Boven Volt a, Bh oetan, Centr aal Af ri 
kaan s Keizerr ijk, Eth io p ië, Gam bia,
Gu inea, Hait i, Laos, Leso tho , M alaw i, Malad i
ve n, M al i, Nepal, Niger, Oegand a, Rw anda, Sa
m oa, Sikkim, Soedan, Som aIie, Tanzan ia.
Tsjaad, Zu id Vem en en Noord Vem en.

19 5 0
1955
196 0
1965
1970
1975
1976

Ontw i k k el de landen
m et een m ar k t econom ie

6 1,3

64,7
66, 8
68 ,8
71,9
66,2
65, 1

O n twi kkel ing s
lan den

3 0,5
25 ,2
21,4
19,3
17,0
23 ,4
24 ,6

Cen t raa l qe
leide lan den

8 ,1
10 ,0
11 ,7
11,7
10,7
9,8
9,5
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Tabel 111. 2: Aandeel van verschillende categorieën ontwikkel ingslanden in de
t o ta le wereldexport 1970-1976 in pr ocent en (ad valorem )

To taal aand eel
ontw ikkel ings
landen in
we re ldex por t

Aandeel o l ie- Snel groeien'
exporte - de exporteurs
rend e van verwerkte
landen produkten

A andeel
ontwikke·
tinq slan 
den m et

een inko
men van
minder
dan $ 300

Aandeel m inst
ontwik kelde
land en

197 0
1973
1974
19 75
1976

17,0
17,7
25,6
23,4
24 ,6

5, 6
6,9

15, 0
13,5
14,4

4, 9
5,5
5,1
4,9
5,5

2 ,2
1,6
1,4
1,3
1,3

0 ,7
0 ,5
0 ,4
0 ,4
0,4

Bron : U NC TAD en berekeningen op
basis U NCT AD-gegevens (Handbook
of In tern at ional Trade and Develop
ment Stat ist ics en TD!B /71 2 ).

Overdu ide lijk bl ijkt ui t t abe l 111.2 het domi neren d e aandeel da t de ol ie-ex
porte re nde lan den en in iets m inder e m ate de snel groeiende exporteu rs van
ve rwerkte produkten hebben in de intern at ionale handelsbetrekkingen.
Wanneer het enigszins speciale geval van de ol ie-exporterende ontwikke
lingslanden buiten beschouwing wordt gelaten, blijkt dat de elf ontwikke
lingslanden die tot de categorie van de snel groeiende exporteurs van ver
werkte produkten worden gerekend meer dan 50 % van de totale ex port van
de on twikkelingsla nden voor hu n reken ing nemen. In overeenstemming m et
di t beeld is het ge ringe aandeel in de we re ldexport van de armere ontwikke
li ngslanden . Het toch al geringe aandeel van de negenentwinti g m inst on t
w ikkelde landen daa lt van 1,4% in 1950 tot slechts 0,4 % in 1976.

ii. De bestemming van de exporten van ontwikkelingslanden

De exporten van de ontwikkelingsla nden zij n nog steeds in overwegende
mate ge rich t op de ontwikkelde landen.

Tabel 111 .3 toont het aandeel van de on twikkelde landen in de export v an
olie -exporte rende en overige ontwikkelingslanden.

Tabel 111. 3 : Bestemming van de exporten van ontwikkel ingslanden 1955-1976

Totale expor t
in mil ja rde n $

A andeel geïndust ria liseerde landen
als % van to tale exp or t

19 55
1970
1973
1976

nie r-olie
expor terende
ontwikkelin gs
landen

23 ,7 5
38,20
68 ,35

119,10

olie-ex po r te
rende ontwik
kelin gslanden

17,65
42,10

134,00

nier-olie
ex por t erende
on tw i k kelings
lan den

69,7
69,4
69,7
66,7

ol ie-expor te
rende ontw ik 
ke l ingsland en

78 ,8
77,4
75 ,2

Br on : Berek end op basis gegevens uit
GA TT : «Networks of World T rade
19 55-1 976».

,&

Er is sp rake van een kle ine doch on m iskenbare afname van het relat ieve
be la ng va n de ontwikkelde lan den als markt voor de ontwikke lingsla nden.
Daartegenover staat dat de onder linge handel tussen ontwikkelingsla nden
aan belang w int. Deze onderlinge hande l tu ssen ontwikkel ingslanden ver-
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toon t over een langer e perio de gezien een go lf be weg ing . In 1955 bedro eg
het aandeel van de onderl inge handel in het ex port pakket van de o ntwi kke
l ingsland en nog bijn a 25 %. Dit aand eel daalt g estaag tot een di eptepunt van
ong eveer 19 % in 1970. Vervolgens gaat het aand eel van de intrahandel van
on twikkel in gsla nde n w eer st i jg en tot 23 % in 1976. Een va n de belangrijkste
factoren in dit verband is de vraagontwik keling in de ontwikkelde landen. Na
de hausse van de zest iger jaren w as er in de eerste jaren na d e ol iec ris is van
1973 sp rake va n een m inder sn el groei ende vraag, ook naar produkten uit
ontwikkelings landen . Er is bovend ien in enkele gevallen sprake van handels
belemmerende maatregelen. Andere belangrijke factoren zi jn in d it verband
de eff ecten van ond erl inge samenwerking van ontwikkel ings landen en de
sterke vra agontwikkel ing ook naar produkten uit on twikkel ingslanden van
de OPEC-lande n.

Er zijn opva llende ve rsch ill en tussen de versch illende regi o's voo r wat be 
t ref t he t bela ng van de intraha nd el. Voor Afrika is de intrahandel het m inst
bel angri jk. Voo r West-Az ië is, w anneer ol ie bu iten beschouwing wordt ge la 
ten , de in tra ha ndel bijna even bel angrijk als de handel met de ontwikkelde
landen.

Niet all een naar regio, maar ook naar inkomensn iveau verschilt het belang
va n de markten va n andere on twikkeli ngslanden voor de exporten van on t
w ikke l ings lan den . Vo lgens cij fers va n de Wereldbank neem t het belang van
de int rahandel in de per iode 1960-1976 voor de armste ontwik kel ingslanden
(in kom en per hoofd minder dan $ 250 in 1976) toe van 25 t ot 30% . Voor de
overige, minder arme ontwikkelingslanden neemt dit bedrag toe van 15 tot
24 % . Voor de armste ontwikkel ingslanden is het belang van de markten van
de andere ontwikkel ingslanden dus groter ; voor de minder arme ontwik ke
li ngsl anden neemt dit be lang snell er toe.

In de inleiding werd reed s gesproken over de regi on al e patro ne n in he t in
ternat ion ale handelsverkeer. In het bee ld van de ontwikkel ingen van dit pa 
troon sinds 1970 vallen vooral op de ha ndelsrelaties tussen respectiev elijk
de Verenigde Staten en Latijns-Amerika , Japan en Zuid - en Zu idoost-Az ië en
de EG en Afrika. Gezien vanuit de ontwikkelde landen blijkt de EG minder ge
richt op haar reg ionale handelspartners in de Derde Wereld dan de Veren ig 
de Sta ten en Japan. Voor Japan en de EG neemt die gerichtheid in de t ijd
toe, terwijl de relat ie Veren igde Staten-latijns-Amerika een stabie le r ka rak 
te r heeft . Gezien vanu it de ontwikkelingslanden bl ij kt in alle geva llen het
m arktaandeel van de reg iona le partner in de on twikke lde wereld groter da n
omgekeerd. Na een daling, als gevolg van recessie en handelsbelemmeren
de maatregelen, neemt na 1976 het aandeel van de betreffende regionale
partner in de export van de onderscheiden groepen van ontwikkelingslan
den w eer toe . De gevolgen in ontwikkelde landen van de prijsverhog ing van
ol ie in 1973 en 1974 zijn dan voor een dee l verwerkt. Naast h istorisch -po lit ie 
ke en strateg ische overweg ingen spelen uiteraard econom ische facto ren als
de o nderl ing e geografische li ggi ng en verschillen in produktie en ontwikke
lingsn iveau een ro l b ij het tot stand kom en van deze reg ionale patronen.

i i i. De aard van de exporten van ontwikkelingslanden

De samenste ll ing va n het door de ontwikkel ingslanden aan g eboden ex 
portpakket is in de zev ent ig er ja ren fundam en teel verschi ll end van d at in de
voorafgaa nd e ja ren . De meest opva llende ve randering is het sterk verg rote
aandeel van verwerkte produkten in het exportpakket van de niet o lie -expo r
terende on twikkelingslanden. Tabel 111.4 geeft inzicht in deze ontwikkeling
sinds 1955.
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Tabel 111. 4 : Samenstell ing van de export van ontwikkel ingslanden 1955-1 976
[ in procenten)

Grondsto ff en aandeel in de

to tal e ex por t

A an deel verwe r k te produkten in
de to tale expor t

1955
1968
1970
1973
1976

niet -o l ie
p roduceren de
landen

86, 7
79,0

62 ,4
58 ,3
59 ,2

o l ie-prod u
cere nde lan den

97,5
97 ,7
98 ,2

ni et -o l ie
producerende
lan den

12 ,8
20,8

35 ,2
40 ,3
39 ,9

o l ie-prod u
cere n de lan den

2,5
2 ,3
1,3

Bron : Bereken d op basisgegeven s
GATT: «Netw or ks of Wo rld T rade,
1955-1976 ».

Uit de tabel bl ijkt dat het aandeel van verwerkte produkten in het ex port 
pakket van niet-o lie -p roducerende landen in m inder dan 10 jaar bi jna is ver
dubbeld . Voor de olie-exporterende ontwikkel ingslanden bl ijft het belan g
van de export van verwerkte produkten marginaa l.

Wanneer de bestemm ing van de exporten van ontwikkel ingslanden wordt
bez ien in het licht van de aard van deze exporten dan blijkt er in dit geval
wei n ig ve rsch il te zijn tussen ontwikkelingslanden en ontwikkelde landen al s
bes temming. Bij be ide bestemmingen is de ve rde ling va n de export naar
grondstoffen en ve rwerkte produkten vrijwel gel ijk en nauwelijks afwijke nd
van het globale beeld in tabe l 111.4. Ten opzichte van het ste reotype beeld va n
ontwikkel ingslanden als lev eranciers van grondstoffen en importeurs van
verwerkte goederen betekent dit dat grondstoffen - ook bi j buiten beschou 
w ing laten van o lie - ook in het handelsverkeer tussen ontwikkel ingslanden
een grote ro l spe len en dat er, met andere woorden , ook aan de zijde v an de
ontwikke lingslanden een afhankel ijkheid van de d iverse grondstoffen be 
staat.

Wanneer wordt bezien welke landen d it groeiende aandeel in de export
van verwerkte produkten voor hun rekening nemen dan zijn da t er ongeveer
16 en we l allereerst de 11 lan den genoemd in voetnoot 2 op blz. 16 vo lgens de
defin it ies zoals UNCTAD die hanteert . Daarbij komen nog 5 1anden die niet in
de UNCTAD-definitie zijn opgenomen omdat de VN , in tegenstelling tot de
OESO, deze landen niet als ontwikkelingslanden beschouwt : Ta iwan, Span
je , Portugal , Tu rk ije en Griekenland. Deze 5 landen kunnen worden gereken d
tot de door het OESO-secreta riaat onderscheiden categor ie v an « New ly In 
dustria lis ing Countries » (NIC' s)1 . Opva llend in deze catego rie van on twikke
lingslanden is het fe it dat geen enkel Afrikaans land tot deze categorie be
hoort. Wanneer Ind ia buiten beschouwing wordt gelaten, is Zuid-Korea het
land in deze categorie met het laagste inkomen en wel $ 670 per hoofd in
1976.

Ta l: el 111. 5 : Belangri jkste exporteurs van verwerkte produkten in de derde wereld

T ussen haakjes is het in ko me n per
hoo fd van de bevolking in 1976 ver m el d .

M alta ($1 68 0)
Joegoslav ië ($ 168 0)
Portu gal ($ 1690 )
Gr ieken land ($25 90)
Span je ($29 20 )

1 Het OESO -secretar iaat bescho uwt de navo l
gende lan den als een ill ustr at ieve lijst van
NIC's:

Spanje, Portug al, Tur kije, Griekenland , Brazi
lië, M exico , Joego slav ië, Ho ng Kong, Kor ea,
Taiwan en Singapore.

De versch ill end e definiti es die w or den ge
han teerd door UNCTAD en OESO zij n een aan
w ijzing vo or de moeili jkh eid objectief vast te
stellen w elke lan den tot NIC's kunnen worden
gerekend .

La t i jn s-Arner i ka

Mex ico ($ 1090 )
Brazi l ië ($ 1140)

West -A zië

Li ban on ($ 1080 )
Israël ($392 0)

Z . en Z .O . A zië

In d ia ($150)
Zu id -K orea ($670)
M aleisië ($860)
Hongkong ($211 0)
T aiw an ($ 107 0)
Sin gapor e ($2 700)

Euro pa A fri ka
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Op bl z . 16 .
3 Def in i t ie U NC TA D, zie voetnoot 2
op blz. 16 .
Br on : UNCTAD Hand boo k of Inter
nat ional T rade and Developmen t
Stat ist ics.

Het ligt voor de hand te veronderstell en dat grosso modo een hogere
groe i van de export samengaat met een hogere groei van het nationaal inko
men. Dit samengaan wordt weergegeven in ta bel 11 1. 7.ln deze tabel zijn voor
de niet-olie-exporterende ontwikke lingslande n voor een drietal perioden
van 1961-1975 de groeivoeten van de export en het Bruto Binnenlands Pro
dukt vermeld . Zowe l in de t ijd als bi j verge lijk ing tussen de verschillende on
derscheiden categorieën van ontwi kkeli ng slanden bl ijkt het belang van een
groeiende exportprestat ie .

Tabel 111. 7: Groei van het exportvolume en van he t reële Bruto Binnenlands Produkt
van niet·olie-exporterende ontwikkelingslanden 196 1-1975

Jaar l i j kse groeivoet

landen m et een in komen per hoo fd minder dan $ 200 in 1970
groei BBP 4,1
groe i exp or tv olume 4,4

lande n met een in ko me n per hoofd tussen $ 200 en $ 400
groei BBP 5,2
groei exportvolume 4,8

landen met een in ko men van m eer dan S 400
groe i BB P 5,5
groei exportvo lume 5,8

Niet -ol ie-exporterende ontwi kk eJingslanden
gerangschikt naar inkomenscategor ie

1961 - 65 1966-70 19 71- 75

4,4 2 ,7
4 ,0 3,0

5,8 5,7
6,0 6 ,8

6,4 6,3
6 ,9 5,5

?

Bro n: VN en OE SO /DAC Chairrnari ' s
Repor t 197 8 .

Uit tabel 111. 7 bl ijkt opn ieuw het sne ller uit el kaar groeien zowel naar ex 
portprestatie als groei van het Bruto Binnenla nds Produkt van verschillende
categorieën ontwikkel ingslanden, in het b ijzo nder vanaf 1970.
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v. Het belang van ontwikkelingslanden als afzetgebied voor de exporten uit
ontwikkelde landen

Het belang va n ontwikkel ingslanden zoals dat tot u itdrukking komt in het
percentage van de export dat op deze landen is gericht, is vooral in de jaren
na 1973 sterk toegenomen. Deze toename staat in scherp contrast tot de vr ij
wel continue afname van het be lang van de ontwikkelingslanden in de per i
ode voor 1973. Tabel 11 1. 8 geeft een aantal cijfers over deze ontwikk elingen.

Tabel 111. 8: Procentuele aandeel ontwikkelingslanden in de afzet van ri jke landen
1955-1977

Jaar Aandeelon tw i k ke-
lin gslanden in
totale ex por t alle
r ij ke landen I

1955 27,8
1968 19,3
1970 18,3
197 3 17,7
1976 22,2
1977

Waarv an naar
OP EC·l anden

3,4
4,0
8,4

A andeel on twi k ke 
l ingsianden in
totale ex port EG 1

29,7
28,4
36,0
37 ,6

Waarvan naar
OPEC·land en

8 ,1 '
8 ,2

16, 7

I In cl usief de in tra-Eïê-hande l .
, Ex lu sief de in t ra·EG·hande l.
3 1971-1 972 .
Bron : Berekeni ngen op basisgegevens GATT
«Ne tw orks of Wo rl d T rade 1955-1 976 1>
en EEG (D ossier sur l ' in terdépen t1ance
Eur op e-T iers Mondel .

Afgezien van het na 1973 sterk stijgende aandeel van de ontwikkel ingsla n
den in de afzet van de rijke landen en het g rote aandeel van de olie-exporte
rende ontwikke lingslanden d aarin, valt in tabel 111. 8 op dat 40 % van d e EG
exporten op ontwikkelingslanden zi jn gericht.

De st ijg ing van het aandeel van de ontwikkel ingslanden in het exportpak
ket van de rijke landen is een aanwijzing voor de, in de woorden van het
GATT -secretariaat , anticyclische of ondersteu nende ro l d ie de vraag naar
verwerkte produkten door ontwikkelingslanden i n de per iode vanaf 1973
speelt. Verwerkte produkten vormen ongeveer 80 % van het exportpakket
van de rijke landen. Deze rol wordt ook verdu idelijkt in tabeili !. 9 waarin het
overschot van de rijke landen uit hoofde van im- en export van verw erkte
produkten is weergegeven. Uit deze tabel komt naar voren dat dank zij de
toegenomen vraag u it ontwikkel ingslanden (voo ral de OPEC-landen ), de rij 
ke landen er in zijn geslaagd de toename van de exporten van verwerkte pro
dukten uit ontwikkeli ngslanden meer dan te compenseren .

Tabel 111. 9: OESO-landen, handel in verwerkte produkten 11970-1976)
(in mld. $ )

Export OESO ver- Impor t O ESO Ov erscho t ui t
we rk te produ k te n verwer kte pro- hoo fd e van handel in

du k ten verw er kte pro d ukten

1970 197 5 1976 1970 1975 1976 1970 1975 1976

Niet -cl ieproducere n de
on twi k kelingslanden 24, 3 63 ,1 65,4 5,9 20, 1 28,2 18 ,4 43 ,0 37,2
New ly In dustr ial isin g
Countr ies I 15,3 44 ,1 46 ,9 5,6 21 ,0 28,4 9,7 23,1 18,5
OPEC 6,4 40 ,3 47,3 0,3 0,7 1,0 6,1 39 ,6 46, 3

To taal

I V o lgens def init ie O ESO.secr eta r iaa t.
(Z ie vo et noot o p b lz. 19l.
Bron : OESO/DAC Chairrnan' s Report
en GATT Networ ks of World Trade 195 5-1976.

34, 2 105 ,7 102,0
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De m ogelij khe de n van de ex po rt na ar ontwikk elingslanden ha ngen u iter
aard samen m et de voor deze lan de n besch ikb are financieringsmiddelen. In
d it verband wordt verwezen naa r hoofdstuk VI inzake het kapitaalverkeer
m et ontwikk eling slande n.

vi . De recente ontwikkelingen

De aan het eind van 1978 door het GATT gepubl iceerde cijfers over het
ve rloop va n de w er eldhandel in 1977 laten in grote lij nen het navolgende
beeld zien . Voor de ge ïndustr ialiseerde landen neemt de volumegroei van
de invoer af va n 15% in 1976 tot niet meer dan 4 '/2% in 1977. Ook de volu
m egroei van de export is in 1977 met 4' /2 % m inder dan het in 1976 gereali
see rd e percentage van 11%. Het belang va n ontwikkel ingslanden als afzet
gebied voor de geïndustra liseerde landen neemt ook in 1977 nog toe, terwijl
het belang van ontwikkel ingslanden als leverancier voor geïndustrialiseerde
lan den iets afneemt.

De exporte n van niet -ol ie -exporterende ontwikkelingslanden vertoonden
in 1977 een vee l ge ri ngere volum egroe i dan in 1976: 2,5% tegenover 15% .
Belangrij k aandeel in dez e verm indering van de groei had de export van ver
werkte produkten waarvan de volumegroei i n 1977 slechts 7,5% bedroeg te 
gen 30% in 1976.

De exporten van ol ie -expo rterende landen stagneerden voor wat het volu 
me betreft in 1977, terwijl i n 1976 nog 15% volumegroei werd gereal iseerd.
De groei van hun importen nam ook af en wel van 25% in 1976 tot 18% in
1977.

De in leidende opmerk ing en ove r on twikkeli ngen in de intern ati onal e han
del sam envattend, vallen een aantal zaken in het b ijzonder op. In de eerste
p laats b lijkt da t een aantal ontwikkelingslanden, met nam e de oli e- en ver
w erkte produkten expor terende ontwikkel ingslanden, in toenemende mate
in het intern ati ona le ha ndelsverke er worden geïntegreerd . Zulks in tegen
ste lling tot de armere on twikke lingslanden die veela l nog in hoge mate af
hankeli jk zijn van de export van grondstoffen. Een toenem ing van de onder
lin ge ve rsc h illen bi nnen de groep va n o ntwikkelingslanden is het gevolg.
Een tweede opvallend aspect is de toename van he t belang van ontwikke
lingsland en als afzetmogeli jkheid voor de exporten van rijke landen, in het
bi jzonder na 1973 .

De inte rn ati o nale verwevenheid en daarmee de wederzijdse belangen bij
een ui tbrei di ng van het int ern ati on ale handelsverkeer zi jn toegenomen. De
bevordering van de intern at ionale handel moet dan ook in zijn total iteit - ex 
po rt en import - worden bez ien . Opva lle nd zij n in d it verband de regiona le
pa t ronen in het handelsverkeer. Het belang van de onderl inge handel van
on twikkel ingslanden is toegenomen , als gevolg van onderlinge handelspre
ferent ies , indust rial isat ie in d eze landen, to egen om en v raag u it de OPEC
landen en als gevolg van de vraagstagnatie en handelsbelemmeringen in
geïndustria l iseerde landen .

Ten slotte bl ijkt u it rec ente cijfers van het GATT een niet onaanzienlijke
verm indering van de groe i op vrijwel alle onderdelen van het intern ati on al e
handelsverkeer in 1977 ten opzichte van 1976.

2. Knelpunten

Wanneer wordt bez ie n wat de kne lpunten voor het te voeren bele id zijn
die zich voordoen ten aanz ien van de internationa le handel in verwerkte pro
dukten met ontwikkel ingslanden, dan kunnen de belangrijkste daarvan in de
volgende hoofdpunten worden aangegeven :

i. De minder gunstige intern ati onale economische situatie met voor ont
w ikkel ingslanden specifi eke nadel ige uiti ngsvo rm en, zoa ls een minder snel
toenemende v raag naar verwerkte produkten, inf lat ie en handelsbelemme
re nde maatregelen die in verband met de recessi e worden genomen.

ii . De onbekendheid va n de effecte n va n de regi onal e patro ne n in de in ter
nat ionale handel.

iii . De moeil ijkheden ten aanzie n van de beleidsve rtal ing van de toeg eno
m en onder li na e ve rsch il len tussen ontwikke linqslanden.
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ödi
In hoofdstuk II van deze nota is mede aan de hand van de Protectienota in 

gegaan op de huidige internationale economische situatie. De aangegeven
kenmerken zoals nationale marktordenende maatregelen, tijdelijke steun
maatregelen waardoor de werking van het marktmechanisme wordt door
kruist en invoerbeperkende en specifieke exportstimuleringsmaatregelen
vormen knelpunten voor het beleid op het gebied van de internationale han
del in verwerkte produkten met ontwikkelingslanden in de zin dat hiermee
duidelijke grenzen aan de ruimte voor dit beleid worden gesteld. De recente
ontwikkel ingen op het terrein van energ ie versterken deze vaststelling .

ad ii
Wat de invloed van regionale patronen in de wereldhandel betreft, is het

onmiskenbaar dat de Europese integratie grote voordelen heeft opgeleverd
voor de EG-lidstaten. Het Nederlandse beleid is dan ook gericht op het be
houd en de verdere uitbouw van de gemeenschappelijke markt van de EG.
De gevolgen van deze regionale ontwikkeling voor de positie van ontwikke
lingslanden in de wereldhandel zijn minder eenvoudig aan te geven. Naast
positieve effecten als gevolg van de snelle vergroting van de afzetmarkt in
de EG kunnen negatieve effecten voor ontwikkelingslanden optreden in de
vorm van het verleggen van handelspatronen van extra naar intra EG-han
del voor zover deze verlegging niet samenhangt met meer efficiënte produk
t iemogelijkheden . Deze problematiek speelt ook ten aanzien van de komen
de uitbreiding van de EG. Zo lijkt de door deze uitbreidingen zich vergroten
de interne EG-markt voor ontwikkelingslanden die reeds een deel van die
markt verwierven , enerzijds aantrekkelijk. Anderzijds echter kunnen door de
geografische uitbreiding de zelfvoorzieningsmogelijkheden worden ver
hoogd en de concurrentiemogel ijkheden verminderd, met name door de ge 
leidelijke afbraak van de binnen-tarieven van de toetredende landen. Dit is
vooral voor ontwikkelingslanden die landbouwprodukten uitvoeren een
m inder gunstig perspectief. Juist omdat de EG de grootste importeur van de
wereld is, zijn een groot aantal exporteurs (waaronder veel ontwikkelings
landen) afhankelijk van de Gemeenschappel ijke handelspolitiek. Het bij de
uitbreiding van de EG vertalen van de wens om zoveel mogelijk reken ing te
houden met de posit ie van ontwikkel ingslanden wordt extra bemoei li jkt
door de niet-eenduidige gevolgen voor deze landen.

Tegen de achtergrond van een zich aftekenende energieschaarste en mo
gel ijke aanvoerstoringen voor andere grondstoffen enerzijds en anderzijds
de nog steeds stijgende behoeften van de geïndustria liseerde landen is een
streven naar zekerstelling van de voorzie ning waarneembaar. Mede om poli 
t ieke en st rateg ische redenen spelen hierbij bepaalde geografische voorkeu 
ren een rol. Naar aanleiding hiervan hebben een aantal belangrijke geïndus
trialiseerde landen speciale relaties ontwikkeld met groepen ontwikkelings
landen of ind ividuele ontwikkelingslanden .

Dergelijke afspraken kunnen in bepaalde gevallen een gelijkmatiger ver
deling van handelspolitieke voordelen over de Derde Wereld (preferenties
bij voorbeeld) in de weg staan . Een tweetal specifieke knelpunten die uit de 
ze reg ionale patronen kunnen voortvloeien zijn de mogelijkheid dat hierdoor
de samenwerking tussen ontwikkelingslanden, die door de Regering krach
tig wordt gesteund, zou kunnen worden doorkruist alsmede het handhaven
van onevenwichtige complementaire productieverhoudingen tussen ont
wikkelde en ontwikkelingslanden. Er is sprake van dergelijke onevenwichti
ge verhoudingen wanneer aanwezige mogelijkheden voor een verbreding
van de economische basis van de betrokken ontwikkelingslanden worden
belemmerd door de bestaande internationale relaties. Wordt h ierdoor wel 
licht het knelpunt van de verzekerde aanvoer opgelost, terzelfder tijd kunnen
hieruit nadelige consequenties voo r de ontwikkeling van de koopkracht van
ontwikkel ingslanden en daarmee voor de afzetmogel ijkheden van ontwik
kelde landen voortvloeien. Het Nederlandse streven is er dan ook op gericht
het perspectief van het EG-beleid zoveel mogelijk te mondialiseren.
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, Adv ies no . 60 : Handelsbeleid en Ontw ikke
li ng sla nd en .

Voor wat de samenwerking b in nen de Derde W ere ld betreft is het van be 
lang vast te ste llen dat de po lit ieke en economische samenwerking zoals die
in het Westen en met Japan tot stand is geko m en in de Derde Wereld niet
bestaat. De Derde Wereld kan daar slechts tegenover stellen óf haa r. soms
met moeite overeind gehouden. pol it ieke eenheid óf een ad hoc. vaak als re
act ie , te creëren belangenorganisat ie (OPEC. natuu rrubber producere nde
landen. t inproducerende landen). Het laatstge noem de komt vooral voo r bij
de grondstoffen. .

ad iii
De toegenom en onder linge versch illen tussen ontwikkelingslanden. di e in

het voorgaande zij n geïllustreerd , vormen in die zin een knelpunt da t op ba
sis van algemene uitgangspunten en doelstell ingen een gedifferentiee rd be
leid is vere ist. Formulering en uitvoering van een dergel ijk bele id vormt een
knel punt omdat tegelijkerti jd met een aantal factoren, d ie somt ijds conflicte
ren . reke ning moet worden gehouden. Allereerst is da t de wens va n de ont
wikkel ingslanden om hun po lit ieke eenheid te bewaren en te bevorderen . In
de tweede plaats is er de afweg ing tussen korte - en lange-termij nbelan gen.
Toegespitst op de handel in verwerkte producten betekent dit in concreto
dat een gedifferentieerd beleid geen protectie van korte -te rmij nbelangen
van rijke landen mag beteken en . Uiteraard is het du ideli jk dat in eerste in 
stantie een verdere st ijg ing van de werkloosheid in deze lan den moet wor
den voorkomen en dat. zoals ook eerder aangegeven. tot op zekere hoogte
en onder str ingente voorwaa rden bepaalde sectoren kun ne n worden be 
schermd ter voorkom ing van een overmatige en te snelle kapitaalvern ieti
g ing . Terzelfdertijd moet worden beseft dat de ko rte-te rm ijn bevred ig ing
van het dee lbelang in de schaduw kan staa n van de alg emene econom ische
en politieke consequenties op lan ger e ter mijn.

Ten slo tte wordt een belangrijke randvoorwaarde voo r het voeren van een
beleid op het gebied van de in ternat ion ale ha ndel in verwerkte producte n en
zijn gevolgen, gevormd door de beperkingen aan de mogel ijkheden va n
overheidsbeïnvloeding. Deze beperkingen zijn. zoals in m et na m e in het in
leid ende hoofdstuk van deze nota is toe ge licht. inherent aan het systeem
van vrije ondernem ingsgewijze productie.

3. Doelstellingen

A ls bas isdoelstelli ng op het gebied van de intern ati onale ha ndel be 
schouwt de Rege ring het op nationaa l en intern at io naal niveau sch eppen
van voo rwaarden voor een zo vrij mogel ijk in tern ati onaal handelsverkeer
met als achterliggend doel het realiseren van een stabiele en evenwichtige
on twikkeling van de wereldeconomie en de Nederlandse economie in het
bijzonder. Integraal onderdeel van deze bas isdoelstelli ng is het bevorderen
van een zodanig functioneren van het internati o nale handelssysteem dat
een optimale bijdrage wordt ge leverd aan het bereiken van de ontwikke
li ngsdoelstellingen van de ontwikkelingslanden.

Tijdens de UNIDO-Conferentie te Lima van maar 1975 werd een verklaring
aangenomen waarin bepaald we rd dat de ontwikkelingslanden aan het eind
van deze eeuw 25 % (m o m enteel iets meer dan 7 %) van de mondiale indus
tr ië le productie voor hun reken ing zouden moeten nemen. Het nastreven
van deze UNIDO-doelstelling. die ook door Nederland ondersch reven is,
vormt een eerste specifiek uitgangspunt voor het door Nederland te voeren
be leid met betrekking tot de handel van de ontwikkelingslanden.

Een tweede uitgangspunt wordt gevormd door de wens om de wederzijd 
se be langen - voor zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden - die zijn ver
bonden aan een evenwichtige u itbreid ing van de intern at io nale handelsbe
trekkinqen, te reali seren. Met de Nationale Advies Raad voor Ontwikkelings
samenwerkinq ' is de Regering van mening - zonder overigens een oordeel
u it te spreken over de specifieke door de Raad genoemde groeipercentages
- da t een versnelde en evenwichtige groei van de invoer van verwerkte pro
ducten ui t ontwikkel ingslanden wenselijk en realiseerbaar is.
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Uit de hiervoor beschreven ontwikkelingen is gebleken dat de groei, zoals
deze momenteel plaatsvindt, geografisch ongelijk verdeeld is. De opvallend
snelle groei in bepaalde sectoren van enkele ontwikkelingslanden gaat
gepaard met het verhoudingsgewijs achterblijven van de armere landen. De
armere ontwikkelingslanden hebben nu eigenlijk de exclusieve behandeling
nodig die de groep van ontwikkelingslanden als geheel geniet.

Er zijn derhalve correcties nodig op het zonder meer nastreven van de
doelstell ing van het vergroten van het aandeel van de ontwikkelingslanden
in de productie en handel in verwerkte producten . Deze correcties moeten
uitgaan van de noodzaak van een geleidelijke integ rat ie van de verst ontwik
kelde ontwikkelingslanden in het handelssysteem, mede ter bescherming
van de minder en minst ontwikkelden.

Tevens moet daarbij de bedoeling voorop staan om het aandeel van de
laatstgenoemden in de wereldhandel sneller te vergroten . Ook hier sluit de
Regering aan bij het meergenoemde advies van de Nationale Advies Raad
dat stelt dat «preferentiële handelsrelaties niet nodig zijn als een ontwikke
lingsland een zodanig stadium heeft bereikt, dat het in staat is te concurreren
op de markten van welva rende landen» . Daarbij wordt opgemerkt dat het
mogelijk is om op basis van objectieve criteria , die misbruik voor protecti
onistische doeleinden uitsluiten, begunst igde land en van preferentiële be 
handeling uit te sluiten voor die producten , waarin zij getoond hebben de
concurrentie aan te kunnen en tegelijkertijd preferenties te laten behouden
voor producten waar zulks (nog) niet het geval is.

Correcties op de doelstelling van het vergroten van het aandeel van de ont 
wikkelingslanden in de produktie en handel in verwerkte produkten d ienen
overigens gezien te worden tegen de achtergrond van de noodzaak van een
uitbreid ing van de economische relaties in het algemeen.

Wanneer wordt gestreefd naar een geleidelijke integratie van de verst ont
w ikkelde ontwikkelingslanden in het handelssysteem, dan is daarmee be
doeld dat landen - gedacht wordt ondermeer aan de snel groeiende expor
teurs van verwerkte producten - al naar gelang zij in een bepaalde sector
van eindproducten blijken voldoende concurrentiekracht te hebben opge
bouwd, minder aanspraak zullen kunnen maken op een volledige preferen
tiële behandeling in het handelsverkeer. De volledige preferentiële positie
wordt dan gereserveerd voor de minder ontwikkelde landen die in deze spe
ciale sector minder «ver» zijn dan genoemde landen. De beoordeling in hoe
verre een ontwikkelingsland allengs voor een bepaalde sector niet meer
voor preferenties in aanmerking zal komen zal mede dienen te gesch ieden
op grond van cr iteria die het totale economische ontwikkelingsn iveau en de
vooru itz ichten van het betreffende land in deze beoordeling betrekken.

Het ontgroeien van preferentiële behandeling moet ertoe leiden dat het
betreffende land tegelijk geleidelijk komt te vallen onder de regelingen van
de Algemene Overeenkomst voor Handel en Tarieven (GATT) . Bij deze «pha
sing in» of «qraduation» wordt opgemerkt, evenals de Nationale Advies
Raad dat doet, dat ook hier het niveau van ontwikkeling van de betrokken
ontwikkelingslanden vrij hoog moet zijn , alvorens aan deze landen mag wor
den voorgesteld om de tar ieven op de invoer van producten uit industrielan
den te consolideren en deze invoer non-discriminatoir te behandelen. Dit
kan een ingrijpende wijzig ing inhouden voor de tot nu toe gehanteerde ont
w ikkelingsfilosofie en strategie.

In dit verband is het verheugend te constateren dat thans enkele ontwikke
lingslanden, waaronder enkele industrieel verder ontwikkelde zoals Mexico,
overwegen tot genoemde overeenkomst toe te treden. Dit betekent dat een
toenemend aantal ontwikkelingslanden het GATT beschouwt, naast de
UNCTAD, als een geschikt forum voor internationale handelspolitieke aan
gelegenheden. Het gestegen aandeel van verwerkte produkten in het export
pakket van deze ontwikkelingslanden vormt een verklaring voor deze toege
nomen belangstelling.
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I Zie ook het tweed e gedeel te v an d it hoofd 
stuk.
, Een bela ng rijk aspect van d eze reg io nale or 
ganisat ies is het on derl ing v erlenen v an han
delspref er ent ies.

Onderteken ing van het GATI brengt voor een land m et zich m ee dat het
bereid is zijn handelspol itiek voortdurend te toetsen aan het reciprociteits
en het non-discriminatiebeginsel (meest-begunstiging-cl ausulel, di e de
grondslag van de GATI-regels vormen . Tevens brengt dat met zich m ee dat
voortaan over alle handelspolitieke beslissingen consultatie zal moeten
plaatsvinden alvorens tot actie overgegaan wordt. Tegenover landen, die
geen part ij bi j het GATT zijn, worden meestal maatregelen autonoom geno
men . In het bijzonder voor ontwikkelingslanden is het voorkomen hiervan
van groot belang .

De integ rat ie in het normale onderhandelingspatroon heeft het voordee l
dat ontwikkelingslanden meer als gelijkwaardige partners benaderd zull en
worden . Een ongelijkwaardige benader ing , hoezeer bedoeld om d e zwakke
positie van on twi kkelingslande n te beschermen, kan een onwensel ijke situ
at ie scheppen wanneer dit le idt tot autonome regelingen die steeds eenzij
di g w or den gewijzigd of waarin de ontwikkel ingslanden slechts marginaal
meeb eslissen . Ten slotte kan nog op het voordeel gewezen worden dat he t
br engen van de ni euwe relaties binnen het GATI-systeem een tegenwicht
kan vorm en tegen het toenemend aantal afzonderlijke, bilaterale akkoorden
di e op gespa nn en voet kunnen sta an met de GATI-reg els . Voorwaarde is
da n w el dat het GATT in staa t wordt gesteld zijn discipl inaire funct ie beter te
ve rvu llen .'

Het p leidoo i voo r de integ ratie van de verst ontwi kkel de ontwikkel ing slan
de n in het GATI-ha nd elssyst eem is gebonden aan een voorwaard e. De
voorgest eld e inte g ratie zou m et zich m ee moeten breng en dat de posit ie van
de minder en m inst ontwikk elde ontwikkelingslanden niet verslechtert, m aar
verbet erd wordt . Dat bet ekent dat, afgez ie n van de groter e inspanning di e
nodi g is om deze landen op hoger niveau te helpen , m eer invoe rm oge li jkhe 
den vo o r de ze lande r dan tot nu toe ge cr eëerd m oeten worden . Dit moet
m ogelijk zijn door de ru imte, die in de preferent ië le invo erm o geli jkhe den
wordt overg elaten door de verst ontwi kkel de la nden, di e im m ers bij een
gedifferentieerd be lei d gefaseerd on de r het normale invoerreg ime zullen
vall en . Ook op and er e terreinen zal echter een intensiever i nv oerbevo rde
rend bele id ten gunste van de arm ere ontwikkelingslanden gevoerd
moeten worden . Hierbij kan gedacht w o rd en aan hulpverlening ten
behoeve van het overwinnen van niet-tar ifa ir e handelsbelemmeringen, zo 
als ook voorz ien in de op dit geb ied aanvaarde Codes, en bij de marketing
va n de produkten van deze ontwikkel ingslanden .

Het streven om de verst ontwikkelde landen als gelijkwaardige handels 
partners te gaan beschouwen en de minder en minst ontwikkelde d .m .V. de
handel grotere en betere ontwikkel ingsmogelijkheden te geven, moet leiden
tot een verdere liberalisatie van het handelssysteem. Een gedifferentieerde
en daardoor real istische benadering van de handelsmogel ijkheden moet in
de allereerste plaats een uitbreiding van die handelsmogelijkheden met de
ontwikkel ingslanden als geheel op het oog hebben. In de meergenoemde
protectienota wordt dan ook als u itgangspunt voor het Nederlandse beleid
vastgesteld dat met name voor ons land dat zozeer afhankelijk is van de bui 
tenlandse handel, protectionisme geen reëel alternatief is .

In de doelstellingen moet tevens begrepen worden het bevorderen van de
economische integratie van de ontwikkelingslanden zoals die op deelmark
ten gestalte begint te kr ijgen, o .m . bij de As,EAN -landen en de landen van
het Andespact". Niets zal de evenwicht igheid beter kunnen garanderen dan
wanneer de EG of de Veren igde Staten in de toekomst kunnen onderhande
len met sterke en stabiele economische eenheden in de derde wereld. Bo
vendien zullen met betrekking tot de politieke eenheid van de ontwikkelings
landen, geïndustrialiseerde landen zich moeten hoeden voor een «verdeel
en- he ers -politiek» .

4. Mogelijkheden voor het Beleid

Het Nederl andse bele id op het g eb ied van intern at io nale handel is voor
een groot deel ingebed in de handelspolitiek van de Europese Gemeen-
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1 Voor de bele idsconclusies in d it verband op
nationaal niv eau wordt verwezen naar hoofd
stuk V.

schap. In de EG-besluitvorm ing is het Nederlandse bele id niet richting bep a
lend, maar medebepalend. Een handelspol it iek ger icht op meer concessies
tegenover de armsten, de integ rat ie van de sterkere ontwikkel ingslanden en
herstructurering in de OESO-landen zal meer succes hebben naarmate het
beleid ten aanzien van bij voorbeeld buitenlandse investeringen, indust riële
ontwikkeling en monetaire ontwikkelingen beter gecoördineerd wordt.

Gegeven de in het voorgaande geschetste knelpunten en doelstellingen
hebben de consequenties voor het Nederlandse bele id sp ecifiek betrekking
op de navolgende gebieden :

i. herstructurering
ii. niet-tarifaire handelsbelemmeringen
iii . regionalisering van de handelsstromen
iv. d ifferentiatie
v. im po rt bevo rdering
vi. verdieping van het inzicht in handelspatronen
Naast de specifieke conclusies op deze gebieden, zijn in het raam van dit

hoofdstuk de conclusies met betrekking tot het kap itaalverkeer, buitenland
se particuliere investeringen, herstructurerlnq en het GATT evenzeer rele
vant .

ad (i) Herstructurering
Nederland is van mening dat een vrije en om belemmerde wereldhandel

opt imale kansen schept voor een ju iste mondiale arbeidsverde ling en toen e
m ende welvaart . In een ti jd waar in veran der ingen in prod uk t ieprocess en op
mond iaal niveau zich in versneld tempo voordoen , is het va n belang dat
h iervoor vereiste aanpass ingen der nat ionale econom ieën geleidelijk verl o
pe n om po lit ieke en sociale spann ingen te bep erken . Toepassing van vrijwa
ringsmaatregelen in een dergelijke situatie kan gerechtvaardigd zijn , mits t i j
de lijk van aard en vergezeld van een beleid gericht op herstructurering ' .

Hoewel niet in alle gevallen waarin vrijwaringsmaatregel en worden ge 
troffen een noodzaak of plicht tot herstructurering bestaat (bij voorbee ld
i .g .v . dumping en andere op zich staande gevall en van marktverstoring ), be
vordert de Regering in internationaal verband dat b i j een beroep op vri j
waringsclausules wordt bez ien , of en zo ja w elke herstruct ureringsmaatre
gelen gewenst zijn . Daarb ij zal overigens zovee l moge li jk het gebruik van de
vrijwaringsclausule ten opzichte van de armste ontwikkel ingslanden moeten
worden voorkomen. In het l icht van het aanvaarden van koppeling met her
structurering en van het tijde lijke karakter van de toepassing van de vr ijwa
ringsclausule gaat de Regering niet zonder meer uit van verle ng ing van het
Multi Vezel Akkoord .

De Nederlandse Regering zal daarom in het overleg te Brussel bij he ronder
handel ingen omtrent een eventuele verlenging van het Multi Vezel Akkoord
opnieuw terugkomen op haar uitdrukkel ijke verzoek om aan maatrege len op
het gebied van de textiel import een herstructureringsplan voo r d eze sector te
koppelen .

De Nederlandse Regering zal de mogeli jkheden nagaan van het verr ichten
van sectorstud ies door het OESO-secretariaat.

Met de ILO is een werkprogramma opgesteld ter analysering van de weder
zijdse verbanden tussen herstructurering, groei en werkgelegenheid in ont
wikkelde landen en de ontwikkeling van belangrijke exportsectoren en de in 
terne vraagcategorieën in de ontwikkelingslanden . Dit door Nederland te fi 
nancieren programma zal door de ILO worden uitgevoerd . Mede in het licht
van de resultaten van dit werkprogramma zal worden bezien in hoeverre ver
dere initiatieven ter zake, bij voorbeeld in de vorm van gezamenl ijke activ itei
ten van ILO, GATT en UNCTAD, noodzakelijk zijn .

Op korte termijn kunnen zich spann ingen bl ijven voordoen tussen ener
zijds het nationale streven naar een verm indering van de werkloosheid en
naar uitbreiding van de invoer uit ontwikkelingslanden. Ter m it igering van
de spann ing zal de Regering in het kader van de EG mede ter voorkoming van
eenzijdige reg ionalisatie, de sluiting van verdragen voor economische sa
menwerking, inclusief de bevordering van de wederzijdse handel, blijven
steunen en bezien voor welke landen en regio's uitbreiding gewenst is.
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In het kader van herstructurering en bevordering van de export van ve r
w erkte pr odukten door ontwikk elings lan den is de vraag relevant in hoev erre
de verwerking van grondstoffen meer dan tot nu toe in de producentenlan
de n plaats zou kunnen v inden. In de d iscussie over dit vraagstuk wordt vaak
gewezen op de moeilijkheid dat in de opbouw van de tariefstructuur van
geïndustrialiseerde landen een zogenaamd anti-verwerkingseffect zou zijn
ingebouwd. Voorzover van een dergelijk effect sprake zou zijn wordt dit in ie 
der geval gemitigeerd door ontwikkel ingen als de tariefverminderingen die
in het kader van het APS , het Lo m é-akkoo rd en in de MTN voor de im port
va n verwerkte produkten zij n bereikt. De uiteindelijke effecten van de ont
w ikkel ingen op de mogel i jkhed en va n verwerking van grondstoffen in de
produc ente nlanden zijn niet geh ee l duidelijk . In dit verba nd zu llen de moge
lij khe den w ord en nageg aan va n het bevorderen van stud ies die antwoord
ku nnen gev en op de v raag in hoeverre de hu id ige tariefstructuur van geïn 
dustrial iseerde landen de verwerking van grondstoffen in de producenten
land en be nadeelt .

ad (ii ) N iet-tarifaire handelsbelemmeringen
Ov er eenko mstig de voorzien ingen in de versch illende in de MTN aanvaar

de codes op dit gebied zal op het nationale niv eau meer aandacht worden
besteed aan de m ogelijkheden vo or f inanciële en technische hu lp van Ne
derl and aan de ontwi kkeli ng slan den met betrekk ing tot de aanpasss ing van
hun ein d produkten aan de niet -tar ifa ire bepalingen voor het in tern ati o nale
handelsve rkeer die in Neder land en de EG momentee l gelden. Bij d ie hul p
zal w aar mogeli jk o ok de kennis op dat te rr ein van het TNO en het NN I (Ne
de rl ands No rm alisat ie Instituut) ingeschakel d word en .

ad (ii i) Reg ionalisering van de handelsstromen
In het licht van de geschetst e regionale patronen in de internationale han

del en de daaruit voortvloeien de mogel ijke kn elpunten zal de Regering het
initi ati ef nemen to t een door het UNCTAD-se cretariaat te ondernemen stu 
d ie terzake . Deze stud ie zal op basi s van"een analyse van de drie te onder
scheid en regi on ale patronen - on de rli nge ha nde l tusse n ontwikkel ingsla n
den , regionale econom ische integ rati e en geog raf ische concentrat ie - de be
tekenis voor de intern ati o nale handel in het algemeen en de posit ie van de
o ntwikke lingsla nd en in het b ijzonder moeten verdu idelijken.

Bevord erin g va n de onderlinge samenwerk ing door ontwikkel ingslanden
op het gebied va n de internationale handel vormt een belangrijke doelstel
ling van het Nederlandse beleid . De Regering zal in het kader van het ECDC
programma van UNCTAD de mogelijkheden nagaan van het bevorderen van
de ze samenwerking tussen on twikkel ingslanden .

De Nederlandse Regering zal zich keren tegen voorstellen waarin comple
mentariteit in enge zin - handhaving van de huidige asymmetrische arbeids
verdel ing - tussen de econom ie van de EG en de ontwikkel ingslanden be
pleit wordt. Daarnaast zal er naar gestreefd worden, zoa ls steeds tot nu toe,
om in ieder geva l de ha nde lspo litieke compone nt van het Lomé-verd rag
te mond ia liseren in die zin dat landen die , overeenkomstig artikel 90 va n het
hu id ige Lomé-verdrag , een vergel ijkbaar ontwikkel ingsn iveau hebben als Lo
mé -landen in aanmerking moeten kunnen komen voor een zelfde handelspo
lit ieke behandeling. De Regering zal bovendien aandringen op een verd ie 
ping van de bestaande bilaterale contacten tussen de EG en Lat ijns-Amerika
en de ASEAN .

ad (iv) Differentiatie
Het differen t iatie-effect van het tot nu toe gevoerde be le id , bij voorbeeld

in he t algemeen prefere nt ieel ste lse l voor de invoer u it de ontwikkel ingslan
de n, is tot nu toe gering geweest omdat vaak toch de grootste exporteurs
onder de ontwikkel ingslanden het meest ervan profiteerden . Bij de verdere
uitwerking van de d ifferentiatie zu llen als algemene uitgangspunten worden
gehanteerd :
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- d ifferentiatie beoogt door het verl enen va n in beg insel tij delij ke voo r
rechten ontvangende landen bete r in st aat te stell en aan het internat ionaal
verkeer deel te nemen ;

- differentiatie is daarmee in beg inse l ger icht op u itbreid ing van en een
beter verdeelde parti cipati e in de wereldhandel ;

- handelspolitieke voorrechten d ienen g er icht te wo rd en verl eend afhan 
kelijk van de specifieke mogelijkheden, belangen en po siti e van het o ntvan 
gende land (of groep van landen, vgl. de bevorder ing va n de eco nomische
integratie in de derde wereld) ;

- volled ige beëindig ing van verleende voorr echten d ient pa s te g esch ie
den als gelijkwaardigheid is bereikt in de relati es op het betrokken terr ein (bij
voorbeeld indust ri ële sector);

- beëindiging of verm indering van voord elen d ient geleid el i jk t e gesch ie
den op bas is van vooraf vastgelegde object ieve cri te ri a;

- differentitatie zal nooit gebru ikt mogen worden voor een verkapt protec
tionistisch beleid ;

- differentiatie mag geen m iddel zijn om niet-hand el s- c.q . ni et -ontwikke
lingspolitieke doeleinden te bereiken ;

- differentiatie zou zoveel mogeli jk d e w ens van de groe p van 77 als een 
he id te opereren moeten resp ecteren ;

- differentiat ie zou in beg insel de mogelijkh ed en voo r d e mi nst ont w ikkel 
de n of vergel ijkbare categor ieën van lan den niet ne ga tief mogen bei nv loe
den .

Bij de verd er e u itwerking van de mogeli jkh ed en van differentia t ie in het
kad er van het APS op basis van deze algem ene uitgangspunten zal voo ro p
moeten staan dat h iermee een bijdrage wordt geleverd aan het bereiken van
de doelstell ingen van het APS , te weten het bevorderen van de in dustrialisa 
tie en econom ische groei en het vergroten van de ex portopbreng ste n van d e
ontwikkeli ngslanden. In de tweede plaats zal moeten worden voorko m en
dat een groot aantal onder het APS begunstigde landen door de toepassing
van differentiat ie p lotsel ing all e ta riefpreferent ies te gel ijk ver l iezen te rwijl
een andere groep landen alle preferent ies behoudt.

Bi j de sp ecif ieke ui tw erki ng van d ifferent iat ie onder het A PS zou, geg ev en
de algemene uitga ngspunten, aan de vo lg ende drie criteri a kunnen worden
gedacht:

a. het Bruto Nationaal Produkt per hoofd als ruwe aand uid ing van het ont 
w ikkel ingsniveau ;

b. de omvang van de industriële sector als percentag e van het Br uto Bin
nenlands Produkt als indicatie van de mate van industriali sat ie ;

c. de exportpositie per produktgroep in de vorm van het procen tu el e aan 
deel van het betrokken ontwikkelingsland voor dat produ kt in de totale ex
port van alle ontwikkel ingslanden.

Een gewogen combinatie van deze drie cr it er ia zal antw oord moet en ge 
ven op de vraag of in de bestaa nde preferen t ie va n een ontwik keling sland
voor een bepaa lde produktgroep vera nd er ingen moet en word en aange
bracht.

De Regering zal deze benadering in het overleg met de EG-pa rtner s in
brengen met de bedoeling dat een en ander in het GATT en de UNCTAD aan
de orde wordt gesteld.

ad (v) Importbevordering
Naast een bele id gericht op de bevorder ing van export is tege lijkertijd een

bewust im portbevo rderi ng sbeleid noodzakel ijk. Export naar ontwikkelings
landen veronderstelt im m er s een koopkracht ige vraag die voora l bepa ald
wordt door de mate waarin deze lande n in het in tern ati onale handelsverkeer
kunnen partic iperen.

Een vergrote invoer u it ontwikkelingslanden kan , naast vergrote exportmo
ge lijkheden, bovendien welvaartsvoordelen in de vorm van een betere na 
t io nale verdeling van middelen met zich brengen . Behalve tarifaire en non-
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tarifa ire maatregelen zoals in het voorafg aande gesch etst kan als instrum en t
op nationaal ni ve au het Centrum ter Bev ord er ing van de Import uit Ontwik 
kelingslanden (CBI) in Rotterdam worden genoemd. Dit Centrum sp eelt een
belangrijke rol bij de uitbreiding van de handelsrelaties tussen Ned erland en
de ontwikkel ingslanden en bij de afzet van produkte n u it de ze landen op de
Nederlandse markt. A ls onderdee l van een bewust op de bevorderi ng va n de
invoer u it ontwikkelingslanden ge richt bel eid zal op korte te rmi jn een meer
jare np lan voor de act iv it eiten van het CBI worden opgesteld en gepresen 
teerd . Dit meerjarenplan zal op basis van een eva luatie van tot nu toe onder
nomen activiteiten duidel ijke prioriteiten voor de toekomst ige act iv iteiten
van het CBI moeten aangeven.

Im port uit ontwikkel ingslanden zal kunnen worden bevorderd door een
verg rot ing va n het inzicht bij potentiële afnemers van de exportmogel i jkhe
de n van ontwikk elingslanden. In d it verba nd zal de Rege ring f inanciële mid
delen ter besch ikk ing stellen te r ondersteu ning van door ontwikkel ingslan
den te ondernemen specifieke exportpromotie-activ iteiten.

ad (vii) Inz icht in handelspatronen
De ontwikkel ing van de intern at io nale ha ndelspatronen voltrekt zich voor

een groot deel autonoom. De directe inv loed van overheden op di t patroon
is in vee l geva ll en ge ring. Een gevolg van d it met de aard van het hu id ige so 
ciaal-economische systeem samenhangende versch ijnsel is d at vaak o nvo l
doende inzicht bij de overheid bestaat over de te verwachten veranderingen
in de intern ati onale ha ndelspatronen. Voor het realiseren van de in het voor
afgaande genoemde bel eidsdoelstell ingen op het gebied van de in ternatio
nale handel met ontwikkel ingslanden is inzicht in de toekomstige ontwikke
lingen onontbeerl ijk .

De Regering zal daarom op korte term ijn v ia de daarvoor bestaande orga
nen de in ons land werkzame organ isaties op het gebied van de intern at io
nale handel vragen hun v is ie te geven op de te verwachten ontwikkelingen
in de handel met ontwikkelingslanden . Bovend ien zal deze organisaties wor
den gevraagd hun oordeel te geven op welke w ijze de beleidsdoelstelling
van de uitbreiding van de handel met de ontwikkelingslanden kan worden
ge real iseerd.

III.B. Handelssysteem GATT

1. Inleiding

In maart 1948 werd het «Havanna Charter» ondertekend door 53 landen,
dat bedoeld was als grondslag voor een in het kader van de VN op te richten
Intern ati onal Trade Organ ization (ITO). Deze opzet was een reactie op de
voor de oo rlog opgetreden ha ndelsbeperkingen m et alle funeste gevolgen
va n d ien en bedoeld om de vrijheid van de wereldhandel zoveel mogel ijk te
waarborgen en terugvallen in b ilateral isme te voorkomen.

In tegenstelling tot de wel tot stand gekomen andere gespecialiseerde or
ganisaties van de VN kwam de ITO niet tot stand, omdat het Congres der VS
w eigerde het Charter te ratificeren . Inm iddels hadden 23 landen, d ie het
overgrote deel van de toenma lige were ldhandel vertegenwoord igden, on
derling onderhandeld over tariefverlag ingen en de resu ltaten ervan neer ge
legd in een als voorlopig bedoeld «General Ag reement on Tariffs and Trade»
(GATT) . Was het Charter gerat if iceerd en de ITO ingesteld dan zouden deze
resu ltaten als een uitvloeisel van art. 17 van het Charter daarin zijn geïncor
poreerd. Nu dit niet gebeurde zijn de onderhandelingsresultaten een zelf
standig leven gaan leiden : het GATT. Met enkele wijz igingen, waarvan in het
verband van deze nota de toevoeg ing van een deel IV met betrekking tot de
o ntwikke lingslanden in 1967 als één van de be langrijkste kan worden ge zie n,
b leef het GATT in sta nd. Tot 1967 werd sle chts in he t algemeen voorz ie n in
een ui tzo nderi ngsposi ti e voor landen m et een betal ingsbalanstekort, waar
onder uiteraard ook vele ontwikkelingslanden v ielen. In 1967 volgde ex pli-
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I Groep die t ijd ens de MTN over de posit ie va n
de ontwikkelingsland en in het GATI sprak.

ciete erkenning van de specif ieke problem en van ontwikkel ingsla nd en . Toch
kan word en geconstat eerd, dat het GATT gekenmerkt wordt door de om 
sta nd igheid dat het merendeel van de oorspronkeli jke de elnemers een m i n
of meer geli jkwaard ig niveau van economische ontwikkel ing hadden, alsm e
de gel ijk geri chte bela ngen m .b. t. de ontwikkel ing van de w ereldhandel.

2. Huidige situatie en knelpunten

Hoekstenen van de GATT-regels zijn de beg inselen van non-d iscriminatie
(neergelegd in het «m ost favoured nat ion » principe) en rec iprociteit. Een
land in indust rië le opbouwfase mag ten behoeve van zijn «infant indust ries»
tijdelijk kwantitatieve restricties instell en als u itzondering op het reciproci
teitsbeg insel, terwijl voorts deelnemers aan douane-unies en vrijhandels
zones de onderl ing toegekende voordelen niet tot derde land en behoeven
uit te bre iden.

De bijzondere posit ie van de on twikkel ingslanden werd - zoals reeds
gesteld - sedert 1967 vastgelegd in een aan het GATT toegevoegd v ierde
d eel. Het belang ervan neemt echter af naarmate het inzicht veld wint, dat
het niet realistisch is om, zeker op het handelspolitieke terrein , de «o ntwikke
lingslanden » (ongeacht dus niveau van ontwikkeling en handelsp restati e)
als totale groep in eenzel fde u itzonderingsposit ie te plaatsen. Deze constate
ring wordt voora lsnog al leen onderschreven door ontwikkelde land en . Hoe
wel indi vi duel e ontwikkelingslanden wel eens voo rzicht ig positief gere
ageerd hebben op weste lijke betogen over de wenselijkheid van z.g . gradu
ele differentiatie (laatstel ijk nog Venezuela op de UNCTAD V conferentie),
staat de groep van 77 als geheel nog afwijzend tegenover de ze gedachte,
waarvan zij met na me negatieve gevolgen voor de politieke eenheid van de
Groep vrezen .

Een beter b ij de real it eit aanslu itende herformu lering van dee l IV ko n de r
ha lve slechts ten de le worden ve rwezenl ijkt. Overeenstemming werd bereikt
over een z.g. machtig ingsclausule (enabling c1 ause), waarb ij het aan ontwik
kelde landen wordt toegestaan aan ontwikkelingslanden concess ies te ge
ven zonder dat deze tevens aan andere ontwikkelde landen moeten worden
gegeven (u it zondering op meestbegunstig ing ). Pogingen om v ia een clausu
le inzake geleidel ijke terugkeer tot de volledige GATT-verpli thtingen (retou r
g raduel) differentiatie aan te brengen tussen de ontwikkelingslanden lei d
den voora lsnog niet tot resul ta ten , daa r de ontwikkelings landen als groep
hie rmee niet akkoord konden gaan. In de resultaten van de «frame-work »
groep' d ie ook door de ontwikkel ingslanden zij n aanvaard erkennen deze lan
den overigens wel dat «their capacity to make contributions or negotiated
concessions ... would improve with the progressive development of their
eco nomies and im provem ent in t hei r trade situation and they would accor
d in g ly expect to participate more fully in the framework of r ights and ob liga
t ions u nder the Genera l Agreement». Deze tekst, waarover lang onderhan
de ld is, vo rm t een eerste begin van erkenn ing van het «q rad uat ion » concept .

Voor wat betreft het tarifa ire gebied valt op te merken dat de Verdragslu i
tende Partijen d.rn .v . een Waiver akkoord zijn gegaan met de toepassing
door diverse ontwikkelde landen van een algemeen preferenti'eel stelsel
t.b.v. ontwikkelingslanden. Het GATT bevat voorts een aantal regels met be
trekking tot andere handelsbelemmeringen dan tarieven . In de oorspronke
lijke opzet va n het GATT beoogden deze rege ls voo ra l te voorkomen dat de
resultaten van overee ngekomen tariefsverlag ingen ongedaan zo uden wor
den gemaakt door invoering van nieuwe non-tarifa ire belemmeringen of
verzwaring van bestaande. Afspraken zoals over vrijwaringsmaatregelen ,
subsidies en compenserende heffingen vallen hieronder. Uit de omstandig
heid dat zowel de bestaande situatie m.b.t. non-tarifaire belemmeringen als
ook de GATT-bepalingen terzake nadrukkel ijk zijn betrokken bij de di t jaa r af
te slu iten MTN kan worden geconcludeerd dat de toepassing va n dez e bepa
lin gen voor verbete ring vatbaar was.
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De discipline in handelspolitiek gedrag die het GATI werd geacht te verze
keren, is door een aantal ontwikkel ingen onder grote druk komen te staan,
een druk waaraan niet steeds weerstand bleek te kunnen worden geboden.
De belangrijkste van deze ontwikkelingen is de stagnerende economische
groei, die sedert het midden van de zeventiger jaren manifest is geworden
met alle gevolgen van dien voor de economische situatie in individuele lan 
den en de daarmee gepaard gaande groeiende overtuiging dat de verwacht
bare groeipercentages drastisch moeten worden bijgesteld. Daarnaast moet
genoemd worden het optreden van nieuwe dee lnemers aan het handelsver
keer, voor een belangrijk deel ontwikkel ingslanden, waarbij niet - zoals bij
de oorspronkelijke GATI-leden - kan worden gesproken van gelijk econo
m isch ontwikkelingsniveau en gelijkgerichte belangen. Het aandeel van de
ontwikkelingslanden in de wereldhandel is relat ief nog klein (zij het groei
end). doch een klein aantal hunner is in bepaalde sectoren reeds sterk con
currerend.

Mede door de samenloop van beide ontwikkelingen hebben de GATI-par
tijen vaak hun toevlucht genomen tot maatregelen, die wellicht nog volgens
de letter, maar zeker niet altijd naar de geest, GATI-conform kunnen worden
genoemd.

Hoewel van het non-discriminatiebeg insel al langer wordt afgeweken, met
name in het belang van ontwikkelingslanden, hebben thans andere afwijkin
gen van de gangbare interpretatie ten detrimente van ontwikkelingslanden
plaatsgevonden. Een voorbeeld is de marktreguleringsregeling voor indivi 
duele produkten zoals het, de textielhandel regelende, Multi Veze l Akkoord.
Andere voorbeelden zijn «vrijwillige» aangegane bilaterale zelfbeperkings
akkoorden, waarb ij in het algemeen de economisch zwakste partij de zelfbe
perking accepteert (hoewel ook tussen de EG, VS en Japan onderling wel zul
ke afspraken zijn gemaakt}. Ook blijkt dat van - op zich zeer te verdedigen 
regels als gezondheids-, verpakkings- of veiligheidsvoorschriften zeer wel
een handelsbelemmerend, dus onecht, gebruik kan worden gemaakt. De in
de MTN opgestelde normencode is erop gericht dit oneigenlijk gebruik uit
te bannen.

Op de tendens tot protectionisme, die evenzeer een gevolg van bovenbe
doelde ontwikkelingen was, hoeft in het kader van deze nota niet te worden
ingegaan, aangezien de Regering daarover in de loop van 1978 een afzon
derlijke nota het licht heeft doen zien.

3. Mogelijkheden voor het beleid

Naar aanleiding van het voorgaande is in het verleden de vraag gerezen of
het GATI nog wel het ju iste kader is voor verwezenlijking van de doelstellin
gen van een evenwichtige ontwikkeling van de wereldhandel, u itgaande van
de voordelen van handelsliberalisatie en rekening houdend met de verschil 
lende pos ities in economisch opzicht van de deelnemers aan de ene kant en
hun onderlinge afhankelijkheid aan de andere. Hierbij valt in de eerste plaats
op te merken dat ondanks de hierboven naar voren gehaalde bezwaren, het
eindoordeel van de Nederlandse Regering over het functioneren van het
GATT pos itief uitvalt. Dit omdat het GATI door zijn bestaan en door zijn tra
ditie van vrijheid van handelsverkeer in aanzienlijke mate ertoe heeft bijge
dragen dat regeringen ook in een tijd van stagnerende groei en grote werk
loosheid waardoor vele regeringen aan protectionistische druk hebben
blootgestaan en nog blootstaan , niet op grote schaal aan de verleiding tot
ingrij pen in het handelsverkeer hebben toegegeven en zelfs in staat zijn ge
bleken in de Tokio-ronde tot een omvangrijke verdergaande libera lisatie zo
wel op tarifair als op non-tarifair gebied.

Het is ook de Tokio-ronde geweest waarin is getracht de hierboven ge
noemde bezwaren - te weten 1e dat het GATI onvoldoende reken ing houdt
met de speciale positie van ontwikkelingslanden en 2e dat de overeenkomst
zo is geformuleerd dat het de verdragsluitende partijen onvoldoende disci 
pl ine oplegt in t ijden van recessie - te ondervangen. Dit is enerzijds gedaan
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door op de versch illende non-tarifaire gebieden te zo eken naar moge lij khe 
de n voor speciale en gu nsti ger beh and elin g va n ontwikkelings landen (van
de ta riefsector is h ierboven reed s gemeld dat verdragslu it en de parti jen zich
nimmer hebben verzet tegen speci al e be handeli ng in de vorm van algemeen
prefe nt iële system en ) en anderzijds door ee n grotere d iscipl in e te bewerk
stelligen op diverse geb ieden (su bs id ies, normen douanewaardeb epa ling ,
in voervergunni ngssytem en, overheidsaa nkopen) waardoor het on eig en li jk
gebru ik van de mogelijkheden d ie de letter van het GATT-verdrag bieden en
het dus v ia omwegen int ro ducere n van handelsbelemmeringen, worden te
gengegaan . Hoewel de tenuitvoerlegging van de resultaten van de Tokio
ronde de waarde van een en ander nog zal moeten bevestigen , hebben de
uitkomsten van de onderhandel ingen de overtu iging van de Reg ering be 
vest igd dat het GATT een passend overlegkader vormt voor de be handel ing
van multilaterale handelsvraagstukken en de bevordering van een even 
w ichtige ontwikkeling van de wereldhande l, w aar in ook de bela ngen va n de
ontwikk elingslanden tot hun recht kunnen kom en .

De Reger ing hoopt daarom dat de uitkomsten van de Tokio-ronde ook al
heeft deze niet in all e opzichten gebracht wat de ontwikkel ingslanden zich
ervan hadden voorgesteld, ertoe zullen bijdragen dat de ontwikkel ingslan 
den zich m inder afz ijdig zullen houden en, zoals op enkele gebieden ook
reeds is gesch ied , op act ieve en co ncr et e w ijze zu llen deelnemen aan verder
GATT-over leg, waardoo r de ze organ isat ie haar ro l voor de wereldhandel op
een meer un iv ersele w ijze kan vervulle n. Het ligt in de verwachting da t nog
een aantal ontwikk elingslanden tot het GATT zal toetreden .

De grotere belangstelling van de ontwikkel ingslanden voor het GATT doet
de verhouding van het GATT tot de jongere UNCTAD, d ie door de ontwikke
li ngslanden als bij u itstek hun belang en dienend wordt gezien , aan beteke 
n is toenemen .

Hoewel b ij het oorspronkelijk van de Oostbloklanden afkomstig e voorstel
om een wereldhandelsconferentie bijeen te ro ep en, waaru it de UNCTAD is
ontstaan, de gedachte voorzat om een nieuwe pog ing te wagen om tot de
oprichting te komen van een alomvattende internationale handelsorganisa 
t ie, is daar in de praktijk niets van terecht gekomen . Er moet worden vastge
steld dat een ITO-concept ook op d it moment n iet haalbaar lijkt. Daarbi j zi j
opgemerkt dat niet goed funct ionerende organ isat ies nooit de en ig e of zelfs
de hoofdoorzaak zijn van een als negatief ervaren ontwikkeling en da t de r
halve het vervangen ervan door een andere, th eo ret isch perfectere organ i
sat ie, niet'de oplossing van de achterliggende problemen zal opleveren . Wel
ligt het voor de hand dat bewust wordt gestreefd naar betere samenwerking,
gericht op complimentariteit, tussen GATT en UNCTAD.

Toen de UNCTAD in 1964 in het leven was ge roepen, zijn daarbij meteen
al een aan tal taken ondergebracht die reeds in het kader van de Veren igde
Naties werden u itgevoerd , zoal s de UN Commiss ion o n International Com
modity Trade en de Interim Co-ord inat ion Co mmittee on International Co m 
modity Ag reements. Daarmee kwam het takenpakket van de UNCTAD dicht
bij dat van het GATT te liggen. De Kennedy-ronde had kort tevoren nog he t
belang van de grondstoffenovereenkomsten onderstreept.

Toen de totstandkoming van het Algemeen Preferentiee l Stelsel UNCTAD
in de tar ifa ir e sfeer bracht, heeft ten slotte slechts het postulaat van het auto
nome karakte r van het APS (n iet onderhandelbaa r tussen preferentiegevers
en -ontvanger s) kunnen verh inderen dat moeil ijkheden ontstonden over de
vraag , welke intern ati onale organ isaties de toeko m sti ge begele id ing van de
discussie over d ie preferent ies zou sturen en beheren. Zo is de verwant
schap tussen de UNCTAD, met een Commission on Manufactures, en het
GATT, met haar regelmatige rariefrondes, steeds nauwer geworden . In 1968
is het oorspronkel ijk in het GATT, op instigatie va n de ontwikkelingslanden
opgezette Intern ati on al Trade Cen tre (.d ocal po in t fo r Un ited Nations trade
p romotio n eff o rts» omgevormd tot een zowel door het GATT als de
UNCTAD voo r ge lijk e delen be he erde organ isa t ie.
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De bemoeienis van de UNCTAD bij de hu idige Tokio-ronde werd bij de To
kio -verklaring in 1973 beperkt tot een recht van de Secretaris-Generaal van
de UNCTAD om geïnformeerd te worden over en uitgenodigd te worden bi j
de zittingen van de stuur- en beheerscommissie van de onderhandelingen.
De UNCTAD had die informatie nodig om voorlichting en steun te kunnen
geven aan ontwikkelingslanden die deelnamen aan de Tokio-ronde.

Het voordeel van twee naast elkaar bestaande organisaties, GATI en
UNCTAD is, zo blijkt in de praktijk, dat ze elkaar aansporen tot grotere act ivi 
te it . Als gevolg van de andere samenstell ing van het ledenbestand en de an 
dere geaardheid van de activiteiten van de respectieve secreatariaten is er
echter ook sprake van functionele tegenstellingen. In de situatie waarin
UNCTAD, waarvan vrijwel alle ontwikkelingslanden lid zijn, zich in toene
mende mate richt op discussies over de structurele kanten van de totale ont
wikkelingsproblematiek (vgl. de groeiende aandacht voor de samenhang
tussen handels-, financieel /monetaire- en ontwikkelingsproblemen) en het
GATI (met trad itioneel een sterke positie voor de westelijke landen) zich
vooral beweegt op het terrein van de spelregels van de intern at io nale han
del, kunnen deze tegenstellingen leiden tot steriliteit op beide fronten .

Het streven zal daarom gericht moeten zijn op het bevorderen van com
plementariteit van beider activiteiten waar zulks mogelijk is . De Regering
gaat er van uit dat de algemeen terreinverkennende discussies over econo
mische interdependentie en de eventueel daaruitvoortvloeiende noodzaak
tot structurele veranderingen in het internationa le economische bestel in
UNCTAD plaats kunnen blijven vinden, waarbij overigens gelijkwaardige
participatie van GATT en andere betrokken instell ingen gewaarborg dient te
zijn. In het besef dat UNCTAD niet besluitvormend kan optreden op terrei
nen die aan GATI en andere instell ingen zijn voorbehouden, blijven laatst
genoemde instell ingen de aangewezen fora voor onderhandelingen en be
sluitvorming op de terreinen van hun specifieke competentie. De resolutie
over herstructurering en protectionisme, die tijdens UNCTAD V is aangeno
men lijkt reeds te passen in dit beeld .

De Regering is voornemens, waar de mogelijkheden daartoe zich voor
doen, aanzetten te gegen en voorstellen te doen gericht op grotere samen
werking tussen GATI en UNCTAD, gericht op het tot standbrengen van
voornoemde complementariteit. Vooralsnog illustratief, kan daarbij gedacht
worden aan: ,.

- het op gang brengen van de discussie over graduele differentiatie, pr i
mair gericht op overeenstemming over objectieve uitgangspunten daarvoor
(UNCTAD/GATT) en daarna op het uitwerken daarvan voor concrete terrei 
nen van internat ionale handelsbetrekkingen (GATI/UNCTAD);

- het toezicht op de im p lem entat ie van deel IV van het GATI, dat momen
tee l plaatsvindt in de Committee on trade and development van het GATI
zou kunnen worden verbeterd door een versterkte samenwerking van GATI
en UNCTAD

- als pendant van het voorgaande, zou de inbreng van het GATI in de
voorbereiding en discussies van de UNCTAD Commission on Manufactures
vergroot moeten worden ;

- de inst itut ionele voorz ieningen voor het volgen en begeleiden van de
diverse systemen voor tariefpreferenties , na de review in 1980, zouden
eveneens een gezamenlijke UNCTAD/GATI-onderneming kunnen worden .
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I In het licht van de zeer u itg ebrei de ana ly se
die de NAR binnenkort ove r de g ron dstoff en 
pr o b lem at iek zal laten ve rsch ijnen is de ana ly 
se in dit hoo fds tuk beper kt tot hoof d li jnen.

IV. GRONDSTOFFENPROBLEMATIEK VAN ONTWIKKELINGSLANDEN

t . Inleiding'

Het is gebruikelijk grondstoffen te onderscheiden in agrarische grondstof
fen {voedsel en niet-voedsel) , energiegrondstoffen en mineralen. In het licht
van de inhoud van de hoofdstukken VIII en X (resp. vo eds el - en energiepro
blematiek) wordt in dit hoofdstuk ni et ing egaan op sp ecial e aspe cte n van de
wereldhandel in granen en in energiegrondstoffen.

Tot het begin van de zeventiger jaren maakten wein ig en zich zorg en over
d e toekomst ig e besch ikbaarheid van grondstoffen; het best aan va n vrijwel
onbeperkte voorraden werd als vanzelfsprekend aangenomen. De discussi e
ove r grondstoffen was tot op dat moment vooral beperkt tot het prijz enpro
bleem.ln 1972 werd de w ereld opgesch rikt door d e publ ikat ie van het rap 
port van de Club van Rome "Grenzen van de Groei ». In dat rappo rt w erd
gesteld dat bij handhaving van de groeitrend van de zestig er jaren de voor
raden van vele grondstoffen in het jaar 2000 uitgeput zoud en zijn . De voed
selcrisis en de energiecrisis die zich kort na het verschi jnen van dit rapport
aandienden, versterkten de gevoelens van zorg voor de toekomstige
grondsstoffenvoorziening.lnmiddels is duidelijk geworden dat de reserves
van de meeste m ineralen voorlopig niet uitgeput zullen rak en. Als gevolg
d aarvan heeft de discussie een ander karakter gekreg en en richt zich nu,
naast de prijzen- en opbrengstproblematiek, voo ra l op de geografisch ong e
li jke verde ling van m in eralen over de wereld.

Het is niet verwond erlijk dat de ontwikkel ingslanden zich al la ng er d an d e
industrielanden grote zorgen maken over de grondstoffensituat ie. Deze lan
den hebben al vele jaren lang geprotesteerd tegen de lag e prijzen d ie zij voor
hun qrondstoften kr ijgen in vergel ijking tot de prijzen voor eindprodukten ,
d ie zij importeren uit de ontwikkelde landen ten behoeve van hun ontwikk e
lingsproces. Ondanks steeds belangrijker wordende uitzonderingen op dit
algemene beeld hebben de meeste ontwikk elingslanden een exportpakket
dat overwegend uit grondstoffen bestaat.

Van 102 ontwikkelingslanden waarvoor recente gegev ens besch ikbaar zij n
bestaat van slechts 7 landen de export (incl. granen en o lie) voor m ind er dan
50 % uit g rondstoffen . Van 76 landen bedraagt d it aandeel m eer da n 85% ,
terwij l een aanta l landen een vrijwel volledig u it grondstoffen best aand ex 
portpakket he eft .

Tabe l IV. 1: De structuur van de wereldhandel 1955-1976 (ad valo rem ]

1955 1963 1970 1974 1976
- - -------- - -

Aandeel van de bel ang rijkste
produktgroepen in de wereldhandel

To t aal qr onds to f Ien 49 ,5 42,1 33,0 40,4 38 ,8
- ene ruienro nds 10f fen 11,0 10 ,2 9, 2 20 ,1 19 ,8
- andere qronds tof fen 38 ,5 3 1,9 23,8 20 ,3 19 ,0
V erwerk te prod u kten 48,5 55 ,3 64 ,9 57,9 59,4

T otaal (i nc lusie f n ie t -qecl asaif i -
ceerd residu ) 100 ,0 100 ,0 100 ,0 100,0 100 ,0

Bro n : UN CT AD/TD / E:. .'C.1 /207 .

Deze afhankelijkheid van de expo rt van grondstoffen heeft ve le nadelen
voor de betrokken ontwikkel ingslanden, te m eer omdat het aandeel van
grondstoffen in de w ereldha ndel is terugg elopen va n 38 % to t 19 % in de pe
riode van 1955- 1976 (zie tabel IV. 1 j . Vooral agrar ische grondstoffen gev en
ee n te rugval te zien . Deze grondstoffen worden in het b ijzonder door ontwik
kelingslanden geëxporteerd.
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Tabel IV. 2: Aandeel ontwikkelingslanden in de wereldexport van grondstoffen
(arl valor em )

19 55 1963 1970 197 4 1976

Voedse l ' 42 ,6 35 ,4 3 1,3 29, 1 30,3
A grar ische grondstoffen 1 40,0 33 ,2 27 ,5 26,4 24,9
Ertsen en m ineralen 32,8 32 ,3 31,2 35 ,0 31,1

Totaal aand eel 40 ,8 34,4 30 ,9 29,0 29,4

I SITe corle 0 en 1.
1 Inc lusief ho ut .
Bron : UNC T A D/ T D/ B/C. l /2 0 7.

Het zijn vooral de ontwikkelingslanden die door dez e terugval in het aan 
de el van grondstoffen in de wereldhandel worden getroffen. Immers hun
aandeel in het op zich al dalende aandeel van grondstoffen in de wereld 
handelliep ook sterk terug, nl. van 40,8% tot 29,4% in de periode 1955-1976.
Zoals in hoofdstuk 11 1van deze nota is uiteengezet staat daar voor slechts een
beperkt aantal ontwikkelingslanden een st ijg ing in de vorm van de export
van verwerkte produkten tegenover. De daling in het aandeel van de ontwik
kel ingslanden in de grondstoffenexport w as het st erkst tot 1970 terwijl hun
posit ie zich nadien heeft gestabiliseerd. Het aand eel van de agrarische
grondstoffen bl ijft echter ook nu nog dalen. Alleen de export van mineralen
door ontw ikkeli ngslanden heeft zic h weten te han dhaven op zo'n 30% (zie
tabeIIV.2) van de totale wereldhandel in grondstoffen.

Hoewel de waa rde van de grondstoffenexport door ontwikkel ingslanden
in 1976 verdubbel d w as t.o .v. 1970 m oet daartegenover gesteld w o rden, dat
in diezelfde periode de waarde van de totale im po rt door ontwikkelingslan
den bijna verviervoudigd werd (zie tabeIIV.3). De koopkracht van de grond
stoffen-exporterende ontwikkelingslanden geeft in deze periode dan ook een
sterke daling te zien (vgl. tabel 111.6) . Hieru it blijkt voorts, dat zelfs de prijzen
boom van 1973 voor de meeste ontwikkel ingslanden geen koopkrachtverbe
tering opleverde. In 1976 hadden deze landen dan ook een koopkracht welke
no g net niet aan die van 1963 gel ijk was .

Tabel IV. 3 : VVaardeontwikkeling van de export van gr ondstoffen ' door
on t w ik k el ingslanden en van de t ota le im port van ontwikkelingslanden,
1963 tot 1977 (1970 = 100)

1963
1973
1975
1976

Waarde ex por t grond
sto ffen do or on twikke
lin gslanden

75
167
180
212

Waard e import van
on tw i kkel in gsland en

56
18 1
34 4
3 77

b

I Exclusief aard ol ie en voedsel.
Bron : GA T T , Net w or ks of Worl d T rade
1955-1976.

De erosie van de im port m og elijkhed en voor ol ie -importerende ontwikke
lingslanden blijkt ook uit de trend die te zien is in de handel sba lans in grond
stoffen voor industrielanden en ontwikkel ingslanden als percentage van de
wereldhandel (zie tabeIIV.4) . Uit deze tabel blijkt zowel het im po rtoverschot
van ontwikkelde landen als het exportoverschot van de o ntw ikkeling sland en
in de g ro nds toffensecto r al s percentage van de wereldhandel terug te lopen.
Deze ontwikkel ing reflecteert zowel het verminderd aandeel in de wereld 
handel van de grondstoffen als van de ontwikkelingslanden, terwijl voorts
deze landen in groeiende m ate grondstoffen (vnl. voedsel) zijn gaan impor
teren. Tevens wordt du idel ijk dat n iet-olieproducerende ontwikkel ingslan-
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den steeds minder in staat zu llen zijn om door g ro ndstoffen export vol doen
de deviezen te genereren voor de import van voor het ontwikkelingsproces
essentiële verwerkte produkten en grondstoffen.

Tabel IV . 4 : Netto handelsverkeer in grondstoffen als percentage

van de wereldhandel 1955 -1976

On twi k ke lde landen m et een
mark tecono m ie
On twi kkel in gslan oen

Bro n : U NCT A D /T D / B/C. 1 /2 07 .

1955

- 9,9
+9,8

1970

- 3,7
+3,8

1976

- 1,7
+2,1

Gron dstof fen

A . Nominale prijzen
(in do llars)

voed m os- en geno t mi dde len
plan taard iqe o l ie en o l iezaden

- agrar ische gro nds to f fen
m ineralen en m et alen

- aardo lie

De ontwikkeling op de grondstoffenmarkten wordt, afg ezien van een afn e
mend aandeel in de wereldhandel , gekenmerkt door een grote instabil iteit .
Zo bedroeg de groei in de waarde van de wereldhand el in grondstoffen bij
voorbeeld in de periode 1972-1974 ge m iddels 26% per jaar terwijl daarna, in
1975, de groei met - 4% een terugval liet zien . Het lichte herstel dat in 1976
en 1977 optrad bleef overigens achter b ij de ontwikkeling op de eindprodu k
tensector.

Ook de grondstoffenprijzen vertonen een st erke mate van instab i liteit . In
tabe l lV .5 is allereerst de nominale ontwikkel ing van door o ntwikkelingslan
den geëxporteerde grondstoffen aangegeven.

Tabel IV. 5 : V eranderingen in vrije marktprijzen van door ontwikkelingsl anden
geëx p or t eerde grondstoffen 1972-1978 (1972 ~ 100 )

._ - - - _._ - - - - - - - - - - - -
197 3 1974 1975 1976 1977 1978

._ - - - --- - -- -

137 242 195 210 292 236
180 316 104 179 232 249
169 201 165 197 210 222
145 202 170 167 176 119
137 448 455 476 523 522

B. Reële prijzen
(n om ina le pr i j zen gedeeld do or
de V N pr i js-index van verwer kte
goede ren )

voe d in qs- en geno t m idde len
- p lantaar d ige ol ie en o liezaden

agra r ische qro ndsto f t en
mine, alen . ertsen en met alen
aard o lie

Br on : U N CTA D TD /B /C.1 /20 7 .

116
153
143
123
116

169
221
141
141
293

121
114
102
106
275

130
110
122
103
290

165
131
119
99

296

In tabellV.5 is ook de ontwikkeling va n de reë le prijz en van grondstoffen
weergegeven. Ook hier is sprake van een bepaalde mate van instabiliteit .
Bovendien is , met uitzondering van de categorieën voedsel en dranken, als
mede aardolie, over het algemeen sprake van een dalende tendens
van de prijs van qronostoffen ten opzichte van de prijs van verwerkte pro
dukten

Ofschoon bij een aantal ontwikkel ingslanden een groeiende tendens tot
verwerk ing van grondstoffen waarneembaa r is , export eren de meeste o nt
w ikkel ingslanden nog nauwelijks verwerkte grondstoffen. Pr imair komt d it
door i ntern e oorzaken, zoals het ontbreken van de noo dzakel ijke tech nische
en kapitaals infrastructuur en de beperkte omvang van de lokale markt. Bo 
vendien speelt, in het li cht van de betrokkenheid van intern ati o nale onderne
mingen bij de verwerking van grondstoffen in ontwikke lingslanden, he t in
een aantal gevallen niet gunstige investeri ngskli m aat een rol. Daarnaast
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gaan er van het huidige internationale handelsklimaat , ondanks vooru itgang
in de vo rm va n het APS , de Lomé-overeenkom st en de resultaten van de To 
kio -ronde, nog onvoldoende stimulansen uit op het tot stand komen van een
grotere verwerkingscapaciteit in grondstoffenproducerende ontwikkelings
landen.

De ontwikkel ingslanden hebben, zoals u it het voorgaande bl ijkt, belang bij
een stabiele ontwikkeling van pr ijzen en exportopbrengsten Verdere verwer
king van gro ndst offen, vooral van mineralen, kan van grote betekenis zijn
voor vergroting en stabil isering van de exportopbrengsten van de ontwikke
lingslanden . Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze landen in het intern a
tionaal overleg op deze twee kerneleme nten hebben aangedrongen, waarbij
voor wat betreft de ontwikkeling van de prijzen van grondstoffen wordt ge
streefd naar een band met de ontwikkel ing van de pri jzen van door deze lan
den geïmporteerde verwerkte pro du kten .

Hoewel ruwweg 40 % van bekende economisch winbare reserves van de
m inerale grondstoffen exclusief o lie zich in de Westerse ontwikkelde landen
bevindt (waarvan 80% in 4 landen, nl. VS, Canada, Austral ië, en Z.-Afrika) te 
gen slechts 30% in de ontw ikkelingslanden en 30% in het Oost b lok, zijn de
ontwikkelde landen - zi j het met verschillen naar land en produkt - in hoge
mate afhankelijk van de import van minerale grondstoffen onder meer uit
ontwikkelingslanden. Deze afhankelijkheidspositie is in het bijzonder ken 
merkend voor de EG-l idstaten, Japan en de meeste Oosteu ropese landen
(zie tabeI IV.6).

Het is begri jpelijk dat de ontw ikkelde lan den daarom belang hebben bij
een verzekerde toevoer van grondstoffen.

Tabel I V . 5: Im portaf hank el i j k heid van de VS , EG en Japan voo r een aantal
geselecteerde grondstoffen (netto im por t als percentage van de consum ptie )

VS EG Japan

A lum in ium 84 75 100
Chroo m 9 1 98 98
Koba lt 98 98 98
Ko per & 98 90
IJzer (er tsl 29 55 99
Lo od 11 85 73
Mangaan 98 9 9 88
Natuu rrubber 100 100 100
Fosfaat & 100 10 0
Tin 84 93 97
Tungsten 55 100 100
Zin k 61 70 53

& = netto expor teur .
Bron : T he Uni ted St ates and Wor ld
Developm en t , Agenda 197 9 .

De ontwikkelde lan den heb ben ook belang bij het vermind eren van de in 
vloed van de sterk fluctuerende pri jzen van vooral minerale grondstoffen op
de inflatie en werkgelegenheid in hun eigen economieën. Hoewel een deel
van dit pr obleem veroorzaakt w ordt, voo ral bij mineralen, door de on twikke
ling van de vraag in de ontwikkelde landen zelf, zullen marktstabiliserende
maatregelen ook hier een bijdrage aan het verminderen van inflatie en werk
loosheid kunnen leveren.

Ten slotte hebben zowel ontwikkelinqs- als ontwikkelde landen er belang
bij dat er een goed investeringsbelei d gevoerd wordt om de beschikbaar
he id van grondstoffen voor de wereld in zijn geh eel ook in de toekomst vei 
li g te stellen .
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1 Ti jd ens UNCTAD V w erden van de voor het
tw eed e loket be nodi gde S 280 mln. - S 70 mln .
vo rmt de b ijd rag e u it het ee rste loke t - $ 100
mln . to egez egd. Ned erl and heeft hiervan S 17
m ln. toeg ezegd, indien het total e st reefbed rag
w ordt ge ha ald .

2. Huidige situatie

Ho ewel de reden voor de vergrote aandacht voor de grondstoffenpro
blematiek sinds 1972 in eerste instantie moet worden gezocht bi j de gevol
gen voor de ontwikkelde landen van spe cifieke ontwikkel ingen op d e gra 
nen- en aardol iemarkt en , he eft een en ander geleid tot het zoeken va n oplos
sing en die ook tege lij kert ijd va n belang kunnen zijn voor d e ree d s la ng be 
staande structurele problemen van de grondstoffen exporterende ontwikke
lingslanden.

In de eerste plaats zijn sinds 1972 vele grondstofstudies verricht en is de
kennis over reserves zeer toegenomen. Uit deze onderzoeken kan inmiddels
de conclusie worden getrokken dat fysieke schaarste aan grondstoffen zich
in de meeste gevallen niet eerder dan aan het einde van de volgende eeuw
zal ma nifesteren . Op kortere te rm ijn kunnen zich knelpunten voordoen in de
voorz iening van een beperkt aantal m ineralen. Een geleidel ijke pri jsstijging
van deze m ineralen kan echter intensievere exploratie op gang brengen en
een van de oorzaken zijn voor versnell ing van onderzoek naar vervangings
mogelijkheden.

De genoemde ontwikkelingen leidden in de tweede plaats tot de in april
1974 gehouden zesde Speciale Zitting van de Verenigde Naties over Grond
stoffen en Ontwikkel ing. Tijdens deze zitting werd in principe overeenstem
m ing bereikt over de noodzaak om de grondstoffenproblematiek dichter b i j
een oplossing te brengen. Daarbij zou alles in het werk moeten worden
gesteld om een juiste en rechtvaardige relatie vast te stellen tussen de prij
zen van door ontwikkelingslanden ingevoerde en uitgevoerde goederen, om
maatregelen te nemen om de continue daling van de reële prijs van vele
grondstoffen en een verslechtering van de positie t.o.v . synthetische substi
tuten tegen te gaan alsmede om de verwerking van grondstoffen in de pro
ducentenlanden te bevorderen.

T ijdens de zevende Speciale Zitting van de Verenigde Naties in september
1975 werd de aanzet gegeven tot het geïntegreerd benaderen van de grond
stoffenproblematiek. Getracht werd hiermee de uiteenlopende belangen
van de producenten van verschillende grondstoffen op één noemer te bren
gen en tegeli jkertijd de consumentenlanden te interesseren. In mei 1976
werd het zgn . geïntegreerde grondstoffenprogramma t ijdens UNCTAD IV
aanvaar d (resol uti e 93(IV ). Tot nu toe is dit programma de m eest omvatten
de benadering van de grondstoffenproblematiek. Het programma bevat de
volgende kernelementen: het aanleggen van buffervoorraden, het aangaan
van lange-termijn-afname- en leveringscontracten op multilaterale basis,
een wereldwijd systeem om fluctuaties in exportopbrengsten te compense
ren, de bevordering van de verticale diversif icatie van grondstoffen , en de
verbetering van kwal iteit , produktiviteit , transport- en distributiesystemen,
voorts de oprichting van een Gemeenschappel i jk Fonds ter financiering van
deze maatregelen.

De discussie over het ge ïntegreerde grondstoffenprogramma heeft zich
vooral geconcentreerd op de oprichting van het Gemeenschappelijk Fonds
en het onderzoek naar de mogelijkheden tot overeenkomsten voor de in re
solutie 93(1V) genoemde achttien ind ivi duele grondstoffen. In maart 1979
we rd overeenstemming bereikt over de uitgangspunten van het Gemeen
schappel ijk Fonds. Dit zal bestaan uit twee zgn . lokett en. Het ee rste van $ 400
mln. d ien t ter medefinanciering van de buffervoorraden van de ind iv iduele
grondstoffenovereenkomsten. Het tweede loket van $ 350 mln. dient ter me
definanciering van andere maatregelen dan voorraadvorming zoals onder
zoek, gericht op de vergroting van de produktiviteit, van de verbetering van
de marktstructuur en afzet van de produkten en bevordering van de diversifi 
catie . Hoewel het benodigde bedrag nog niet geheel is toegezegd is het poli
t iek gez ien een belangrijke stap voorwaarts ' .

Voor de mogel ijkheden van het eerste loket is van be lang dat overeen
komsten over maatregelen voo r indi vi d uele grondstoffen zo snel mogelijk
tot stand komen.
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Bij grondstoffenovereenkomsten kan men een onderscheid maken tussen
overeenkomsten met economische bepalingen (afspraken over referentie 
prijzen m.b.t. de functionering van buffervoorraden, exportquota) en niet
economische bepalingen (administratieve regelingen, consultatie). Overeen
komsten van laatstgenoemde soort zijn de nu nog lopende overeenkomst
voor de tarwehandel en het recent tot stand gekomen consultatiemechanis
me voor olijfolie. Overigens vinden onderhandelingen plaats ove r econom i
sche bepa lingen voor de tarweovereenkomst. Reeds bestaande overeen
komsten met economische bepalingen zijn die voor koffie, tin , cacao en su i
ker. Op dit moment kunnen deze overeenkomsten geen marktstabiliserende
werking uitoefenen aangezien in sommige gevallen (tin, cacao) de marktprij 
zen boven de overeengekomen prijsmarge liggen en in andere gevallen (sui 
ker) de producentenlanden in onvoldoende mate de export beperken. Wel is
het zo, dat deze overeenkomsten een nuttige functie vervullen voor het func
tioneren van de betrokken grondstoffenmarkten. Bij vele andere grondstof
fen is men nog niet verder dan een discussie over de voorbereiding van een
eventuele onderhandelingsconferentie. Met name geldt dit voor koper, ka
toen, thee, jute, harde vezels, tropische houtsoorten, ijzererts, mangaan en
fosfaat. Voor rubber evenwel is dit jaar in beginsel overeenstemming bereikt
dat een internationale rubberovereenkomst zal worden gesloten die m iddels
een buffervoorraad de prijs zal trachten te stabiliseren.

Twee veel besproken voorstellen - o.a . va n de SG-U NCTAD - die prijssta
bilisatie in reële termen voor grondstoffen beogen zijn het leggen van een
band tussen de prijsontwikkeling van grondstoffen en verwerkte produkten
(indexatie) en het bevorderen van producentenkartels. In de volgende para 
graaf over knelpunten wordt nader op deze voorstellen ingegaan.

Naast de voorgestelde marktstabiliserende maatregelen bestaan reeds
functionerende exportopbrengst-stabiliserende maatregelen, die als een
noodzakelijk complement gezien moeten worden .

Zo werd in 1963 de IMF Compensatory Financing Facility (CFF) in het leven
geroepen om IMF-leden extra financiële steun te verlenen in geval van tijde
lijke tekorten op de lopende rekening, die veroorzaakt worden door een te
rugval in de exportopbrengsten. Het gebruik van de CFF staat slechts open
voor de lid-staten die (a) tijdelijke betalingsbalansproblemen hebben, welke
buiten hun schuld veroorzaakt zijn, (b) toezeggen met het IMF te zullen sa
menwerken om een oplossing voor hun financiële moeilijkheden te vinden,
en (c) de extra steun ook inderdaad nodig hebben. Sinds 1963 is de CFF twee
maal verbeterd, het laatst in 1975. Als gevolg daarvan zijn de trekkingen van
lid -staten belangrijk toegenomen en wel5 maal meer in de periode
1976-1978 dan onder de pré-1975-voorwaarden mogelijk zou zijn geweest.
Momenteel vinden besprekingen plaats in de IMF voor verder gaanden ver
ruiming en liberalisering van de CFF.

Het Stabex-mechanisme is in 1975 tot stand gekomen als onderdeel van
de Lomé-overeenkomst tussen de EG en toen 46, thans 57 ontwikkelingslan 
den. Het mechanisme voorziet in financiële hulp in de vorm van schenkin
gen of rentevrije leningen voor de lid-staten, die een terugval in exportop
brengsten naar de EG hebben gedurende een bepaald jaar. Het Stabex-me
chanisme heeft betrekking op 36 grondstoffen en derivaten, en geldt alleen
wanneer het betrokken ontwikkelingsland economisch afhankelijk is van
één van deze 36 produkten. Het criterium hiervoor is wanneer zo'n produkt
71/2% van het totale exportpakket van het voorgaande jaar vormde. Afgezien
van de verschillen in begunstigde landen, is het belangrijkste verschil met
de CFF dat Stabex zich richt op de opbrengsten van individuele grondstof
fen, terwijl de CFF betrekking heeft op de gevolgen van teruggevallen expor
topbrengsten voor de betalingsbalanssituatie in haar geheel.

Inmiddels is het Lomé-verdrag vernieuwd. Inzake Stabex is men overeen
gekomen dat het fonds 550 mln. r.e. zal bedragen en dat het aantal produk
ten van 36 tot 44 is uitgebreid. Voorts zijn een aantal voorwaarden verruimd
(b ij voorbeeld de fluctuatiedrempel en de terugbetaalperiode).
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1 Zie hoo fdstuk 11 1.
, Zie de hoofdstukken VIII en IX .

Om het huid ige wereldverbru ik (exclusief Oost-Europa en Ch ina) van met
name mineralen te kunnen handhaven zijn naar schatting jaarlijks inv este
ringen in de mijnbouwsector van in totaal ongeveer $ 15 miljard nodig . Als
gevolg van factoren die nader in de paragraaf over de knelpunten worden
toegel icht vinden op d it moment onvoldoende buitenlandse investeringen
in deze sector in ontwikkelingslanden plaats. Exploratie geschiedt vooral in
landen als Canada , de Verenigde Staten en Austral ië. Internationale f inan 
ciële instell ingen zoals de Wereldbank, IDA. IFC en de regionale ontwikke
l ing sbanken kunnen een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van inv es
teringen in de mijnbouwsector. Een actieve participatie van deze instellin
gen in mijnbouwprojecten kan bijdragen tot he t verkleinen van de verschil 
len van opvatting tussen producerende landen en buitenlandse onderne
mingen.

In het jaarverslag over 1978 omschrijft de Wereldbank zijn ro l in d it ver
band als :

a. het helpen voorbereiden van projecten en hulp bieden in een vroeg sta 
dium en

b. het helpen van ontwikkelingslanden bij het vaststellen van hun voorra 
den, bij het opstellen van een strategie voor grondstoffenexploitatie en bij
het verkrijgen van techn ische bijstand om mijnbouwactiviteiten te ontwer
pen , i m p lem enteren en te begeleiden.

Voor de nabije toekomst verwacht de Wereldbank bij twee tot drie mijn
bouwprojecten per jaar te zijn betrokken. Dit aantal zal kunnen worden ver
dubbeld wanneer de marktsituatie voor mineralen zal zijn verbeterd .

Ten slotte is het in dit verband van belang te vermelden dat in het kader
van de Lomé-overeenkomst besloten is tot de oprichting van een zgn. cr isis
fonds voor mineralen. Dit fonds beoogt de produktie- en exportcapaciteiten
voor een aantal mineralen in de ACS-Ianden in stand te houden. De omvang
van het fonds is 280 m iljoen Europese Rekeneenheden .

3. Knelpunten

Uit het voorafgaande kunnen een aantal knelpunten op het gebied van de
grondstoffen problematiek worden afgeleid . Niet-ol ie-exporterende ontwik
kel ingslanden lijken op meerdere manieren nadelen van hun sterke afhanke
l ijkheid van de export van grondstoffen te ondervinden . Wel iswaar is de
waarde van de export van grondstoffen toegenomen doch hiertegenover
staat een sterkere stijging van de waarde der importen der ontwikkelingslan
den. Per saldo is een sterke daling van de inkomensruilvoet van de meeste
grondstoffenexporterende ontwikkel ingslanden te constateren . Het laten
voortduren van deze situatie zal ernstige gevolgen hebben voor de ontwik 
kelingsmogel i jkheden van de ontwikkelingslanden. Deze laatste conclusie
wordt nog versterkt door de instabil iteit van pri jzen en exportopbrengsten.
Opbrengstinstabilite it bemoeilijkt een planmatige benadering van het ont
wikkel ingsproces. Instabiliteit van prijzen is één van de factoren die enerzijds
de investeringsneiging in de betrokken sector negatief beïnvloedt, terwijl an 
derzijds het aan de consumentenzijde het zoeken naar substituten bevor
dert. Een knelpunt is ook de voor vele ontwikkelingslanden nog geringe ma
te waarin zij in staat zijn grondstoffen lokaal te verwerken .

Voor ontwikkelingslanden is de grondstoffenproblematiek niet beperkt tot
exportproblemen, er is im m ers een toenemend aantal ontwikkelingslanden
dat grondstoffen im po rteert . Deels vindt dit zijn oorzaak in de groei van het
aantal ontwikkelingslanden dat eind- of halffabrikaten exporteert", Boven
dien kan geconstateerd worden, dat ontwikkelingslanden in het bijzonder
grondstoffen als granen en olie moeten importerens.

Aan de zijde van de ontwikkelde landen doen zich ook be ide aspecten van
inv oer- en uitvoerafhankelijkheid voor, zij het zeker voor wat de uitvoeraf
hankel ijkheid betreft in vee l m indere mate dan bij de ontwikkelingslanden.
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Aan de invoerzi jde sp el en hi er vooral knelpunten m et bet rekki ng to t de ver 
zeker ing van de aanvoer en de toekomstige voorzi en ing van grondstoffen en
de invloed van de instabiliteit van grondstoffenprijzen op het b innenlands
prijsn iveau van ontwikkelde landen .

Gegeven deze knelpunten op het g eb ied va n de grondstoffen v oor resp ec
tievelijk ontwikkelde en ontwikkelingslanden kan w ordon va stgesteld dat de
scheidingslijn in deze problematiek dwars d o or deze twee cate go rieën van
landen heenloopt en zich eerder langs de lijnen van producentenlanden en er
zijds en consumentenlanden anderzijds aft eken t . Een w ereldwijde aanpa k
van het grondstoffenprobleem wordt hi erdoor niet v er eenvoud igd, gegev en
de traditionele noord-zuid lijnen waarlangs de discussie over deze proble
matiek zich voltrekt . Per grondstof zal een oplossing moet en word en na ge
streefd die zowel recht doet aan consumenten - als producentenlanden , of
deze nu ontwikkeld - of ontwikkelingsland zijn.

In feite kunnen een v ijftal met elkaar samenhangende kernproblemen
worden onderscheiden waarop de mult ilateral e act ie geconcent reerd is. De
ze zijn :

a. stabiliteit en niveau van de prijzen;
b. stabiliteit van de opbrengsten ;
c. verzekering van de toevoer;
d. bevordering van lokale verwerking ;
e. investeringen in grondstoffenexploratie.

a. Stabiliteit en niveau van de prijzen

Het ziet er naar uit. dat het sluiten van overeenkomsten voor afzo nderli jke
grondstoffen het en ige systeem is, dat in redel ijke mate kan fu nct ioner en .
Zulk een systeem geeft eenmaal tot stand gekomen de minste probl em en,
wanneer het reguleringsmechanisme zoveel mogelijk automatisch w erkt. De
ervaring met bestaande overeenkomsten toont aan dat b ij de to epassing
vooral knelpunten zijn gelegen in de keuze van de referentiep ri jzen en de af 
spraken over exportquota . Desondanks dient gesteld te word en dat ook du i
delijk werd dat onder bepaalde voorwaarden en voor een aantal grondstof
fen zulke overeenkomsten we l posit ief kunnen functioneren .

Bij de keuze van grondstoffen waarvoor vanuit ontwikkelingssamenwer
kingsoptiek bij voorrang naar een overeenkomst moet worden gestreefd zijn
de welvaartseffecten voor de betrokken ontwikkel ingsla nd en van primair be
lan g . Analyses zoals onder meer w eergegeven in het Interfutures rapport ' ,
l i jken erop te wijzen dat de welvaartseffecten voor ontwikkel i ngslanden
vooral van grote betekenis zijn bij marktstabiliserende maatregel en voor
koff ie, cacao, ju te , wol en tarwe. Uiteraard spelen bij het afslui ten van grond 
stoffenovereenkomsten niet alleen ontwikkel ingsrelevante aspecte n een ro l.

Zoals in het voorafgaande opgemerkt is , hebben ontwikkelingslanden met
betrekking tot het niveau van grondstoffenprijzen een tweetal voorstell en
gedaan : indexatie en producentenkartels.lndexatie beoogt het niveau van
grondstoffenprijzen te koppelen aan de pri jzen van geïmporteer de kapitaal 
goederen en eindprodukten en daardoor de gro ndstoffenprijzen in reël e ter 
men te stabil iseren. Naast mogelijke inflatoire gevo lgen zijn de grote proble
men bij indexati e dat in een vrij ma rktsysteem de pr ijzen niet of nauwel ijks
van overheidswege kunnen worden beïnvloed en dat. indien de ing reep het
beoogde effect zou hebben, dez e regeling de ste eds grotere groep van
grondstoffen importerende ontwikkel ingslanden zou treffen . Bovend ien
v indt slechts 30 % van de grondstoffenproduktie in de w ereld p laat s in de
ontwikkelingslanden . Zeker is dat een aanta l grondstofr ijke ontwikk elde lan 
den er van zou profi teren . Voorts is er het ris ico, nog afg ezien van de moei
l ijkheid van techn ische uitvoerbaarhei d, dat indexati e het best aand e pat roo n
van arbeidsverdeling zou versterk en .

De mogelijkheid voor de vorm ing van ander e grondstoffenproducenten
kartels naast OPEC, gericht op pri jsverhoging , is gering . De m eest e and ere
grondstoffen voldoen in het alg emeen niet aan de voorwaard en d ie zulk een
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ope ratie m og el ijk zou kunnen m aken. Er kan i n d ie geva ll en m ind er ge spro
ken worden van structurel e sch aar st e o f fy sieke uitput ti ng van de reserves ;
de g reep van de producenten op het aanbod en de prijs is in deze gev allen
veelal gering door de spreiding van het aanbod over een heterog ene g ro ep
producenten , door substitutie en recy cl ingmogel ijkhed en of de bet rokken
gro nd sto ff en hebben een te het er ogeen kara kter. Deze fact o ren verschi ll en
in g ew icht van prod ukt tot prod ukt , maar een co mbi nati e van d iv erse van
dez e factoren spee lt hi j all e g rondstoff en een rol.

b. St ab iliteit va n d e opbren gsten

De stabil isatie van de exportop breng sten va n on tw ikk el in gslanden is van
zeer groot belang. Niet all een kan zulk een stabil isat ie bijd ragen tot de be
perking van beta lingsbalansproblemen en de dev iezen posi ti e verbete-
ren . doch tev ens geeft het rust en st ab il it eit aan de econom ische ontwikke
l ing . De pl ann ing kan gelijkm atig er en rat ioneler gebeuren . Het is du ideli jk
da t zulk een export-opbrengststab il isat iem aat reg el ni et in de plaats kan ko 
m en van marktstabil isati emaatreg el en . Beid e maatregel en zi jn com p lemen
tair.

De thans w erk end e sy st em en zij n het Stabex -m ech an ism e en de CFF. In 
m iddels is de Stabex voor ee n per iode van 5 ja ar in het kader va n de ni euwe
Lomé-over eenkomst m et d e ACS -Ianden vernieuwd. Ov er verder gaa nd e
ver ru imin g van de CFF vinden th ans besprekingen pl aats in het IMF. Kn el
punten hi j de u itbr eidi ng van de CFF zij n vooral de tot nu to e bep erkte moge
li jk hede n om de modal it eiten van de CFF geschikter te maken voor gebrui k
door de m inst ontwikkelde grondstoffen-exporterende ontwikkelingslanden.

c. Verzeker ing van de toevoer van grondstoffen

Vo or de zozee r van im port van grondstoffen afhanke lij ke o ntwikkelde én
ontwikk el ingslanden is het va n groot belang dat de to ev oer van esse nti ë le
g rondstoffen veil ig gest eld w ordt .

Vooral de EG en Japan zijn zeer afh ankelij k van import van grondstoffen ,
terwijl de VS dit in veel mindere mate is (zie tabeIIV.4). Gezi en dez e import
afha nkeli jkhe id tr ach ten d e ontwikkelde landen onder m eer de investering en
in de grondstoffens ector te bevorder en , evenal s de ontwikk el ing va n subst i
tut en, het aaru eq qe n van voorrad en, en de expl o rat ie va n binnenl andse re 
serves' .

De ontwikkel ingsland en hebben nie t , zoals het geva l is b ij ol ie, de moge
lijkheid belangrijke inv loe d op het aanbod en de prijs uit te oefe ne n, zoals
h ierboven uiteengezet is bij de discussie ov er producentenk artels. Boven
dien zouden zij bij t ijdel i jke stopzett ing van de export al gauw in bet ali ngsba
lans m oei lij khe de n kom en, hetg een slechts een kle in aantal o ntwikk lingsl an
den zich kan perm itteren .

De mogel ijkheid van exportbeperking kan zich ni ettemin onder b ijzondere
omstandighed en voo rdoen . Het m eest bekend e voorbeeld is het ol ie-emba r
go van de OPEC-land en in 1973 en het VS-embargo van sojabonen in dat
zelfde jaar. Dergelijke maatregel en hadden en hebben een st erk verstorende
werking op de internationale handel. Een belang rijk knelpunt is hier het ont
breken van inte rn at ion ale overeenstemming ove r to egang tot gro ndstoffen
op non-d iscrimi nato ir e bas is voor nationale en bu it enl andse consumenten.
Hierb ij d ient ui teraard w el het souvereine eige ndo m sre cht van het be trok
ken land in acht te word en genomen wat betreft het al dan niet in produktie
nemen van economisch winbare res erves. Het ontbreken van een dergel ijke
overeenstemming draagt bij tot het kiezen van bilateral e of unilaterale korte
termijn oplossing en die discriminatoir w erken .
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d. Bevordering van lokale verwerking

Bevordering van de lokale verwerking van grondstoffen wordt vooral na
gestreefd op basis van de volgende overweging. Specifiek voor grondstoffen
producerende ontwikkel ingslanden levert een bevordering va n d e loka le
verwerking een bijdrage aan het verminderen va n de huidige asymmetrie in
de internationale arbeidsverdeling en in die zin aan het bereiken van de
UNIDO-doelstell ing inzake het vergroten van het aandee l van deze landen in de
were ldindustriële produktie tot 25% in het jaar 2000. Zulk ee n bel eid is erop
gericht om werkgelegenheid te scheppen, de industrialisatie te bevorderen
en de eco nom ische structuur van de ontwikkelingslanden te versterken.

Er doen zich met betrekking tot dit streven van uit ontwikk el ingssamen
werkingsoptiek een tweetal knelpunten voo r.

In de eerste plaats vormt het inpassen van de in dit verband te stimuleren
act iviteiten in de economieën van de betrokken ontwikkel ingslanden een
knelpunt. Aanslu iting van de moderne sector bi j de rest van de economie is
vaak moeilijk. In de tweede plaats doen zich bij het streven naar lokale ver
werking knelpunten voor zoals die in het voorafgaande hoofdstuk ten aan 
zien van de internationale handel in verwerkte produkten w erden aang ege
ven. In het bijzonder de huidige intern ati o nale eco nomische situatie en het
ontbreken van overeenstemming over de mogelijkheden van een gediffe
rentieerd beleid op het gebied van de handel in verwerkte produkten moet en
hie r worden vermeld. Op dit laat ste probleem werd uitgebreid er ingegaa n in
hoofdstuk 111.

e. Bevordering van investeringen t.b .v. grondstoffenexploratie

Al s ge vo lg van de veelal lanqe aanloopperiode die projekten in m et nam e
de mijnbouwsector nod ig heb ben speelt het investeringsklimaat in on twik
kel ingslanden een belang ri jke ro l b ij het tot stand komen van investe rings
besl issingen in deze sector. In het voorafgaande is reeds vermeld dat m ede
als gevolg van deze factor op d it rnom en t nieuwe mijnbouwactivit eiten
vooral in enkele ontwikkelde landen plaa tsvinden. De aarzelingen van bu i
tenlandse ondernemingen om in ontwik kel ingsland en te invester en doen
zich vooral voor ten aanzien van activiteiten in landen die als politiek insta
biel worden beoordeeld door deze ondernemingen of waar de mogelijkheid
dat de voorwaarden van de langlopende overeenkomsten ee nzijd ig worden
veranderd aanwezig wordt geacht.

Anderzijds kunnen ook van de zijde van de betrokken ontwikkel ingsl anden
aarzelingen worden onderkend om, gegeven de door deze landen bena
drukte wens tot permanente souverein iteit over de eig en hulpbronnen, bui 
tenlandse ondernemingen in te schakelen bij de exploratie van deze hulp
bronnen.

4. Doelstellingen

De doelstelling van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid op dit terrein is
erop gericht een zodan ig kader voor activiteiten op grondstoffen markten te
helpen ve rwezen lijken, dat tegemoet gekomen wordt aan de redelijke ei sen
van zowel producerende als consumerende landen. Voorts behoort he t tot
de prima ire doelstellingen dat perspect ief geboden wordt op een structurele
verbetering van de relat ieve welvaartsposit ie van de ontwikkel ingslanden,
waartoe een verbetering van hun ruilvoet wezenlijk kan bijdrag en . Belang
rijkste afgeleide doelstellingen zijn de stabilisatie van de ex porto pbrengsten
en marktstabilisatie voor ind ividuele grondstoffen.

Als eerste afgeleide doelstelling - mede gezien de hi erboven beschre
ven knelpunten - dient het tot stand komen van een betere internatio-
na le regeling voor de stabilisat ie van de exportopbrengsten van de ontw ik
kel ingslanden nagestreefd te worden. Het is voor de ontwikkelingslanden
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, Zie ook hoofdstuk VI.B .

v an pr ima ir bel ang om in st aat gest eld te wo rd en een stab iele econom ische
o ntw ikke ling door te m aken. Het St abex m ech an isme is inm iddels voor v ijf
jaar hernieuwd. Ov er de verru im in g V3n de CFF zij n th ans besprek inqen
gaan de binnen het IMF. Echt er zelfs indien besl ot en w ordt tot verderga ande
lib er alise ring van de CFF bl ijft er het feit , da t terug bet al ing van de m eest e
kredi et en vereist w ordt na een perio de van 3 tot 5 jaar. o f zoals bi j de u itge
breid e faciliteit van 4-8 jaar na t rekkin g . Ned erl and is da aro m ber eid ste u n te
verl enen aan een nade re kwant ita t iev e en kw ali tati eve stu di e van de behoef 
te aan een kr ed ietfaci li teit m et een loopt ijd van 5 to t 15 [aar ' . In d ien uit zo 'n
st udie zou blijken , dat besta ande voorzienin gen op dit pu nt o nvoldoen de
zij n is Ned erland berei d m ee te w erk en aan d e tot st andkom ing van ee n sp e
cifieke facilite it voor dit doel, dan w el van een aanpassi ng van de besta and e
facil it eit en . Hierbij dient voorts gesteld te worden, dat w erk el ijke structurele
tekorten op de lopende reken ing moeten worden opg ev an gen m iddels lan
g e term ijn kap it aalinvoer, wa aronder ontwi kkel ing shu lp. A an zu lke maat re 
ge len zal ook door de OPEC- landen moet en worden deelg en omen . De be 
reidhe id h iertoe lijkt h iervoor aanwezig g ezien het commu niqué van d e
54ste OPEC bij eenkomst (Genève, juni 1979) . Bij d e vergroting van de basis
voor ex po rtstabi li sat ie zal de nadruk ligge n op de ondersteuning van ontwik
ke lingsla nd en voor w at betreft hun to tale lopend e rekening en niet voor indi 
v id uele pr odu kten . De ui tbrei ding van de mogel ijkhed en vo or ex po rt stabi li
sati e zal in he t bijzonder so elaas moeten bieden aan de m inst o ntwikkelde
grondstoffenexporter ende landen .

Van belang voor de exportopbrengste n is in het bijzond er het bevo rd er en
van het gebru ik van landbouwgrondstoffen door m aat reg elen als uitb rei
di ng van to ep ass ing smo gelijkhed en en markt pro motie. Een d erg eli jke be
vo rd er in g va n het geb ru ik m et na me voor di e gronds toffen (zoa ls katoen , ju 
te) di e con current ie on dervinden va n synth eti ca behoort in dit verban d tot
de bel eid sd oelst ell in gen .

Een tweede afg eleide doelstell ing is ger icht op het tot st and kom en van
m aat reg elen ter stabil isering van grond stoffenmarkten. Zu lke m aat reg ele n
zu llen ook kunnen bijd rag en aan de gewenst e stabil isatie v an de opbre ng 
sten en moet en als compl ement van de voorg aand e doelstell ing gezien wor
den en niet als substituut. Marktstabil is er end e maatregelen zijn immers ge
richt op een lange term ijnproblematiek, terwijlopbrengststab iliser ende
maatregelen ger icht zijn op de opheffing van prob lem en w elk e ti jd el ijk v an
aard zijn.

Bij d e keuz e van w elke grondstoffenovereenkomsten van uit ontwikke
lingsoptiek met pr io r it eit moeten worden nagestreefd hecht de Regering het
meeste belang aan het tot sta ndkomen van die overeenkomsten w aar de
w elvaartseffecten voor de betrokken ontwikkel ingslanden het grootst zijn .

Naast economische bepa ling en als ref er ent iep rijzen m et betrekk ing to t de
fu nctioner ing va n buffervoorraden en exportq uota. die zulke over eenkom
st en kunnen omvatten zouden ook bepal ingen inzake lokale verwerking en
export van verwerkte produkten in marktstabil iser end e ov er eenkomsten
voor grondstoffen betrokken kunn en worden . Voor w at betreft de w ijzig ing
van de referenti epri jzen is het Neder landse uitgangspu nt de w enselijkheid
van niet -autom ati sche d ir ecte indexatie, dat w il zeggen, da t d e vaststel li ng
en ev entuel e w ijzig ing van de prijzen in bestaa nd e en nog af te slu it en
marktstabilisat ie-overeenkomsten op d e in deze over eenkomsten vastge
stelde tijdstippen en in onderling overl eg tussen exporterende en im porte
rend e landen dien en plaats te vind en , daarbij reken ing houdend m et facto 
ren zoals w ere ld inflat ie en koopkracht van exportopbrengsten. Inflatoi re ef 
fec ten d ien en daarbij te worden vermed en en bedacht moet w orden d at
voor grondstofarme ontwikkelingslanden in de xati e nadel ige eco no mische
gevolgen m et zich kan brengen.

Voor wat betreft de rol van producenten associaties in d it verband, wordt
het recht op associatie erkend onder de aanteken ing dat een zelfde recht con
sumentenlanden niet kan worden onthouden .
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Sinds de en erg ie - en voeds elcr is is van 1973 maken de indust r ielanden
zich in verst erkte m ate zorg en over de verzekerde to evoer van de voor hen
no o dzake lij ke grondstoffe n. Gezi en de importafhankelijkheid van grondstof
fen van Ned erl an d zal een nationaal bel eid er dan ook m ed e op gericht die
nen te zi jn om in int ernationaal verband zulk een verzekerd e aanvoer veil ig
te stell en . Leidraad voor zo'n bel eid is de noodzaak van het voorkomen van
di scriminato ir e maatreg elen op dit gebi ed. Oplossingen voor de problema 
ti ek van de ve rzekerde aanvoer zal Nederland, gegeven de w en selijkheid van
bred e internationale ov er eenstemm ing ov er toegang to t q rondutoffen all er 
eerst in de EG aan de orde stell en .

Vo or een verze kerd e besch ikbaarh eid zowel voor ontwikkeld e als ontwik
kelingsland en is het bevorder en van inve ste ringen gericht op de exp lo rat ie
van g ron ds toffen v an belang . Het Ned erl andse beleid zal erop zijn gericht
deze inve steri nge n op een zodan ige wijze te bevorder en dat zoveel mogelijk
aan de bel ang en van alle daarb ij betrokken partijen tegemoet wordt geko
m en.

Als een bijzonder aspe ct van het toekomst ig e internationale grondstoffen
bel eid zijn de reeds enkele jaren aan de gang zijnde onderhandelingen in het
kader van de VN -Zeerecht Conferentie van belang. Het betreft daarbij
m et name de regeli ng van de explo ita tie va n de rijkdommen van de zeebo
d em waarond er de zogenaamd e mangaanknollen waarin zich metalen als
ni kkel, kobal t, koper en ma ng aan bev ind en . Hoewel over het tot stand te
brengen exploit ati esysteem voo r de onder inte rnat io naal reg ime te brengen
oceaan bodem nog geen overee nste m m ing is bere ikt, zijn de vooru itz ichten
daa ro p de laa ts te t ij d toeg enomen . U it gang spunt daarbij is dat d eze rijkdom
m en ge m eenscha p pe li jk erfgoed van de m en sheid zijn . De exploitat ie zal ten
behoeve van de gehe le m ensh eid moeten pl aatsvinden, in het bijzonder reke
ning houeend met ce hAla ngen en de behoeften van de ontwikkelingslanden .
Vanuit de opt iek 'Jan het q ro ndstoffe nbele id is het bijzondere karakter van het
internation al e oceaa nbodem reg ime en van de op te richten internationale
oc eaanbode ma uto ri tei t van belang . d ie ge vo lgen zull en hebben voor het be
lei d inzake de m eta len uit de rnanq aznkn ollen. Enerzijds betreft dit de in het
ontwerpverdrag voo rzie ne p rodu ct ie!im it eringsmogelijkheid om ook de lan
den, die deze m etalen uit eig en bod em th ans produceren, te beschermen te
gen da lend e export opbreng st en, an derzijds gaa t het daarbij om de mogel ijk
heid dat de autor it eit als zo da nig part ij zal ku nn en zijn bij de totstandkoming
van een intern at io nale reg eling voor deze grondstoffen.

Het slagen van de Zeerecht Confer ent ie op dit punt zal ert oe moeten lei 
den dat particul ier e com m erciële ex p loi t ati e van de zeebodem mogelijk
wordt gemaakt, de beschikba arheid van deze grondstoffen wordt gegaran
deerd en teg el ij ker t ijd een systeem in het leven wordt geroepen dat recht
doet wed erv ar en aan de verlang en s van d e ontwikkelingslanden om te kun 
nen pr ofiteren V im de opbrengsten da arvan v ia een ni euwe vorm van inter
nationa le sam enwe rki ng .

Vanu it de opt iek van het gro ndstoffenbeleid zal het slagen van de derde
VN-Zeerecht Conf er ent ie op dit pu nt een testcase zijn voor de mate va n be 
rei dh eid van alle betrokken la nde n om op basis van gemeenschappelijke be 
langen deze problemen aan te vatten . De Reg er ing stelt zich op het stand
pu nt da t de exp lo it at ie van de rijkdommen van de oceaanbodem onderdeel
moet zijn van een alom vatte nd internationaal zeer echtverdrag waarin de be 
langen van kuststaten e, " ni et-kuststaten gelijkelijk worden gewaarborgd.

5. Actiegebieden

Op basis van de hierboven verm eld e kn elpunten en doelstell ingen zal de
Reg ering i n de eerste pl aats bevorderen dat de EG-commissie met een voor
ste l komt inzake een mond iaal georiënt eerd EG-grondstoffen beleid. Zulk
ee n EG-over eenstemming ka n leiden tot ee n coher ente inbreng van de lid 
st at en van de EG bij de divers e ond erhandeling en over grondstoffenover-
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eenko ms te n en is ook in het bela ng van de grondstoffen arme EG. In de no ta
over de vraagstukken rond de relat ie Europese Gemeenschappen-Ontwikke
lingssamen werki ng, die over eni ge tij d aan he t parlem en t zal w orden aange
boden , zal h ierop worden ing egaan. In de tweed e plaats zull en d e vo lge nde
sp ecifieke acties worden ondernomen.

i. Op brengs ts tab il isatiemaatreg ele n

In het voo rg aand e is op het grote belang van exportstabi li sat ie voo r ont
w ikk el ingslanden gewezen. In het kad er van het overleg ov er ee n mogel ijke
verdergaar.de verru im ing op het gebied van ex ports ta bi li sa tie maatreg elen,
zal Ne de rland vooral aan d ri ngen op een ve rgrot ing en ve rb eter ing van de mo
gel ijkh eden voor de m inst ontwikkelde la nd en . Een ee rste bijdrag e lil d it ver 
band is geleverd door de besluiten inzake een verdergaande liberal isatie va n
de CFF va n het IM F. Beg in augustu s j .1. is o ndermeer besloten d e total e t rek
kingslimiet te verhogen van 75 % tot 100% van het quotum van het betrokken
land en de limiet voor jaar l ijks e tr ekkinge n op te heffen. Voor de f inanciering
va n verde rgaande maatreg elen ten behoev e van de minst ontwikkelde lan den
zou het gebru ik van het instrument van rentesubsidies kunn en worden ov er 
wog en.

Het bel eid op het geb ied van de bev order ing van het verbru ik va n land
bouwqrondstoffen, zoals dat onder meer tot uitdrukking komt in de ste u n
aan produktresearc h als in het geval van katoen en het aanb ieden van ee n
vest ig ingsplaa ts - Rotterdam - voor de Int ernat io nal Tea Promot io n Associ
at ion, zal worden voo rtg ezet .

ii . Marktstab il isatiemaatregelen

Binnen het kader va n het bel eid da t gericht is o p vo ll ed ig e u itvo er ing van
reso lu tie 93 (IV) zal van uit ontwi kke li ngssa menwe rkingso ptiek pr io rit eit wo r
de n geg ev en aan m aatreg elen voor die grondstoffen di e voor on twikkelings
la nd en naa r verwach t ing de grootste positieve welvaa rtseffecten o pleve ren .

Wa ar het no di g mocht zijn o m ree ds best aand e gro ndstoffenovereenkom 
sten te bew egen toe te tr ed en tot het Gem eenschappelijke Fon ds in het ka
der van het ge ïntegreerde grondstoffenprogramma zal de Regering interna
tionaal aandringen om bel emmeringen, d ie zulks bemoeilijken, w eg te doen
nem en.

i ii. Maatrege len ter verzekeri ng van de toevoer van grondstoffen

Gezien het belang van de beschikbaarh eid van grondstoffen voor de EG is
het in de voorafg aan de genoemde gewe nst e m o nd iaal geo riënteer de EG
grond stoffen bele id een noodzaak. De Reg ering is van m ening da t een derg e
li jk beleid van de lidstaten van de EG gericht op het tot stand komen van sta 
b il isat iemaatregelen voor zowel prij zen en opbrengsten kan bijd rag en tot
een posit ieve houding van de producen ten landen ten aanz ien van de onge
stoo rde en non-d isc rim inato ire toegang to t grondstoffen. Bin nen daartoe in
aan me rking komende fora zoals het GATT en UNCTAD zal deReqer inq deze
m ateri e dan ook met klem bepleiten .

Het Nederl andse be le id in de derde VN -Zeer echt Co nfer ent ie bl ij ft geba 
seerd op de nood zaak va,', een in ternationaal g ro ndstoffenbel eid co nform de
doo r Nederla nd aanvaarde UNCTAD-resolutie 93 (IV). De real is at ie daarva n
is g er icht op de behartiging van de belangen van zowel consum enten - als
producentenl and en in het perspectief van een structurel e verbet ering van de
relat ieve w elvaa rtspos it ie van de on twikkelingsla nde n.
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ivo Bevorder in g van lokale verwerking

Zoals in het voorafg aande is opgem erkt zijn ten aanzi en van de bevorde
ring van de verwerk ing in de producenten landen kn elpunten te onderschei 
de n zowel op het geb ied van de handel in verwerkte produkten als m et be 
t rekk ing tot de intern e st ructuur in de betrokken ó ntwi kkeli ngsl and en. Act ie 
gebi eden van uit het ontwikk elingssam enwerk ingsbele id liggen all ereerst o p
het gebied van de intern at ionale ha nd el in ve rwerkte prod ukten . Van de in
hoo fdstuk 111 gefo rm u lee rde con cl usies zij n in d it verba nd in het b ijzonder
van belang de conclus ies m et betrekking tot het bevo rder en da t waar een
beroep op vri jwaringsclausules wordt gedaan , wordt bez ien of, en zo ja , wel 
ke herstructu rer ingsm aatregelen gewenst zijn, de bevorder ing van stud ies
over de effecten van de hu id ig e tariefstructuur op de mogelijkheden van ve r
w erk ing van grondstoffen in ontwikk elingslanden en de st eun met betrek
king tot de aanpassing van door ontwikk el ingslanden verwerkt e produkten
aan niet -ta rifaire bepalingen. Bovend ien zijn de activ iteiten van het eBI in d it
verband van belang .

Act iegebied en vanu it het ontwikkelingssam enwerkingsbel eid te r bevorde
ring van lokale verwerk ing liggen ook op te rrei nen van de st imuler ing van
part ic u lier e buitenl ands e in ve steringen in ontw ikkelingslande n. In hoofd
stuk VII van deze no ta worden in d it verban d een aantal co nclus ies gefo rm u
leerd die een versterking van het instr umentari um voor het st im ule ren van
deze investeringe n bet eken en en teg eli jk er t ijd een bet ere aansluiting .bij de
behoeft en va n ontw ikke lingslande n, zoa ls de bevorder ing van lokale ver
w erking van grondstoffen, mogel ijk m oeten maken.

v . Bevordering van in vesteringen t.b. V. g ronds to ffenexp loratie

Om een bi jdrage te leveren aan het verm inderen van de knelpu nten d ie zo
w el door buitenla nd se o nd ern emingen als ontwikkel ingsla nd en worden on 
derke nd bij de bevo rd ering va n inve steringen t .b .v . grondstoffenexp loratie,
zal het Ned erl andse beleid zich op de navo lge nde zaken richten:

- In het kad er van het Ned er land se o ntwi kkel ingssam enwerki ng sbe le id
zu ll en de maatreg elen te r st imu lerin g van part icul iere bu it enlandse inve ste 
ringen in ontwikkelingsland en w ord en ui t geb rei d. Tegel ijk ertijd zu llen in de 
ze st imuleringsm aat regelen voorz ien in gen worden get roffen gerich t op het
bevorderen van het beter aans lu it en b ij de behoeft en van dez e la nd en.

- Ini tiatiev en di e bi jd ragen tot een verbet ering van het inve steri ngskli
maat in on twikkel ingsla nden zull en word en gesteund. Tot deze maatregelen
behoren onder meer het bevorderen van het tot stand komen van een inter
nati o na le reg el ing die o npa rti jdige, inte rnat ionale arbit rage van investe
rings ge schill en behelst en van een m ult il atera al herverzeker ingsstelsel van
investe ringe n tegen politieke ri si co 's.

- Part icipat ie van in ternati ona le f in anciële i nstelli ngen in investe ringsac
t iviteiten t .b.v . g ro ndstoffe nexpl o ratie op voor al le betrokken partijen aan
vaardbar e voorwa ard en zal worden gestimuleerd .

In hoofdstuk VII wordt uitgebreider op deze zaken inge gaan.
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V. INTERNATIONALE ARBEIDSVERDELING: HERSTRUCTU
RERINGSBELEID EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

1. Internationale Arbeidsverdeling

De veranderi ngen in de internationale handels- en produktiestructuur heb
ben een grotere invloed op een nationale economie naarmate deze een gro
tere openheid vertoont ten opzichte van het buitenland. De internationale
verwevenheid van de Nederlandse economie brengt met zich mee, dat niet
alleen de internationale ontwikkelingen zich vrij direct doen voelen , maar
ook dat de mogelijkheden voor een nationaal beleid om de gevolgen ervan
te beïnvloeden beperkt zijn .

Binnen deze beperkte ru imte voert de Regering in de eerste plaats een ma
cro-economisch groeibeleid, dat door stimulering in bepaalde gewenste
richtingen een selectief karakter heeft. Het streven naar continuïte it in de
ontwikkel ing van produktie en werkgelegenheid wordt daarbij begrensd
door andere maatschappel ijke doelstellingen ; de facetten m ilieubehoud,
ruimtelijke ordening, grondstoffen en energie, alsmede een verbetering van
de positie van de ontwikkel ingslanden in de internationale handels- en pro
duktiestructuur dienen daarbij tot hun recht te komen .

Overeenkomstig de principes van de georiënteerde markteconomie zoals
die in Nederland wordt voorg estaan , speelt het nationale beleid ee n voor
waardenscheppende en stimulerende rol. De herstructureringsbesliss ingen
worden uiteindelijk genomen door de ondernemingen zelf, binnen het kader
dat door de marktvoorwaarden en de overheidscorrect ies daarop wordt aan
gegeven. Structurele veranderingen in de kostenverhoudingen wijzigen d ie
marktvoorwaarden, waardoor de handelsstromen zich verleggen en aanpas
singsmoeil ijkheden kunnen ontstaan zowel in ontwikkelde als in ontwikke
lingslanden.

Dit zijn geen problemen die zich eerst in onze tijd voordoen. Het herstruc
tureringsproces is een dynamisch verschijnsel, waarop de ondernemingen
zich doorlopend moeten richten. Het is noodzake lijk dat het bedrijfsleven in
staat is en bl ijft zich voortdurend aan te passen aan de zich wi jzigende inter
nationa le omstandigheden.

Hiertoe is nod ig dat in het be le id va n de ontwikkelde en de ontwikkel ings
landen gunstige voorwaarden voor he t herstructureringsproces worden ge
creeerd .

De toenemende industrialisatie in steeds meer ontwikkelingslanden be ïn
vloedt de Nederlandse produktie - en handelsstructuur zowel via de verande
ring van de Nederlandse uitvoermogelijkheden - voor sommige sectoren
thans in positieve, voor andere, bij voorbeeld de scheepsbouw, in negatieve
zin - als via verandering in volume en aard van de Nederlandse inv oer.

Het is du idelijk geworden dat de noodzaak tot aanpassen van de Neder
landse industrie op macro-n iveau maar zeer ten dele wordt veroorzaakt door
de toegenomen marktpenetratie van im porten uit ontwikkel ingsla nden.
Zelfs bij een verdere handelsl iberal isatie zal de inv loed daarvan op de Ne 
derlandse economie gering zijn. Techno logische ontwikkel ingen, m ilieu -ei
sen , veranderingen aan de vraagz ijde, het specialisatie-effect binnen de EG,
de handel met Oost-Eu ropa en de verscherpte concurrentie van geïndustri
aliseerde landen onderling dienen als voornaamste oorzaken van de nood
zaak tot herstructurering :; worden aangemerkt.

De problemen die deze processen op zich zelf reeds met zich meebrengen
worden versterkt door de hu idige geringe economische groei van de geïn 
dustrialiseerde landen. De bevordering of totstandkoming van een betere in
ternatio na le arbeidsverdel ing wordt in verband hiermee op ve le punten te 
gengewerkt door het handhaven van handelsbelemmeringen en intern e be 
schermingsmaatregelen . Deze verh inderen een vergroting van de export
mogel ijkheden van ontwikkel ingslanden naar de geïndustria liseerde landen,
waardoor een op zich gunstige specia lisatie op de meest rationele produktie
van goederen wordt geremd.
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Het is ongetwijfeld juist, dat aan een aanta l voorond erstellingen w aar
onder in de klassieke econom ische th eori e vrijhandel tot een optimal e inter
nati ona le arbeidsverdeli ng le idt niet o f in on vo ldoe nde mate wordt vol 
daan. Er is inderdaad sprake van m inder da n opt ima le co ncurrent iev erhou 
d ingen, produktief actoren zij n onvoldoend e mobiel en de pr ijzen daarvan
zijn m et name in ne erwaartse richting te w ein ig flexibel. Echter, in een situ
atie waarin 40% van de EG-export (ex clu si ef de int ra-EG-hande l) in ontwik
kelingslanden wordt afgezet en de invoer van verwerkte produkten uit ont
w ikk elingslanden een nog zo bep erkte in vl oed heeft, betek enen dez e onvol
ko menhede n niet dat handelsprotect ie ten opzichte va n d ie landen o m de ei
g en industriële structuur te beschermen vanuit de eigen bela ng en w enseli jk
en rechtvaardig is. Het grote deel van de export van ontwikkelingslanden dat
na ar de EG gaat maakt duidelijk dat ook van di e kant bezien protectie geen
oplossing biedt voor de structurele problemen .

Bovend ien heeft een handelsu itbre id ing (onde r de veronderste ll ing dat d e
samenste lling van het goederen pa kket geli jk blijft ) met de ontwikk elingslan
den een macro-econom isch aanzienl ijk m inder ongunst ig effect op de werk
gelegenheid in Nederland da n een indentieke handelsu itbreid ing met andere
ontwikkelde landen. De gevolgen van handelsuitbreid ing moeten overigens
worden bezien tegen de achtergrond van de w erkgelegenheidseffect en van
he t bestaande handelspatroon. In d it ve rband zijn de u itkomsten van een re 
cent door de OESO gepubl iceerde studie relevant ' . Deze studie berekende
dat in de periode 1973-1977 de toename in de handel in verwerkte pro
dukten van de OESO -landen met 10 van de belangrijkste zich ind ust ria lise
rende ontwikkel ingslanden leidde tot 200.000 à 500 .000 extra arbe idsplaat
sen in de OESO-landen. Reken ing houdend met indirecte werkgeleg enheids
effecten komt de OESO -studie tot in totaal 900.000 extra arbeidsplaatsen in
de genoemde per iode.

Zeker Ned erland, dat gezien zijn invoer- en uitvoerafhankelijkheid en in
het l icht van de internationale or iëntering va n de dienstensector alle belang
heeft bij een voortgaande libera lisat ie va n de w ereldhandel en waarvoor
protect ie da n ook geen te overwegen alternat ief is, zal zo krachtig mogelijk
stell ing moeten nemen tegen het streven van reg er ingen om d e nationale
bela ngen vei lig te stellen ten koste van de andere partn ers in het wereldhan 
delsverkeer en met name van de ontwikkelingslanden . Het zal zich in zijn al 
gemeenheid bl ijven inzetten voor het be reiken van een evenwichtige li bera
lisat ie va n het in te rna t ional e handels - en d ie nste nverkeer, op bas is van w e
derkerigheid voor zover het de ontwikkelde landen betreft .

Daar komt nog bij de ontwikkel ingspoliti eke overweg ing, dat een arbeids
verdeling die resulteert in een zo scheve verdeling van het wereldinkomen
als in onderstaande tabel aangegeven, n iet op langer e termijn een bijd rage
kan zijn tot het bereiken van rechtvaa rdiqe en stabiel e verho ud ingen. Bevor
dering hiervan is evenzeer een wezenl ijk bestanddeel van het Neder landse
bele id .

Tabel V . 1 : Mondiale verdeling van bevolking en ink o men , 1975

On twikke lcIe lan den m et een
mar k tecon omie
Soc ia l ist isch e landen I

On tw i k kel ingsianclen

A andeei i n d e
Were1dbevol k ong

20
32
48

10 0

Aandeel in he t
Were ldinkome n '

66
20
14

10 0

1 The im pact of the new ly in dustria li si ng coun
tr ies o n pr oduct io n and t rade in manuta ctures,
OECD 19 79 .

J Wail r onrier Ch ina.
! Up basis Bru 10 Bin n en lan ds Pr oclu k t.

Bron : U N CTA D Hand bo o k o f i n ter 
na tional TracIe and Devel o p rnent
Sta rist ics 1977 .
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Gesteld kan worden, dat het de afgelopen tijd duidelijk is geworden dat de
w ijzigingen in de structuur van de internationale arbeidsverdeling, met een
versnelde groei van industriële export u it een aantal ontwikkelingslanden in
veel gevallen niet alleen het resultaat is van succesvolle, autochtone indus
trialisatie-activiteiten van ontwikkelingslanden zelf, maar vaak het gevolg is
van een versnelde internationalisatie van de particuliere sector. Het zijn im
mers de particuliere ondernemingen die zich internationaliseren en uit korte
termijn overwegingen van rendement en winstoptimalisatie alsmede uit
continuïteitsoverwegingen op lange termijn hun produktieve activite iten
verplaatsen naar of uitbreiden in ontwikkelingslanden met het oog op
grondstoffenvoorzien ing, lage lonen, belastingfaciliteiten, nieuwe afzet
markten e.d. Uiteraard zijn aan dit proces ook voordelen voor de betrokken
ontwikkel ingslanden verbonden . De vraag rijst evenwel , of de ontwikke
lingslanden, en met name de allerarmste groepen van de bevolking , wel op
timaal kunnen profiteren van dit proces.

2. Huidige situatie van importen uit ontwikkelingslanden

In tegenstelling tot hetgeen veelal wordt gedacht vormen de importen uit
ontwikkelingslanden in hun totalite it gezien slechts een gering deel van de
totale Nederlandse invoer van industriële produkten . Vergeleken met han
delspartners als de VS, Japan, West-Duitsland, Engeland en Frankrijk, is het
aandeel van verwerkte produkten in de Nederlandse import, zoals in tabel
V-2 aangegeven, zeer gering.

Tabel V. 2: Aandeel uit ontwikkelingslanden afkomstige verwerkte produkten
in de import van rijke landen 1970-1976

1970 1976

Jap an
Vere n igde St a ten
Ve re ni gd Kon inkr ijk
Aust ralië
West -Du itsland
Ita lië
Frankrijk
Zweden
Nede rlan d

Gemid de ld voor a lle ri jke lan den

Bron : UNCTAD/ST/MD/la.

7.0
10,7
8,2
4 ,2
4,7
3,9
4,3
2,8
2,1

5 ,1

18,0
16,7

8 ,5
8 ,0
7,5
5 ,5
4,3
4,1
3,9

7,5

Wel is het zo, dat het stijgingstempo van de invoerpenetratie uit ontwikke
lingslanden in Nederland relatief hoog is, zoals blijkt uit onderstaande tabel ,
d ie ontleend is aan een studie van het Nederlands Econom isch Instituut
(NEl ) en is weergegeven i n het NAR-advies «Handelsbelei d en Ontwikke
lingslanden ».

Tabel V. 3: Groei invoer van fabrikaten uit o ntw ikkelingslanden in geselecteerde
ind ust r iela nden, 1967-1975

Gro ei va n het invoeraandee l (%)

1967-1975

Ver e n igde St at en
Can ada
Japa n
Fran kr ijk
West -Duit sland
Veren igd Ko ni n krijk
Nede rland

OESO Indust r ielanden to taa l

Bron : UN Tr ade S tat is t ics.

5 ,8
9,3
3,8
6,0
4,1
0,6

(9, 0)

6,0
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Bl ijkt de inv loed van im po rten van industrië le produkten tot aa l gezien rela
t ief gering te zijn, op bedrij fstak- en ondernemingsn iv eau is de situ at ie an 
ders als gevolg van d e relatief geringe spreiding over het geh eel van g oed e
rencat egorieën. U it het lopende NEl -onderzoek komt du ideli jk naa r voren dat
de situat ie voor de Nederlandse producent en zich m et name ongunstig heeft
ontwikkeld in de sectoren kleding industri e, opt ische industri e en leder - en
schoenenindustrie. Hoewel nog niet erg omvangrijk, l iggen omvang en
groei van de marktpenetratie vanu it de ontwikkel ingslanden in dez e secto
ren beduidend boven het gem iddelde. Bovend ien is de jaarlijkse groei van
de marktpenetratie in deze sectoren zeer hoog . De sectoren textiel- en hout
en m eubelindustrie vertone - , w elisw aar in mindere mate, een soortgel ijk
beeld .

Naast het wegva llen van een gedeelte van de binnenlandse markt zijn de
vooru itzichten voor compensatie in de vorm van vergrot ing van ex port m o
gelijkheden voor genoemde sectoren bedu idend slechter geworden.

Aan het aspect van de exportmogel ijkheden is ten onrechte veel m ind er
aandacht besteed dan aan het aspect van de marktpenet rat ie.

In de periode 1970-1974 werd voor de daling van de Nederlandse werkge
leqenheid als gevolg van toegenomen importen uit ontwikk elingslanden op
macro-schaal voldoende compensatie gevonden in een vergroting van de
export.

Na deze periode is dit steeds geringer geworden. Bij een achterwege blij
ven van een duidelijk herstel van de conjunctuur, met matige vooru itz ichten
voor herstel van de economische groei, moet er rekening mee worden ge
houden dat deze ontwikkeling zich verder zal doorzetten. De invloed van het
industrial isat ieproces in de ontwikkelingslanden zal op deze ontwikkeling
groter zijn naarmate dit proces verder door gaat. Op zich vormt dit een drin 
gende, additionele reden tot stimulering van een dynamisch proces van her
structurering . Een langs deze weg te bereiken economische groei in de i n
dustriële landen draagt ertoe bij de koopkracht in de ontwikkel ingslanden te
vergroten, die op haar beurt weer kan bijdragen tot vergroting van de afzet
mogelijkheden van de industriële landen. Het is dan ook te verwachten dat
het ontwikkelingsfacet in het herstructureringsproces in de komende jaren
aan belang zal winnen. Steeds vaker zullen ontwikkelingslanden in staat blij 
ken om produkties - en ook de minder eenvoudige - voor de markten in het
Westen en in andere ontwikkelingslanden met voordeel op zich te nemen .
Het is dan overigens wel noodzakelijk dat naarmate ontwikkel ingslanden
met een toenemend aantal produkten op de wereldmarkt kunnen concurre
ren , deze landen geleidelijk worden geïntegreerd in het bestaande handels
systeem en handelspolitieke verplicht ingen aanvaarden '.

De totale gevolgen van de marktpenetratie door ontwikkelde en ontwikke
lingslanden, van onvoldoende compenserende uitvoer en het toepassen van
kapitaalintensievere produktietechn ieken op het arbeidsvolume in de tex
tiel-, kleding- en leder- en schoenenindustrie kunnen dramatisch worden ge 
noemd. De inschrompel ing van deze drie sectoren , gemeten naar arbeidsvo
lume bl ijkt u it tabel VA.

Ta bel V. 4 : Ontwikkeling Arbeidsvolume I in een drietal sectoren (196 0 - 19 77 )
(tussen haakjes het percentage t .O.V. het totaal in indust ri e + delfstofwinning)

I zie ook ho ofdstuk 111.

Tex t iel indu st r ie
K led ingindustr ie
Leder - en Sch oen en indu st r ie

I Wer kne mers in 1000 m an jaar .
Bron : CBS.

1966

105 (8,1)
84 (6 ,5 )
36 (2 ,8 )

19 65

94(6,8 )
9 1 (6 ,6 )
32( 2 ,5)

1970

79(6,4)
62 (5 ,1)
14 (1 ,1 )

1977

44(4,3 )
26 (2 ,5 )

8 (0 ,8)
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In de laatste ja re n heeft in Ned erland voo ral d e sch eepsbouwsect o r ste rk
geled en onder de ged aalde mond iale v raag en de gevo lg en van de op bouw
va n een relat ief goedkoop pro ducere nde sch eepsbouwsecto r in een aanta l
meer geavanceerd e ontwikkelingslanden.

U it het voorgaande blijkt , dat globaal gesproken , het concu rr ent ieverl ies
te n opz ic hte van ontwikkel ingslanden momenteel het ste rkst is in rel at ief ar
be ids intensieve sectoren met gering geschoold personeel en sectoren w aar
in rel atief veel laaggescho o lde vrouwen werkzaam zijn . Bovendien is de
spreid ing va n de effecten zodan ig dat deze zich vooral in bepaalde regio 's
doen voelen .

Een van de co nc lusies van he t eer de r genoemde NEl-project kan d ie nen
om de gevolgen van de concurrentie door ontwikkel ingslanden in het ju iste
perspectief te p laatsen. Volgens het N EI trad in de periode 1970- 1974 ten ge
volge van de afgenomen concurrentiek racht een netto werkgelegenheids
ve rli es in de Nederlandse indust ri e op van ongeveer 15500 manjaren. Dit is
1,4% van de totale w erkg eleg en heid in de Nederlandse indust rie in 1973.
Ongeveer tweederde deel hiervan - ± 10000 man jaren - was het gevolg van
een verminderd concurrent ievermogen ten opzichte van de o ntwikkelings
land en. Aangez ie n bij het bepa len van de gevolgen van veranderingen in de
co ncurrent iekracht de no rma le - de gemiddelde st ijg ing van de wereldhan
de l - toen em ing van de handel bu iten beschouwing is gelaten representeren
de genoemde cijfers overigens niet de werkel ijk gereal iseerde werkgelegen 
heidseffecten. Volgens het NEl vertonen de gereal iseerde d ir ecte werkgele
genheidseffecten va n de Ne derla ndse handel in in du striël e produk ten m et
ontwikkelingslanden in de periode 1970-1974 een posit ief sa ldo van o ng e
ve er 21 500 manjaren.

3. Ervaringen met het huidige herstructureringsprogramma met ontwikke
lingsdimensie

De Regering heeft in 1974 de «Nota inzake de herstructurering van de Ne 
derlandse economie en de ontwikkel inqssamenwerkinq » uitgebracht, om te 
ge li jk met het dienen van he t belang van de Neder landse econom ie een bij
drage te leveren aan de ontplooiing van de economie der ontwikkelingslan
den.

Daarbij d iende als uitgangspu nt , da t de herstructurer ingsprocessen niet
alleen begeleid moeten worden, maa r dat ook een prospectief , ant iciper end
be le id gevoerd moet worden . Begeleid ing is belangrijk om eventue le ne g a
tieve effecten die kunnen ui t gaan van een herstructurer ing tegen te gaan, te
compenseren , of door substitut ie -investeringen op te vangen . Bij een p ros
pectief en ant ic iperend beleid gaat he t er om een ve rwachte he rst ruc tu re r ing
t ijd ig te onderkennen, haar n iet tegen te houden doch er m et bege leidende
maatregelen op vooruit te lopen om de herstructurering geleidelijk - met
een m in imum aan negatieve effecten - te laten verlopen .

In de afgelopen jaren waren voor herstructureringsact iv iteiten m et een
ont wikkeli ngsdi m ensie m eer m iddelen bes chikbaar da n er ve rp licht ingen
zijn aangegaan. Dee ls va lt d it toe te schrijven aan het rel atief geringe aanta l
subsid ie-aanvragen van de zijde van het bedrijfsleven, de els aan de zo
nauwgezet mogel ijke hantering van de toewijz ingscriteria .

Per u lt imo 1978 bedroeg het totaal va n de ond er het hu id ig e programma
aangega ne verp licht ingen ruim 60 m iljoen gulden. Het overg rote de el daar
van, te w eten 43 m iljoen gu ld en , had betrekking op de textiel -, confectie-, t r i
cotage- en sp innerijsector. De ove rige uitkeringen hadden betrekking op de
houtverwerkende indust rie (14 m iljoen gulden) en de vezelverwerkende, ca
caoverwerkende en telecommunicatieindust rie (samen 3 m i ljoen gu lden).

De ervari ngen met het hu id ig e he rstructureringsprogramma ku n ne n van
uit ontwikkel ingsoptiek als volgt worden samengevat:

- de gedachte dat een prospectief en antic iperend herstructurer ingspro
g ram ma zou kunnen worden u itg evoerd, b lijk t grotend ee ls ill uso ir te zij n ;

- het programma heeft bovendien techn isch m inder goed gefu nctio 
neerd , m ede omdat voor een goed inzicht in de ontwikk elingsd imensie van
de betrokken projecten de sp ecial istische sectorkenn is veel al on tb rak ;
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- herstructureringsbesl issingen worden autonoo m door de ondernemer s
genomen op basis van ondernemingsst rat egisch e argumenten ; dez e zijn
slechts marg in aal en ind irect be ïnvloedba ar door overheidsbeleid;

- b i j de uitvoering van het programma is het bijzond er moeilijk gebleken
een d irecte band met de posit ieverbetering van de armste bevolkingsgroe
pen- en landen te leggen, waardoor het programma in de huidige vorm niet
volledig aansluit bij de doelstellingen van het Nederlandse ontwikkelingssa
menwerkingsbeleid.

4. Alternatieve mogelijkheden voor het beleid

Vanuit het ontwikkelingsbeleid kan ook op andere wijze dan een subsidie
beleid een bijdrage worden geleverd aan de oplossing van de problemen in
ontwikkelingslanden en in eigen land. Deze mogelijkheden zijn :

- bevordering van industrial isat ie in ontwikkelingslanden ;
- bevordering van de herstructurering van de Nederlandse economie

daar waar werkelijke obstakels bestaan voor de ontplooiing van ontwikke
lingslanden;

- verbeteren van de beeldvorming door stimulering van onderzoek en
verbetering van de voorl ichting.

Op de rol die een zo groot mogelijke liberal isatie van de invoer uit ontwik
kelingslanden in d it verband kan spelen is nader ingegaan in Hoofdstuk 111
van deze nota.

De praktijk heeft duidelijk aangetoond dat het voor een kleine economi
sche entite it, zoals Nederland, een moeizame taak is geheel zelfstandig
een adequaat herstructureringsbeleid , laat staan een prospectief en ant ici 
perend beleid en een daaraan ten grondslag liggend industriebeleid te voe
ren . Waar daartoe mogelijkheden voorhanden zijn, zal Nederland zich daar
om sterk blijven maken voor een industrie-beleid en industrieel herstructu 
reringsbeleid op communautair niveau en - well icht gezien het omvangrijke
geografische gebied nog beter - op OESO-niveau . Dit geldt te meer daar wij
thans pas aan de vooravond staan van een proces van snelle en zeer ing ri j
pende technologische vernieuwingen . Wel moet worden bedacht dat dit een
proces van lange adem zal zijn , terwijl er vooralsnog geen zicht is op een
communautair of OESO-beleid ter zake, gegeven de vaak strijdige nationale
belangen. Vooralsnog zal daarom in Nederland het accent moeten liggen op
een nationaal herstructureringsbeleid. Dit nationale bele id dient zo goed
mogelijk rekening te houden met de voorwaarden, die door het EG-Ver
drag of de uitwerking ervan worden gesteld . Die houden in , dat de op natio
naal niveau te hanteren instrumenten de werking van de gemeenschappe
lijke markt niet mogen verstoren.

Op mondiaal niveau zijn sedert de Tweede Algemene UNIDO-Vergader ing
in Lima in 1975 wel bescheiden stappen gezet gericht op het bevorderen van
betere internationale arbeidsverdel ing. Daartoe is in 1977 een begin ge
maakt met een systeem van consultaties gericht op een bedrijfstakgewijs
onderzoek naar de mogelijkheden van verplaats ing van produktiecapacite it
in het perspectief van de doelstell ing om in het jaar 2000 het aandeel van de
ontwikkelingslanden in de indust rië le wereldproduktie te vergroten tot min
stens 25% (in 1975 : 7%). Deze consultaties hebben tot nu toe betrekking ge 
had op de kunstmest-, ijzer- en staal-, leer- en leerwaren-, plantaardige oliën
en vetten-, en petrochemische industrie. De concrete resultaten van deze
consultaties, waaraan ook vertegenwoordigers van het bedrijfsleven (w erk
nemers- en werkgeversorganisaties) deelnemen, betreffen tot nog toe
hoofdzakel ijk de verzamel ing en uitwisseling van gegevens met het doel tot
een mondiale inventarisatie te komen op basis waarvan de betrokken partij
en hun herstructureringsbesl issingen kunnen nemen. Bovendien bieden de
consultaties de mogelijkheid om de contacten van het UNIDO-secretariaat
met het bedrijfsleven, de ontwikkelingslanden en ontwikkelde landen mede
te plaatsen in het licht van de tenuitvoerlegging van de Lima Declarat ie . Ver-
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wacht mag worden dat op de komende Derde Alg em en e Conferent ie van de
UNIDO, di e in 1980 in New Delh i wordt gehouden , aan de verder invu lling
van dit systeem van consultat ies ruime aandacht zal worden geschonken.
De Reg er ing is voornemens m et vertegenwoordig er s van het bedrijfsl ev en
haar akt ieve bel eid op dit punt voort te zetten.

5. Uitgangspunten voor een voortgezet programma «Herst ructurering en
Industrialisatie»

De vernieuwde opzet van het herstructureringsprogramma beoogt een
bijdrag e te leveren aan een positieve heroriëntatie van de Ned erlandse eco
nomie in relatie tot het versnelde proces van economische verz elfstandiging
van de ontwikkelingslanden en de werkgelegenheidsproblematiek in Neder
land .

Ov er een nadere detai llering van het programma zal de Kam er in ee n lat er
sta d iu m worden ingelicht. Globaal kan voorlopig het volgende worden ge
zegd. Het programma zal bestaan uit een binn enl andse compon ent waaraan
een buitenlandse component zal worden toegevoegd .

De binnenlandse component van dit programma voo r zover deze ten laste
komt van de begroting van Ontwikkelingssamenwerk ing, zal in het licht van
de opge dane ervaringen geleid elijk word en aang epast.

De koppel ing tussen be ide componenten houdt in dat en erzijds bij her 
structureringsactiviteiten in Nederland wordt inge speeld op de duu rzam e
rol van de ontwikk elingslanden in een sector, terwijl anderzijds de bedrijven
uit die sector in staat zullen worden g est eld in een vroeg st ad ium act iv itei te n
in ontwikkelingslanden te ontploo ien . Bij het in het kade r van het her st ructu 
rer ingsprogramrna bevorderen van activiteiten in ontwikkel ingsl and en zal
ove rige ns een red elijke zekerh eid moet en best aan dat de w erkg el egenheid in
Ned erl and niet wordt aangetast.

Het strev en is erop gericht voor de betreffende sectoren een ex t ra instru
m ent te bieden waaraan uiteraard een aantal voorwaar den van ontwikk e
lingspolit ieke aard verbonden zullen zijn .

a. Nederlandse component

Conform de twee regeringsnota 's van 1974 en 1975 zal het programma
vooralsnog een Nederlandse component blijven beh oud en . Deze zal echter
zodanig word en herzien dat een betere afstemming wordt verkregen tussen
ontwikkel ingspol itieke en sectorstructuurpolitieke maatregelen van de over 
heid . De binnenlandse component zal zijn gericht op het st imuleren van de
positieve aanpassing in Nederland aan de zich w ijzigende produktiestruc
tuur in de wereld, o.m. door het verkle inen van de econom ische en sociale
gevolgen die dat aanpassingsproces met zich meebrengt .

Gezien het nog beperkte macro-economische belang van de import vanuit
ontwikkelingslanden zal de omvang van het bedrag , da t ten laste van het
ontwikkelingsplafond voor het aanpassingsproces wordt aangewend be
perkt blijven in verhouding tot de totale voor herstructurering beschikbare
bedragen. Daarom zullen slechts een beperkte hoeveelheid bèdrijven uit een
aantal sectoren voor de bested ing van bedrag in aanm erki ng kunnen ko
men. In het bijzonder kunnen branchegewijs studies uit het programma wor
den gesubsidieerd in sectoren waarvan vaststaat of vermoed wordt dat een
duurzame marktpenetratie door ontwikkelingslanden te verwachten is .

Deze studies zullen erop gericht zijn in de betrokken sector tot concret e ac
tieplannen te komen waarmee het beoogde beleid gestalte kan worden ge
geven.

b. Buitenlandse component

Aan het programma wordt een buitenlandse compon ent toegevoegd, di e
erop is gericht een bijdrage te leveren aan de economische ontwikkel ing van
de ontwikkel ingslanden . Nederlandse ondernemingen in sectoren w aar in
een duurzame toeneming van het marktaandeel van ontwikkelingsla nden is
te voorzien kunnen voor subsidiëring in aanmerking kom en voor de vo lgende

elementen van een investerinqeprcject in ontwikkeling51é1nden '
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1. zg. «pre- investrnent-costs», waaronder b ij voorbeeld de kosten van een
«pre-Ieasibi titv» of «feaslb i li tv -studv »:

2. de kosten verbonden aan noodzakelijke infrastructurele werken voor
het project; .

3. aan loopverliezen gedurende een redeli jke termijn ;
4. kosten verbonden aan training , begeleiding en opleid ing van lokaa l

pe rsoneel, zowel ter plaatse als in Nederland ;
5. well icht zal een deel van de subsid ie kunnen worden aangewend als

een doelbijdrage voor de participatie van de lokale overheid c.q. een daar
door aangewezen orgaan .

Gezien de daarvoor benodigde ervaring en expertise zal de Nederlandse
Financieringsmaatschappij voor Ontwikkel ingslanden N.V . (FMO) bij de u it 
voering van het programma in ontwikkel ingslanden worden betrokken. Over
de criter ia van deze nieuwe component van het programma kan reeds het
volgende worden opgemerkt :

a. de betrokken projecten dienen enerzijds te passen in het lokale ontwik
kelingsbeleid en anderzijds tevens in een beleid gericht op het weer gezond
maken van de Nederlandse economie, waarbij verbetering van de kwaliteit
van de in Nederland uit te voeren act iviteiten een centrale plaats in neem t ;

b. gegeven het beleid vanu it ontwikkel ingsoptiek gericht op st imulering
van lokaal ondernemerschap, dienen subsid iabele projecten waar mogelijk
een substantiële lokale participatie, hetzij particu lier, hetzij door de overheid ,
te kennen .

Het programma zoals hierboven geschetst, biedt mede de mogel ijkheid
om bepaalde Nederlandse part icul iere directe investeringen in ontwikke
lingslanden een du idel ijker ontwikkelingskarakter te geven, hetgeen een po 
sit ief effect kan hebben op het lokale ontwik kelingsprogramma.

De verwachting lijkt gewettigd dat het nieuwe herstructurerings- en in du
str ia l isatieprogramma meer nog dan het huidige zal b ijdragen aan een zo
wel voor de ontwikkelingslanden als voor Nederland positieve aanpassing
aan de hu id ige dynamische ontwikkeling in de internationale arbeidsverde 
ling.
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VI. FINANCIËLE RElATIES MET ONTWIKKELINGSLANDEN

VLA. Kapitaalverkeer met ontwikkelingslanden

1. Inleiding

Dit hoofdstuk houdt zich bezig m et de vra ag ho e de st room van m iddel 
la ng en lang kap itaal naar ontwikkelingsla nd en gestimuleerd kan worden .

Dit ond erwerp heeft grote belangstell ing nu, ondanks een sterk gestegen
kapitaa lbehoefte in de Derde W ereld , op mondiaa l ni ve au voorlop ig geen
sterke vergroting van offic ië le ontwikkel ingshulp is te verwachten . Een twee
de reden zijn de omvangr i jke activitei ten d ie het Weste rse particu lie re bank
w ezen heeft ontploo id op het geb ied van de externe f inanciering van o ntwik 
kelingsla nden.

Het kap itaalverkeer naa r ontwikkel ingsla nd en omvat zowel korte als lange
kredieten. Korte termijn f inanciering leidt tot schulden m et een looptijd van
één jaar of m inder. Dit zijn voornamelijk handelskredi et en di e zichzelf auto
matisch aflossen op het moment dat de importeur in het ontwikkelingsland
de geïmporteerde goederen doorverkoopt. Om die rede n zijn de korte kr e
dieten wezenlijk anders dan langere term ijn kred ieten en worden de ko rt e
kred ieten hier verder bu iten beschouwing gelaten. IMF betal ingsbalans
steun wordt in deel B van dit hoofdstuk aan de ord e geste ld .

De lange re term ij n kapitaa lstroom naar ontwikk elingsla nd en va lt u iteen in
v i jf categorieën.

Ten eerste is er de officiël e ontwi kkeli ngshul p (ODA ), voorzover deze niet
v ia mu lt i laterale ontwikkelingsbanken wordt g ekan al iseer-c!.

Een tweed e categor ie zijn de kredi eten d ie multil at er al e ontwikkel ingsban 
ken en -fondsen verstrekken, zoals de Wereldbank en IDA. Deze instel l in gen
worden ten dele u it officiël e ontwikkelingshulp ge f ina nc ie rd en ten d el e door
obl igatie-em issies op de kapi taalmarkt.

Te n derd e verstrekken de part icul iere banken leningen aan ontwikk el ings
landen.

De v ierde categorie betreft handelskred iet en m et een loo ptij d van m eer
d an één ja ar .

Tot slot zij n er de investeringen van part icu liere bed rijven in ontwikke
lingslanden. Deze laatste categorie vormt het onderwerp van Hoofdstuk VII.

Ho e belangrijk en doorslaggevend de extern e kap itaa lv erschaffing voor
de ontwikkelingslanden ook moge zijn , het neemt niet w eg dat de bela ngrijk
ste financ ieringsbron voor investeringen in ontwikkel ingslanden toch de ei
gen binnenlandse besparingen blijven . Voor de groep ontwikkelingslanden
in totaal is het aandeel van de eigen bespar ingen in de investeringen 83%.
Uitzonderingen vormen de armste ontwlkketinq slanden in Afr ika waar
slechts 45% van de invester ingen door binnen landse besp ar ingen wordt ge 
f inancierd . Deze cijfers zijn ont leend aan het Wor ld Deve lopment Repo rt
1978 van de Were ldbank en betreffen het jaar 1975.

2. Recente ontwikkelingen en prognose

De ontwikkel ing van het totale hulpvolume sinds 1960 van de donors d ie
lid zijn van het Development Assistance Committee (DAC) van de OESO is
weergegegeven in tabel V1.1 . Als percentage van het Bruto Nationaal Product
loopt het hulpvolume sinds 1960 sterk terug . Een dieptepunt lijkt te zi jn be 
reikt in 1977 met een hulpomvang van 0,31 % van het gezamenlijk Bruto Na 
t ionaal Product van de DAC -donors. Met dit percentage ligt de hulpprestatie
van deze donors nog ver onder de he lft van de in de Strat eg ie voor het hu id i
ge Ontwikkel ingsdecennium opgenomen doelstell ing van 0,7 % . Tabel VI. 1
geeft tevens de project ies voor het hulpvolume van de DAC-donors voor de
jaren 1980 en 1985. Deze projecties zijn afkomstig van de Wereldbank en on 
dermeer gebaseerd op beleidsuitsp raken van de versch ill ende donors. U it
deze projecties wordt duidel ijk dat het u itermate onwaarschijn lijk is dat de
0,7 % doelstell ing op korte termijn zal worden gehaald .
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Tabel VI. 1: Hulpomvang van de gezam enlijke DAC·donors 1960-1985

19 60
19 70
197 5
1976
1977
197 8
19 79
1980
1985

ODA
in lop end e prij zen
US s ml d .

4 ,6
6,8

13,6
13 ,7
14 ,7
18 ,0
20 ,3
23 ,0
4 1,8

O DA
in con stante
prij zen van 1977

12,2
14,4
15,2
14, 8
14 ,7
15,8
16 ,5
17,5
22 ,6

ODA
als % van
het BNP

0,52
0 ,34
0 ,36
0,33
0 ,31
0, 33
0 ,3 3
0, 33
0 ,35

t

Br on : Ad ress to th e Board of Governors
b y Robert S. McN ama ra, Presiden t, World
Bank, Sep tem ber , 197 8 .

Een opvall ende recente ontwikk el ing is het st erk vergrote aandee l van de
OPEC-landen in de totale hulpverlen ing . In 1970 was het aandeel van de
OPEC-land en in de totale hulpverlening nog nauwel ijks 4% , in 1977 w as di t
aandee l reeds gestegen tot 27 % . Ta bel VI.2 geeft de ontwikkeling w eer van
de aand elen van respecti evel i jk de DAC -donors, de OPEC-landen en de
soci al ist isch e landen in de totale middelenoverdracht aan ontwikkel ingsl an
den .

Tabel VI. 2: A andeel verschillende donorgroepen in de totale middelenoverd racht
aan ontwi kkelingsland en 1970-1977

197 0 1974 19 77
- - -- - --- _ ._--- -- - - _ .

in mi l - % in mil- % in mi l- 0 ,
. 0

jar den S jarde n S jar den S

1. Zuivere hulp (ODA) 7,9 100 15,9 100 21 ,1 100

DA C 6,8 86 ,1 11 ,3 71,1 14,7 6 7,7
OPEC 0,3 3 ,8 3,5 22 ,0 5 ,7 27,0
Soci ali sti sche 0,8 10, 1 1,1 6 ,4 0.7 3, 3
landen

2. Over ige m idd elenover·
dr achten incl. particulier
kap ita al 9,2 100 18,4 100 46 ,5 100

DA C 8,9 96,7 15 ,9 86,4 44 ,7 96,1
OP EC 0,2 2,2 2 ,4 13,1 1,8 3,9
Soci al ist ische 0, 1 1,1 0, 1 O,S -
landen

Bron : OAe /OESO.

Well icht de meest opvallende ontwikkel ing in de laatste ti en jaa r op he t
gebied van het kapitaalverkeer is de sterk uitgebreide rol van het part icul ier e
bankwezen . Deze rolvergrot ing trad du idelijk naar voren in de periode na
1973 toen het bankwezen op flex ibele wijze de kap itaal-surplussen w ist te
activeren d ie ontstonden door de oliepr ijsverhoging en d e recessie . Deze re
acti e van het bankwezen werd mogel ijk gemaakt door de ervaringen di e de
banken in de voorgaande jaren hadden opgedaan m et het verstrekken van
Eurovaluta-Ieningen aan ontwikkel ingslanden.
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Tabel VI. 3 : Het aandeel van de particuliere crediteuren in de totale schuldenlast
van ontwikk elingslanden (in % )
- _ ._-- - - -- - - ----- -_._- - - - ------- ----
1967
1970
19 73
1976

33, 3
37 .7
4 5 .4
52,1

Br on : I BR D . Prospee ts lor developing

co u n tr u-s 19 75 ·-198 5 (Novem ber 1977).

Over ig en s is het ook hier essent ieel om een onderscheid te maken tussen
groep en van o ntw ikkel ings landen . Zo bl ijkt uit tabel VIA dat de middenin
kom en sgroep o ntwi kkel ingslanden relat ief veel sterker afhankelijk is van
particuliere leningen .

Tabel VI. 4 : Aandeel van part icul ier e crediteuren in de totale schuld van
verschillende catego rieën ontwikk elingslanden

1967
1976

f\rrn , tû la nde n

8°'. 0

11%

Midden ·in kornen sqroep

49 %
62 %

Bro n : IBRD. Prospeets l or devalo p in q
co u n tries 1975- 1985 (November 1977).

Bo v end ien zijn b innen iede re inko me nsg roep de le n ingsacti vi teiten st erk
g eco ncen treerd o p slechts enkele la nden. Ind ia, Paki st an en Zaïr e zijn de
voo rnaa m ste kap itaallen ers in de arm ste inkomensg roep. Daarvan is Zaïre
het enige land dat vo ornamelijk van particuli er e banken heeft gel eend . Ar
genti ni ë, Brazi l ië, Ch i li , Korea , Mexico, Peru , d e Fil ippijnen, Turk ij e en Egyp
te zijn de voornaamste len ers in de m idden -inkomensgroep . Van de o l ie -ex 
porteren de la nde n zij n A lg er ije, Ind on es ië , Iran en Ven ezuela de bela ngri jk 
ste len ers v an pa rt iculie r ka p itaal. Dez e 161anden namen in 1976 te zamen
b ijn a 80 % van alle schul den aa n particulier e kr editeuren van de o ntw ikke
l inostanden v n n r hlJn rp kp n ino _

Het totaal van u itstaande particulier e schuld en van ontwikkel ingslanden is
to eg enomen van $ 17 m il jard in 1970 tot ru im $ 143 m iljard in 1977. Het is
d ui de l ij k dat hierdoor een sc hul de npro b leem met reële risico 's is ontstaan .
De W ereldbank is hierover echte r gematigd opt imistisch. Zij acht de schul 
densituatie nog hanteerbaar mits de ontwikkel ingslanden blijven toezien op
een adequaat schu ldenbele id . De Wereldbank is voorts van oordeel dat een
taxati e van het ris ico niet gebaseerd di ent te zijn op globale studies van het
schuldenprobleem, maar op een grond ige analyse van afzonderl ijke landen .
Daarbij d ient b ijzondere aandacht te worden besteed aan de schuldenpro
bl emen van de armste ontwikkelingslanden . Als resultaat van de Ministerië
le Zitt ing van de UNCTAD-raad in het voorjaar van 1978 zijn voor deze groep
landen concrete resultaten geboekt, in de vorm van een schuldverlichtings
operatie (ret ro -acti v e terms adjustment) .

De Wereldbank heeft een prognose gemaakt van de behoefte aan middel
lang en lang krediet van ontwikkelingslanden en de voorziening daarin voor
de periode tot 1985. Hierbij gaat de Wereldbank uit van een versnelling
van de econom ische groei in de armste ontwikkelingslanden en enige terug
gang in de groei voor de ontwikkel ingslanden in de midden-inkomenscate
gorie. Tevens veronder st elt de Wereldbank een herstel van de groei in de
geïndust r ial iseerde landen .
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Tabel V I. 5: Externe fi na ncieri ngs be hoefte en kapitaa ltoevoer van ontwikkeli ngs
landen, 1970-1985 in lo pend e prijzen (in mi ljarden U S SI

1970 1975 198 5

1. I rnpor t sur pl us 8 44 10 3
2. R en te en a fl oss ing mi ddel lang
en lang krediet 9 24 145
3. Val ua t areserve m u ta tie s 1 5 28

T o ta le f i nanc ieri ngsvo o r zien ingen 17 63 2 76

1. Middell ang e en lange
k red ie ten (bru to ) 15 49 20 8
2. D irec te Investeri ng en 3 2 30
3. Overi ge po st en 1 12 38

T o ta le f inancie r ingsvoorz ien ingen 17 63 27 6
- - - - -
Br o n : IR RD , Wor lrl Develo p m en t R eport
(Augustus 19 78).

U it Tabel VI.5 vo lgt dat d e externe financ ieringsb ehoeften van de ontwik 
kelingslanden sterk zull en toen emen . Volgens deze raming zal meer dan de
helft van de additionel e financ ie ringsbe hoefte tussen 1975 en 1985 nodig
zijn voo r rente- en aflossingsverplichtingen op de externe schuld , M ede van
w ege deze af lossingsverplichtingen is de geprojecteerde groei van de netto
beschikbaa rhe id van nieuwe leningen in de periode 1975-1 985 voor iedere
ca tego rie kap it aal kl ein er dan wat in de periode 1970-1975 werd bereikt. De
ze geproject eerd e groei is i n Tabel VI.6 aangegeven.

Tab el VI. 6 : Gemiddelde r eël e, jaarl i jkse gr oe i van de netto-overdrachten van
middellang en lang kapitaal aan ontw ikkelingslanden

Jaar l i j kse reël e gr oe i (%)

19 70-1975 1975 - 198 5

1. Gi f ten (hu lp )
2 . A n der e zach t e hu lp
3. L eningen tegen m ar k trente

a. m ul t lla te rale o n twi k keli nqsban ke n
b. ex po r t k re d ie ten doo r de o verhei d -
c . k r ed iete n door particu l iere ban ken

Bron : I BR D , Wor ld Development R epor t

(Au gustus 1978 l.

11,5
13 ,9
20 ,0
23, 5

5, 1
23 ,0

4 ,7
3 ,9
4 ,8
7,6
5 ,0
4 ,8

, De W ereldbank zelf is w at di t betr eft niet op
t im ist isch . Ti jdens de jaa rver ga de rin g van de
W ereldbank in septem ber 1978 is door de Bank
een prog nose gepubl iceerd w aar in het voor
1985 hulpvo lum e van de OESO/DAe -landen
niet m eer dan 0,35% van het BNP bed raag t.
(Zie Tabel VI.1l
> Op di t pun t wo rd t nad er inq eqa an in Hoo fd 
stuk VII.

Het hangt voo rn am el ijk van drie kritische veron derstel l ingen af in hoev er
re de prognoses die in de Tabellen VI.5 en VI.6 zijn vervat, haa lb aar zal bl ij 
ken

- well icht van het grootste belang is de groei van de leningen van de par
ticuliere banken ;

- daarnaast is het zeer belang r ij k of een toename va n de om vang van de
hulpstromen van de OESO-landen van gemiddeld 0.31 percent van het BNP
in 1977 tot 0,39 percent in 1985 gerealiseerd zal worden ' .

- een aanzienl ijke toename van de directe buitenlandse investerin gen in
ontwikkef inqslanden".

3. Wensel ijk heid van het stim ule ren van het kapitaalverkeer naa r ontwikke
lingslanden

Er zijn zowel voor ontwikkelde als ontwikkeling sl and en voordelen verbon
de n aan het st imuleren van het kapitaalverkeer naar ontwikkelingslanden .
Het belangrijkste oogmerk waarmee ontwikkelingslanden een vraag naar
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externe financiering uitoefenen is de bevordering van econo m ische gro ei. In
het algemeen gesproken maakt externe financiering het mogelijk om een
grote r pakket van goederen en diensten te im porteren dan over eenkomt m et
de exportopbrengsten . Zo maken de financieringsmidd elen het mogelijk om
het verschil tussen geplande investeringen en verwachte besparingen aan te
vullen . Daarnaast kan een land externe financiering benutten om de schade
lijke gevolgen van onvoorziene betalingsbalanstekorten voor de economi
sche groei op te vangen . Deze tekorten kunnen zowel uit tegenvallende ex
portopbrengsten als importkosten voortvloeien . Bovendien is het mogelijk
dat de schuldenlast van de in het verleden aangegane verplichtingen een
onevenredig zware last legt op de exportinkomsten en daarmee op de beta
lingsbalan s. Normaal gesproken dient een produktieve len ing voldoende ba
ten te çJener er en voor de aflossing . Dit zal echter niet het geval zijn indien
een slecht schuldenbeleid is gevoerd en bijvoorbeeld de looptijd van de le 
ningen korter is dan de periode die is vereist alvorens een investering vrucht
begint af te werpen .

In de f inancieri ng sbehoefte van ontwikkelingslanden moet zowel door
overhei ds- als part icul iere middelen afkomstig uit ontwikkelde landen wo r
den voorzien . Om de aanslu it ing van behoeften en beschikbare middel en op
ee n ontwikk el ingsr elevante wijze tot stand te br engen di ent rekening te wor
d en geh oude n m et de specifieke kenmerken en de voor- en nadelen van de
ov erdracht van resp ect iev elijk overheidsmiddelen en particuli er kapitaal.

Bij het uitvoeren van sp ecia al op de armste groep en g er ichte p ro je cte n in
de armere ontwikk elingslanden heeft exte rne finan ciering op zachte voo r
w aard en spec iale voo rdele n. In d e praktijk bl ijkt f in anc ier ing met zachte ex
te rne m iddelen het opzetten van basi sb ehoeften -proj ecten , d ie een zeer lan
ge per iode pleg en nod ig te hebben alvo rens vru cht af te werpen en d ie n iet
op direct e w ijze harde valuta genereren , te vergemakkelijken .

Geg ev en de tekortsch ietende overheidshu lp zal de overdracht van particu
lier kapitaal een belang rij ke rol moeten spelen i n het voorz ien i n de fi nanc ie
ri ngsbehoeften van ontwikkelingsl an den. Geg ev en de financiël e cond it ies
zal dez e overdracht zich vooral op de m inder arme ontwikkelingslanden rich
ten . Voor een goed e afstem m ing op de behoeften van ontwikk elingslanden
zijn zaken als een rede l ijke co nti nuïtei t in de besch ikbaarheid van particulier
kapitaal en een opt imale to egang tot kapitaalmarkten noodzakelijk. Part icu 
liere kap it aalverschaffer s en investeerders zullen zich primair , vanu it hun ei
gen ver antwoordelijkheid, richten op commercieel aantrekkelijke landen en
act ivi teite n. Deze voorkeur val t n iet alt i jd samen met de prioriteiten van het
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid, waardoor optimalisatie van de aan
wending van particul iere kapitaaloverdracht vanuit deze optiek om maatre
g elen vraagt die deze vorm van financier ing waar mogel ijk ombuigt en aan
past. Gegeven de eigen verantwoordelijkheden van de particuliere kapitaal 
verschaffers zullen deze maatregelen voora l moeten worden gezocht in de
ondersteunende en st imul erende faciliteiten die de overheid voor het kapi
t aalverkeer met de ontwikkel ingslanden hanteert. De flexibiliteit van het par
ti culiere kap itaalverkeer d ient daarbij evenwel zo min mogelijk aangetast te
worden .

De ov erdracht van kapitaalm iddel en levert ook voor de W esterse landen
voordel en op. Deze overdracht zal de ontwikkelingslanden in staat stellen tot
een directe verhoging van orders voor leverant ies van W est ers e goederen
en di ensten. Bovend ien kan kapitaaloverdracht door bevordering van exp lo
ratie , exploitat ie en verwerk ing in ontwikkelingslanden bijdragen tot een ze
kerstelling voor het Westen, maar ook voor de Derde Wereld zelf, van de
voorziening van strateg ische grondstoffen.

Het particuliere bankwezen vervult een belangrijke functi e bij het opnieuw
in omloop brengen van uit betalingsbalanssurplussen geaccumuleerde fi 
nanciële middelen, die and ers vermoedelijk ongebruikt zouden blijven . Het
g aat hi erbij niet alleen om «recycling » van de OPEC gelden . Ook een aantal
OESO-landen kent sinds jaren een betalingsbalansoverschot . .
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1 In eco no m ische termen : de m arqin ale in
vo erq uote van o ntw ikkel ingsla nde n is groter
dan de m arg inal e best ed ing squo te in de geïn .
du st r iaFseerd e lan de n .

De W esterse kapi ta alstromen lev er en een bi jd rage tot de eco no m ische
groe i van de ont w ikkeli ng slanden . Als gevo lg da arvan zal de koopkracht van
de ontwikkelingslanden to en em en, wat op zijn beurt ond er m eer zal leid en
tot een toename van het Westerse ex po rtvo lu me . Dit argument on t leent
kra cht aan de hoge importquote van de ontwikkel ingsland en , w aa rdo o r
koopkrachtstijg ingen in deze la nd en resulteren in een relat ief grote to ename
van de im port .

Het met de econo mische groei gepaard gaande industri al isat ieproces in
ontwikkelingslanden heeft ook consequenties voor de export van hun pro
dukten náár het Westen . Enerzijds zal dit le id en tot soms pijnlijke, doch tijde
lijke aanpassingsprocessen voor specifieke Westerse bedrijfstakken. Op dit
vraagstuk is in Hoofdstuk V nader ingegaan. Anderzijds levert de goedkope
re im port u it ontwikkelingslanden een bijdrage aan de bestrijding van het
structurele W esterse inflatieprobleem.

Mede bepalend voor het uiteindelijke effect van additionele kapitaalover
drachten naar ontwikkelingslanden voor ontwikkelde landen zijn uiteraard
de gevolgen van de wijze van financieren van deze kapitaaloverdrachten .
Ber ekenin gen hebben echter aangetoond dat zelfs door middel van directe
belastingverhoging gefinancierde kapitaaloverdrachten voordelen , zij het
geringe, voor de groep van ontwikkelde landen als geheel opleveren . Deze
voordelen zijn het gevo lg van het feit dat de door de kap itaaloverdracht
geïnduceerde exporte n v an geïndustrial iseerde landen g roter zijn dan de
vermindering van de bestedingen in de ze landen als gevolg van de belas
tinqverhoqinq '. Het grootste netto effect hebben uit eraard kapitaalover
drachten die gefinancierd worden uit financiële surplussen di e ande rs ni et of
in mindere mate produktief zouden zijn aangewend .

4 . Doelstellingen

De Reger ing hanteert, gegeven de aanvaard ing van de inte rn at ionale vri j
heid van het kapitaalverkeer, als algemen e doel stelling het zoveel mogelijk
veilig stellen van een optimale beschikbaarheid van externe financ ierings
middelen met het oog op de wenselijkheid van een netto reële overd racht
van middelen naar ontwikkelingslanden , overeenkomend m et hun verm o
gen deze m iddelen effect ief te gebru iken. Hierbij zal priorit eit worden geg e
ven aan het verhogen van de bijdrage van de overheidshulp gezien de voor
delen van het ter beoordeling van de Regering staande voorwaarden - en
aanwendingsbeleid. De relatieve schaarste aan deze middelen in de vorm
van concessionele hulp betekent dat in de verdeling van deze middelen m et
het ontw ikkelingsniveau van de betrokken ontwikkelingslanden rekeni ng
moet worden gehouden. Daarnaast zal de overdracht van part iculier kapitaal
naar ontwikkel ingslanden moeten worden bevorderd. Waar m ogel ijk zal
worden gestreefd naar een optimale aanslu it ing van de voorz iening van par
ticulier kap itaal b ij de behoeften van ontwikkelingslanden. De hiervoor toe te
passen maatregelen dienen te worden gezocht op het terre in van de voor de
overheid beschikbare instrumenten. Aan deze uitgangspunten ligt mede ten
grondslag de gedachte dat een vergroting van de kapitaalstroom naar ont
wikkelingslanden zowel ten goede komt aan de ontwikkelingslanden als aan
de Westerse landen zelf. Bovendien zal het streven naar een optimale aan 
slu iting bij de behoeften van ontwikkel ingslanden een bi jdrage kunnen leve
ren aan het tot stand komen van een beter vertrouwensklimaat ten aanzien
van particul iere kapitaaloverdrachten in de betrokken ontwikkelingslanden.

Afgeleid uit de algemene doelstelling aanvaardt de Regering een aantal
specifieke doelstellingen:

- het is w ens elijk dat de algemeen aanvaarde ODA-doelstell ing van 0,7%
van het BNP zo spoedig door alle donorlanden wordt gerealiseerd ;

- ook voor donorlanden die 0,7 % van het BNP reeds hebben gereal iseerd
blijft het in het licht van de behoeften van ontwikkelingslanden onvermin
derd noodzakelijk naar een verd ere verhog ing van de ODA-component te
streven ;
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I T ij dens de aa nv aar d in g in 1970 hebben een
aa nta l lan den w aaro nd er de Verenig de Staten
en W est -Du its lan d de 0,7% n iet aan vaa rd . in
m iddels is deze doelstell i ng door v rijwel alle
landen aanvaa rd , zij het da t veel lan den geen
t ijd st ip heb ben genoemd w aaro p deze doel
stelli ng zal zijn ber eikt.

-- het is w en selijk da t een groter deel van de tot ale ü DA-str o om geric ht
wordt op de arm ste landen ;

- het js w en sel ijk dat de dono r lande n een ade quate groei in reë le termen
van de middel en van m ulti lat era le o ntwi kke lings ba nken m og el ij k maken,
daarbij rekening houdend m et de uit voer ings cap aci tei t, het ui tl eenbeleid
van de afzonderl ij ke instell ing en en de abso rptiecapaci teit van d e ontvan 
gend e lande n;

- om een bet ere aanslu it ing b ij de behoeften van ontwikkel in g sl anden te
bevo rde ren di en en , in door de ov erh eid te treffen m aatreg el en, om de ove r
dracht van particuli er kapitaal aan ontw ikk el ingslanden te stimuler en, voor
zien ingen vo or een zeker e sturing van deze stromen te w orden getroffen ,
zulks m et inachtne ming van de mogel ijkhed en waarover de Reg er ing be
sch ikt.

5. Knelpunten

De knelpunten op het gebi ed van de omvang van d e hulpverl ening , de ee r
ste categori e van lang e termijn financieringsmiddelen, uiten zich i n de
st eeds to en em ende kloof tussen de in de strategi e voor het tweede Ontwik
keli ngsdecennium van de Ver enigde Naties aanvaarde doelstell ing va n 0,7%
van het BNP en de werkelijke inspanni ng ' . Als perc entag e van het BNP is de
w erk el i jke hulpinspann ing van 0,52 % in 1960 teruggelopen tot 0,31 % in
1977 . De toenem ende kloof tussen doelstelling en realisat ie vloeit voort u it
een onvoldoende prioriteit toegekend aan ontwikkelingssamenwerk ing in
een aantal, vooral grotere, OESO -landen .

Voor de tweede cat egorie van de lange termijn kapitaalstromen naar ont
w ikkelingslanden - de kredieten van multilaterale ontwikkel ingsba nken en
-fo ndsen - doen zich , voor zover de middelen van deze instel linge n door d i
recte overheidsbijdrag en worden gefinancierd , dezelfde knelpunten voor als
ten aanz ien van de hulpomvang.

Daarbij komt dat in de afgelopen 3 jaar de houding van het Amer ikaanse
Congres een steeds groter knelpunt is gaan vormen bij de financiering van
de W ereldbank, IDA en de Regionale Ontwikkelingsbanken. De opstelling van
het Congres heeft geresulteerd in achterstallige betalingen , in het doen, als
enig land, van toezeggingen met een voorwaardel ijk karakter en het meer in
het algemeen bemoeilijken van de financiële onderhandel ingen inzake de
vergroting van de middelen van deze instell ing en. De vertraging in 1977 en
1978 bij onderhandelingen rond de Algemene Kapitaalverhoging van de We
reldbank is een voorbeeld van dit laatste.

Het part iculiere kapitaalverkeer met ontwikkelingslanden , als derde en
vierde categorie van lange termijn financier ingsmiddelen, vindt eveneens
een aantal kne lpunten op zijn weg. Allereerst zijn er de algemene problemen
aan de kant van de kapitaalverschaffers zoals de commerciële en polit ieke ri 
sico 's , onvoldoende informatie over de omstandigheden en het beleid in
ontwikkelingslanden en een gebrek aan kredietwaardigheid. Voor de ontwik
kelingslanden zelf zijn van belang de terugbetalingsvoorwaarden , zoals af 
lossing- en renteverpli chtingen in vreemde valuta en onzekerheden met be
trekking tot de continuïteit van de kapitaal besch ikbaarheid . Bovendien l igt
het niet in de aard van het particuliere kapitaalverkeer zich te richten op die
ontwikkelingslanden waarvan de financieringsbehoeften het dringendst zi jn
en op die investeri ngen die in eerste instantie voorzien in basisbehoeften zo
als infrastructurel e projecten .

In zijn rede tijdens de jaarvergadering in september 1978 wees de presi 
dent van de Wereldbank, McNamara, op nog een drietal sp ecifieke kn elpun
ten .

McNamara wees in de eerste plaats op het risico voor indiv idu el e ontwik 
kel ingslanden als gevolg van het feit dat in de komende pa ar jaar een zeer
groot vo lume lening en moet worden afgelost. Dit hangt samen met het zeer
grote volume Euro-dollar leningen dat in 1974 en 1975 is opgenomen en m et
de 5-jarige looptijd van deze len ingen. Bovend ien leidt de relatief korte loop-
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t ijd van deze leningen ertoe dat een geg even ne tto kapit aalbehoeft e door
een zeer groot bruto besch ikbaar leni ngsvol u m e moet w or den opge b rach t.
Een netto kapitaalbeh oefte in 1985 van $ 68 m i ljard ver ei st een b ruto kap i
taalst roo m van $ 160 miljard . Deze geta llen betreffen de d oo r de W er eld 
bank voo rspe lde kap it aa lb ehoefte van de o ntwi kkeling slanden m et een inko
m en per hoofd van m eer dan $ 250. Een dergeli jk vo lu rne va n par ti cu lie re ka
pitaaloverdrachten ver eist, aldus McNam ara, ee n vertrouwensklimaat en
een ondersteu nend overheidsbeleid zowel in o ntw ikkel de als ontw ikke li ng s
landen .

Een tweed e spec if ie k knelpunt is volgens McNamar a het feit dat veel van
de internatio nale lening en gegeven worden door relati ef w einig banken.
Meer dan 50 % van alle uitstaande leningen wordt door 30 , voo rn amel ij k
Am er ikaanse banken, verstrekt. Er is red en, aldus M cNamar a, om de betrok
kenheid van Europese en Japanse banken, d ie tot nu toe voornameli jk als
handelsbanken functioneren , in het kapitaalverkeer met o ntwikkel in gslan 
den te vergroten .

Als derde specif ieke knelpunt w ijst McNamara op de concentratie van de
parti culi er e leningen in een beperkt aantal ontwikkelingslanden. Problemen
in één van deze landen kunnen de ber eidheid tot lenen van de particuliere
secto r ten opzichte van alle ontwikkelingslanden nega t ief beïnvloeden . Een
bete re spreid ing over m eer ontwikkel ingsla nden en betere arrangementen
voor het bijstaan van on twikkel ingslanden bij korte term ijn betal ingsbalans 
problemen zijn volg ens McNamara noodzakel ijk.

6. Mogelijkheden voor het beleid

i. Hulpstromen
In kwantitatieve zin zal het aandeel van officiële hulp in de totale kap itaal 

stroom naar ontwikkelingslanden zeer belangrijk bl i jv en . In 1985 zal volg ens
een ram ing van de Wereldbank het aandeel van de hu lp nog alti jd 40 % be 
dragen. Gezien de du idelijke schaarste aan ontwikkelingshulp zal de Rege
ring voortgaan met een gedifferentieerd beleid waarbij grosso modo de ont
wikkelingshulp aan de armste landen ten goede zal komen. De kans dat de
OESO-landen hun hulpstroom in de komende jaren sterk zull en verhogen is
gering. Of de door de Were ldbank geraamde omvang van de OESO-
hulp van gemiddeld 0,31 % van het BNP in 1977 zal st ijgen tot 0,35 % in 1985
hangt in essentie af van 3 landen, te weten : Japan, Amerika en Du itsland. Elk
van deze 3 sleutellanden heeft reeds toegezegd zijn inspanni ng te zullen ver
g roten . Tot dusver is het echter n iet zeker dat zelfs deze relatief besche iden
verhoging zal worden gerealiseerd. In het daartoe geëigende internationaal
overleg zal de Regering op het real iseren van een substantiële, reële verho
ging van het hulpvolume aandringen . De Reger ing zal voorts de mogel ijkhe
den bez ien van het vastste llen, in het kader van het gel ijkgezinde overleg,
van een doelstell ing voor de omvang van de hulp die hoger ligt dan de hui di 
ge 0,7 % van het BNP. Bepalend voor de wenselijkheid van een dergel i jke
hulpdoelstelling zal mede zijn de vraag of hierdoor een grotere aandrang tot
verhoging van het hulpvolume van «achterb lijvende» OESO -landen kan
worden gerealiseerd .

Zeer belangri jk is de hulp van de OPEC-landen. Vooral Saud i Arabië, Ku
wa it , de Ve ren igde Arabische Em iraten, Lib ië, Algerije, Irak en Qatar hebben
een omvangrijk hu lpprogramma. Bovendien is een duidel ijke tendens merk
baar om rel ati ef meer hulp te geven aan de niet-Arabische landen. De We
reldbank projecteert een reële groei van de OPEC-hulp van 2,1 % per jaar in
de periode 1975-1985. Gezien de destijds in dit tijdvak verwachte afname van
het OPEC betal ingsbalanssurplus impl iceert dit duidel ijk een volgehouden
hulpinspanning.ln dit verband kan de Z.g. trilaterale samenwerking worden
genoemd . Dit betreft een in it iat ief vanu it de OESO om tot een ge ïnstitut ional i
seerde samenwerk ing te komen met de OPEC- landen bij de f inanciering van
projecten in ontwikkel ingslanden . Voor de Arab ische donors zou een dergelij 
ke systematische sa rnenw erkinq onder meer tegemoet kunnen kom en aan
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een gebrek aan sp ecifieke professionel e expert ise m et als manifest ati e d aar 
va n bijvoorbeeld een te kleine portfo lio van geïd ent if ic eerde en voorber eid e
projecten . In de prakt ijk lijkt d e tril ateral e samenwerking echter moei lij k van
de grond te komen . Eén facto r hierbij is een zeker e asy m m et rie in de op zet . Ad
dit ionele, m et Arab isch geld gef inancierd e, pro ject en le iden tot W est erse le
veranties va n goederen en d iensten en niet tot aanbest edi nge n in de OPEC
landen die een toelev er ingsapparaat hiervoor m is sen . Eventuel e vo rd er ingen
zullen vermoedel ijk het gemakke lijkst kunnen worden geboekt op het geb ied
van co -f inanciering .

ii . De groei van de multilaterale ontwikkelingsbanken als een complementai
re factor ten aanzien van leningen van het particuliere bankwezen aan ontwik
kelingslanden

Een du idelijke kapitaaluitbreiding van de Wereldbank en de Regionale
Ontwikkelingsbanken is een vereiste om te kom en tot een werkel ijke verru i
ming van financ ieringsmogelijkheden. Bovendien zou een dergelijke kap i
taaluitbreiding ook andere voordelen hebben, ju ist ook met betrekking tot
het particuliere bankwezen. De Wereldbank en de overige multilaterale ban 
ken en fondsen kunnen door hun activiteiten in ontwikkelingslanden bijdra 
gen aan een klimaat van vertrouwen voor particuliere kapitaalverschaffers.

Voor de ontwikkelingslanden hebben de len ingen van de multilaterale
ontwikkelingsbanken het voordeel van een langere looptijd dan de leningen
van de particuliere banken . Om die reden lei dt het leningenpakket van deze
multilatera le banken tot evenwichtiger opbouw van het aflossingsprofie l.
Voorts compenseren de leningen van de multilaterale banken de wat
grotere onzekerheid die aan leningen van part iculiere banken kleeft.

De Regering zal f inancieel bl ijven bijdragen aan een adequate groei in
reële termen van de activiteiten van mult i laterale ontwikkel ingsbanken en in
het intern at io nale overleg terzake hierop aandringen, rekeni ng houdend m et
de uitvoeringscapaciteit, het uitleenbeleid van de afzonderlijke instel li ngen
en de absorptiecapacite it van de ontvangende landen.

iii . Co-financiering door particuliere banken via het kanaal van de Wereld
bank en de particuliere banken

Een van de mogelijkheden om part iculiere kapitaalstromen naar ontwikk e
lingslanden te stimuleren , bestaat in het aanwenden van part iculiere len in 
gen niet alleen voor betalingsbalanssteun, maar ook voor projectfinancie
ring . Co-financiering biedt een dergelijke gelegenheid . Het is een financ ie 
ringsarrangement waarbij een multilateraal financ ieringsinstituut, zoals de
Wereldbank, of de Regionale Ontwikkelingsbanken verantwoordelijk is voor
de projectvoorbereiding en de supervisie, en tezamen met donors en parti 
cul iere banken voor de financiering zorgdraagt. Voor de ontwikkelingslan 
den heeft co -financiering met particuliere banken de aantrekkelijke zijde dat
het in veel gevallen tot additionele middelen leidt, d ie vergezeld gaan van
een grote mate van technische begele id ing van specifieke projecten .

Co-financiering met part icul iere banken houdt derhalve een belofte in,
maar voor een aantal problemen moet nog een oploss ing worden gevon
den. Ten eerste is deze vorm van co -financier ing minder geschikt voor de
armste landen noch voor projecten gericht op de basisbehoeften als gevolg
van de veelal hoge rentevoet en de korte looptijd . Ten tweede is deze f inan
ci er ingsvorm van slechts beperkte beteken is voo r rijkere ontwikkel ingslan
den als Mexico en Venezue la d ie d irect toegang tot de kapitaa lmarkt hebben .
Ten derde wordt plann ing bemoei lijkt omdat f luctuaties optreden in de ge l
dende rente- en af lossingscondities, in de algemene liquid it eitssituat ies en
in de belangstell ing van kapitaalverschaffers voor specifieke projecten en
landen. Niettegenstaande deze knelpunten zal de Regering bij de multilate
rale f inancieringsinstell ingen aandringen op een verd er onderzoek naar de
mogelijkheden . Hieronder zou ook vallen co -fin anciering met insti t ut ionele
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beleggers die thans nog wein ig ervaring hebben opgedaan met co-f inanci e
ring, m aar verm oedelijk onder geschikte o msta nd ig hed en bere id zo uden
zi jn tegen la ngere looptij den u it t e lenen. De Reg eri ng zal in haar overl eg
m et het bedrijfsl ev en op de mogel i jkheden van co -f inancie ring w ijz en en
mogelijke knelpu nten d ie een act ieve deelname van Ned er landse ka pit aa l
verschaffers verhindere n, daar waar zu lks mogelijk is, w eg nemen.

ivo Exportkredie tf inanciering
De m eest di recte ba nd tussen in tern ationale hand el en kap itaa lv er keer

wordt gevormd door de exportkred ieten. Vanuit on twikk el ingssamenwer
kingsoptiek zij n zowel de f inancieringsmodal iteiten van de Nederlandse ex 
port naar ontwikk elingslanden als de financieringsmodal it eit en va n de ex
port van ontwikk elingslanden relevant.

Het gebru ik van ontwikkelingsgelden met als hoofddoel subsid iëring va n
de export is een instrument dat in het Nederlandse bele id inzake ontwikke
lingssamenwerking in principe niet past. In navolg ing van het buitenland is
echter onder de druk van onze exportproblemen op ad-hoc basis besloten
tot het creëren van een mogel ijkheid tot het financieren van ontwikkel ings
gerichte exporttransacties. Daartoe werd in 1979 ten last e van de besch ikba -
re len ingsmiddelen een bedrag van f 100 mil joen ger eserveerd voor de finan 
cie ring van kap itaalgoederenleveranti es ten behoev e van ontwikkel ingsrele
vante projecten . Het f 100 mln prog ramma voor ontwikk elingsgerichte ex po rt 
t ransact ies zal voor 1980 worden gehandhaafd. In het licht van de in 1979 op 
gedane ervar ingen zal echter worden bez ien of aan passi ng en no odzakeli jk zijn .

Hoewel exportbevorder ing niet een doelstell ing van ontwikk elingssamen
w erk ing is - hu lpverlen ing heeft wel een exportbevorderend effect - is het
u iteraard niet uitgesloten da t bepaa lde transacties , d ie he t bed rijfsleven
voor eig en reken ing en ris ico uitvoert, ook vanu it o ntwi kkeli ngssam enw er 
kingsoptiek w ens elijk zijn .

In het li cht h iervan zal de Regering de mogelij kheden onderzoeken om ten
laste van het ontwikke lingsbudget een extra fac i lite it in het leve n te roepen,
d ie tot doel zal hebben om binnen ru imere marges dan onder de hu id ig e kr e
d ietverzekeringsfacil it eit , exportkred ieten te gar ander en d ie qua bestemm ing
en aard van de transactie vanu it ontwikkelingssamenwerkingsoptiek zeer
wensel ijk moeten worden geacht. Binnen deze fac i lit e it zullen b ij de vaststel
l ing van de garantie voorwaarden kunnen worden gedifferentieerd naa r ge 
lang van het b ij de betreffende transactie betrokken ontwikkelingsbelang .
Vooralsnog zullen de activiteiten van deze faciliteit worden beperkt tot con
centratielanden van de Nederlandse bilaterale hulpverlen ing . Aan de hand
van de opgedane ervaringen zal te zijner tijd worden beslist of d e activiteiten
kunnen worden uitgebreid.

Wat betreft de export van ontwikkelingslanden doet zich het probleem
voor dat, zelfs indi en goederen tegen een concurrerende pri js kunnen wor
den aangeboden , export wordt bemoeilijkt omdat het betreffende ontwikke
lingsland niet in staat is om het middellang of lange-term ijnkred iet te geven te
gen concurrerende voorwaarden . De be langrijkste oorzaak hiervan is dat de
betrokken ontwikkelingslanden hun betalingsverpl ichtingen niet of slechts
op zee r ongunst ige voorwaarden op de intern ati o nale kap itaa lmarkten kun 
nen d isconteren, in het b ijzonder waa r het ha nde lstransacties tussen on twik 
ke lingslanden betreft. In het kader van UNCTAD zijn plannen ontwikkeld
voor een Export Kred iet Ga rantie Facil ite it . Deze fac il it eit kan het moge lijk
make n de exportbeta lingsverp licht ingen bet er verha ndelbaar te maken op
de intern ati onale kap itaalmarkten . Hiervan zal een belang r ijk e st imu lans op
de onderlinge ha ndel tussen ontwikkelingsla nden kunnen ui tg aan .

De Regering is in pr in cipe be re id m ee te werken aan he t tot stand kom en
van de Export Kred iet Garant ie Facil ite it, waarbij zi j voorkeur heeft voor de
Wereldbank als overkoepelend orgaan. Deze fac il it eit zal over igens moeten
t rachten met name niet -kred ietwaard ig geachte ontwikkelingslanden in haa r
act iviteiten te bet rekk en.

v . Overheidsgaranties voor particuliere bankleningen aan ontwikkelings
landen

Normaal ligt het niet op de weg van de overheid om het ondernemersrisi 

CO verbonden aan het opereren opdevrijemarkt van particulierebanken
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over te nemen, ook niet voor zover deze risico 's betrekking hebben op trans
acties met ontwikkelingslanden . Toch wordt de mogelijkheid opengehouden
dat het in zeer speciale gevallen zinvol zou kunnen zijn om als overheid ga 
rant te staan voor particuliere len ingen. Met name wordt hierbij gedacht aan
de mogelijkheid dat particuliere banken de kredietverlening aan kle ine on 
dernemers in ontwikkelingslanden zouden helpen opbouwen.

Hoewel de aard van de problematiek van de kle ine boeren met zich brengt
dat veelal technische hulpverlening, met name voorlichting, een eerste ver
eiste is, zijn er ook financiële knelpunten verbonden aan deze problematiek.
Een voorbeeld van een dergelijke opzet zou kunnen optreden indien een Ne
derlandse particul iere bank een kredietlijn zou openen voor kleine land
bouwbanken in de Derde Wereld.

Voor de steun aan de kleine nijverheid is van belang dat de FMO in staat is
gesteld voor eigen rekening en ris ico deel te nemen i n het kao itaat van lokale
ontwikkel ingsbanken. Langs deze weg zal naar verwachting een beter ge
bru ik kunnen worden gemaakt van de lokale «know-how» en beter kunnen
worden ingespeeld op de mogelijkheden voor het stimuleren van lokaal on 
dernemerschap en kleinschalige industriële activiteiten .

vi . Multilaterale garanties en verlichting van kapitaalmarktrestricties
Een uitvoerige internationale discussie heeft de afgelopen jaren plaatsge

vonden over het gebruik van multilaterale garanties voor ontwikkel ingslan
den, die een obl igatie-emissie willen plaatsen op Westerse kapitaal
markten. De gedachte is hierbij om ontwikkelingslanden te helpen d ie op de
kapitaalmarkt te weinig kred ietwaardig zijn en/of te weinig bekendheid ge 
nieten . Een ontwikkelingsland kan via garanties en discipline bij het nako
men van de verplichtingen een continue relat ie met kapitaalverschaffers op
bouwen, zodat het te zijner t ijd zelfstandig op de kapitaalmarkt kan opereren .
Een vergemakkelijking van de toegang tot de lange-termijnobligatiemarkt
zou bovend ien een goed tegenwicht vormen voor een zekere instab ili tei t in
herent aan particuliere bankleningen. De relatief korte looptijd van deze le
ningen kan namelijk leiden tot een opeenhoping in de tijd van de aflossings
bedragen waarvoor mogelijk opnieuw moet worden geleend.

Tot dusver zijn weinig vorderingen geboekt met het verstrekken van ga 
ranties . Een eerste probleem is het boekingsbeginsel van de mult ilatera le
banken waarbij garanties hetzelfde beslag op de comm itteringsru imte leg
gen als verstrekte leningen. Een tweede probleem is dat de ontwikkelings
landen zelf aarzelend tegenover het opnemen van garanties staan, vooral
omdat het hun standing op de kapitaalmarkt kan verminderen. Sinds najaar
1977 kan een ontwikkelingsland dat een garantie zoekt in overleg treden met
de Wereldbank. Tot dusverre hebben echter vrij weinig ontwikkelingslanden
werkelijke belangstelling getoond.

In het kader van UNCTAD zijn door een aantal experts aanbevel ingen ge 
formu leerd om in het licht van deze problemen toch de toegang van ontwik
kel ingslanden tot de kapitaa lmarkt te vergroten . In de eerste plaats zouden
multilaterale financieringsinstellingen als «promotor» ter int ro duct ie van
obligatieleningen van ontwikkelingslanden op de kapitaalmarkt kunnen op
treden . De tweede mogel ijkheid is het gebruik van de techniek van co -finan
ciering . Deze techniek werd besproken onder punt iii ,

Als derde mogelijkheid hebben deze experts bepleit het verstrekken van
partiële ga ranties om kapitaalmarkten tegen betere voorwaarden toeganke
lijk te maken . In dit kader zijn twee concrete voorste llen gedaan : een aparte
multilaterale faciliteit - Intern at ional Loan Insurance Fund - en een garantie
faciliteit die haar fondsen zou betrekken uit een op te richten «substitution
account» bij het IMF. Nederland is in principe voorstander van de gedachte
tot het instellen van deze «substitution account» waarbij de tegenwaarde in
dollars van door het IMF gecreëerde speciale trekkingsrechten bij het IMF
wordt teruggestort. Het beoogde effect van het verminderen van de intern a
t ionale circulat ie van dollars zal echter worden doorkruist door dollars aan
een garantiefaciliteit te verlenen. Gegeven het belang van het vergemakkelij-
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1 Verg!. ook het pl eidooi van dr . C. J . Oort voor
een betere coö rdinatie tuss en particul iere ba n
ken en het IMF wat betreft hun len ing sacti v itei
ten in « Int ern at io nale St ag fla t ie bi j vaste en
fl ex ibele w isselko ers en » , Preadviez en voor de
Verenig ing voor de St aathu ish oudku nd e. 1978 .

ken van de toegang voor ontwikkelingslanden tot kap itaalmarkten zal de Re
gering de ontwikkeling op dit terrein, waaronder voorstellen voor een Inter
national Loan Insurance Fund, nauwkeurig volgen . Verbetering van de toe
gang tot de kapitaalmarkten dient overigens plaats te vinden binnen de be
perkingen d ie gesteld worden aan de aanbodzijde van deze markten.

In een aantal landen bestaan specifieke, jurid ische en administratieve re
stricties voor het opereren op de kapitaalmarkt door buitenlanders, onge
acht of het ontwikkelinslanden dan wel geïndustrial iseerde landen betreft.
Een verlicht ing c.q . opheffing van deze restricties kan een bijdrage leveren.

Het meest fundamentele knelpunt bl ijft echter de onvoldoend geachte kre 
dietwaardigheid van de ontwikkelingslanden. Hierbij kan nog worden aan 
getekend dat Nederland niet d iscrimineert ten aanzien van emissies door
ontwikkelingslanden . De Nederlandsche Bank en het Min isterie van Finan
ciën laten de beoordeling van de kredietwaardigheid van de geldleners op
de kap itaalmarkt over aan de beleggers, de f inanciële pers en het be treffen
de bankierssyndicaat.

Zowel b innen- als buitenlandse geldvragers kunnen vrijelijk emitteren op
de Nederlandse kap itaalmarkt. Wel eist de Nederlandsche Bank dat grotere
emissies op volgorde van binnenkomst op de emissiekalender worden ge
plaatst. In het daartoe geëigende intern at io nale overleg zal Nederland aan 
dringen op het verminderen van de bestaande specifieke juridische en adm i
nistratieve restricties .

v i i. Samenwerking tussen IMF en particulier bankwezen op financieel ter
re in

Zoals h ierboven gesteld, hebben de particuliere banken in de 70 'er jaren
een flexibele en constructieve rol gespeeld zowel door kredietverlen ing aan
de ontwikkelingslanden, als door het weer in omloop brengen van betal ings
balansoverschotten van Westerse en OPEC-landen . Naar verwachting zullen
de ontwikkel ingslanden over het algemeen hun schuldenverplichtingen kun
nen nakomen. Het blijft echter mogelijk dat afzonderl ijke landen in liquidi
teitsmoeili jkheden komen .

In verband met het ris ico van niet-terugbeta ling bij een sterk toegenomen
uitleenvolume, zijn er van een aanta l zijden suggesties gedaan voor een
nauwe en formele samenwerking tussen het IMF en het part icul iere bankwe
zen ' .

Zowel aan gezamenl ijke kred ietverlen ing als aan het zogenaamde «Ia ll
back» mechan isme, waarbij het IMF aan die specif ieke landen waar het pa rt i
cul iere bankwezen niet langer verantwoord kan beleggen, leningen geeft d ie
door de daaraan verbonden voorwaarden een zeke re d ruk uitoefenen, kle 
ven bezwaren. Bij be ide vormen bestaat het gevaar dat er druk wordt uitge
oefend op het IMF om de verantwoordelijkheid van het minst aantrekke lijke
deel van het schuldenpakket van het particuliere bankwezen ove r te nemen.
Een ander gevaar is dat dergelijke samenwerkingsvormen de neutraliteit
van het IMF zouden kunnen aantasten. Aan deze in tensieve vormen van sa
menwerking bestaat op dit moment overigens minder behoefte. Bij de geza 
menlijke kred ietverlening zou im m ers het gevaar kunnen optreden dat de
bedrijfseconomische risico-analyse niet meer zelfstandig door de particulie
re banken wordt uitgevoerd, maar afhankel ijk gesteld van de analyse van het
IMF, terwij l omgekeerd het gevaar bestaat dat aan he t IMF bedrijfseconomi
sche argumenten worden opgedrongen.

Betere mogeli jkheden daarentegen biedt het systeem van paralle lle fina n
ciering waarbij particu liere banken wachten met het verstrekken van le n in 
gen aan een zwak geacht land tot het IMF een stand-by krediet heeft ver
schaft. Hierbij vindt geen formeel overleg plaats tusse n het particul iere
bank- wezen en het IMF, al worden wel infor m ele contacten onderhouden .

Voor de particul iere banken is de parallelle f inancieringsvorm om twee rede
nen voordel ig. Ten eerste zet het IMF een aanpassingsproces op gang door
het stellen van condities waarin bele idseisen zijn opgenomen. Het is hierbij
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wel van belang dat in de condit ies die het IMF stelt niet uitsluitend wordt uit
gegaan van de noodzaak van het op korte termijn herstellen van het beta
lingsbalansevenwicht. De wijdere aspecten verbonden aan het herstel van
het ontwikkel ingsproces zullen tenminste medebepalend moeten zijn . Er zijn
inmiddels in het IMF aanbevelingen terzake geformuleerd. De Regering
steunt deze aanbevelingen en zal streven naar implementatie ervan.

In de tweede plaats leidt parallelle financier ing tot een financiële verster
king van het betrokken land en daardoor tot een verkleining van het ris ico
voor de particuliere banken . Alhoewel dit niet i nhoudt dat Nederland een ac
t ievere houding van het IMF op dit punt aanmoedigt, aangezien de hu id ig e
info rm ele regeling van de parallelle financier ing in de praktijk bevredigend
blijkt te verlopen, stelt Nederland zich positief op tegenover deze vorm van
samenwerking .

v ii i . Samenwerking tussen IMF, de BIB en het particuliere bankwezen op het
terrein van informatie-voorziening

In toenemende mate gevoelen de particuliere banken een behoefte aan
een verbeterde kwalitatieve analyse naast meer en sneller beschikbare sta 
tistieken met betrekking tot de financiële situatie en het economische beheer
van ontwikkelingslanden. Een dergel ijke info rm atieverbeteri ng zou een be 
tere taxatie van nieuw en reeds aangegaan ris ico mogel ijk maken. Het zon
der meer vrij geven van bestaande IMF rappo rten is echter niet wenselijk,
omdat deze rapporten zowel vertrouwelijke gegevens over de ontwikke
lingslanden als over de cond ities, die het IMF stelt, bevatten .

Nederland is er in beg insel een voorstander van met behulp van voor pu
blikatie geschikte versies van IMF-rapporten de info rm at iest roo m naar het
particul ie re bankwezen te verbeteren, m its daartegenover staat een grotere
terugstroom van informatie naar het IMF over het netwerk van financiële re 
laties dat de particuliere banken in de ontwikkelingslanden hebben opge
bouwd. Het lijkt wenselijk, dat de Bank voor Internationale Betalingen te Ba
sel hierbij optreedt als coördinator, temeer daar deze bank reeds doende is
een databank op te richten voor regi st rat ie van gegevens waarover particu lie
re banken beschikken.

VI.B. Monetair systeem

1. Inleiding

Wanneer men de historie van het internationale monetaire systeem be 
ziet, blijkt dat het jaar 1944 voor dat systeem een belangrijk jaar is geweest .
Immers, het huid ige moneta ire systeem is in feite een uitvloeisel va n de in
ternat ionale conferentie die toen in Bretton Woods werd gehouden. Dat men
in 1944 niet heeft kunnen voorzien hoe de wereld zich in de zestiger en ze
ventiger jaren zou ontwikkelen en hoe de aan een intern at io naal moneta ir
systeem te stellen eisen er in deze tijd - maar ook in de nog komende decen
nia - zouden gaan uitzien, is alleszins begrijpelijk. Het gevolg van een en an
der is dat het monetair systeem thans een aantal onvolkomenheden ver
toont welke in theorie zouden kunnen worden geredresseerd, indien de pol i
tieke w il daartoe in voldoende mate aanwezig zou zijn . In de praktijk is men
er echter in de afgelopen jaren niet in geslaagd overeenstemming te berei
ken over vergaande hervormingen. Vanwege de snelle en structurele wijzi 
gingen in de internationale verhoudingen is een grote mate van flexibilite it
ook onvermijdelijk.

i. Het Bretton Woodssysteem
Bij de conferentie van Bretton Woods is geopteerd voor een stelsel van

vaste doch aanpasbare wisselkoersen. Daarbij is ervan u itgegaan dat de aan
d it stelse l deelnemende landen bereid zouden zijn te streven naar het ver
werkel i jken van drie economische doelstellingen tegelijkertijd, te weten een
redelijk stabiel prijsniveau , een evenwichtige betalingsbalans en volledige
werkgelegenheid : de zogeheten «uneasy trianqle»
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Aanvankelijk deden zich daarbij weinig problemen voor; het streven naar
volledige werkgelegenheid bleek voor het merendeel der landen vrij gemak
kelijk verenigbaar te zijn met het handhaven van een vrij stabiel prijsniveau.
De landen liepen als het ware redelijk «met elkaar in de pas», zodat gemid
deld genomen ook de betalingsbalansen redelijk in evenwicht bleven.

Indien en voor zover zich verstoringen van het externe evenwicht zouden
voordoen, konden deze - in geval van tijdelijke tekorten op de betalingsba
lans - in eerste instantie worden gefinancierd uit de eigen monetaire reser
ves (goud en reservevaluta's zoals pond Sterling en dollar) van het land in
kwest ie .

Daarenboven was men in Bretton Woods overeengekomen dat landen die
te kampen hadden met tijdelijke betalingsbalanstekorten en die niet (in vol
doende mate) konden beschikken over eigen monetaire reserves, een be
roep zouden kunnen doen op het Internationale Monetaire Fonds (IMF). De
benodigde financieringsmiddelen zouden in een dergelijk geval door het
IMF tegen bepaalde voorwaarden en voor een beperkte tijdsduur ter
beschikking worden gesteld.

Tot slot was men tevens overeengekomen dat in het (naar verwachting ex
ceptionele) geval dat een land te kampen zou krijgen met een structurele be
talingsbalansonevenwichtigheid (<<fundamental disequilibriurn»}, een der
gelijk land zou overgaan tot aanpassing van de wisselkoers.

Het Bretton Woodsstelsel heeft aanvankelijk goed gefunctioneerd. Toen
het pond Sterling in de vijftiger jaren geleidelijk afhaakte als reservevaluta
bleef de dollar over als voornaamste valutaire component van de monetaire
reserves. Het stelsel werd echter tegen het einde van de jaren zestig lang
zaam maar zeker ondermijnd. Grote Amerikaanse betalingsbalanstekorten,
gefinancierd door creatie van dollars, leidden tot een aanhoudende stroom
dollars. Een adequate reactie hierop, met name beperking van het Ameri 
kaanse betalingsbalanstekort en tijdige aanpassing van de wisselkoersen
van Westeuropese valuta's, bleef uit. Massale omwisselingen van dollars in
goud leidden er toe dat de Amerikaanse goudvoorraden in hoog tempo
slonken, zodat de VS zich in 1971 - toen was gebleken dat de mogelijkheid
van een herstel klein moest worden geacht - gedwongen zag de inwissel
baarheid van de dollar in goud op te heffen. Omdat werd ingezien dat de
voorziening in de mondiale behoefte aan (eigen) monetaire reserves op een
meer fundamentele wijze diende te worden aangepakt, werd besloten de
creatie van internationale salderingsmiddelen minder afhankelijk te maken
van de betalingsbalanspositie van welk land dan ook. Zo werd besloten tot
het in leven roepen van een volledig fiduciaire component van de monetaire
reserves: de bijzondere trekkingsrechten of wel SOR's (Special Orawing
Rights). Tevens kwam men overeen dat deze SOR's alleen zouden worden
gecreëerd indien en voor zover de mondiale behoefte aan officiële monetai
re reserves daartoe aanleiding geeft.

ii. Ontwikkelingen na 1971
Sinds 1973 bestaat er tussen de meeste Westeuropese valuta's en de dol

lar geen vaste waardeverhouding méer. Wel heeft een wisselend aantal Eu
ropese landen vaste onderlinge koersverhoudingen aangehouden, eerst in
het zgn. slangarrangement en sinds maart 1979 in het Europese monetaire
stelsel (EMS). De in april 1978 van kracht geworden amendering van de
IMF-statuten geeft de individuele lidstaten vrijheid met betrekking tot de
keuze van hun wisselkoersregime. Terwijl de koersen van de meeste Wester
se landen zweven, afgezien van de EMS-regeling, hebben veel ontwikke
lingslanden hun valuta's gekoppeld aan die van hun voornaamste handels
partners, in het bijzonder de dollar, de Franse franc, het pond Sterling, of een
valutamand zoals de SOR. Bepaald is dat het IMF actief toezicht uitoefent op
het wisselkoersbeleid van de lidstaten, waartoe het o.a. periodiek consulta
ties met deze staten houdt. Het goud is uit de statuten van het IMF
verdwenen, hoewel het nog dienst doet als reservemiddel voor centrale
banken. Van een teruqdringing van de rol van de dollar, ten gunste van de
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SDR is in de praktijk echter nog geen sprake geweest. Opvallend in deze ja
ren was juist de opkomst van de eurodollarmarkt en de daarmee gepaard
gaande sterke groei van de (dollar- lkredietverlen ing door het particuliere
bankwezen buiten de VS.

ii i. Fundamentele problemen van het huidige moneta ire stelsel
Een fundamenteel bezwaar dat door de ontwikkelingslanden tegen het hu id i

ge monetaire systeem wordt aangevoerd is dat de fac iliteiten van het IM F
thans in verhouding nog te veel op de specifieke behoeften van geïndustria
l iseerde landen zijn gericht en te weinig op die van ontwikkel ingslanden.
Daarbij wordt er in het bijzonder op gewezen dat - bij het u itoefenen door de
ontwikkel ingslanden van hun trekkingsrechten - voorwaarden worden
gesteld die onvoldoende recht doen wedervaren aan de specifieke aanpas
singsproblematiek van een be langrijk deel der ontwikkelingslanden. Het IMF
heeft deze kritiek serieus overwogen en heeft gepoogd hieraan tegemoet te
komen door de opstelling van nieuwe richtlijnen inzake de te stellen trek
kingsvoorwaarden .

Een algemeen fundamenteel probleem van het huidige monetaire
systeem is gelegen in het ontbreken van bepaalde substant iële bevoegdhe
den van het IMF. Hoewel de lid -staten verpl icht zijn zich te houden aan de
voorwaarden van het internationale monetaire stelsel heeft het IMF weinig
mogelijkheden om hen hier effectief aan te houden . Aangezien het niet mo
gelijk is om landen met een overschot-positie te dwingen tot aanpassing
komt het er in de praktijk op neer, dat de lasten, die uit aanpassing voortvloeien ,
grotendeels komen te rusten op de tekortlanden. Gegeven de verschillen in
ontwikkelingsniveau heeft dit laatste een verschillende draagwijdte voor
enerzijds de geïndustrialiseerde landen en anderzijds de ontwikkelingslan-
den en met name de armste onder hen.

2. Specifieke problemen van het huidige monetaire stelsel voor ontwikke
lingslanden

De twee hierboven genoemde fundamentele problemen van het monetai
re systeem hebben geleid tot een aantal specifieke problemen, waarmee
ontwikkelingslanden in het huidige monetaire stelsel hebben te kampen.

i. Het mondiale wisselkoerssysteem
Men zou kunnen stellen dat aan de regeri ngen van de aan het i ntern at io

nale monetaire systeem deelnemende landen gedurende de afgelopen twee
decennia niets menselijks vreemd is geweest : toen de eerdergenoemde
doelstell ingen van economische politiek - te weten een redeli jke mate van
groei , een redel i jk stabiel pr ijsniveau, een hoge graad van werkgelegenheid
en extern evenwicht te zamen met vaste wisselkoersen - n iet langer simul
taan konden worden verwezenlijkt, is men er in het merendeel van de geval
len toe overgegaan het interne belang te laten prevaleren boven het belang
van extern evenwicht met vaste wisselkoersen .

De daaruit voortvloeiende doorbreking van het externe evenwicht van de
nationale economieën heeft ertoe geleid dat de deelnemende landen zich
stap voor stap verder zijn gaan verwijderen van het systeem van vaste w is
selkoersen , omdat de aan dat systeem ten grondslag liggende discipline met
betrekking tot de ontwikkel ing van de nationale economie , pol itiek in fe ite
niet langer aanvaardbaar bleek te zijn . Tezamen met andere oorzaken heeft
dit geresulteerd in een voortduren van een relatief hoog mondiaal inflatie
tempo . Daarbij wordt het verschil in nationale inflatietempi gereflecteerd in
de omvang en de duur van de betalingsbalansonevenwichtigheden respec
tievelijk in bijstellingen van de onderlinge waardeverhouding van de valu
ta 's . Zo is thans een systeem van vrije of fluctuerende wisselkoersen van
kracht, waarbij overigens de koersen van een aantal belangrijke valuta's
door m iddel van interventi es van cen trale banken aan elkaar gekoppeld wor
den gehouden en zo "en bloc» zweven ten opzichte van de overige valuta's.
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1 Zie ook het UNCTAD·rapport 10/81704 van
een Exp ertgroep inzake de effe ct en va n de w e
reld inflat ie op het ontwikkel ingsproces.
2 Maatreg elen in het kader van het EMS ter on 
derst euning va n de econom ieën van de ..Iess
prospero us (EM S) co unt r ies».

Vanzelfsprekend zijn de hierboven geschetste ontwikkel ingen voor alle
daarbij betrokken partijen nadelig, maar het zi jn met name de ontwikke lings
landen die - in vergelijking met de geïndustrialiseerde landen - over aan 
merkel ijk m inder mogel ijkheden beschikken waar het de aanpassing aan die
ontwikke lingen betreft. Zwevende w isse lkoersen vormen in vergelijki ng met
stabiele w isselkoersen nu eenmaal geen st imulans voor de ontwikkeling van
het handels- en kapitaalverkeer.

Echter, voor de geïndustrial iseerde landen bestaan er - met name ten aan 
zien van het kortlopende kap itaa lverkeer - meer mogelijkheden om bi j voor
bee ld door middel van de valutaterm ijnmarkten het koersris ico te reduceren
dan wel uit te sluiten . Voor de valuta's van de ontwikkelingslanden zijn der
ge lijke mogelijkheden in het merendeel van de gevallen in het geheel niet
aanwezig. Daarbij komt dat door de voortdurende mondiale inflatie de pr i j
zen van de voor het ontwikkelingsproces essentiële im portgoederen een stij
ging te zien geven ; compensat ie daarvan door middel van een verhoging
van de prijs van hun exportgoederen is voor de ontwikkelingslanden in
slechts beperkte mate mogel ijk, gezien de voor hen ongunstige pr ijselastici 
teit van de vraag naar hun exportgoederen.'

i i. Regionale w issetkoerssvstemen: het EMS
De recente besluiten met betrekking tot de totstandbreng ing van een Eu

ropees Moneta ir Systeem houden in het instell en van een systeem van zo
stabiel mogel ijke w isselkoersen tussen een aantal Europese l anden, waarbij
een deel van de monetaire reserves van de aan dat systeem deelnemende
landen worden ge-«pooled)) in een Europees Moneta ir Fonds (EM F).

Van een stabi lisatie van w isselkoersen zal op zich een posit ieve in vl oed
uitgaan op de ontwikkeli ng van het handels- en kap itaa lverkeer, zowel tus
sen de deelnemende landen onderling als tussen de deelnemers en derde
landen. Aa ngezien het h ie r gaat om een reg ionaal va lutablok, zouden voor
de rde lan den ook nadelige neven effecten kunnen optreden. Dit laatste ge ldt
in het bijzonder voo r de ontwikkelingslanden die - qua mogelijkheden van
aanpassing aan en ondervanging van dergel ijke effecten - nu eenmaal in
een ongunstiger positie plegen te verkeren da n de overige derde landen.

Zolang de vorm en de moda liteiten van het EMS nog ni et nader zi jn uitge
werkt, laat zich vanzelfsprekend niet met zekerheid stellen of dergelijke na
del ige neveneffecten inderdaad zullen optreden en welke vorm en omvang
zij in een de rgel ijk geval aannemen. Voor de ontwikkel ingsla nden zouden
d ie effecten onder meer op het volgende ku nnen neerkomen :

- de totstandbreng ing maar vooral de handhaving van het EMS maakt
het wenseli jk dat het infl at ietem po in een aantal EMS-landen wordt ve r
tr aagd, ten einde de stabil isatie va n de EMS-wisselkoersen te bewerkstell i
gen. Dit kan op zijn beurt le iden tot grotere stabi liteit tussen de w isselkoer
sen van de EMS-landen en die van de rde landen. Het streven naar stabiele
w isselkoersen kan in beg inse l aanle id ing geven tot een te restr ictief be le id
en het nemen van protect ionistisc he maatregelen op het terrein van het han
dels- en kap itaalverkeer ; in de praktijk is hiervan op de moment echter nog
nie t gebleken.

- ook kan het EMS - mede gez ien de overweg ing van de zogeheten «con
curre nt studiesa s - leiden tot een voor de ontwikke lingslanden ongunstige
verlegg ing van de kapitaalstromen ;

- voorts kan het EMS leiden tot een (relati eve) verslechtering van de posi
ti e van de ontwikkelingslanden in het IM F; met name zal dit het geva l zijn in
d ien en voor zover de EMS-landen zich in de toekomst wat meer terughou
dend zouden gaan opstellen ten aanzien van verhogingen van de IMF-quota
en crea t ies van SDR's ; de bijdragen aan het EMF in goud kunnen nadelig
zijn voor de ontwikkel ingslanden omdat daa rdoor de goud reserves van de
deelnemende landen in zekere zin worden geact iveerd, zodat de kans op toe
komstige creati es van SDR's wordt verkle ind.
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Hoewel de nagestreefde grotere wisselkoersstabilite it op regionaal niveau
een belangrijke bijdrage kan leveren tot een grote mondiale stabilitei t, d ie
ook voor ontwikke lingslanden van groot belang is, moeten de mogel ijke ne 
gatieve effecten met kracht worden tegengegaan .

i ii. Problematiek van de financiering van betalingsbalanstekorten
In het voorgaande werd al opgemerkt dat het huidige monetaire stelsel er

op is gebaseerd dat tijdelijke onevenwichtigheden op de betal ingsba lans
van een land kunnen worden opgevangen door het interen op de monetaire
reserves dan wel door het doen van een beroep op de overbruggingskred ie
ten van het IMF; met deze salderingsmiddelen wordt als het ware de tijd ge
kocht welke benodigd is voor het nemen van aanpassingsmaatregelen die
naar verwachting zullen leiden tot een terugkeer naar een evenwichtig groei
pad en herstel van het betalingsbalansevenwicht.

Het verschaffen van dergelijke overbruggingskredieten heeft alleen zin in
dien daadwerkel ijk wordt gestreefd naar een spoedige terugkeer tot een
evenwichtig groei pad. Daarbij dient men rekening te houden met de speci
fieke problematiek van ontwikkelingslanden, die onder andere is gelegen in
de economische en sociale structuur en het niveau van ontwikkel ing van het
merendeel der ontwikkelingslanden, die in deze landen - en met name de ar
mere landen onder hen - sterk kunnen afwijken van die van de geïndustrial i
seerde landen.

Deze verschillen hebben in de eerste plaats betrekking op de geringe diffe
rentiatie van de economieën van vooral de armste ontwikkelinqslanden,
waardoor enerzijds interne en externe facto ren een relatief grote invloed
hebben op de betal ingsbalans en anderzijds aanpassing door stimu lering
van de exportsector wordt bemoeilijkt.

In de tweede plaats v loeien deze verschillen voort uit de in het algemeen
grotere afhankelijkheid van ontwikkelingslanden van kapitaalimport. De pro
blemen die dit met zich brengt zijn geschetst in de hoofdstukken VI.A en VII
van deze nota. Een derde versch il vloeit voort uit het meer algemene pro
bleem va n de termijn en de condities van de f inancieringsmiddelen voor
ontwikkelingslanden: de mogelijkheden om hun externe financieringstekort
uit buitenlandse bron te dekken zijn niet alleen beperkter maar in vele geval
len ook duurder dan voor ge ïndustrialiseerde landen. Daarbij komt nog dat
de monetaire reserves van de ontwikkel ingslanden in het algemeen klein
zijn . Vanzelfsprekend is daa rb ij van belang welke de aard is van het beta
lingsbalans tekort van het ontwikkelingsland in kwestie .

Van de zijde van de ontwikkelingslanden wordt er wel op gewezen dat een
belangrijk deel van hun betalingsbalanstekorten een gevolg is van factoren
die buiten hun d irecte invloedssfeer liggen, zoals de recessie en het protecti
on isme in de geïndustrialiseerde landen, prijsfluctuaties van grondstoffen
op de wereldmarkt, ol iepri jsverhog ingen en onvo ldoende aanpassing door
landen met een overschot op de betalingsbalans. Dit geldt uiteraard niet uit
sluitend voor ontwikkelingslanden; wel hebben zij in het algemeen geringe
re afweermogel ijkheden, terwijl de invloed van deze factoren op hun externe
evenwicht naar verhoud ing groter is dan voo r de geïndustrialiseerde lan
den. Voor zove r deze factoren strikt t ijdel ijk van aard zijn is f inanciering van
de resulterende betalingsbalanstekorten zonder meer gerechtvaardigd. In
dien de oorzaken echter een permanent of langdurig karakter hebben zal f i
nanciering gepaard moeten gaan met een aanpassingsprogramma gericht
op een evenwichtig groei pad. Dit is des te meer het geval indien het beta
lingstekort een gevolg is van een onevenwichtig beleid van het ontwikke
lingsland zelf .

Het IMF is de internationale instelling voor het verlenen van betal ingsba
lanskredieten. De looptijd van deze kredieten bedraagt normaal drie tot vijf
jaar. Voor de uitgebreide faciliteit is dit vier tot acht jaar. De gebru ikmaking
van de mogelijkheden van het IMF brengt echter een aantal voorwaarden
met zich mee welke met name door veel ontwikkelingslanden als een nadeel
worden ervaren:
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1 Met name is bepaald dat het Fonds rekeni ng
zal houden m et de binnenland se soc iale en po 
lit ieke doelste ll ingen, economische pr io r it eit en
en omstandigheden van de IMF-leden. Daar
naast is overeengekomen dat de staf van het
IMF reg elmat ig nieuwe bi jstandsovereenkom
sten aan deze n ieuwe richtl ijnen zal to etsen .

- het IMF stelt het conditionele deel van de gewone trekkingsrechten al
leen ter beschikking indien het (ontwikkelings-)Iand dat de trekking verricht ,
een aanpassingsprogramma accepteert . Met het oog op het bovens ta and e
en omdat de middelen die het IMF ter beschikking worden gesteld beperkt
zijn en afhankelijk van de liquiditeit van de daaruit resulte rende vorderingen
op het IMF, dienen deze programma's gericht te zijn op herstel van het eco 
nomische evenwicht en terugbetaling op relatief korte termijn; voor de ont
w ikkel ingslanden creëert dit problemen in het kader van hun lange(re)-ter
mijnontwikkelingsprogramma's;

- voorts impl iceren de voorwaarden van het IMF bij de kred iettranches
een bemoeienis van de zijde van het Fonds, die door een aantal ontwikke
lingslanden in zekere mate als een inbreuk op hun autonomie wordt ervaren .

Dit alles leidt ertoe dat met name het gebru ik van de (hogere) kred iettran
ches van het IMF door de ontwikkelingslanden in het algemeen als weinig
aantrekkelijk wordt ervaren . In welke mate de IMF-conditionaliteit voor een
groot aantal ontwikkelingslanden prohibitief is, valt af te leiden uit de om
vang waarin door de ontwikkelingslanden in het algemeen gebruik wordt
gemaakt van de mogelijkheden welke het IMF heeft te bieden; het blijkt dan
veel ontwikkelingslanden het gebruik van de gewone trekkingsrechten van
het IMF beperken tot de (niet conditionele) reservetranche en de (licht condi 
tionele) eerste krediettranche.

Daarbij kan tevens worden geconstateerd dat ontwikkelingslanden voor
de financiering van hun betalingsbalanstekorten vaak hun toevlucht nemen
- voor zover althans mogelijk - tot kortlopende, commerciële kredieten (zo-
als eurovalutakredieten). De hieraan verbonden problemen zijn in hoofdstuk
VI.A. geschetst. Deze leningen worden bovend ien door de commerc iële banken
in feite volledig «onconditioneet» verstrekt , enerzijds omdat de ontwikke
lingslanden geen inmenging door de commerciële banken in hun nationale
economische en monetaire beleid verdragen, anderzijds omdat de banken
van hun kant dit niet kunnen opleggen. Als gevolg daarvan zijn de schuld
verplichtingen van sommige ontwikkelingslanden aan de comm erciële ban
ken tot een zeer groot bedrag opgelopen en moet in een aantal gevallen zelfs
worden gesproken van een onverantwoorde omvang. In hoofdstuk VI.A. zijn in
dit verband dan ook suggesties gedaan voor een versterking van de samen
werking tussen particuliere banken en het IMF.

Naar aanleiding van de kritiek van de zijde der ontwikkelingslanden heeft
in de Executive Board van het IMF een discussie over de conditionaliteit
plaatsgevonden, welke heeft geleid tot een aantal bijstellingen, zoals onder
meer dat het IMF in het vervolg meer rekening zal houden met de bijzon
dere omstandigheden van de IMF-leden ' . Over de mate waarin daarmee in
de praktijk tegemoet zal worden gekomen aan de meer specifieke behoeften
van ontwikkelingslanden, valt op dit moment weinig met zekerheid te stel 
len. Gezien de ook door IMF-stafleden erkende samenhang tussen conditi
onal iteit en schaarste aan IMF-f inancieringsmiddelen, lijkt het aanbevel ing
te verdienen er voor te blijven zorgen dat het IMF voldoende middelen ter
besch ikking staan .

Ten einde een voorziening te treffen voor die betalingsbalanstekorten die
veroorzaakt worden door bijzondere factoren zijn door het IMF speciale faci 
liteiten gecreëerd . Voorbeelden hiervan zijn de oliefacilite iten en de aanvul 
lende Financieringsfaciliteit, gericht op het opvangen van olieprijsstijgingen,
en de compensatoire Financieringsfaciliteit die bedoeld is om de effecten op
de betalingsbalans van de instabiele ontwikkeling op de grondstoffenmark
ten te compenseren . Daarnaast moet worden gewezen op de Uitgebreide
Faciliteit, die een terugbetalingstermijn van vier tot acht jaar kent. Hierin
schuilt als het ware een erkenning door het IMF van het feit dat de korte ter
mijn-betalingsbalansproblematiek van met name de armere ontwikkelings
landen structurele elementen in zich kan dragen.

Naast de betalingsbalanstekorten van relatief tijdelijke aard doen zich van
zelfsprekend ook tekorten van structurele aard voor. Dergel ijke tekorten die
nen te worden gefinancierd met structurele middelen, d.W.Z. door middel
van de invoer van langere termijn -kapitaal.
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Zoal s in het voorga ande al werd opgem erkt fung eert het IMF als verstrek
ker van m idd elen voo r max imaal 5 à 8 jaar. Voor de financ iering van beta 
lingsbalan st ekorten van langere duur, d.w.z. betal ingsbala nstekorten welke
sam enhangen m et de handhaving van een eenm aal opgestart ontwikke
lingsprogramma, zal gege ve n de omstandigheden een beroep dienen te
worden ged aan op de bilaterale hulpgelden alsmede de middelen van de
W ereldbank groep en de regio nale ontwikkelingsba nken. Dit betekent dat er
vo or de f in anci er ing van beta li ng sbalanste korten van langere duur in fe ite
geen facil it eit best aat die da ar specifiek op is ingesteld .

Nederla nd onderkent deze lacune en is bereid steun te verlenen aan een
nader e kwal itatieve en kwa nt itatieve analyse van de eventuele behoefte aan
een kredietfacil iteit met een loopti jd van t ien jaar of langer. Indien uit deze
analyse zou blijken dat de bestaande voorzieningen voor de kredietverlening
op middell ang e term ijn, al dan ni et concessioneel , onvoldoende zijn, is Ne
derland ber eid me e te werken aan de totstandkoming van een specifieke fa 
cil it eit voor d it doel, dan wel van een aanpassing van de bestaande facil itei
ten (bij voorbeeld de Uitgebreide Faciliteit) zodanig dat zij aan de gesigna 
leerd e behoefte teg emoet komen . Daarbij zou nog moeten worden bezien of
een dergelijke fac il iteit haar plaats d ient te vinden in het kader van het IMF
dan w el va n de W ereldbank. Hierbij d ient te worden bedacht dat verleng ing
boven een termij n van acht jaar voor het IMF problemen kan oproepen met
betrekking tot zijn liquid ite itspositie. Aan dit vraagstuk wordt thans in het ka
der van het Dev elopment Committee aandacht geschonken.

iv o Voorziening in de behoeften aan officiële monetaire reserves

a. De cr eatie van SDR 's
In de in leid ing w erd ree ds besproken hoe de voortdurende en omvangrij

ke teko rt en op de betal in gsb alans van de Verenigde Staten ertoe hebben ge
leid dat de VS zich in 1971 g edwongen zag de inwisselbaarheid van de dollar
in goud te beëindigen. Voorts kwam reeds ter sprake dat in die tijd werd be
sloten de creatie van intern ati o nale salcier ingsmiddelen meer onafhankel ijk
te maken van de beta lingsbalanspositie van welk land dan ook; internati
onaal werd overeengekomen over te gaan tot de creatie van een volled ig fi
duciaire component van de officiële monetaire reserves, te weten de bijzon
dere trekkingsrechten (= SDR's). Daarbij kwam men tevens overeen dat de 
ze SDR's alleen zouden worden gecreëerd indi en en voor zover de mondiale
behoefte daartoe aanle id ing zou geven.

Gedurende de eerste periode is in de jaren 1970, 1971 en 1972 voor een
bedrag van 9,5 miljard aan SDR 's gecreëerd . Daarna hebben echt8r- tot
voor kort - geen creaties meer plaatsgevonden, omdat er geen kwantitatieve
mond iale reservebehoefte bestond : de dollar bleef in de prakt ijk gehand
haafd en gehanteerd als sleutel - en als reservevaluta . De voortduring der
Amerikaanse betalingsbalanstekorten leidde tot een te ruime voorziening
van dollars.

Het voorgaand e betekent echter ook dat de re lat ieve betekenis van de SDR
gedurende de afgelopen jaren is afgenomen in plaats van toegenomen : in
1972 bedroeg het procentuele aandeel van de SDR's in de officiële moneta i
re reserves nog ca. 7% ; in 1977 was dat aandeel teruggelopen tot 3,6%, ter
w ijl men jui st was overeengekomen dat de relat ieve beteken is van de SDR
zou worden vergroot.

In september 1978 werd op dit punt een belangrijke doorbraak bereikt met
het besluit om tot hervatting van de creatie van SDR's over te gaan. De ge 
plande omvang beloopt SDR 4 miljard voor de jaren 1979, 1980 en 1981, dus
totaal SDR 12 miljard .

Een deel hiervan (ci rca SDR 5 mi ljard ) zal naar het IMF terugvloeien bij de
verplichte storting in SDR's van 25% van de zevende quotaverhoging.

Nederland zou gaarne zien dat het proces van de versterking van de SDR
wordt versne ld . Dit zou ku nnen geschieden door de introductie van een sub
stitutiereken ing, v ia welke overmat ige dollarsaldi zouden kunnen worden
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omgewisseld in SOR-vorderingen. Een zodanige rekening zal overigens
moeten bijdragen aan een betere beheersing van de creatie van internati 
onale liquiditeiten. Hierover vindt thans in het kader van het IMF overleg
plaats.

b. De verdeelsleutel van SDR's
Nieuw gecreëerde SOR's worden aan de aan het SOR-systeem deelne

mende landen toegewezen (= gealloceerd) volgens een verdeelsleutel wel 
ke is gebaseerd op de omvang van de IMF-quota van de deelnemers. Met de
ze SOR's kr ijgen de ontvangende landen een stuk ongedifferent ieerd kred iet
potentieel toebedeeld, waarvan tegen een relatief lage, overigens aanpasba
re rentevergoeding (thans 6'/2%) gebruik kan worden gemaakt. Het gebruik
van SOR's is in zoverre gelimiteerd dat de gebruiker van deze reservecompo
nent over een bepaalde tijdsperiode gemeten gemiddeld niet meer dan 85%
van de som van de hem toegewezen SOR's mag hebben gebru ikt. Dit bete
kent dat 85% van de aan een bepaald land toegewezen SOR's zou ku nnen
worden beschouwd als een «reserve to spend» en 15% als een «reserve to
hold», Anders gezegd, de SOR-component in de monetaire reserves mag
door de ontvangende landen worden verbruikt als een eeuwigdurend kred iet,
tegen een rente van 6' /2%, met d ien verstande dat het SOR-bezit in de loop
van de tijd per saldo gemiddeld 15% moet bedragen.

Indien men zich op het standpunt stelt dat SOR's niet anders zijn dan «re
serves to hold» valt nog wel wat te zeggen ten gunste van de thans gebruike
lijke verdeelsleutel van SOR's.

Echter, er zit zoals al werd opgemerkt, in de SOR's - naast het element van
de «reserves to hold» - ook het element van de «reserves to spend» (v oor
gemiddeld 85%). En aangezien de SOR's toch op de een of andere w ijze in
circulatie moeten worden gebracht, zou een groter deel dan thans gebruike
lijk van deze koopkrachtcreatie kunnen worden toegewezen aan de ontwik
kelingslanden. Daarbij dient de oorspronkelijke functie van de SOR te wor
den gehandhaafd. Dat betekent, dat SOR-creatie slechts p laats di ent te v in 
den, indi en een globale liquiditeitsbehoefte aantoonbaar is.

3. Doelstellingen

De algemene doelstell ing van het beleid in de context van deze nota is om,
binnen het kader van het Nederlandse intern at ionale moneta ire bele id bij te
dragen aan het bereiken van adequate oplossingen voor de specifieke pro
blemen van ontwikkelingslanden op het terrein van de internationale mone
taire relaties.

Het is evident dat fundamentele problemen om fundamentele oplossin
gen vragen; echter, het is evenzeer duidelijk dat in het intern ati onale kader
de tijd daarvoor thans helaas niet rijp is. Onder meer in verband met de hu i
dige grote verschu ivingen en onzekerheden in de reële sector en de moeiza
me internationale politieke besluitvorming zullen ook in de komende peri
ode slechts partiële verbeteringen haalbaar blijken te zijn . Maar ook met een
dergelijke stap-voor-stap-procedure kunnen redeli jke resultaten worden ge 
boekt. Het spreekt vanze lf dat daarbij de belangen van de ontwikkelingslan
den niet uit het oog mogen worden verloren. In het onderstaande zullen
voorstellen worden gedaan welke kunnen bijdragen aan dergelijke partiële
verbeteringen .

4. Partiële verbeteringen van het huidige monetaire stelsel ten behoeve
van ontwikkelingslanden

i. Het mondiale wisselkoerssysteem

Het staat vast dat het huidige systeem van zwevende w isselkoersen de
wereld deconomie in staat heeft gesteld een aantal grote schokken zoals die
zich gedurende de afgelopen jaren hebben voorgedaan, op redelijke wi jze
op te vangen. Desondanks kan men vaststellen, dat de nadelen van het hui
dige systeem per saldo groter zijn dan de voordelen ervan.
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Zoals in het voorgaande al werd opgemerkt, is het belang voor de ontwik
kelingslanden m et betrekking tot de keuz e van het wisselkoerssysteem gele
gen in de volgende punten :

- zwevende wisselkoersen vormen minder dan stabiele wisselkoersen
een st imulans voor de ontwikkeling van het ha ndels- en kapitaalverkeer;

- d e rem op de mondiale inflatie is st erker bij stabiele dan bij zwevende
wisselkoer sen (discip l ine-argu m ent ).

Ten aan zien van beide punten kan worden opgemerkt dat de ontwikke
lingslanden in het algemeen in een slechtere positie verkeren dan de geïn 
dustrial iseerde land en waar het de opvang van nadelen betreft.

Gezien de recente ontwikkelingen van de wereldeconomie en de benodig
de aanpassingen van de nationale econom ieën daaraan lijkt een snelle te 
rugkeer naar een mondiaal systeem van vaste w isselkoersen, ten einde
daarmee de benodigde internationale coördinatie als het ware af te dwin
gen, helaas niet real istisch .

Een meer praktische en onder de huid ige omstandigheden ook rea listi
scher benadering is die waarbij wordt gestreefd naar het creëren van zodani 
ge omstandigheden dat een geleidel ijke overgang naar stabiele wisselkoer
sen mogelijk wordt gemaakt. De nieuwe statuten van het IMF voorzien in die
mogelijkheid . Immers, iedere overheid wordt geacht een politiek te voeren
welke leidt tot een redeli jke groei met ge lijktijdig zoveel mogel ijk handha
ving van een redelijk stabiel prijsniveau. Het is du idel ijk dat de mogelijkhe
den van toez icht daarop van de zijde van het IMF nog verder zullen moeten
w orden ontwikk eld en ook aangescherpt.

Ook de verdere ontwikkeling en uitbouw in die richting door groepen van
lan den die de ond erl inge koersverhoud ingen der valuta's zo stabiel mogel ijk
houden, kan in dat opzic ht een wezenl ijke bijdrage leveren. Zo zou de tot
standkom in g van een Eur opese Monetaire Unie - met êén Europees munt
stelse l en dus met een onderlinge coördinatie van het monetaire en econo
m ische beleid in de lidstaten - een belangrijke stap in de goede richting be
tekenen ; de realisatie van het Europese M oneta ire Systeem kan daartoe een
goede aanzet geven.

ii . Reg ionale wisselkoerssystemen ; het EMS

Zoals reeds werd opgemerkt wordt - rekening houdend met het belang
van de ontwikkelingslanden - door Nederland een positief standpunt inge
nomen met betrekking tot de totstandbrenging van een Europees Monetaire
Systeem. Echter, juist met het oog op het belang van de ontwikkelingslan
den, zal b ij de u itwerking van dat EMS zoveel mogelijk rekening d ienen te
worden gehouden met het volgende :

- Het is in het belang van de geïndustrial iseerde landen maar evenzeer
van de ontwikkel ingslanden dat het inf lati etem po zoals zich dat in een aantal
EMS-landen op het ogenblik voordoet, wordt teruggedrongen ; daarbij dient
evenwel te worden voorkomen dat een dergelijk beleid doorslaat naar een
niet noodzakel ijke vertraging van het op dit moment toch al niet hoge, ge 
middelde groeitempo van de EMS-landen. Daarbij dient tegelijkertijd ervoor
te worden geijverd dat de EMS-landen niet hun toevlucht nemen tot protec
tionistische maatregelen.

- De zogeheten «concurrent studies» zullen er niet toe mogen leiden dat
de daartoe noodzakel ijke f inancieringsmiddelen worden onttrokken aan de
export van overheidskapitaal (der EMS-landen) naar zowel de geassocieerde
als de niet-geassocieerde ontwikkelingslanden. De hiermee gemoeide be 
dragen zijn overigens relatief gering, gezien hun verhouding tot de totale be 
groting voor ontwikkelingssamenwerking.

- De uitbreid ing van de kredietfacil iteiten voor de Europese landen in het
kader van het EMS zal niet van invloed mogen zijn op hun houding bij
toekomstige onderhandelingen over verhoging van IMF-quota en SOR-allo
cat ies.
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1 • •• •• er best aat het g ev aar ..t hat t hose co un
tr ies tha t hav e l im ited t he i r fo reign borrowing
to Fund cr ed it (gereferee rd w o rdt aa n de hoge
re kred iettran chesl ..su ffe n>m or e fr om t he
Fund 's co ndi t iona lit y tha n oth er countr ies t nat
hav e borrowed abroad i n the same ove ra ll o r
der o f mag nit ude bu t ma inly ot her sources». H.
O. Ruding , Th e IMF and i nt ern at io nal credit ,
The Ban ker , Londen, juni 1978 .

iii. Problematiek van de financiering van betalingsbalanstekorten

In Hoofdstuk VI werd al opgemerkt dat de ontwikkelingslanden uit hoofde
van hun specifieke ontwikkel ingsproblematiek vooral behoefte hebben aan
lange-term ijn kapitaal; voorts werd al aangegeven dat met name de positie
van de armere ontwikkelingslanden van een zodanige aard is (a) dat zij zich
niet kunnen permitteren het totaal van het benodigde lange-termijnkapitaal
tegen commerciële voorwaarden aan te trekken en (b) dat zij in he t meren
deel van de gevallen ook niet voldoende toegang hebben tot de betreffende
kapitaalmarkt.

Tegen deze achtergrond zijn in de hoofdstukken VI.A en VII aanbevelingen
geformuleerd m et betrekking tot het hulpvolume, de vergroting van de parti
culiere kapitaaloverdracht en investeringen en een voorz ichtige versterking
van de samenwerking tussen particuliere banken en het IMF.

Daarnaast zal de Regering:
- ern aar streven in het kader van een mogel ijke behoefte van de ontwik

kelingslanden aan financieringsmiddelen voor de m iddellange termijn (5-15
jaar) een onderzoek te doen instellen, ten einde:

financieringsm iddelen voor de middellange termijn (5-15 jaar) een onder
zoek te d oen instell en, ten einde:

• vast te stellen of er b ij de ontwikkel ingslanden behoefte bestaat aan der
gelijke financieringsmiddelen ;

• indien zulks het geval blijkt te zijn, een raming te maken va n de omvang
en de differenti at ie van de behoefte naa r lo optijd en rente;

• te onderzoeken w elk e mogeli jk heden er zijn om op adequate wijze in d ie
behoefte te voorzien ;

- gez ien de relatieve dal in g der aan het IMF ter beschikking staande m id
delen (uitgedrukt als percentag e van de importen der IMF-leden). er voor
blijven ijveren dat bij toekomstige quota -verhogingen voornoemde daling
mede in de overwegingen wordt betrokken . Dit is van belang ten einde een
tijd ig beroep van de ontwikke lings landen op de conditionele kred ietfacil ite i
ten van het IMF mogelijk te maken , zu lks met het oog op zowel de ongel ijke
toeganke lijkheid van de kap it aalmarkten voor de ontwikkel ingslanden ' als
m et het oog op de mogeli jke risico's die een te grote vlucht in kortlopende ,
com m erciële kred ieten m et zich kan m eebrengen voor de mond iale stabili 
teit . In dit verba nd is het ver heugend dat de onderhandelingen over
de qu ota-verhog ing in het IMF in september 1978 ertoe hebben geleid dat in
princip e besloten is to t een verhog ing van 50% ;

- nauwlettend de discussies rond de conditionaliteit van het IMF volgen
en daaraan - w aar nutti g en /of noodzakelijk - een bijdrage leveren ;

- in principe voorstander b lijven van het gebruik van het door het IMF ge 
hanteerde instr ume nt va n rente -subsidies ten behoeve van de armste ont
w ikkel lnqslanden. Echter, de mogelijkheden om daarvoor vrijwill ige bijdra
gen te krijgen zij n zodanig beperkt dat men al snel als een van de weinigen
de lasten daarv an te dragen krijgt, waarbij dan moet worden gebruik ge
ma akt var schaa rse ontwikkel ingsgelden. Daarom zal de eventuele besch ik
baarste!l ing van m iddel en voor d it doel in ieder geval getoetst moeten wor
der. aan de criter ia van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid ;

- bevo rde re n dat het gebru ik van de mogelijkheden - voor met name de
arm ere ontw ikkelingslanden - wat betreft de additionele faciliteiten van het
IMF zovee l mogelijk, m its op verantwoorde wijze, worden vergroot;

- het door het IMF aan het Development Committee uitgebrachte rapport
ove r de compensato ir e f inancieringsfaciliteit verder bestuderen, teneinde
daarover zo spoed ig mogelijk een m eer gedetailleerd standpunt te kunnen
innem en. Daarb ij zal de Reger ing de verschillende voorstellen welke in uit
een lopende fora naar aanleiding van de aanbevelingen op het terrein van de
stabilisatie van exportopbrengsten naar voren zijn gebracht, op hun merites
beoordelen en in de ov erweg ingen betrekken. Daarbij zal ook rekening wor
den geh ouden m et de stand van zaken en de mogel ijke u itkomsten van het
over leg in zake het Geïntegreerde Grondstoffenprogramma.
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ivo Voorziening in de behoefte aan internationale monetaire reserves

a. De creatie van SDR's
In het voorafgaande werd al gewezen op de doelstelling om de SOR als

component van de monetaire reserves een steeds belangrijker rol te doen
spelen. Daarbij bleek dat desondanks de relatieve betekenis van de SOR
veeleer is afgenomen. Oaar het wenselijk is de creatie van componenten van
de officiële monetaire reserves zoveel mogelijk te beheersen, is het noodza
kelijk dat het aandeel van niet beheersbare componenten zoveel mogelijk
wordt gereduceerd.

Het zal evenw el nog aanzienl ijke tijd en moeite vergen eer over effectieve
maatregelen ter zake internationaal overeenstemming zal zijn bereikt.

Met betrekking tot de creatie van SOR's komt de Nederlandse positie op
het volgende neer:

- in het internationale overleg zal ernaar worden gestreefd de positie van
de SOR in het internationale monetaire stelsel te versterken ;

- SOR's dienen in beginsel alleen te worden gecreëerd indien en voorzo
ver de mondiale behoefte aan officiële reserves daartoe aanleiding geeft.

b. De verdeelsleutel van SDR's
In het voorafgaande werd er reeds op gewezen dat SOR's eerder zijn be

doeld om te gebruiken als «reserve to hold» dan om ze te verbruiken als «re 
serve to spend» . Oe argumentatie om de SOR's te verdelen overeenkomstig
de quota-verhoudingen bij het IMF is daarop dan ook voor een deel geba
seerd . Een argument contra de gehanteerde verdeelsleutel kan worden ont
leend aan de relatief lage rente van op dit moment 6,5 % welke moet wor
den vergoed voor het gebruik van SOR's : per saldo representeren SOR's op
zijn minst voor 85 % een stuk reële koopkracht. Vanuit die optiek bezien is de
vraag rechtvaardigd waarom thans het leeuwedeel van de SOR-creaties ter
hand wordt gesteld aan andere dan ontwikkelingslanden.

Oe argumenten pro en contra de huidige verdeelsleutel tegen elkaar afwe
gend is de Regering van mening dat d ient te worden gestreefd naar de tot
standbreng ing van een <dink» tussen de creatie van SOR's en ontwikkelings
hulp. Voorwaarde daarbij is evenwel dat tijdstip en omvang van de SOR-cre
atie worden vastgesteld aan de hand van het moment waarop en de omvang
waarin de mondiale behoefte aan monetaire reserves zich manifesteert en
kan dus niet afhankelijk worden gesteld van de behoefte aan m iddelen voor
ontwikkelingshulp.

Bovend ien heeft de Regering een voorkeur voor de variant, waarbij de
SOR's zouden worden toegewezen aan mult ilaterale hulpinstellingen in
p laats van aan ind iv iduele ontwikkelingslanden.
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1 Cijfers in deze parag raaf zijn on tleend aan
«Transnati o nal Co rpor at io ns in W o rld Dev e
lopm ent : A re-ex am inatlon» tenzij anders aan
geg ev en .

. ...

VII . PARTICULIERE BUITENLANDSE INVESTERINGEN EN MULTINATIONA
LE ONDERNEMINGEN

In dit hoofdstuk wordt een tweetal nauw met elkaar samenhangende maar
toch onderscheiden vraagstukken behandeld: het vraagstuk van de rol van
bu itenlandse particuliere directe investeringen in het ontwikkelingsproces
en de insti tut io nele vraagstukken van de multinationale ondernemingen. Bij
het eerste vraagstuk ga at het om de vraag op w elke w ijze de st room van par
t iculiere bu it enlandse investeringen naar ontwikkelingslanden kan worden
verg root. Bij het tweede vraagstuk gaat het vooral om zaken als gedragsco
des en overleg tussen bedrijfsleven en overheid.

Er doen zich in de internationale discussie rond particuliere buitenlandse
inve steri ngen en multinationals interessante verschuivingen voor in de ma
nier waarop tegen deze fenomenen wordt aangekeken. Er zijn ruwweg drie
perioden te ondersch eiden. In de eerste periode d ie lo opt tot het begin van
de 70-er jaren worden activiteiten in ontwikkel ingslanden van particuliere bui
tenlandse investeerders in het algemeen en van multinationals i n het bijzon
der zonder m eer als motoren voor ontwikkeling beschouwd, als verschaffers
van het broodnodige kapitaal , de technologie en know how.

Na deze periode van nu als tradition eel te kenschetsen opvatt ingen volgt
in het beg in van de 70-er jaren een periode van toenemende zorg over en kr i
t iek op de inv loe d d ie activ iteiten van bu itenlandse investeerders in on twik
kelingslanden zouden hebben op de pol itieke, sociale, economische en cul 
tu rele structuren en op de internationale relaties. Hoewel die zorg en kritiek
nog geenszins verdwenen zijn, is de nadru k in de huidige periode toch
enigszins verschoven in de zin da t in de internationale discussie meer aan
dacht wordt geschonken aan de potentiële rol van met name multinationals
bij het be reike n van een nieuwe, rechtvaardiger internationale economische
orde. Er is op dit moment m eer voo rui tzicht op een constructiever debat,
aangezie n zowel overheden als multinationals m inder geneigd zijn door het
innemen van ext reme posities te polariseren, zij het dat een vraagstuk als
permanente souverein iteit over natuurlijke hulpbronnen moeilijk blijft. Aan
deze verbetering van de atmosfeer is ongetwijfeld mede bijgedragen door
dat de alternatiev en voor d e traditionele vormen van buitenlandse investe
ringen voor o ntwikke lingslanden zij n toegenomen. Naast de bestaande mul
tinati onals zijn n ieuwe, m eestal kleinere bedrijven, waaronder mult inatio
nals m et de hoofd zet el in ontwikkelingslanden, de intern at io nale arena bin
nen getreden. Deze nieuw kom ers vergroten niet slechts de keuzemogelijk
heid maar passen zich boven d ien gemakkelijker aan aan de nieuwe voor
waard en en cond it ies van overheden. Daarnaast is het aantal alternatieven
voor directe invester inge n in de vorm van leningen, licenties, management
con t racten en de rgelij ke toegenomen. Een duidelijk teken van de verschui
v in g in de opt iek van wa aru it particul iere buiten landse i nvesteringen en
mult inat ionals w orden bezien , is het recente rapport van het Centrum voor
Tra ns nat ionale On derneminge n v an de Verenigde Naties: «Transnati o nal
Corpo rat ions in Wor ld Development : A re-exarnination» . Mede aan de hand
van dit rappor t is in het navolgende een schets van een aantal recente ont
w ikkelingen op ge nom en.

VII.A. Particuliere buitenlandse investeringen in ontwikkelingslanden

1. De huidige situatie '

In deze paragraaf zal, naast op de omvang en de netto stroom van particu
liere buitenlandse investeringen gericht op ontwikkelingslanden, worden in 
gegaan op de veranderende eigendo m sverhoud ing en, op de op dit moment
gehanteerde st imu le ringsmaatrege len en op de macro-economische effec
ten van deze investe ringe n in ontwikkel ingslanden.
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Omvang
De omvang als kap itaa lvoorraad (stock) van de bu it enlandse particul iere

investeringen is in de periode 1967-1976 toegenomen van $ 105 miljard tot
$ 287 m iljard. Van dit totaal heeft in 1967 $ 33 m il jard en in 1976 $ 76 m iljard
betrekking op de omvang van buitenlandse in vesteringen in ontwikkel ings
landen. A ls pe rcentage van het totaa l neemt het aandeel va n de ontwikke
lingslanden hiermee af van 31% in 1967 tot 26% in 1975.

De ve rde ling van de bu itenlandse in vesteringen over de ontwikkelingslan 
den gegroepeerd naar ontwikkel ingsniveau laat een zeer duideli jke concen
trat ie naar de ontwikkel ingslanden met een inkom en per hoofd van de be 
volking van me er dan $ 500 zien .

Tabel VII. 1: Verdeling om vang (stock ) buitenlandse particuliere investeringen
naar ontwikkel ingsn iveau gastlanden I

Percentuele verdeling omvang
buitenlandse part iculiere in
vesteringen

On twi kkel in gslanden
ingedeeld naar in
komen per hoofd
in 197 5

S 1000 en meer
$ 500 - $ 999
S 200 - $ 499
m in der dan S 200

1967

4 3,4
23,4
16,4
16,8

100,0

1975

49,5
22,3
13,3
14 ,9

100,0

Bui tenlandse in
vesteringen
(sto ck) als per 
centage van het
BNP in 1975

9,5
9 ,7
6,8
3, 3

1 Excl. OPEC-landen en belast ingoaselanden .

Een zelfde bee ld ve rtoont tabel VlL1 in de de rde ko lom waar in de ve rhou
d ing van de omvang van de bu iten landse investeri ngen ten opzichte van het
Bru to Nati onaal Produkt wordt weergegeven voor deze lfde categorieën van
ontwikkelingslanden. In het licht van de aan buitenlandse investeringen ten
grondslag liggende motieven, zoals het creëren van afzetposities gelet op de
concurr enti e op de markten van de betrokken on twikkel ingslanden, het ma 
ken van w inst en het verzekeren van cont inuïteit , is dit beeld verklaa rbaa r.

Tabel VI I. 2: Verdel ing omvang (st ock) particul iere bu itenlandse investeri ngen naar
regio en naar indust ri ële sector per eind 1967 en per eind 1972 (in m il jarden $) 1

Indu striële sector Petrol eum M ijnbouw Verwerken - Overige To taal A and eel
en smel te- de indust r ie sect ore n alle sec- in to taal
ri jen toren

eind ein d eind eind eind eind eind eind eind eind eind eind
196 7 19 72 1967 1972 1967 1972 1967 1972 1967 1972 1967 1972

Regio

A fr i ka 2,6 4 ,1 1,3 1,5 1,2 1,6 1,5 1,9 6,6 9,1 19 ,9 20,7
Lat ij ns-Amer i ka en
Caraib isch gebied 4,5 5,3 2,0 2,2 6,7 8, 9 5,3 6,2 18 ,5 22,6 55,7 5 1,5
Midden-Oosten 2,8 3,6 0 ,2 0 ,3 0 ,1 0,2 3 ,1 4, 1 9 ,4 9 ,3
A zië en Ocean ië 1,1 2.4 0,3 0.6 1,5 2,5 2,1 2,6 5 .0 8,1 15.0 18,4

To taal , alle regio 's 10,9 15,4 3 ,6 4 ,3 9,6 13,3 9 ,0 10 ,9 33,1 43,9 100 100
Percen tage van het totaal 33,1 35,0 10,7 9 ,8 29 ,1 30 ,3 27,1 24 ,8 100 100

1 Cij fers voor 1967 zi jn af komst ig uit
«M ul t inat ional Corporatiens in Wor ld
Development» (19 73 ).
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De verde ling va n de omvang van de pa rt ic u lier e bui tenlandse invester in
gen naar geo grafische regio en naar de industrië le sector vertoont een twee
tal opvall ende kenmerken . Voor wat de geograf ische ver del ing betreft is
meer dan de helft van de gerea liseerde buitenlandse inve ste ri ngen aanwe
zig in Lati jns-Amerika . Dit aandeel loopt ten opz ichte van 1967 wel iets terug
maar bedroeg aan het eind van 1972 nog altijd 51,5% . Het teruglopen van
het aandeel geschiedt vooral ten gunste van het aand eel van Azië en Oce 
ani ë. Het tweede opvallend kenmerk van tabel VI \.2 is het grote aandeel van
de petroleumsector, een aandeel dat in ieder geval tot eind 1972 nog toe
neemt.

Netto invest eringss troom
De in he t voorafgaande weergegeven geaccumu leerde omvang van de

part icu lie re investeri ngen is het resultaat van een jaarlijkse, f luctuerende in
vesteringsstroom (f low). Opvallend in de in tabel VI\.3 weergegeven cijfers is
de , als gevolg van omvangrijke nationalisaties van Amerikaanse olie-inves
ter ingen in het Midden Oosten, forse inzinking in het investeringsvolume in
1974 en het daaropvolgende herstel van dit volume in 1975.

Tabel VII. 3 : Directe bu itenlandse particul iere investe ringe n (flow) in
ontwikkel ingslanden per jaa r (in mil jarden SI

gem .
1970-1972 1973 1974 1975 1976 1977

To taa l OAe-l an den 3,7 4,7 1,1 10,5 7,8 8 ,8
W.v. Vereni gde
Staten 1.7 0,9 - 2,2 7,2 3,1 4,9
EE G ' 1,4 2,2 2,1 2 ,3 2,4 2 ,3
Nede rlan d 0,21 0,09 0,24 0,2 3 0 ,24 0,49

I Exclusief Ie rlan d en Lu xe m burg.
Bron : Invest ing in Deve loping Countr ies ,
OEC D 1978 .

Tegenover de binnenkomende stroom van investering smid del en staat
voor de ontwikkel ingslanden een uitgaande stroom bestaande uit he t ge
t ransfe reerde inkom en voortv loeiend u it de in het verleden gerea liseerde
bu itenlandse investeringen. Tabel VilA geeft be ide cijfers geaggregeerd
voor ru im 50 niet-ol ieproducerende ontwikkel ings landen en voor 9 olie-pro
ducerende landen (de OPEC-landen met uitzondering van Gabon, Kuwait,
Quatar en Verenigde Arabische Em iraten) .

U it deze cijfers kan overigens niet het totale effect van de directe buiten
landse investerin gen opoe beta lingsba lans worden afg ele id . Daartoe moet
ook met de effecten op andere posten van de lopende rekening van de be ta 
li ngsbal ans (b ijvoorbeeld u itvoer en invo er va n goederen en d iensten) reke
ning worden gehouden.

Tabel VII. 4 : Stroom van d irecte bu itenlandse investe ringen en investerings
inko men (in mil jarden $1

1972 1973 19 74 1975

Ol ieproducerende landen
- investe ringen 0,4 0 ,1 5,3 3,1
- uitgaande inkome nss tr oom 4,3 7,2 13,6 9 ,1

Niet -ol ieproducerende landen
investe ringe n 1,7 3,0 3,2

- uitgaande in ko me nss tr oo m 1,8 2,6 2,8

8 1



Eigendomsverhoudingen
Over verschuivingen in de eigendomsverhoud ingen van bu itenlandse

particuliere in ve steringen in ontwikkelingslanden zij n geen g lobale cijfers
bekend. De uitkomsten van deelstudies wijzen, ondanks de beperkingen die
lokale kapitaalmarkten in dit verband kunnen betekenen, op een duidel ijke
ontwikkel ing in de richting van een vergrote zeggenschap van het gastland.
Tabel VI1.5 geeft de verandering in de eigendomsverhoudingen in de t ijd van
ni euwe vestig ingen van dochterbedrijven in ontwikkelingslanden van 391
multinational s.

Tabel V I I. 5 : On tw ikk el ing van eigendomsverhouding naa r m oment van
inv esteren I

45 24 23
13 16 15
6 10 8

11 37 44
25 13 10

100 100 100

Totaal aant al n ieuw e vest igin gen in
on tw ikkeli ngsla nden wa arvan (in % )

ei gend om van de m oederm aatschap
p ij
- 95% of meer

meer dan 50%
50%
m inder dan 50%
o nb ek end

I Berek end op basis V;Jn Uegevens ui t
Transnat ional Cor porat ions in World
Developmen t : A re-exarni na t i on .

Vóór 1951

553

Per iode
1961- 1965

856

Per io de
1966 - 1970

1276

Een radicaler vorm van verschuiving in de eigendomsverhoud ingen van
buitenlandse part icu liere investeringen is de onteigening of nat ionalisat ie.
Ontwikkel ing van het aan ta l en de aard va n d e overg enom en bedr ijven in de
peri ode 1960-1 976 geeft tabel VII. 6.

Tabel VII. 6: Aantal overgenomen vestigingen van buitenlandse bedrijven per
sector 1960 -1976

Sector Ban ken en A ardoli e en Landbo uw V erw er kende Ov er ige
verze ker ing m ij nbouw indust r ie

1960 -1 969 133 72 98 76 76
1969 -1976 216 228 174 145 151

To t aal 349 300 272 221 227

Naa st een zekere concentratie in aardolie en mijnbouw en de financiële
sector valt de vergroting van het aantal nati ona lisaties op in de recente pe ri
ode . Ruwweg worden tweemaal zoveel vestiging en genationaliseerd in de
peri ode tot het midden der 70-er jaren als gedurende de gehele per iode der
60-er jaren. Aangezien ge en cijfers bekend zijn over het totaal aantal buiten
landse vestig ingen in ontwikkel ingslanden kan uit deze cijfers overigens niet
worden afgeleid dat het aantal national isaties in relat ieve zin toeneemt. Er
zijn bovendien geen totaalcijfers bekend over de omvang van de bij deze na
ti onalisaties bet ro kken investeringen.

Stimuleringsmaatregelen
Zowel op nationaal als internationaal n iveau zijn een aantal maatregelen

genomen ter bevordering van particuliere bu itenlandse i nvesteri ngen in
ontwikkel ingslanden. Nederland hanteert een viertal maatregelen gericht op
het bevo rderen van Nederlandse particul iere investeringen in ontwikke
lingslanden .
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In de eerste plaats heeft de Ned erl an dse Reger ing m et een aa ntal (15) ont 
w ikkeli ngslan den overeen ko msten i nzake eco no m ische samenw er king res
pect ievelij ke b ilat er ale investe ri ng sbesche rm ing soveree nko m sten g es loten.
In beid e vormen van overe enkomsten worden zaken als de behandel ing van
investeri ngen, recht op w in sttransfer , compensat ie b ij nati onal isa tie en ar bi
t rage ger eg eld.

Een tweed e m aatregel is het nationale investering sg arant iesysteem waar
bij de Staat niet-com m erciële risico 's van particu lier e inve ste rin ge n in o nt 
wikkel ingslanden herverzekert . Een derde vorm van stimuler en van Neder
landse particu liere inv est eringen i n ontwikkel ingslanden wordt gevormd
doo r de act iviteit en van de Nederlandse Financierings Ma atschappij voor
Ontwikkelingslanden NV (FMO). Hoewel tegelijkertijd met het vergroten van
de ov erheidsinv loed een verruim ing van de act ivi tei te n van de FMO is over
eengeko m en, is de belangrijkste doelste ll ing van de FMO onverkort het ,
veelal tege n gunstige voorwaarden beschikbaar stellen aan Nederl andse
dan wel bu iten landse of autoc ht one inve steerders, van kred iet - en ande re fa
cil it eit en.

In de v ierde plaats ge ldt ten aanz ien van ontwikkel ingslanden ee n f isca le
regel ing waarbi j als uitzondering op de algemene rege l de in ontwikkel ings
landen ingehoud en belasting op dividenden, rente en royalties b innen be
paa lde grenzen in mindering gebracht kan worden op de (ei nd-) hef f ing in
Nederland .

Andere donorlanden hebben soortgel ijk e stimuler ingsmaatregel en getrof
fen.

Internationaa l zijn ook maatregelen genomen ter bevorder ing van part icu 
liere investeringen in ontwikkelingslanden. In de eerste plaats is er de in
1956 opgerichte Internationa l Finance Corpo rat ion (IFC) d ie ve rbonden is
aan de Wereldbank. De IFC opereert ongeveer analoog aan de FMO. Een
tweede internationale maatregel is geweest de oprichting van het Internati
ona l Centre for the Settiement of Investment Disputes (ICSID) dat eveneens
is ve rbonden aan de Wereldbank. Dit centrum houdt zich bez ig met de arbi
t rage van gesch illen over investeringen tussen het gastland en de betrokken
in vesteerder. Een derde maatregel, d ie echte r n immer geconcretiseerd is, is
de Internationallnvestment Insurance Agency (lIlA) . Dit agentschap zou een
mu lt i lateraa l systeem voor het herverzekeren van po li t ieke ris ico 's moete n
vormen . Mede als gevolg van opposit ie van ontwikkelingslanden die hierin
een aantasting van hun nationale souverein iteit zien, is de lilA nog steeds
niet gerea liseerd .

Binnen de EG is de in 1972 afgebroken discussie over een mogelijk EG-ga
rantiesysteem voor particul iere investeringen in ontwikkel ingslanden recent
w ee r opgevat.

Naast maatregelen genomen door overheden is het bedrijfsleven zelf ook
act ief onder andere in de vorm van partic ipatie in reg ionale in vestering s
maatschappijen als ADELA, PICA en SIFIDA. Deze maatschappijen zijn opge
richt door een aantal bedrijven met name uit de Verenigde Staten en de EG.

Effecten in ontwikkelingslanden
Er is en wordt vee l gestudeerd op d e effecten van particul iere bu itenland

se ondernemingen in on twikkel ingslanden. De onz eke rheden over de aard
en omvang van de effecten zijn ech ter niet veel kleiner geworden . Dit ligt
allereerst aan het veelal on tbreken van betrouwbare gegevens, hetzij door
onvo lkomenheden in het statistisch apparaat van de betrokken ontwikke
lingslanden of omdat de betrokken investeerde rs de gegevens als vertrou
wel ijk beschouwen. Bovend ien moet om de effecten te kunnen ana lyseren
i nzicht bestaan in de effecten va n alternatieven voor de bu itenlandse part i
cul iere investeringen.

De m eeste stud ies gaa n er ten onrechte im pliciet of expl ic iet van ui t dat er
geen alternatieven zijn ; de effe cten van de part iculiere inve ste ri ng worden
da n verg eleken met di e situatie waarin in het geheel n iet ge ïnvesteerd zou
zijn .
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1 De il lustratieve w eergav e van de eff ecten in
o ntwikkelingslan den bep erkt zich h ier tot het
ver m eld en van enkel e con clu sies u it genoem
de stu dies omdat :

i. De Bos en Reuter studies beh or en to t de
w einige beschikbare stud ies d ie ee n br eed ter 
re in bestrijken ; het m er endeel der studies be
perkt zich tot sp ecifieke asp ect en .

i i. Het m er en deel van de besch ikb are, ande
re studies heeft bov end ien betr ekk ing o p de ac
tiv iteite n van m ult in at io nals, w aar aan, zoa ls in
deel B va n dit hoofdstuk w ordt uit eengezet .
specifie ke asp ect en zij n verbonden die niet
noodzake li jkerw i js de m eer al gemen e pr oble
matiek van de bu itenla ndse investeringen be
tr eff en .

iii. De co ncl usies van veel stud ies op dit ter
rein w orden in m eerder e of m in der e ma te
beïnv lo ed door de o pva ttingen van de desbe
treffende aute u rs ov er zaken als de ve rhoud ing
overhe id en bed ri j fslev en. Il lustrati ef zijn in d it
ve rband de cc d issenti ng o pin ions». geh echt
aan het ra pp or t u it 1974 van de g ro ep van emi
nente personen ov er m ult ina t io na ls. De con
clus ies u it d e Bos- en Reu ber -st ud ies lijke n een
alg em ene r karakter te hebben. Een recent e ver 
gelij kbar e algemen e st ud ie is di e van S. Lall en
P. St reet en cc Foreig n-lnvestm ent, Transnat ion
als and Dev elopin g Countr iesn ,

, Een u itvoeri ge bespreking van econo m ische
en ni et -eco no m isc he gevolgen is vervat in het
NAR -advies inzake Part iculier e Buit en land se
Inv est er ing en en Mult inat ion ale Ondern emin 
gen in On twikkel ingslan den.

M et een u it de genoemde problemen voortvloeiende voorzicht igheid w or
de n in het navolgende een aanta l macro-economisch e effecte n va n parti cu
liere buitenlandse inve steri nge n genoemd zoals deze in een tweeta l stud ies
to t u itdrukking zijn qekornen '. Deze stud ies zijn :

1. " Private Foreign Investment in Deve loping Cou nt ries » van prof . H. C.
Bos et al. en

2. " Private Foreign Investment in Developrnent» van prof. G. L. Reuber et
al.

In zijn studie komt prof. Bos ten aanz ien van het inko m enseff ect tot de
concl usie dat op korte termijn de inv loed van buitenlandse inve st eri nge n op
de groei van het nationaal inkom en gering is. In de meeste gevallen is het to
tale netto inkom enseffe ct zelfs kle iner dan de d irect aan bu itenlandse inves
teringen toe te schrijven effecten , voornamel ijk als gevolg van de absorpt ie
van lokale financiële middelen. _

Prof. Bos komt tot de conclusie dat in het m er endeel van de door hem on 
derzochte gevallen zowel op korte als op langere termijn bu itenlandse inves
teringen het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans vaak ver 
groten.

Prof. Reuber kwalif iceert in zijn stud ie deze conclus ie door te stellen dat
het netto-effect op de lopende rekening van op export gerichte buitenlandse
investeringen (met name de extractieve indust ri e) ste rk posit ief is. Van op de
binnenlandse markt gerichte en import vervangende buitenlandse inve ste
ringen is het netto-effect op de lopende re keni ng onzeker tot negatief. Daar
bi j komt nog dat het netto-effect op de kapitaal rek en ing als gevo lg van de
uitgaande inkom ensst room m inder groot is dan de jaarlijkse stroom van in
vesteringen (vgl. tabe l VilA).

De d irect e werkge legenheid in de verwerkende indust ri e (29 % va n de tota 
le omvang van bu itenlandse inv esteringen) bedroeg in 1967 volgens Reuber

. 1,6 m il joen arbeidsplaatsen, hetgeen gering is ten opzichte van een tota le
beroepsbevolking in ontwikkelingslanden van 600 m iljoen. Wel toont het on 
derzoek van Reuber sign ificante indi recte posit ieve werkgelegenheidseffec
ten van bu itenlandse investeringen aan als gevolg van de creatie en expan
sie van loka le aanbieders, d istributie- en marketingfacil iteiten in het bi jzon
der in het geva l van de op de binnenlandse markt gerichte buitenlandse in
vesteringen .

De belastingopbrengst voor ontwikkelingslanden als gevolg van act ivitei 
ten van buitenlandse invester ingen wordt door Reuber voor 1970 op een be 
drag tussen $ 3,2 en $ 4 miljard geraamd. Dit bedrag vertegenwoordigt on 
geveer 1% van het gezamenlijke BNP van ontwikkelingslanden. Aangezien
in vele gevallen vooral gedurende de aanloopperiode bu itenlandse investe
ringen di rect dan wel indirect worden gesteund door het ontvangende land
is de netto-bijdrage van buitenlandse investeringen aan de belast ingop
brengst m inder. Niettemin concludeert Prof. Bos in d it verband tot een posi
t ief effect van buitenlandse investeri ngen op de overheidsbesparingen .

Reuber komt tot de conclus ie dat, met uitzondering van op export gerichte
investeringen, bu itenlandse in vesteringen tot een grote mate van transfer
van technologie en ""know -how» » (i .h.b. ten aanzien van marketing en ma 
nagement) lei den. Reuber concludeert echter ook dat slechts in 30 % van de
door hem onderzochte gevallen van en ige aanpassing van tech no lo g ie aan
de omstandigheden van het gastland sprake is . Dergelijke aanpassingen ko 
men meer voor naarmate het gastland meer zeggenschap heeft.

Er zi jn natuurl ijk ook niet-economische effecten van bu itenlandse inve ste
ringen zoals de in v lo ed op consumpt ie en cultuurpatronen . Deze blijven hier
bu iten beschouwinq ",

2. Knelpunten

Bij de formulering van knelpunten voor het overheidsbeleid op dit gebied
dient allereerst te worden opgemerkt dat een groot deel van de buitenlandse
investeringen in ontwikkelingslanden autonoom, zonder inschakel ing van
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de overheid van het land van oorsprong , tot stand komt. De voornaamste
kn elp unten bij het vraagstuk van de bevorder ing van bu it enlandse part icu 
liere investe ri ngen v lo eien voo rt u it ver sch illen in doelstell ingen tussen
overh eden en particul iere investeerders in markteconom ieën . Voor de in 
veste erders zijn deze doelstel lingen vooral het scheppen dan wel behouden
van afzetposi t ies, gelet op de concurrentie op de ma rkt van het betrokken
ontwikkeling sland door andere ondernemingen en uiteraard het maken van
w inst en het verzeker en van cont inuïteit. Voor overheden gaat het om een
groeiende w elvaart voor de gehele bevolking en , voor die landen die dit nog
niet hebben bereikt, om het verwerven van een econom isch zelfbesch ik
kingsrecht ; se lf -re liance.

Bij het nastreven van overheidsdoels tell ingen door middel van het bevor
deren van particuliere investeringen m et gehe el eigen doelstellingen kun
nen zich dan ook zekere spann ingen voordoen, zoals ondermeer valt af te
leid en uit de il lustratieve sch ets in het voo rafgaande va r. de effecten va n pa r
t icu liere bu iten la ndse inv esteringen i n ontwikkel ingslanden. Het zou echter
onju ist zijn de conclusie te trekken dat particuliere buitenlandse investerin
gen alti jd met negatieve effecten zoals de invloed op de betalingsbalans en
de overd racht van onaangepaste technolog ie gepaard gaan of in ontwikke
lingsl anden per saldo alt ijd negatieve welv aartseffecten oproepen. Voorzo
ver negatieve eff ecte n optreden vormt de noodzaak van het zoveel mogelijk
voorkomen ervan en het tegel ijkertijd stimuleren van posit ieve effecten in
lijn met de doelstell ingen van de betrokken overheid het belangrijkste knel
punt bi j het ontwikk el ingssamenwerkingsbele id ten aanz ie n van de bevorde
ring van bu itenlandse pa rticul ie re investeringen. Hierbij moet er reken ing
mee worden gehouden dat «it is always possible to keep them out, but not
to force th em in »' . Deze problematiek doet zich voor, zowel voor de overheid
van het gast land als voor d ie van het thu island. Er kunnen in het li cht van de 
ze alg emene problematiek een drieta l specifieke kne lp unten worden ond er
scheiden .

In de eerste plaats moet in de hu idige economische situatie de verhouding
tussen het st imuleren van particul iere investe ri ngen in het eigen la nd en in
ontwikkelings landen als potent iee l kne lpu nt onder ogen worden gez ien. Is
met andere woorden de export van arbeidsp laatsen een reëel probleem of
zijn ook in het bevorderen van part icul iere buitenlandse investering en ont
w ikkelingslanden wederz ijdse belangen te real iseren .

Een tweede specif iek kne lpunt vo rmt het investeri ng skli maat in de gast
landen. Hierbij is in vee l gevallen de permanente so uverein iteit over natuur
l ijke hulpbronnen van ontwikkel ingslanden het belangrijkste vraagstuk. Met
een be roep op dit recht legit imeren gastlanden maatregelen als onteigening
en national isat ie in het algemeen be lang en worden nieuwe regels aan be
staa nde investeri ngen opgelegd. Door de investeer d ers wordt uitoefening
van d it recht zonder prompte, adequate en effectieve compensatie als onver
enigbaar met de uitoefening van hun taak als economisch subject be
schouwd ; het risico van dergelijke maatregelen bevordert de inv esteri ngs
stroom ni et . Ook ten aanz ie n van andere aspecten van het i nvesterl nqskli
maat kunnen zich problemen voordoen als gevolg van onvoldoende cons is
tentie en doorzichtigheid van het overheidsbeleid van een gastland.

Een derde knelpunt ligt in de verdel ing naar aard en reg io van de particu 
l iere buiten landse investeri ngen. Wat de aard betreft is in de besch rijving
van de hu id ige situatie al gewezen op de concentratie in de sectoren petro
leum en mijnbouw. Het is juist in die sectoren dat activ iteiten van buiten
landse investeerders zich veelal beperken tot het exploiteren van grondstof
fen . Ve rwerking vindt dan vooral plaats in de ontwikkelde landen. In de laat
ste jar en neemt echter de lokal e verwerking in ontwikkel ingslanden toe.

In het voorafgaande werd ook op een ander knelpunt in de hu idige verde
ling van de buitenlandse investeringen in ontwikkelingslanden gewezen, na
mel ijk het geringe deel van deze investeringen dat naar de armere ontwikke
li ngsl anden gaa t. Specif ieke problemen zijn h ier vaak de re lat ief beperkte
omvang van de binnenlandse markt, een gebrekk ige inf rast ructuu r, onvol
doende geschoolde arbeid en beschikbaarheid van grondstoffen.
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3. Doelstellingen en uitgangspunten

Evenals het vor ig e, is het hu idige Kab in et erva n overtuigd dat de b ijdrag e
va n het particu liere bedr i jfsl ev en aan het ontwikkelingsproces van de landen
van de Derd e W ereld onmisbaar is. De noodzakelijke opbouw van een indus
tri ël e st ructuur in de ontwikkelingslanden kan ni et tot stand komen zonder
de aanw end ing van het financiël e en technische potenti eel van het particu
li ere bedrijfsleven in de ontwikkelde westerse landen. Even noodzakelijk is
de bijdrag e die dit bedrijfsleven kan leveren bij het verbet er en van de voe
di ngs- en landbouwsituati e in de ontwikkel ingslanden. In d it licht zal de Re
geri ng , b innen het kader van haar doelstellingen zoals in het eerste hoofd
stu k van deze nota aangegeven, de samenwerking met het bedrijfsleven ter
bevordering van het ontwikkel ingsproces in de Derde W ereld intensive ren.

Het tweede belangrijke uitgangspunt van de Regering is dat de bijdrage
van het particuliere bedrijfsleven niet sl echts voor de ontwikk elingslanden
onm isbaar is , m aar dat tegelijkertijd een bevordering van de middelenover
d rachten aan ontwikkelingslanden - waarvan de particul iere kapitaalstroom
een belangrijk onderdeel vormt - ook in het bel ang van de o ntwi kke lde lan
den is. Bevordering van buitenlandse particulier e invester ingen in ontwikk e
li ngsla nden kan immers onder bepaalde veronderstell ingen (o.a. bespa
ringso verschotten in OESO en OPEC-land en) v ia een verg ro te vraag naar
produkten uit ontwikkelde landen , tot een niet- inflato ir e sti mu lerin g van de
econom ieën van m et nam e de OESO-lan den leid en.

De sam enw er ki ng m et het bedri jfsleven kent een tw eetal hoofdv o rm en. ln
de eerste pla ats kan het bed rijf sleven w ord en ing eschakel d bij d e ui tvoeri ng
va n Ned erlandse hulppr ogramma's d ie zich daarvoor lenen . In het sp ec if ie
ke kad er va n deze not a w ordt h ier op niet verd er ingega an. De tweed e hoofd 
vorm is het door de Reg ering bijdrag en aan he t bevo rder en va n de ei gen ac
ti v iteiten van het bedrijfsl ev en . Voor deze vorm van sam enw erki ng is het al
gemen e uitgangspunt van de Regering de w en selijkheid van het bevo rd ere n
van econom ische samenwerk ing met ontwikkel ingslanden in bred e zin .
Vo o r de aanwend ing va n m iddele n en instrumenten , ter besch ikking van de
M in ist er voo r Ontwikkelingssamenwerk ing, sta at in di t verband het ber eiken
v an de doeleinden van het ontwikkelingssamenwerk ingsb eleid voorop . Dit
betekent dat in dat geval de samenwerk ing m et het bed ri jfsleven all een zal
plaatsvinden wanneer de doeleinden van het ontwi kkeli ngssam enw erkings
bel ei d bet er dan zonder die samenwerk ing zouden worden bereikt . Dit houdt
in dat n iet het bedrijfsleven bepalend of medebepalend zal zijn voor d e aan 
w end ing van hulpgelden ter bevordering van eigen activ it eiten van het be
drijfsleven ma-r de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking .

Als uitwerking van de algem ene doelstellingen van het Nederlandse ont
w ikkelingssamenwerkingsbeleid zoals die vermeld zijn in de Regeringsver
klaring en in het licht van de in het voorafgaande vermeld e kn elpunten is de
Regering voornemens de volgende specifieke uitgangspunten in het kader
van dat bele id en gelet op de in d it hoofdstuk beschrev en inst rum ente n bij
het bevorderen van act iviteiten van het Nederlandse bedrijfsleven in ontwik 
kel ingslanden te hanteren.

1. De aanvaarding door de Regering van de wensel ijkheid van een bele id
gericht op «self reliance» van de ontwikkelingslanden betekent dat bij het
bevorderen van activiteiten van het Nederlandse bedrijfsleven er rekening
m ee zal worden gehouden dat de zeggenschapsverhoudingen met betrek
king tot vestigingen van buitenlandse ondernemingen in ontwikkelingsl an 
den zich ontwikkelen in de richting van grotere en toereikende inbreng - pu 
blieke dan wel particuliere - van het gastland .

2. Bij het concretiseren van overheidsmaatregelen ter bevordering van
act iv iteit en van het Nederlandse bedrijfsleven zal reken ing worden gehou
den met de noodzaak van een bete re aanslu iting van die act iviteiten bij de
behoeften van de ontwikkelingslanden . Dit geldt zowel voor de geografi sche
(m .n. bevordering van activiteiten in de armere ontwikkelingslanden) en de
sectorale verdeling (m .n. bevordering van verwerking in de producentenl an 
den) als voor knelpunten als de aanpassing van produ kt ie processen en pro
dukten aan de sp ecifieke situatie in de betrokken ontwikkelingslanden .
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I Deze lan de n zijn : Tunesië . Kamero en.lvoor
kust, Sen eg al. Indonesië. Th ai land . Maleis ië.
Singapore. Tanza nia. Soedan. Marokko. Zu id 
Kor ea. Joegoslav ië . Keny a en Egypte. De over
eenko m st met Oeg anda tr ad nimmer in w er 
king .

3. Van de zijde van de ontwikkelingslanden moet een bijdrage voor een
verbetering van het investeringsklim aat daar waar mogelijk worden ver
wacht . Het door de particuliere buitenlandse investeerder rekening houden
met de specifieke situatie in de betrokken ontwikkelingslanden zal ook een
belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van het investe
ringsklimaat in de ontwikkelingslanden. De door deze landen genomen
maatregelen vloeien im m ers voor een deel voort uit een door hen ervaren
onvoldoende begrip van de kant van de bu itenlandse investeerder voor de
specifieke situatie in de betrokken ontwikkelingslanden.

Belangrijk u itgangspunt voor de Regering is de wenselijkheid maatrege
len ter st imulering van buitenlandse particuliere investeringen in ontwikke
lingslanden zoveel mogelijk via multilaterale afspraken te nemen. De voor
keur voor een multi laterale benadering vloeit onder andere voort uit de mo
gel ijke concurrentievervalsende effecten van het naast elkaar bestaan van
verschillende nationa le instrumenten. Daar waar multilaterale instrumenten
ontbreken of waar overeenstemming over dergelijke instrumenten nog niet
in zicht is, zal de Regering op nationaal niveau initiatieven nemen dan wel
bestaande nationale instrumenten uitbouwen en aanpassen, waarbij zoveel
mogelijk concurrentievervalsende effecten zullen moeten worden voorko
men.

4. Mogelijkheden voor het beleid

De doelstellingen en uitgangspunten uit de vorige paragraaf recapitule
rend, zal de Regering, in het kader van de bevordering van de samenwerking
met ontwikkel ingslanden in brede zin , streven naar een vergroting van de
bijdrage van het particul iere bedrijfsleven aan de oplossing van het ontwik
ke lingsvraagstuk. Daarbij zal de noodzakelijke samenwerk ing tussen over
heid en bedri jfs leven vanu it ontwikkelingssamenwerking worden gebaseerd
op de doelstellingen zoals de Regering zich die voo r haar ontwikkelingssa
menwerkingsbeleid heeft geste ld . In het bijzonder betekent het dat in dit ka
der te stimu leren act ivite iten zoveel mogel ijk ook de ontwikkel ing van de ar 
mere ontwikkel ingslanden dienen te bevorderen, dat met de noodzaak va n
het voorkomen van specifieke knelpunten als betal ingsbalanssituatie, werk
gelegenheidscreatie. aangepaste technolog ie en verwerkingsspreid ing reke
n ing zal moeten worden gehouden en ten slotte dat de zeggenschapsver
houdingen met betrekking tot buitenlandse vestigingen zich ontwikkelen in
de richting van een grotere en toereikende inbreng van het betrokken gast
land.

Vanuit deze optiek zullen achtereenvolgens een aantal bestaande st imule
ringsmaatregelen op nationaal en internationaal niveau worden bezien . Ten
slotte worden mogelijke nieuwe vormen van stimuleringsmaatregelen be
sproken .

a. Bestaande stimuleringsmaatregelen

i. Nationaal
De in het voorafgaande genoemde st imuleringsmaatregelen in de vorm

van overeenkomsten inzake economische samenwerking respectievelijk bi 
lateral e invester ingsovereenkom sten zijn in overleg met het georgan iseerd
bedrijfsleven met 15 ontwikkel i ngslanden afgesloten.1 In de praktijk b lijkt dat
het bedrijfs leven be langstelling heeft voor het sluiten van nieuwe overeen
komsten en wel met alle ontwikkelingslanden waarmee mogel ijkheden tot
samenwerking aanwezig worden geacht. Binnen het bestaande overleg met
het bedrijfsleven wordt bezien met welke ontwikkel ingslanden het afs lu iten
van nieuwe overeenkomsten bij voorkeur zal moeten worden nagestreefd.
In dat kader zal ook worden nagegaan met welke ontwikkelingslanden van
u it de optiek van het Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsbeleid de
mogelijkheden van een overeenkomst zouden moeten worden nagegaan.
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Onlangs heeft een herstructurering plaatsgevonden van de FMO, de orga
nisatie die is belast met het stimuleren van particuliere direct e investeringen
in ontwikkelingslanden. Daarbij heeft een verruim ing van het w erkter rein
plaatsgevonden. Het beleid van de FMO bli jft gericht op het bijdragen aan de
ontplooiing van het bedrijfsleven in ontwikkelingslanden in het belang van
de economische en sociale vooruitgang van deze landen . Dit bele id moet
thans bovendien in overeenstemming zijn met het Nederlandse beleid ten
aanzien van ontwikkel ingssamenwerking.

De FMO zal verder als onderzoek- en adviesinstantie kunnen ga an optre
den bij het verlenen van financiële hulp aan lokale ontwikkelingsbanken .

In dit verband is voorts van belang dat de FMO in staat is gesteld voor ei
gen rekening en risico , dus ni et langer slechts in de hoedanigheid van trus
tee van de Staat, deel te nemen in het kap itaal van lokale ontwikkelingsban
ken. Langs deze weg zal naar verwachting een beter gebruik kunnen worden
gemaakt van de lokale «know -how», beter kunnen worden ingespeeld op de
mogelijkheden voor het stimuleren van lokaal ondernemerschap en klein
schaliger industriële activiteiten.

Het beleid blijft er op gericht de FMO in staat te stellen haar act iv it ei te n in
de komende jaren geleidelijk verder uit te breiden .'

In apri l 1969 is de wet Herverzekering Investeringen (teg en pol it ieke ris i
co's) van kracht geworden . De dagel ijkse uitvoering van de w et berust b ij de
Nederlandse Credietverzekering Maatschappij. Op aanvragen tot herverz e
kering aan de NCM besl ist de Minister van Financiën na overl eg m et de
Comm issie Herverzekering Investeringen. In deze Comm issie hebben zitting
vertegenwoordigers van Ontwikke lingssamenwerk ing, Economisch e Zaken ,
Landbouw, Financiën en de Nederlandsche Bank.

Het gebruik dat het Nederlandse bedrijfsleven van de W et Herverzekering
Investeringen (WHI) heeft gemaakt is achtergeblev en bi j de verwacht ingen.
Het maximum aan potentiële schadeverpl ichtingen waa rtoe verz ekering kan
worden aanvaard , dat volgens artikel 8 van de WHI jaarl ijks door de M in ister
van Financiën wordt vastg esteld, werd - zoals aangekond ig d in de m emorie
van toelichting op de WHI - de eerste jaren telkens met een bedrag van f 30
miljoen verhoogd . Het feitelijk obligo hi eld h iermee echte r ge en gelijke t re d
en is zelfs sinds 1974 - afgezien van een verhoging in 1976 vanwege een
voorlopige dekkingstoezegg ing - nagenoeg stationa ir gebleven op een ni
veau van ca. f 90 miljoen.

Tabel VII. 7: Toelaatbaar en werkel ijk obligo onder de Wet Herverzekering
Investeringen

1969
1970
197 1
19 72
1973
1974
1975
1976
1977
1978

Max. to elaatbaar obligo
vo lgens begr o ti ng (t / m
1977 cumu lat ief ; daarna
op jaarb asis)

30
60
90

120
150
180
210
210
210
100

Werk el ij k o bl igo uit hoofde
van aangegane verp li ch t ing

16
59
64
78
84
85

120
90
94

1 Vgl. de conclus ies van Hoofd stu k V in zake
Herstr ucturer in g.

In het voorjaar van 1977 heeft de Raad van Werkgeversverbonden ge 
vraagd om extra maatregelen ter bevordering van investeringen in ontwik
kelingslanden . Een belangrijke stelling van de Raad was dat limiteringen in
het verzekeringsstelsel verzekering van grotere investeringen uitsloten . In
verband hiermee heeft de Minister van Financiën besloten het eerde r ge
noemde maximum te verhogen tot een bedrag van f 500 miljoen voor het
begrotingsjaar 1979 .
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De WHI beoogt door verzekering van investeri ngen te komen tot een ver
sterking van de samenwerking met ontwikkelingslanden. De beoordel ing
van de ontwikkelingsrelevantie van een investering dient in deze optiek door
het land waarin geïnvesteerd wordt te geschieden ; daarom is als eis voor
verzekering de goedkeuring van het «Gastland» gesteld. In gevallen van
twijfel zal advies van het lokale centrale planningsorgaan in het betrokken
ontwikkel ingsland kunnen worden gevraagd.

Het is denkbaar dat de Nederlandse overheid bepaalde investeringspro 
jecten jui st omdat ze voldoen aan de eerdergenoemde ontwikkelingspolitie
ke doelstellingen en uitganspunten graag tot stand ziet komen . Voor zover
een dergelijke investeri ng om verzekeringstechnische redenen niet voor ver
zekering in aanmerking komt kan zij vermoedel ijk binnenkort toch voor ver
zekeri ng in aanmerki ng komen, waarb ij de eventuele netto-schade - onder
verrekeni ng van de gestorte premies - ten laste van het ontwikkelingspla
fo nd gebracht ka n worden. Hie rb ij kan gedacht worden aan investeri ng en in
de concentratielanden . Op deze wijze kan binnen het kader van WHI een ver
dere st im ul ering gesch ieden van investeringen die met name aan de eerder
genoemde ontwi kkelingsdoelstell ingen voldoen .

i i. In tern ationa al
De International Finance Corporation (IFC) is een dochterinstell ing van de

W ere ldbank d ie zich bez ighoudt met het bevorderen van investeringspartici 
paties van buiten landse ondernem ingen in ontwikkelingslanden. De activi
teit en van de IFC vertonen een duidelijke groei . Zo nam de totale omvang
van de project en w aarbi j de IFC betrokken is toe van $ 480,7 mln. in 1975 tot
$ 1690,9 mln. in 1977 terwijl de eigen inbre ng van de IFC in projecten steeg
va n $ 143,8 ml n. in 1973 tot $ 258 ,9 m ln . in 1977 . W el heeft de IFC zich in
overw egen de m ate bezi g gehouden met nogal grootschalige projecten in de
m eer on twi kkelde ontwikkel ingslanden. In het kader van de u itbreiding in
het kap itaal van de IFC in 1977 heeft Nederland op aanpassingen in het be 
leid van de IFC aan ge d ro ngen. Dit is toen niet gelukt. Op dit moment li jken
de mogelijkheden voor beleidsaanpassingen vergroot in de zin dat ook het
management van de IFC in versterkte mate blijk geeft van het inzicht dat be 
paalde aanpassingen noodzake lijk zijn . In maart 1978 heeft het management
een v ijf jarenplan voor de periode 1979/83 u itgebracht dat voorziet in een uit 
bre id ing va n IFC- act iv iteiten in arme ontwikkel ingsla nden en van technische
hulp gericht op het bevorde ren van particu liere bu itenlandse investe ri ng en
in arme landen.

De Regering zal zich blijven inspannen om zoveel mogelijk van haar doel
stellingen en uitgangspunten op dit gebied in het beleid van de IFC weer
sp iegeld te krijgen .

Voor wat betreft de geschillen over buitenlandse invester ingen is het u it 
gangspunt van de Reger ing dat deze zoveel mogelijk v ia i ntern ati onale on
partijd ige arbitrage tussen investeerder en gastland moeten worden opge
lost. Dit is ook de grondgedachte van ICSID. Gegeven de nog niet universele
toetreding tot ICSID - met name ontbreken Latijnsamerikaanse landen - zal
de Regering de mogel ijkheden van het tot stand komen van een klachtrecht
nagaan. Overheden, investeerders en werknemersorganisaties zouden van
dit recht gebruik kunnen maken door klachten aan een daartoe aangewezen
orgaan voor te leggen, zonde r dat dit orgaan overigens bindende uitspraken
ove r gerezen confl icten zou kunnen doen.

Ten aanz ien van interstatelijke geschillen over buitenlandse investeringen
is het volgens de Regering wenselijk en mogelijk een voor alle staten aan 
vaardbare formule te ontwikkelen voor geschillenbeslechting bij nationalisa
t ie van bu itenlands vermogen. Bij voorkomende gelegenheden zal door Ne
derland een actieve rol gespeeld worden terzake. De geëigende fora hier
voor zijn de econom ische organen van het VN systeem, resp. de zogenaam
de Committee of the WhoIe en de Algemene Vergadering, mede op basis
van door de VN Commiss ie voor Internationaal Recht ondernomen of te on 
dernemen studies.
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Zolang nog geen internationaal akkoord terzake zal zijn bereikt - hetwelk
de vorm kan hebben van een resolut ie van de Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties - zal Nederland het navolgende standpunt innem en. In be 
sluitvorming over het beginsel van permanente soevereiniteit van staten
over hun natuurl ijke rijkdommen of over andere onderwerpen die de voor
waarden van nationalisatie van buitenlands vermogen raken, zal Nederland
meewerken aan de bevestiging van de regel dat interstate lijke geschillen
over of voortvloeiende uit nationalisatie onderworpen zijn aan de plicht tot
vreedzame geschi llenbeslechting tussen Staten, op basis van aangegane in
ternationale verplichtingen of, bij ontbreken daarvan tussen partijen , op ba
sis van de soevereine gelijkheid van Staten en in overeenstemming met de
vrijheid van keuze der middelen tot interstatelijke geschillenbeslechting (on
derhandel ing, consu ltatie, bemiddeling, arbitrage , rechtspraak etc.) .

Voorts moet worden gestreefd naar een formule, waarin wordt aangege
ven welke procedure moet worden gevolgd, indien partijen bij een concreet
geschil niet tot overeenstemming kunnen komen over de keuze van het toe
te passen middel van gesch illenbeslechting dan wel het gekozen middel n iet
leidt tot oplossing van het geschil.

Met name zal Nederland meewerken aan de totstandkoming van een rege
ling d ie een onpartijdige, internationale arbit rage voor interstatelijke ge
schillen behelst . Zolang geen nieuw internationaal akkoord over de onder
havige materie is bereikt zal de Regering haar beleid terzake blijven baseren
op resolutie 1803 (XVII) van de VN o

Naast aanpassing en uitbreiding van bestaande stimuleringsmaatregelen
kunnen ook een aantal nieuwe stimuleringsmaatregelen worden overwo
gen.

In de eerste plaats kan hierbij gedacht worden aan maatregelen in het ka 
der van de EG ter stimulering van particuliere buitenlandse investeringen in
ontwikkelingslanden. Zoals in het voorgaande reeds is vermeld is recent de
d iscussie hierover binnen de EG weer opgevat. Nederland is er voorstander
van dat in door de EG af te slu iten samenwerkingsakkoorden algemene in
vesteringsbeschermingsclausules worden opgenomen als aanvu ll ing op na 
t ionale overeenkomsten terzake . Nederland zal zich in EG-kader niet afwij 
zend opstellen wanneer de bestaande garantiemogel ijkheden in ontwikke
lingslanden worden verruimd door maatrege len op communautair n iveau .

Binnen de EG zal Nederland de mogelijkheden onderzoeken om te komen
tot de oprichting van een Europese FMO. De gedachten gaan daarbij voor
alsnog uit naar het onderbrengen van een Europese FMO bij de Europese In 
vesteringsbank. Bij de eventuele concretisering ervan zullen de doelstellin
gen zoals die voor de FMO zijn vastgesteld leidraad voor de Regering zijn.

De discussie rond een mogel ijk multilateraal investeringsgarantiesysteem
Internationallnvestment Insurance Agency (lilA) is zo goed als verstomd
sinds in 1973 de Wereldbank-leiding een voorstel terzake aan regeringen
van zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden toezond. Voor de Wereld
bank bestond alleen aanleiding deze zaak verder uit te werken ind ien vol
doende belangstelling daarvoor werd getoond. Deze belangstelling is tot nu
toe uitgebleven. Nederland acht echter een garantiesysteem waarbij ook
ontwikkelingslanden zijn betrokken juist vanwege die betrokkenheid van
groot belang . Nederland zal daarom in het kader van de EG, in het gel ijkge
zinden- overleg en in voorkomend overleg met ontwikkel ingslanden de mo
gel ijkheden nagaan van een heropen ing van de onderhandelingen over een
lilA. In beginsel lijkt ook het nieuwe initiatief van de Inter-Amerikaanse Ont
wikkelingsbank om een reg ionaal herverzekeringsstelsel op te zetten en te
beheren voor investeringen op het gebied van m ineralen en energie gunsti 
ge perspectieven te bieden .
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1 De tripartit e ve rkla r ing van de ILO om schrij ft
het begr ip mult in at iona l als vo lgt : m u lt inat io
nal s omvatt en o nde rne mi nge n, hetz ij in st aats 
ei ge ndom , in particu li er eig endom of i n ge
m engd eigendom , die de pr oducti e, d istributie,
d ienst en of and ere voorzien ing en in ei ge ndo m
hebben of beh er en bu it en het land w aar zij hun
hoofdvest ig ing hebben. De ma te van zelfstan 
d ig hei d van el ke vest ig ing ten opzic ht e v an an
dere loopt bij mul t inat ionals sterk u iteen al
naa r de aard v an de band en van deze vest ig in 
gen en hu n acti v ite itste rr ein en gezi en de grote
ve rsche id en he id in de vorm van eigendom , de
gr oott e, de aa rd en de p laats van acti v ite iten
v an de d esb etreffende ondernem in g . Tenzij
anders v ermeld , wordt de ter m mu lt inat io na l
in deze verk lar ing gebruikt o m de v ersch ill end e
v est ig ingen aan te gev en (m oe dermaatscha p
pi j of plaatse li jk e ve st ig ingen o f beid e of de or 
ganisat ie als geh eel) ov eree nko mst ig de hen
toebedeelde v erantwoordeli jkhede n , in de ve r
w acht ing dat zij zul le n samenw erk en en el kaa r
w aar nodig b ij stand zullen v erlenen om de na 
ko ming te v erg em akk el ijk en v an de beg inselen
d ie in de verkla r in g zi jn v astgelegd.

2 Op de 1978 -Fortune-l ijs t va n 500 g roots te on 
dern em ing en bui ten de VS, komen 34 o nde r
neming en u it de Derde W ereld voor, teg en over
23 in 1977 .

B. Specifieke problemen rond multinationale ondernemingen

1. Inleiding

Het overgrote deel van de particuliere buitenlandse investeringen in zowel
ontwikkelde als ontwikkelingslanden komt voor rekening van multinationale
ondernemingen. Hetgeen in het voorafgaande deel van dit hoofdstuk over
particuliere buitenlandse investeringen is gesteld is dus ook van toepassing
op de buitenlandse investeringen van multinationals. Er zijn echter aan de
activ iteiten van multinationals een aantal specifieke aspecten verbonden die
in de context van deze nota een afzonderlijke bespreking rechtvaardigen .

Er bestaat geen algemeen aanvaarde definitie van multinationals, mede
omdat, gezien de grote verschillen in verschijningsvormen, een definitie in
kwantitatieve termen moeilijk vast te stellen is. In ieder geval zijn het onder
nemingen van een aanzienlijke omvang en met act iviteiten die zich tot vele
landen bu iten het land van de hoofdvestiging uitstrekken'.

Een ruwe aanduiding van het belang van de activiteiten van multinatio
nals geven een aantal aan het RIO-rapport ontleende cijfers. De toegevoeg
de waarde van elk van de 10 grootste multinationals bedraagt meer dan $ 3
miljard, hetgeen meer is dan het BNP van 80 staten . In totaal bedroeg de toe
gevoegde waarde van multinationals volgens de in het RIO-rapport gehan
teerde definitie in 1971 ongeveer $ 500 miljard, hetgeen neerkomt op 20 %
van het mondiale BNP (exclus ief de socialistische landen) .

Indien de huidige trends zich doorzetten schat het RIO-rapport dat in 1988
rui m 40% van de to ta le wereldproduktie voor verantwoording van multina 
t io nals zal komen. De expans ie van de activ iteiten van mult inationals u it zich
ook i n het toenemde belang van interne bedrijfstransacties in het intern ati 
onale handelsverkeer. Zowel het UNCTAD-secretariaat als het meer geci
teerde VN document «Transnational Corporations in World Development: A
re-exarninat ion » wijzen er in dit verband op dat in het beg in van de zeventi 
ger jaren al de helft van de Amerikaanse export bestond uit transacties die
b innen één onderneming plaatsvonden.

De activiteiten van mu ltinationals vinden voor bijna driekwart plaats bin
nen de geïndust rialiseerde wereld . Canada, de Verenigde Staten, het Ver
enigd Koninkrijk en West-Duitsland zijn gezamenlijk gastland voor meer dan
40 % van de totale bu itenlandse act iviteiten van mult inationals.

Oorspronkelijk waren het voora l de grootste Amerikaanse bedrijven die
intern at ionale act iv iteiten ten toon spreidden , spoedig gevolgd door bedr ij 
ven uit Europa, Japan en in toenemende mate uit de Oost-Europese landen.
De laatstgenoemde nemen overigens vaak de vorm aan van handelshu izen,
agentschappen e.d. Nieuwe ontwikkelingen zijn dat ook kleinere bedri jven
uit andere landen zich mult inational iseren , waaronder uit een aantal ontwik
kel ingslanden als Mexico, Ind ia, Brazilië en Taiwan ".

In het eerste gedeelte van dit hoofdstuk is reeds gewezen op de onmis
baarheid voor het ontwikkelingsproces van de Derde Wereld van de bijdrage
van particuliere buitenlandse invester ingen . A fortiori geldt dit ten aanzien
van het f inanciële, techn ische research -, management- etc . potentieel van
multinationa ls.

De in het voorafgaande gegeven cijfers illustreren de enorme economi
sche betekenis van multinationals. Mede hierdoor worden activiteiten van
multinationals krit isch bezien, zowel in ontwikkelde als ontwikkelingslanden.
In ontwikkelde landen vloeit deze kritische houding in het algemeen voort u it
de noodzaak de economische bijdragen als gevolg van activiteiten van mul
t inat ionals in evenwicht te brengen met de gevoelde noodzaak van een zeke 
re nationale en vooral een intern at ionale controle.

De kritische houding van ontwikkelingslanden heeft dezelfde oorsprong,
maar uit zich onder invloed van de navolgende opvattingen van ontwikke
lingslanden veel sterker (ont leend aan NAR-advies Particul iere buitenlandse
investeri ngen en mult inationale ondernem ingen in ontwikk el ingslanden ).
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I Ned er land heeft zich o nt houde n van ste m 
m ing ten aa nzien v an d e tekst v an het Charter
in zi jn g eheel. Bij stem m in g ov er de onde rde
len va n het Ch art er heeft Ned er land . m et u it
zo nde ring van d e para g rafen inzake pe rmanen 
te souverein itnl t en het rech t van na t io nalisa
ti e. zich voo r d e bepal ing en inzake de inv est e
ringsbeg inselen uitg esp ro ken .

- De bijd rage van mult inationals aan het ontwikkel ingsproces is niet o pti
maa l als gevo lg van facto ren als het strev en naar m ax im ale w in st , neg atieve
in vloed op de betal ing sba la ns, onaan gepa ste tech nolog ie, verster king van
de dua lit eit van de econom ie en het ni et g er icht zijn op basisb ehoeftenbe
vrediging.

- Er bestaat onvoldoen de inz icht in het totale bedrijfsbeheer en d e be
drijfsresultaten.

- De ontwikkel ingsl and en verkere n in een zwakke onderhandelingspos i
ti e ten opzichte van multinationals.

- Er ontbreekt een internationaal juridisch kader voor het functio neren
van m ul t inationals waardoor transacties mogel ijk zijn die niet m et het be
lang va n all e betrokken landen over eenstemmen.

Voor de multinationals zel f zijn voo ra l de politieke ris ico 's , waarond er na t i
on alisatie zonder adequate en effectieve compensatie, die soms verbonden
zij n met investeringen in ontwikkelingslanden een bron van onzekerh eid en
potentiële confl icten. Daarnaast zijn er voor de mult inationals problemen die
voortvloei en uit verschill en in w etgeving en bel eid van de nationale overh e
den van de landen waarbinn en zij opereren . Bovendien is het bel eid van in
di vi due le overheden ten o pzichte van mult in ationals ni et alt i jd voldoende
tra ns para nt en consistent en is er som s sprake van discr iminatie ten nad el e
van buitenlandse ondernem in gen.

Ook de vakbeweg ing beziet de acti v ite ite n van mu lt inat ionals kr it isch. Be
lan grijke red en en voor de ze kr iti sche houd ing zi jn de naa r de opvatti ng van
de vakb eweging onvo ldoend e ber eidheid van mu lt in at ionals de in tern at i
ona le vakbeweging c.q . internati o nal e w erknemers -v erbonden bin ne n een
m u lt inat ional als gesprekspartner te beschouwen w aarm ee over zaken als
arbeidsom standig heden en intern atio nale verpl aats ing van ac t ivitei ten kan
w orden ov erl egd . Boven di en wijst de vakb eweging op de bep erkte haar ter
beschikki ng st aande info rm at ie.

Een afzo nderl ijk probl eem voor de reg er ingen en d e vakbeweg ing van de
la nde n waar de hoofdzetel van mu lt ina ti o nals is gevest igd hangt sam en met
de act iv iteiten van dochterondern em ingen van dez e multinat iona ls in la n
den w aar so ciaal -economische en pol it iek e m ensenrechten word en ge
schonden. Ov er ig ens breng en deze acti v ite iten ook voor de betrok ken on 
dernemingen zelf problemen m et zich in het l ic ht van de , ook door de Reg e
ring onderstreepte, verantwoordel ijkheid van de ondernemingen di e verd er
dient te gaan dan de str ikt bedrijfseconomische overwegingen .

2. Stand van zaken in de internationale discussie

In het licht van de in tern at ional e dimensies van de problemati ek van de
mult inationals is het niet verwonderl ijk dat vooral in internati o nale fora naa r
op lossi ngen wordt g ezo ch t . In deze d iscussie gaat het vooral om d e fo rmu le
rin g van codes voor het gedrag van m u lt inat ionals, soms aangevu ld m et be
pali nge n voor het gedrag van overhede n en vakbeweging ten opzichte van
mu lt inati onal s.

Voor de activ it eit en van mult inationals b innen het OESO-geb ied is er sp ra
ke van gemeenschappelijk aanvaarde en vastgeste lde beg inselen . De be
langrijkste hiervan zijn de Code inzake de Liberalisat ie van het Kapitaalver
keer van 1962 en de Verklaring inzake Internationale Investeringen en Mult i
nationale Ondernemingen van 1976 .

Voor de activiteiten van multinationals in ontwikkelingslanden is in veel
m indere mate sprake van alge meen aanvaarde beg inselen.

De pog ingen in 1948 om in het kader van het Havanna Charter to t een
Handvest voor Invester ingen te kom en m isl ukten. De desbetreffende bepa
li ngen va n het Charter i nzake Economische Rechten en Plichten van Staten
zijn doo r veel OESO-landen niet aanvaard '. Tijdens de Conferentie inzake In
ternati onale Economische Samenwerking (CIES . 1976) is over een beperkt
aantal aspecten w el overe enstemming tussen de de elnemers bereikt; over
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I in de door de VN gehantee rd e term inologie
word t over de Tr ansnat iona ls (T NO's l i.p .v .
mu lt in at ionals gesprok en .
1 Zie oo k Hoofdstuk IX .

belangrijke zaken als inte rn at io nale arbi t rage was di t echter niet het gev al. In
versch ill ende intern at io nale fora w orden ac ti vi teit en on dernomen, d ie voo r
het u it eindel ijke formul eren van algemeen aan v aarde beg insel en voo r act i
viteiten van multinationals in ontw ikkelingsland en van bel ang zijn .

In het navo lge nde is een ko rt overz ic ht vervat van de be lang rij kste act iv i
teiten op dit gebi ed.

Op basis van ECOSOC-resolutie 1913 (LVII) is in 1974 de Co m m issie inzake
TNO'SI in het leven geroepen . Als belangrijkste taken voor deze commiss ie
zijn aangemerkt :

- het dienen als forum bin nen de VN voor di scus si es ov er onderwerpen
betreffende TNO's,

- het bevorder en van de dialoog over d it onderwerp tussen rege ringen,
gouvernementel e- en niet gouvernementel e organisaties, vakbeweging, on 
dernemers, consumenten en andere geïnteresseerd e groep eringen ,

- het beq el eiden van werkzaamhed en v an het VN -Centrum inzake TNO's.
- het opstellen van een gedragscod e voor TNO's t .b .v . de aa nvaa rdi ng

daarvan door ECOSOC,
- het verrichten van werkzaamheden voor mogelijke ov er eenkomsten

over specifieke asp ecten van TNO's.
Het formuleren van een gedragscode heeft de hoogste pr io riteit in het

werkprogramma van de Commissie . Een sp eciale w erkgroep ho udt zich
hiermee bez ig en zal , naar verwachting , in m ei 1980 een ontwerp voor een
gedragscode aan de Commissie kunnen voorl eggen.

De in november 1977 aanvaarde ILO-beginse lverkla ring , inzake mu lt inat i
onale ondernemingen, heeft betrekking op het so cia al beleid van mult inati 
onale ondernemingen en bevat op d it pu nt aanzienl ijk u itgewerkter reg el in
gen dan de OESO -richtl ijnen.

De waarde hiervan wordt nog versterkt door ha ar mond ial e (ook de VS
hoewel geen lid meer van de ILO acht zich moreel aan de beg inselverk larin g
gebonden) en tripart ite karakter. Aan de orde komen , naast w erkgelegen 
heid en arbeidsverhoudingen onder m eer de arbeidsvei ligheid, de socia le
zekerhe id, het collect ief onderhandelen en de vr ijhe id van organisatie. Hier 
bij is voor een belangrijk deel voortgebouwd op de ve le internationale ar 
beidsverdragen en -aanbeve li ngen, d ie in de lo op de r jaren tot stand zi jn ge
komen . De verklaring richt zich tot allen, die bij de problemati ek van multina
tionale ondernemingen betrokken zi jn, te w eten de reg er ing en, de we rkn e
mersorganisaties, de werkgeversorganisaties en de individuele multinati 
onale ondernemingen.

Voor de mate van aanvaard ing van deze verklaring is van belang , da t de
opstelling er van in overleg tussen vertegenwoordigers van regeringen ,
w erknemers- en werkgeversorgan isaties is gesch ied. De verklar ing dient ge 
zien te worden als een compromis, dat tussen de meest betrokkenen bereikt
is en dat niet al datgene inhoudt, wat door elke betrokken gro eper ing als het
meest ideale wordt beschouwd, doch welke in zijn tota liteit door all e betrok
ken groeperingen op dit moment geaccepteerd wordt . De verklaring is op 16
november 1977 door de Raad van Beheer van het In ternationaal Arbeidsbu 
reau goedgekeurd. De Nederlandse Regering en d e werkg ev ers - en w erkne
mersorganisaties ondersch rijven deze verklaring . W at de multin ationale o n
dernemingen betreft, hebben de Nederlandse w erkgeversorgan isaties via
hun ledenorganisaties de verklaring bij de betrokken ondernemingen aanbe
volen .

Thans wordt binnen de Raad van Beheer gestreefd naar de totstandko
ming van een procedure, die beoogt na te gaan in hoeverre de bepal ingen
van de verklaring worden geaccepteerd en uitgevoerd. In maart 1978 heeft
de Raad van Beheer als eerste stap besloten , de reger ingen te verzoeken, om
- in overleg met werkgevers- en w erk nem erso rg an isaties - rapport u it te
brengen over de periode van twee jaar na de goedkeuring.

Aangezien technologie overdracht 1 na ar ontwikke li ng slan de n v oor het
merendeel via mult inationals plaatsvi ndt passen in dit ove rzic ht de activit ei -
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ten die in UNCTAD-ve rba nd worden verr icht voo r de opste lling van een ge
dragscode terzake. Tot op heden hebben de d iscussie s ove r d it onderwe rp
voorn am el i jk pl aatsg ev onden in een w erkg ro ep van UNCTAD. Een eerste of 
f ic iële onderhandelingsconferentie die de laatste obstakels voor aanvaar
ding van een gedragscode uit de weg zou moet en ru imen is in november
1978 gehouden, zonder evenwel tot over eenstemm ing te kunnen komen .
Ook de in februari 1979 gehouden tweede ond erhand elinqsconterentie is
daarin nog niet geslaagd. Belangrijkste probleem lijkt tot nu toe het juridi
sche (al of niet b indend) karakter van deze gedragscode. Afhankelijk da arvan
zal de uiteindel ijke inhoud van deze code worden geformuleerd .

Reeds eni ge jaren vindt over beperkende ondern emersprakti jken in
UNCTAD een discussie pla ats ten ei nde regels ervoor te fo rm uleren. Boven
d ien tracht m en in dat kader tot een modelwet of modelwetten inzake beper
kende ondernemerspraktijken te komen. Regels over deze praktijken zijn
overigens niet specifiek op multinationals gericht. maar in een breder kader
geplaatst. Ook voor dit onderwerp geldt dat nog veel t ijd nodig zal zijn voor
dat een consensus tekst kan worden overeengekomen.

In 1975 is bij VN resolutie 3514 (XXX) op init iatief van de VS een ad hoc
werkgroep in het leven geroepen om het probleem van corrupt ieve
praktijken aan te pakken en daarvoor een internationale verdragstekst op te
stellen . Deze praktijken zijn overigens noch een algemeen versch ijnsel van
m u lti nati onals noch beperken deze praktijken zich tot mu lt inationals . Na drie
bijeenkomsten is reeds op versch il lende punten overeenstemming bereikt,
m aar b lijkt toch een aantal onderwerpen nog controvers ieel te zijn, zoals de
betal ingen van royalt ies en belastingen aan illegale regimes in
Zuidel ijk -Afr ika .

De verslechterde situatie in Zu id -Afrika was voor de Ministers van Bu iten
landse Zaken van de EG aanleiding om op 12 jul i 1977 te beslu iten tot een
gezamenl ijke, strakkere houding ten opzichte van Zu id -Afrika, waarbij het
accent zal liggen op concrete maatregelen. Dit besluit leidde tot een inve nta
risati e van mogelijke economische maatregelen tegen Zu id -Afrika , waarvan
het idee van een gedragscode het en ige bleek dat voor spoed ige verwezen
lijking vatbaar was. Op 20 september 1977 bereikten de M in isters overeen
stemming over de inho ud va n de gedragscode. De gedragscode bevat bepa
li ngen omtrent :

1. verhoud ingen binnen de onderneming (v ri jheid van o rgan isat ie , ook in
vakbonden, noodzaak tot overleg en onderhandelingen met representatieve
werknemersorganisaties , rechten voor vakbondsmensen) ;

2. m igrerende werknemers (bevorderen door de ondernemingen van vrij 
he id van verplaatsing voor zwarten en verzachting van de gevolgen van het
huidige systeem van trekarbeid) ;

3. Ionen ( minimumlonen van een aanvaardbaar n iveau) ;
4. structuur van loon- en bevorderingssysteem voor zwarte arbeiders (ge

li jk loon voor gel ijke arbe id , ge lijke promotiekansen) ;
5. andere voorzien ingen (bevorderen daarvan door de ondernemingen

op het gebied van hu isvesting, vervoer gezondheidszorg, pe ns ioene n, enz .);
6. opheffen va n de rassenscheid ing op de plaats waar de arbeid wordt

verricht ;
7. verslaglegging (jaarl ijks dienen de ondernemingen verslag uit te bren

gen over de toepassing van de code) .
Ten aanz ien van het laatste punt kan worden opgemerkt dat naar verwach

ting de EG op korte termijn op basis van de ontvangen verslagen een rap
port zal uitbrengen .

Naast act iviteiten op het intergouvern em entele niveau heeft het bed rijfsle
ven een eigen bijdrage geleverd. Werkgevers hebben in het kad er van de In
ternati onale Kamer van Koophandel de Richt lijnen voo r Internat io na le In 
vesteringen opgesteld . Deze in 1972 aanvaarde richtli jnen bevatten bepal in
gen voor zowel de investerende onderneming als de overheden van het
thu island en van het land waar ge ïnvesteerd wordt . Volgens de int roducti e
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van deze richtlijnen moeten deze niet worden opgevat als een rigide ge
dragscode maar als een geheel van praktische, op ervaring berustende aan
bevelingen, bedoeld om de consultaties tussen overheden en bedrijfsleven
te vergemakkelijken.

Het Internationaal Verbond van Vrije VakVerenigingen (IVVV) heeft in 1975
een Charter aanvaard waarin de eisen van het IVVV terzake van de wettel ijke
controle van multinationale ondernemingen zijn vervat. Uiteindelijk doel
van het IVVV is een algemeen multilateraal verdrag onder auspiciën van de
VN met een nieuw, tripartite VN orgaan voor de internationale controle van
multinationals.

3. Knelpunten

Voor het beleid ten aanzien van de activiteiten van multinationals gelden
uiteraard de knelpunten zoals die in het voorafgaande voor buitenlandse
particuliere investeringen zijn vermeld. Specifiek voor multinationals zijn
echter de problemen die voortvloeien uit het feit dat een multinational tezelf
dertijd onder verschillende nationale jurisdicties valt. Deze problematiek
heeft twee aspecten. In de eerste plaats kan het multinationale karakter van
ondernemingen een instrument zijn in handen van regeringen in die landen
waar de moederonderneming is gevestigd. Het kan namelijk zo zijn dat een
multinational, al dan niet vrijwillig, fungeert als instrument waarmee bepaal 
de landen de werkingssfeer van hun nationale beleid trachten te verbreden
of effectiever te maken. In de praktijk is wellicht het tweede aspect belangrij
ker dat acties vanuit de hoofdzetel van een multinational in het algemeen re
percussies hebben tot buiten de jurisdictie waaronder de hoofdzetel ressor
teert . Onduidelijkheden over de respectievelijke verantwoordelijkheden van
moeder- en dochtermaatschappijen compliceren deze problematiek nog
verder.

Deze twee aspecten van het opereren van multinationals binnen verschil
lende en gescheiden nationale jurisdicties voegen nieuwe complicaties toe
aan veel onderdelen van het nationale sociaal-economisch beleid zoals het
werkgelegenheidsbeleid, regionaal beleid, het beleid inzake de beschikbaar
heid van schaarse nationale voorraden, belastingbeleid, consumentenbe
schermingsbeleid en het milieubeleid . Hierbij speelt in Nederland maar ook
in andere landen voorts een rol dat de voor dit nationale sociaal-economi
sche beleid noodzakelijke informaties over de activiteiten van multinationals
ontbreken. Immers, in de verzameling van statistische data maakt het CBS
nog geen onderscheid tussen die van multinationals en niet-multinationals.
Bij het beschikbaar stellen van informatie door multinationals kunnen zich
overigens knelpunten voordoen die verband houden met de daaraan verbon
den kosten en met concurrentie-overwegingen .

In het licht van de veelal geringere mogelijkheden van de overheden van
ontwikkelingslanden spelen de hiervoor genoemde complicaties des te ster
ker wanneer sprake is van activiteiten van multinationals in ontwikkelings
landen. Deze complicaties worden bovendien versterkt omdat, in tegenstel
ling tot activiteiten binnen de geïndustrialiseerde wereld, er nog geen alge
meen aanvaarde regels voor investeringen in ontwikkelingslanden zijn. Een
eensgezinde opstelling van ontwikkelingslanden ten aanzien van activiteiten
van multinationals in de praktijk wordt hierdoor, anders dan in internationa
le fora, n iet bevorderd.

De gemengde economische orde van de meeste ontwikkelde en ontwikke
lingslanden stelt duidelijke grenzen aan de mogelijkheden om juridisch bin
dende regels voor de activiteiten van particuliere ondernemingen vast te
stellen en te implementeren. In het geval van multinationals worden deze
mogelijkheden verder beperkt door de vele, verschillende jurisdicties waar
onder de activiteiten van een multinational ressorteren .

Een tweetal specifieke knelpunten met betrekking tot de activiteiten van
multinationals in ontwikkelingslanden is het navolgende. De veelal zwakke
onderhandelingspositie van ontwikkelingslanden tegenover multinationals
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is een van de belangri jkste pro blem en voor d eze lan den. Dit v indt v ooral zijn
oo rzaak in een gebrek aan inform at ie en de vaak g rot e afhankeli jkhe id va n
bu it enla ndse inve sterin gen. Het ge vaa r is dan ook ni et den kbeeld ig dat in
deze ongel ijk e onderhand el in g en toezegg ing en w orden gedaan d ie lat er
ku nn en leiden tot span ni ngen en confl icten d ie zich ande rs niet of in m in de
re ma te zou den he bben voorged aan. In d ie zin is een ve rsterking van d e o n
derha ndeli ngs po sit ie van ontw ik keli ngsl an den ook voor de m u lt inat ionals
van belang . In een m eer evenwicht ige on derhand eling ssitua t ie gem aakte af
spraken zullen im m ers veelal een lan ger leve n beschoren zijn .

Een tweede sp ecifiek kn elpunt vloeit voort u it het complete pakket - on
dernemerschap , management, know-how en kap itaal- dat mul t in at ionals
veelal aanbied en . Naast zekere voord elen heeft d it complete pakket in de si
tu at ie in ontwikkelings land en, geken merkt door een ov erschot aan onge
schoo lde arbeid , nad el en in de vorm va n een ong el ij ke verde ling van de re
su ltaten van de act ivi t ei t en van de mult inat ionals. Combinatie van schaa rse ,
bu it enlandse produ kt iefacto ren m et overvloed ige, maar intern ati onaal g e
zien im m o bie le o nge scho o lde en ongeorganiseerde arbeid kan erto e leiden
dat het produkti esurplus grotendeels toevloeit aan de bu itenlandse produk
t iefactoren . De com pleethe id van het pakket dat multinationals aan bie de n
kan ook m et zic h meebrengen dat de no od zake lijke o ntw ikkeli ng van au toch
tone vaard ighed en in ontwikkelingslanden zoals b ij voorbeeld een eigen
techn ol og ische inf rast ructu u r en res earchapparaat vee la l niet van de grond
komt. Door «jo int -ventu res» en «v phasinq-o ut » kan overigen s de ze ontwik
kel ing op lange term ijn positief worden beïnvloed .

4. Doelstellingen

De doelstell ingen en u itgangspunten zo als die in het voorafgaande zijn ge 
fo rmu leerd voor het be le id ter zake v an pa rt icu liere bu itenlandse i nve sterin
ge n zi jn teg elijkert ijd algem ene doe lstell ing en en uitgangspunten voor het
bel eid ten aanzie n van de activiteiten van multinationals in ontwikkelings
landen. Daarnaast kan in het licht van het eigen krakter van multinationals
een aantal sp ecifieke doelstellingen worden onderscheiden .

Vest ig ingen van multinationals waa rond er dus mult inationals met act iv i
te iten in ontwikkel ings landen zijn in ons land onderworpen aan de Neder
landse wetgeving. Deze kan echte r n iet toer eikend zijn om de v raagstukken
verbonden aan het fuc ti o ner en van m ult inat ionals voldoende op te lossen.
Nadruk zal daarom moeten worden gel egd op het intern at ionale overleg. Dit
over leg vindt reeds plaats in een aantal inte rn at io nale fora : VN (Algemene
Vergadering, UNCTAD, ECOSOC, ILO). OESO en EG. In dit internationale
overleg streeft de Ned erlandse Regering naar :

1. het tot stand kom en van ee n coherent en eve nwicht ig ste lsel va n ge 
dragsregels voor mu lt inationa le ondernemingen en overhe den;

2. de aanvaard ing van een effect ieve na levingspro cedure en een ade
quaat consu ltat iemechan isme ;

3. het verdu id el ijken en bespreekbaar maken van het beleid dat door de
verschillende nationale overheden ten opzichte van de act iviteiten van mul
tinat ionals wordt gevoerd.

In deze zin zal het beleid g er icht zijn op het tot stand komen van een VN
gedragscode voo r de act ivite ite n van mu lt inatio na ls waarin in ieder geval al
gemene pr incip es en speci f ieke bepa l ingen in het l icht van de situatie en be
hoeften van ontwikkelings landen zullen moeten zi jn opgenom en. In een af
weg ing van de gewenste verdere substanti ële inhoud en van de noodzaak te
bevo rderen dat de gedragscode ook w erk el ijk zal worden nageleefd zal wor
den bepaald of de code , dan w el delen ervan, een ju ri di sch bindend karakter
zal kr ijgen.

Een dergelijke gedragscode zal , onder meer in he t l ich t va n de mogelijk 
he id van confl icterende n at io na le ju risdi cti es, ook bepal ingen ten aanz ien
van he t overheidsoptreden, waaronder het ve re iste van «na t ional t reat-
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rnent») m oeten bevatten. Dit geldt voor de overhed en van o ntwikke lde zo 
w el al s voo r ontw ikkelingslanden. Hierdoo r kan een dergel ijke gedragscode
op een oo k vo or on twi kkeli ngslande n aan vaa rdbare wi jze bijdragen tot een
verbeter in g van het inve st er ingskl imaat in de Derde W er eld .

Het karakter van een derg el ijke gedragscode zal over igens reken ing moe
ten houden m et zich voortdurend wijz igende omstand ighed en , zoals ver
anderingen in de vorm waarin act iviteiten van multinat ionals in ontwikke
lingslanden zich voltrekken. De recente, groter e nadruk op mana gem ent
co nt racten , licent ies etc. is hi ervan een voorbeeld . In d it l icht moet het tot
stand brengen van een VN gedragscode o pgevat worden al s een continu
proces, waarin vere isten van stabi lite it, zekerheid en geloofwaardigheid
w orden afg ewogen tegen de no odzaak t ij dig op mogelijke nieuwe ontwikk e
li ngen in te spe le n.

5. Beleidsconclusies

De bel eidsconclusies zoals gefomuleerd ten aanzien van part iculiere bu i
ten landse investeringen gelden ook ten aanzien van de act ivi te iten van mul
tinationals. Bovend ien zijn de bel eidsconclusies van de overige hoofdstuk
ken van deze nota, waar het vr ijwel all emaal terreinen betreft wa arop ook
mu lt inationals act iv iteiten ontp loo ien, relevant.

In het licht va n de specif iek e knelpu nte n en doelstell ingen ten aanzi en van
het bele id ten opzichte van de acti vi tei ten van mu lt inationals in ontwikke
li ngsla nden tre kt de Reg ering bovendien de navo lgende specif ieke beleids
conclusie s.

1. Nederland zal meewerken aan het tot stand komen van een VN ge 
dragscode voor de acti v iteiten van multinationa le ondernemingen, waarbij
deze code, binnen zekere grenzen gesteld door vereisten van stabil ite it, ze
kerhe id en geloofwaardigheid, wordt opgevat als een continu proces van het
formul eren van gedragsregels om op die manier adequaat te kunnen inspe
len op zich veranderende situaties.

2. Integraa l onderdeel van een gedragscode zullen een effectieve na le 
v ingsprocedure en een adequaat consultatiemechanisme moeten zijn .

3. Voo rwaarde voor het kunnen voeren van be leid ten opzichte van de ac
t iviteiten va n mu lt inationa ls is meer inzicht in de activiteiten van mult inat i
on als . De Reg er ing zal , naast aandringen op bepa lingen ter zake in de code,
m ed ewerking verlenen aan internationale activ iteiten zoals van het

VN centrum op dit terrein, en in overleg met werkgevers en werknemers een
m eer adequate informatievoorziening over de activite iten van multinati 
onals bevorderen . In aansluiting hierop beoogt de Regering het CBS op sys
temat ische w ijze stat istische info rm at ies over de activ iteiten van mult inat i
onals te doen verzamelen .

4. Een beter inz icht in de act iv ite iten van mu ltinationals zal een bijdrage
kunnen leveren tot het versterken van de onderhandelingspositie van ont
w ikk elingslanden ten opzichte van multinationals. Dit inzicht is eveneens
no odzakel ij k ten behoeve van de werknemers bi nnen m ult inationale co n
cerns. Daarnaas t zal de Reg er ing daarvoor in aanmerk ing komende intern a
t ionale act iv iteiten, zoa ls het technische hulpprogramma van het VN cen
trum en het ter beschikking stellen van techn ische adviseurs, gericht op het
verbeteren van de onderhandel ingspositi e van ontwikkelingslanden , steu
nen .

5. In het li cht van potentiële probl em en die voortvloeien u it het complet e
pakket produkt iefactoren , zoa ls multinat ionals d at kunnen aanbieden , zal de
Regering in de maat rege len ter stimu lering van Nederlandse particulier e in
ves teri ngen in ontwikke lingsla nd en zodanige voorzien ingen t reffen dat deze
problemen zoveel mogel ijk worden voorkomen. In dit verband zu llen onder
m eer facto ren als de zeggenschapsverhoud ingen (joi nt ventures). de aange
pastheid van de toe te passen tech no logie en de bijdrage va n de betrokken
investering aan he t ontwikkel ingsp roces (g roei, werkgelegenheid , arbeids
voorwaarden , effecte n voor de arm ste bevo lkingsgroepen , bevordering va n
autochto ne technolog ische inf rastructuur en resea rch capacit eit ) worden be
zien .
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6. Gegeven het feit dat het merendeel van de activiteiten van multinati 
onals in ontwikkelingslanden autonoom - zonder beïnvloeding door st imu
leringsmaatregelen van de Nederlandse overheid - tot stand komt, zal de
Regering, zolang een adequate gedragscode nog niet is aanvaard, in overleg
m et het bedrijfsleven trachten te bevorderen dat in de activite iten va n mult i
nat ionals in ontwikkel ingslanden meer reken ing zal worden gehouden met
de vereisten van het ontwikkelingsproces in deze landen. Onder bepaalde
voorwaarden is de Reger ing bereid ontwikkelingsgerichte aanpassingen in
de activite iten van multinationals f inancieel te steunen .
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VIII. WERELDVOEDSELPROBLEMATIEK

1. Inleiding

Zonder enig spoor van overdrijving kan worden gesteld d at een ade quate
voeding tot de meest pr ima ire basisbehoefte moet worden gerekend. Het
grote aantal ondervoede en hongerende mannen, vrouwen en kinderen in
de wereld is daarmee één van de klemmendste prob lemen die de wereldg e
m eenschap d ient op te lossen. Het zijn all ereerst redenen van hu manita ire
aar d die tot maatregelen nopen om honger en ondervoed ing te bestr ijden .
Daarnaast zijn er evenzeer redenen van meer structurele aard die het oplos
sen van de bestaande problemen noodzakeli jk maken . W il een ontwikke
li ngsproces levensvat baar en continu zijn, dan zijn daarvoor fysi eke èn gees
telijke inspanningen van de gehele bevolking noodzakelijk. Een adequate
voeding is de basisvoorwaarde voor een dergel ijke inspanni ng .

Op grond van de genoemde humanita ire en st ructurele redenen heeft het
voedselvraagstuk reeds lang - zonder dat dit overigens tot een adequate op
lossing heeft geleid - in de belangstelling gestaan. Daarbij werd er steeds
va nu it gegaan dat het althans techn isch mogel ijk was vo ldoende voedsel
voor een zich uitbreidende wereldbevolking te pr oduceren . Reeds in 1945
w erd de vrijwaring van honger, naast de verbetering van landbouwproduk
t ie en -afzet ge noemd als doelstell ing van de toen opgerichte Voedsel en
Landbouworganisatie van de VN (FAO) .

Tabel VIII. 1: Groei van de voedselprodu k ti e 1961 -1977

Groei voedsel
prod u kt ie in %

Groei vo edselprod uk t ie
per hoofd in %

1961 -70 .19 70 - 77 1961 - 70 1970--77

Wereld 2,8 2,4 0,8 0,5
On tw i kk elde land en 2.7 2, 3 1,3 1,4
On twi kkelingsland en 2,9 2,6 0 ,6 0 ,3

Bron : FAO.

Tussen 1961 en 1970 nam de wereldvoedselproduktie jaarl ijks met 2,8%
toe. Hiertegenover stond een gemiddelde bevolkingsgroei van 2% . De ge
middelde per capita groei van de produktie in ontwikkelingslanden bedroeg,
ondanks een hogere groei van de totale produkt ie , echter slechts 0,6%, voor
al als gevolg van een snellere bevolkingstoename. In de tabe llen VIII-2 en
VIII -3 is aangegeven waar qua regio zich de grootste problemen voordoen .

Tabel VIII. 2 : Groei van de voedselproduktie per regio, 1961-1978

All e on twi k ke- MSA ·landen Over ige ont-
l in gslanden in in de regio wi kke l ingslanden
de reg io in de regi o

Afrika
196 1- 19 70 2,6 2,7 2 ,5
1970- 1978 1,4 1,3 1,6

Verre Oosten
196 1-1970 2,7 2,5 3,5
19 70 - 19 78 3,0 2 ,6 3, 2

Latijns Amerika
19 6 1- 197 0 3,5 3,6 3,5
19 70- 19 78 3,4 2,9 3,4

Midden Oosten
1961 -1970 3,2 2,3 3 ,3
19 70- 1978 3,3 2 ,7 2, 5

Totaal
196 1- 19 70 2,9 2,5 3 ,3
1970-1978 2,9 2,4 3,Z
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I De cate go rie van MSA- Iand en zo als d ie bin 
nen de VN w ordt geh ant eerd ove rla pt in be
lang rij ke mate de binnen de W ereld Voedsel
Raad w el geh anteerd e catego rie van de Food
Prio r ity Count ries (FPC's ). Er is een aan ta l cri te
r ia opge steld ter ident ifi cat ie va n FPC's:

- inko m en per hoo fd van mi nder dan $ 500
- een ve rwacht g ra ne nteko rt va n 500000

ton of m eer in 1985 en/of een gr anent ekort dat
groter is d an 20% va n de consum pt ie

- proterne-cato rieteko rt bi j ee n g root d ee l
van de bev ol ki ng

- onvo ldoende gem iddel de toenam e van de
vo edselp rodu kt ie gedur en de de laaste dccen 

nium .
- poten t ieel voo r sn ell e. effi ci ênte en soci

aal -eco nom isch go ed ve rde elde toen am e va n
vo edselpr odukti e

- ern st ige betal ingsb alansprobl em en.
Een door de WVR opgestelde ill ustrati eve

lij st va n de FPC's o mvat de navo lgen de lan 
den : Af gh anist an . Bangl adesh. Ben in . Bu rm a,
Carm er oo n. Cap e Ver de Rep.. Cen t . A f r. Rep.•
Chad, Egypte. EI Salvado r. Eth io pia, Gam bia .
Gu in ea, Gu inea-Bissau. Guy ana. Hait i, Hon d u
ras, Ind ia, Indo nesia. Kampuch ea, Keny a, l.eso

t ho , Lao s P.D.R.• M adagascar. M alawi. M ali .
M au ritania. M ozam biqu e. Nep al . Niger . Pakis
tan. Phil ipp ines. Rw anda. Senegal . Sierr a Le
o ne . So m alia, Sr i l.ank a, Sud an, Tanzania.
Uganda. U pper Volta. Vem en A.R.• Veme n D.R.

Hoewel dank zij de goede oogsten van 1978 de gem iddelde total e groei
van de voedselproduktie in de per iode 1970-1978 m et 2,9 % g eli jk is aan d ie
in het voorafgaande decenn ium, is in het bijzonder de situati e in Afrika en
d elen van Azië slecht. De groei van de totale vo edselprodukti e in deze regio
in de zeventiger jaren bedraagt nauwel ijks meer dan d e helft van d ie in d e
voorafgaande periode. Met slechts enkele uitzonder ingen is de situati e met
betrekking tot de voedselproduktie in d e landen d ie behoren tot de categorie
van de Most Seriously Affected (MSA) slechter dan die van de over ig e ont
wikkelingslanden . Veel van d eze landen hebben een structureel voedselt e
kort '.

In tabel VIII -3 is aangegeven wat de groei van de totale voedsel produkt ie
voor de beschikbare produktie per hoofd betekent. De st ijg ing van de gemid
deld e produkt ie in Az ië (inclusief de centraal geleide econom ieën ) en in La
t i jns-Amerika leidt tot een stijging van de beschikbare voedsel produkt ie per
hoofd in 1978 ten opzichte va n het beg in van de zevent ig er ja ren . Deze st ij 
g ing maskeert echter du idel ijke verslechter ingen in de voedselsituatie in
Afrika waar de in 1978 per hoofd beschikbare voedselproduktie ver achter
blijft bij het ee rder bereikte niveau . Ook de cijfers van tabel VIII-3 i ll ust re ren
het achterblijven van de MSA-Ianden bij de overige ontwikk el ingslanden.

T ab el VIII. 3 : Indexcijfers van d e groei van d e voedselproduktie per capita in ontwikk e
l ingslanden 1971 · 1978 (1969 - 197 1 = 100 )

1971 197 8

A f r ika

Al le ontwikkel in gslander. 99 90
M SA 99 89

Verre O osten

A l le o n tw i kkel i ngs landen 99 103
M SA 99 100

Cen traal geleide econ om ie/in
van A zi i!" 103 110

L atij n s Amer ika

A ll e ontwikkelingslanden 99 104
MS A 10 1 109

M id den Oosten

All e ontwi kkel ing slanden 101 101
M SA 98 98

Totaal

A ll e o n t w i kkel ingslande n 101 104
M SA 99 98

B ro n : FA O C L 75 /2

Deze ci jfers i ll ust reren ook de inv lo ed van de bevolkingsgroei op de be 
sch ikbaarheid van voedsel. Het is du idelijk da t een bevolkingsbe leid , waarbij
reken ing wordt gehouden met zowel de wenselijkheid van het opvoeren van
de nationale produktie als de consumptieve mogelijkhed en , als onderdeel
van de noodzakel ijke ge ïntegreerde aanpak van de voedselp roblem atiek ni et
kan worden gemist. In het kader van deze nota wordt, mede in het licht van
de vele aspecten verbonden aan het voeren van een bevo lk ingsbeleid niet
verder op dez e problematiek ingegaan.

De cijfers met betrekking tot de groei van de voedselprodukt ie moeten
ov erigens ni et in isolatie worden bezien . De groei van de produkt ie dient te
worden gerelateerd aan de uitgangss ituat ie . Is dez e uitgangssituatie zo
slecht als in het geval van de voedsels ituatie in ontwikkel ingslanden dan zij n
op zich mogelijk bevredigende cijfers over de groei van de voedselproduk-
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Tabel VIII. 4 : Voedselhulp in de vorm van granen (in miljoen tonnen )

tie, een onvoldoende aanwijzing voor de vraag of een adequate verbetering
van de voedselvoorziening en de voeding van de bevolking is gerealiseerd.
Gegeven de slechte uitgangssituatie is het teruglopen van de per hoofd van
de bevolking beschikbare voedselproduktie met name in de MSA-Ianden
een onaanvaardbare ontwikkeling, zeker gezien de in deze landen veelal zeer

scheve inkomensverdeling.
De in het voorafgaande geschetste ontwikkeling komt erop neer dat in

meer dan de helft van de ontwikkelingslanden er een produktietekort is ten
opzichte van de koopkrachtige vraag. Dit tekort wordt aangevuld door voed
selimport en door voedselhulp. In 1972 importeerden de ontwikkelingslan
den drie maal meer voedsel dan in 1950, zodat deze landen in groeiende ma
te van import afhankelijk werden . In 1978 heeft de voedselimport voor alle
ontwikkelingslanden met 66 miljoen ton graan een historisch hoogtepunt

bereikt.
De voedselhulp vond haar oorsprong in de situatie, zoals die in het begin

van de 50-er jaren ontstond met enerzijds de, tegen normale prijzen onver
koopbare, voorraden graan vooral in de Verenigde Staten en anderzijds een
invoerbehoefte van ontwikkelingslanden met onvoldoende buitenlandse be 
talingsmiddelen. Bijzondere voedselhulpprogramma's, zoals van de Unicef,
bestonden reeds langer. Talloze internationale studies en besprekingen leid
den o.a. tot de oprichting van het Wereld Voedsel Programma, waaraan ook
Nederland ging deelnemen. In het kader van internationale granenregelin
gen ging ook de EG ertoe over voedselhulp te verlenen.

De afhankelijkheid van overschotten deed de omvang van deze voedsel
hulp nogal fluctueren . In tabel VIII -4 is een overzicht opgenomen van de
sinds 1970 verleende voedselhulp in de vorm van granen. Naast het gege
ven dat ondanks deze hulp nog altijd voor ongeveer 450 miljoen mensen in
de Derde Wereld honger een dagelijks terugkerend probleem is, is voor een
beoordel ing van de in deze tabel weergegeven omvang van de voedselhulp
vooral van betekenis dat het volume zowel achterbl ijft bij de omvang zoals
die in versch illende jaren voor 1970 werd gerealiseerd (1969 : 16 miljoen ton)
als bij de door de Wereld Voedselconferentie van 1974 vastgestelde doel
stelling van 10 miljoen ton graan per jaar, zij het dat voor het jaar 1978/1979
deze doelstelling vrij dicht benaderd wordt.

1970/71
1971 /72
1972/73
1973/74
1974/75
1975/76
1976/77
1977/78
1978/79

Bron : FAO CL 75 /2

12,8
12,6
10,1

5,7
8,4
6,9
9 ,1
9,4
9 ,6

,I
I

I

I
I

I I

Voedselhulp kan meerdere vormen aannemen en andere produkten dan
graan omvatten. De hulp in de vorm van granen heeft voornamelijk op de
betalingsbalans van het betrokken ontvangende ontwikkelingsland een on
dersteunend effect. Voedselhulp van het Wereld Voedsel Programma wordt
vooral gegeven voor de uitvoering van (dood for work» projecten , Ten slotte
is er de voedselhulp welke gegeven wordt om rechtstreeks ten goede te ko
men aan de niet-koopkrachtige bevolking van ontwikkelingslanden.

De omvang van de Nederlandse voedselhulp sinds 1975 wordt weergege
ven in tabel VIII-5.
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Tabel VII I. 5: Ned erlandse voedselhulp 1975-1979 (in m i ljoenen d o l lars)

1975 1976 1977 1978 1979
- -------

a . Wereldvoedsel p rogram ma 32 40 44 ,0 50 ,0 50 ,0
b . Voedse lhu lp vi a de EG 79 70 75 ,0 4 7,0 59, 0
c . N at ionale b ijd raqe aan

V oedselhu lpc onve ntie 22 25 20 ,0 20 ,0 22,5
d . B ilaterale voe dsel hu lp (25) 15 ,0 20 ,0 20 ,0
e. B i jd rage aan in ternar io -

na le reserve voor nood-
si tuat ie 5,0 p .m ,

Naast voedselhulp leveren ontwikkelde landen in de vorm van hulp voor
de voedselprodu kti e een bijdrage voor de oplossing van de voedselproble
matiek van ontwikkelingslanden . De totale bijdrage aan concessionele hulp
(ODA l gericht op de uitbreiding van de voedsel produktie van DAC-Ianden,
OPEC-landen en mu lt i late ral e o rgan isat ies ne emt toe van $ 1,3 m i lj ard in
1973 tot $ 3,2 m iljard in 1977. Ruwweg is de helft van de verleende ODA
voor de ontwikkeling van de landbouw direct gericht op de verhoging van de
voedselproduktie .

De Nederlandse hulpverlening voor de landbouwsector in de derde w e
reldlanden nam de laatste jaren sterk toe : van $ 92 ,2 miljoen in 1975 tot
$ 210,1 m iljoen in 1977. Het percentage van de totale Ned er landse bila terale
hulpcommitter ingen bedraagt voor de landbouwsector op d it moment ru im
27 %.

Van de hu lp door mult i laterale organ isat ies is vooral d ie van d e W ereld
ba nk van be lang. Tijdens zijn red e voor de jaarvergadering van de W ereld 
bank in 1973 kond igde de pr esident van d e Bank McNama ra een substantië
le vergrot ing van de act iv ite iten van de W er eldbank en IDA aan op het ge
bi ed va n d e landbouw o ntw ikke li ng . Als doelstell ing noem de M cNa m ar a een
vergroting van de act iv iteiten i n de periode 1974-1978 m et 40 % ten opzichte
van di e in de periode 1969-1973. Binnen dit programma zou bovend ien een
groter deel moeten worden bestemd voor dir ecte steun aan kle ine boeren . In
het jaarverslag van de Wereldbank over 1978 bl ijkt de door McNama ra voor
gestelde doelstell ing ver overtroffen : de activitei ten van de Wereldbank zi jn
si nds de periode 1969-1973 bijna verdubbeld in reël e ter m en . Zo bedroeg de
bijdrag e van de Wereldbank aan landbouwontwikkel ing i n 1978 $ 1,9 miljard
terwij l de bijdrage van IDA in dat jaar $ 1,3 m iljard bedro eg . Het aandeel van
landbouw pr oj ecten in de tota le Wereldbank act iv iteiten is hiermee gekom en
op ru im 30 % , terwijl dit voor de IDA bijna 60 % bedraagt. Ten minste 75 %
de in de periode 1974-1978 goedgekeu rde projecten van Wereldbank en IDA
bevatten ele m enten van d irecte st eun aan kle in e boeren, doch de Bank ste lt
tegelijkertijd dat de bestaande ongel ijkheid in ontwikkelingslanden het be
re iken van deze groep zeer moeil ijk maakt.

2. De wereldvoedselkrisis van 1972/1973 en de huidige situatie

Door de aanw ezigheid in de zest iger jare n van grote voorraden, waaruit
op grote schaal voedselhulp werd gegeven, kon aan de groeiende consump
ti e in ontwikkelingslanden van 3% per jaar worden voldaan. De snelle eco
nomische groei en, later, de devaluatie van de Amerikaanse dollar st imu
leerden het verbru ik van graan evenzeer. Ook het feit dat de plan -econom ie
en ter variëring van hun dieet (vlees) in groeiende mate graan kochten op de
w ere ldmarkt droeg ertoe bij dat de voorraden verm inderden.

De groeiende graanconsumptie in de wereld en het afnemen van de pro
duktie in de exportlanden, onder andere als gevolg van het in de Verenigde
Staten uit de produkt ie nemen van landbouwgrond, met gel ijkti jdig beperkte
voorraden, verk laart waarom in 1972/1973 een re lat ief kle ine dal ing va n de
wereldvoedselp roduktie (1,6 %) zo'n inv loed had op de prijzen en de handel.
Deze dal ing van de produktie betekende overigens wel een achterblijven
met b ijna 5% ten opzichte van de voor dat jaar verwachte produktietoename
van 3% .
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1 Er w as geen sprake va n een absol ute produk
t ietek or t . Door de sterk gestegen gra anpr ij zen
on tsto nd een vergrote v raag naar kunstmest.
Ondan ks de hoge pr i jzen nam het ve rbr u ik van
kunstmest in 1974 in on twikkeli ngslande n m et
1% to e in te ge nstelli ng to t een dal ing met 10%
in de ontw ikkeld e landen .
2 In 1978 heeft het IFAD to t een bedrag van
$ 120 m il jo en kred ieten ve rle end , te rw ijl het
programma voo r 1979 $ 375 m iljoen bed raa gt .

Van de genoemde factoren , die in 1972173 elkaar cumulatief versterkten,
dient meer specifiek het indat jaar als gevolg van tegenvall ende eigen oog
sten sterk toegenomen beslag op de wereldvoedselmarkt van de Sovjet
Un ie te worden genoemd. Terwijl de normale invoerbeho eft e gem iddeld on 
geveer 3 miljoen ton graan bedroeg, steeg deze in 1972/1973 plotseling tot
18 miljoen ton .

De vrijwel overa l goede oogst van 1973/1974 kon in d e wereldvoedselsitu
atie weinig verandering brengen, daar de vraag naa r voedsel bleef toene
men als gevolg van de bevolkingsgroei, evenals de noodzaak bleef bestaan
om de voorraden aan te vullen . Door de als gevolg van ongunstige weer
omstand igheden en door het teruglopen van het wereldverbru ik van kunst
mest' tegenvallende oogst van 1974/1975, verbeterde de situatie nauwelijks.
De sterke st ijg ing van de graanprijzen en ook de vermindering van de voorra
den leidden, zoa ls in het voorgaande aangegeven , tot een afname van de
voedselhulp.

De ontstane voedselschaarste en de hoge prijzen voor voedsel op de we
reldmarkt vestigden de aandacht op de honger van een groot deel van de
wereldbevolking. Om deze problemen aan te vatten, werd in november 1974
een Wereldvoedselconferentie (WVC) gehouden. Op deze conferentie ston
den drie problemen centraal :

1. het produkt ieprobleem : welke maatregelen moeten genomen worden
te r bevordering van de voedselproduktie en ter ve rbetering van het con-
su m ptiepatroon ;

2. het voorradenprobleem : maatregelen ter verbetering van de wereld 
voedselveiligheid middels een waarschuwingssysteem, een voorradenbe 
le id en voedselhulp ;

3. het d istributieprobleem : doeleinden en maatregelen inzake de in tern a
tionale handel in voedselprodukten inclusief maatrege len ter verbetering
van de afzet van agrarische produkten uit ontwikkel ingslanden.

De W ereldvoedselco nferentie heeft, het gëhele terrei n overziende, dui de
l ij k het hongerprobleem als armoedeprobleem onderkend en vastgesteld
dat prima ir in de betrokken ontwikkelingslanden zelf de voedselproduktie
moet woràen opgevoerd . Als concrete resultaten van de WVC kunnen wor
den genoemd de beslu iten tot de opricht ing van het Internationa l Fund for
Ag ricultural Development (IFAD)2, het vo rmen van een noodvoorraad gra
nen van 500000 ton en het stellen van een m in imumgrens voor voedselhulp
van 10 ml n. ton granen per jaar. De oplossing van andere problemen zoal s
handelsvraagstukken, voorradenbeleid en voedselovereenkomsten werd
verwezen naar die fo ra waar deze reeds aan de orde waren . De overige be 
slu itvorming had vooral betrekking op zaken va n procedurele aard . Zo kwam
er een Wereld Voedsel Raad (WVR), w iens taak het is om aandacht te schen
ken aan de effectieve coördinatie en uitvoering van het bele id van alle VN
organen die zich met voedselprodukt ie en voed ingsverbetering bez ighou
den . Voorts werd er een Consultat ive Group for Food Product ion and Invest
ment (CGFPI) opgericht, welke er voor moest zo rgen dat een toenemende en
ve rbeterde hulpstroom voor landbouwontwikkeling tot stand kwam. Deze
CGFPI is inmiddels opgeheven . Verder werden er in het kader van de FAO
en het WFP twee commiss ies opgericht d ie met de coördinatie van voedsel
hulp en voedselve il igheid werden belast. In feite was daarbij sprake van «re
novatie » van reeds bestaande commissies.

Na een aanvankelijk nog aanhoudende belangstell ing voor de wereld
voedseiproblematiek, ingeg even door het t raag op pe il komen van de graan
voorraden , is van het in 1974 gesignaleerde begrip voor de ernst van de situ
at ie thans wein ig meer te bespeuren , bu iten de d irect bij de voedse l- en land
bouwsitua ie betrokken iste llingen en organisaties.

Voor d it gebrek aan politieke aandacht en publieke be langstell ing is even
wel geen grond daar in feite de voedselsituatie in de meeste ontwikkel ings
landen sinds 1974 eerder is verslechterd . De asymmetrische verhoud ing in
deze landen wat betreft de produktie en co nsu m pti e bestaat nog steeds en is
zelfs versterkt. Het voedselaanbod op de wereldm ~rkt overtreft weliswaa r de
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1 «M al nu t rit ion an d Poverty : M agn itu de and
Po licy Opt ion s».»

koo pkrachti ge vraag m eer dan vo ldoend e, doch het surp lu s w ordt voorna
m elij k doo r de ri jke lan de n geproduc eerd . No g st eeds besch ikken de VS en
Cana da over m eer d an 55 % van de w er eld exportvoorr ad en. De o ntwi kke
l ingslande n zij n gemidd eld no g m eer da n voorh een van im port afhankel ijk .
Voo ral in de lan den m et voedseltekorten ver loopt de on twikkeling van de
voedselproduktie teleurstell end . Hoewel vooral dank zij de goed e oogst en in
1978 de toenam e van de voed selproduktie in de ontwikkel ingslanden in re
cente jaren gem iddeld op het zelfde peil is gebl even al s in de zest ig er jaren,
blij ft di t globale groeic ijfer toch ver achter bij de groeidoelstell ing van 4 % ,
zoals de ze in de st rategi e voo r het hu id ig e Vr'J Ontwikkel ingsdecenn ium
w erd aan va ard .

Sinds het bij een kom en van de WVC in 1974 is, ondanks begonnen o nder
hand elingen , geen resu lta at ber eikt m et het tot stand brengen van een voor
rade nreg eli ng als onder deel van een w ere ldgraanover eenkomst d ie ook af 
spraken voor pr ijsstabil isat ie zou omvatten. Dit is het gev al op een mom en t
da t de wereldvoorraden m et een omvang van ca. 20 % van d e w er eldcon
su m pti e het niveau bereikt hebb en van 1971 '1972. Dit niveau bl eek toen on 
voldoende om de gevolg en o p de w ereldmarkt op te vang en van ee n plotse
l in g ste rk gest egen vraag va n de Sovjet-U nie gekoppeld aan een relat ief klei
ne produkti everm indering en van gedurend e enkele opeenvolgende jaren
slechte oogsten .

3 . Knelpunten

Belangrijke kn elp unten b ij de oplos sing van d e voedsel pro blem ati ek v lo ei
en voort u it de noodzaak de w er eldvoed selp ro b lemat iek integ raal te bena
der en , reken ing houdend m et marktstab il isat ie-, produkti e-, afzet (nationaal
en interna t io naal), hu lp-, voed in gs- en armoede-aspect en . Deze noodzaak
vo or een integ ra le benadering doet zich voo r zow el op in tern ati o naal en na
t ion aal niv eau, als op het con cret e pr oj ectn iv eau .

Voor w at bet reft het op el kaar afste m m en van intern at io nale en nationale
m aatreg elen is het du id eli jk , o ok al in het licht van de erv ari ng van de zest i
ger jar en, dat alleen interna ti onal e m aatregelen ger icht o p het bep erken van
teko rt en op de w ere ldmarkt , im port problem en en pri js inst abi lite it o nvo l
doen de zijn . Nat uurlijk zijn derg el ij ke sta b il isere nde maatreg el en nood zake
li jk en ku nnen zij de sch erp e kant en van de ho nger helpen verzachten. Deze
maat regelen all een zu llen echter de hon ger nie t in be langrijk e m at e kunnen
terugdringen.

Immers, het hongerprobl eem is duidelijk, hoewel ermee samenhange nd ,
een ander probleem dan dez e «ma rkto- vraaq stu kke n. Jn de «vette zest ig er ja
ren » was honger eve n normaal en w ij dverspreid in d e ontwikkelingslanden
als in de «m agere zevent iger ja ren ». Het enige vers chil is dat t i jde ns de jaren
van voedselschaarste er nog m eer m ensen hong er leden. De FAO -schatt ing
voo r 1974 komt uit op ong eveer 450 m ln . Hiert eg enover sta an over igens
schattingen als die van Reu t l in ger en Selowsky ' d ie in 1977 berek enden dat
800 tot 1100 m iljoen m ens en honger zouden lij den .

Om de honger in de w ereld te best rijden is m eer nod ig dan een si tua t ie
van voldoende aanbod tege n sta bie le en lage prijz en op de wereldmarkt. Im
m ers voedseltekort vormt één van de oorzaken van honger, doch verkla art
deze niet. Dat doet armoed e wel, en het armoedeprobleem wordt niet aan
gevat met de internationaal voorgestelde en in discuss ie zijnde marktregu 
larisat iemaatregelen . Armoede is nauw verbonden met wat eerder aange
du id w erd als de structu rel e kant van het voedselvraagstuk. Armoede wordt
bepaald door versch ill ende m et elkaar samenhangende facto ren , d ie cu ltu 
reel, pol it iek , soc iaa l of economisch van aa rd kunnen zij n .

De sym ptomen van armoede lope n nog al ui teen en kunnen var iëren van
honger, ond ervoed ing of een o nvol d oe nd gevarieer d voedselpakket tot ge 
brek aan produ kt iemiddelen (w ater, ku nstmest, kred iet , e.d .). onvo ldoende
kennis , en slechte toegang tot d ienstverl en ende insta nti es (bi j voorbeeld
voo rl icht ing, onderzoek). Arm oed e is onver b rekelijk verbonden m et beper k-
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1 Schatt ing van Reut l inger en Selowsky.
2 Het genoemde niveau v n $ 6 m il jard heeft
betr ekk ing op de hulp vo or de landbou w sec
tor. Hiervan heeft , zoals in het voorafg aande
reeds gem emoreer d, ongevee r de helft d ir ect
betrekk ing o p de vo eds elproduct ie .

te invloed en macht. Het is dan ook niet verwonderlijk dat wanneer een der
gelijke structurele ongelijkheid eenmaal is ontstaan, deze gemakkelijk blijft
voortbestaan, zowel internationaal (tussen rijke en arme landen, i ncl usief rij 
ke en arme ontwikkelingslanden) als nat ionaal (tussen stad en platteland en
ook lokaal bijvoorbeeld tussen rijke en arme boeren) . Voor de rurale bevo l
king - 70 % van de bevolking van de ontwikkelingslanden - wordt honger
veroorzaakt door te geringe produktie of door te weinig koopkracht om een
groter deel van de produktie te kunnen kopen , of door beide .

Naast op een rechtvaardiger verdeling, dient het beleid tegelijkertijd ge
richt te zijn op verhoging van de produktie. Immers, daar armen een groot
deel van hun additionele inkomen besteden aan voedsel, zou een inko m ens
toename leiden tot een sterke toename van de consumptieve vraag en , bij
onvoldoende produktietoename, dus tot i nf lat ie waardoor het in it ië le inko
m enseffect geheel of ten dele weer teniet zou worden gedaan. Een produk
ti evermeerdering op een niet adequate wijze verkreqen en op de verkeerde
plaats tot stand gekomen, kan leiden tot meer honger. De keuze bij voor
beeld voor kap itaalintensieve voedselproduktie kan tot een netto vervanging
van betaalde arbeid leiden. Een uitbreiding daarentegen van arbeidsinten
sieve landbouw leidt weliswaar tot meer werkgelegenheid, maar niet altijd
tot m eer beta alde arbeid, vaak zelfs minder.

Ten slotte is het realist isch te beseffen dat een oplossing uitslu itend v ia
p rodukt ievermeerdering de weg naar uitbann ing van de honger erg lang
maakt, im m ers zij d ie reeds gevoed worden zullen van d e extra te produce
ren hoeveelheden meer kr ijgen dan de armen en hongerigen. Dieetverbete
ring neemt dan de plaats in van het dekken van elementaire levensbehoef
ten . Hoe eerder een structurele verbetering in de verdeling van d e welvaart
tot stand komt des te korter kan de weg naar uitbanning van de honger zijn .

Ondanks de hoge pr ioriteit, die gegeven zal moeten worden aan de opvoe
ring van de voedselproduktie - vooral in de «food priority countries» - en
aan het verbeteren van de voedingstoestand van grote groepen van de be
volking in vele ontwikkelingslanden, mede ook door een betere verdel ing
van het besch ikbare voedsel , moet ern sti g reken ing gehouden worden met
vooralsnog toenemende invoerbehoeft en aan voedsel van de ontwikke
li ngsl anden als geheel en met de noodzaak om ook met intern at io nale maat
regelen direct bij te dragen aan bestrijding van de honger, ondervoeding en
slechte voeding.

Voor 1985 wordt de importbehoefte van ontwikkelingslanden uit hoofde
van hun koopkrachtige vraag geschat op 80 mln. ton granen of wel een ver
dubbel ing ten opz ichte van 1973-75. Voor bevrediging van de niet-koop
krachtige vraag zou bovendien een import van nog eens 50 mln. ton nodig
zijn .' Volgens de Wereld Voedsel Raad zou deze hoeveelheid zelfs hoger lig
gen en wel 40 tot 80 mln ton .

Het is du id el ijk dat deze grote hoeveelheden voedsel moeilijk besch ikbaar
zull en komen, daar ze grote produktie- , opslag-, transport- en distributiepro
b lemen met zich zouden brengen. Van de kant van de ontwikkel ingslanden
zou een dergelijke im port ernstige problemen voor de betal ingsba lans tot
gevolg hebben, hetgeen derhalve tot noodgedwongen beperking van ande
re im porten zou moeten leiden. Bovendien zou een dergelijke import van 50
mln. ton zo'n 10% van de totale graanproduktie van de ontwikkelingslanden
vormen , hetgeen een groeiende, onverantwoorde afhankelijkheid van be 
trokken landen zou inhouden.

Ontwikkelingslanden zullen zelf, naast maatregelen ter vermindering van
intern e structurele ongel ijkheden, hun produktie in belangrijke mate en ver
sn eld d ienen te verhogen . Buitenlandse hu lp is h ierbij nodig, doch het is on 
zeker of het hu idige niveau van $ 6 mld. per jaar belangrijk zal kunnen wor
den verhooqd- . Gezien de dalende lijn van de ODA-hulp van de belangrijkste
donors li jkt dit vooralsnog moeilijk. De derde zitting van de Wereld Voedsel
Raad (1 jun i 1977) heeft, als noodzakel ijk element om een 4% jaarlijkse groei
van de voedselproduktie in ontwikk elingslanden te bereiken, als schatting
voor de jaarl ijkse overdracht van f inanciële middelen voor landbouwontwik-
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keling per 1980 een bedrag van $ 8,3 miljard (in prijzen van 1975) opgele
verd. Van dit bedrag zou $ 6,5 miljard op concessionele voorwaarden moe
ten worden verstrekt. In lo pende prijzen van 1980 zal d it concess ionele ge 
deelte ongeveer $ 9 miljard bedragen. Om de verhoging van de huidige $ 6
miljard naar het streefgetal van $ 9 miljard te real iseren zal het in ieder geval
noodzakelijk zijn dat maatregelen worden qetroffen voo r de opheffing van
het bestaande tekort aan goede projecten . Het voortduren van de beperkte
capaciteit van ontwikkelingslanden deze projecten te ident if iceren en u it te
voeren, is mede een aanwijzing voor het tekortschieten van de technische
hulp op dit gebied welke op zijn beurt afhankelijk is van het effect van en de
wisselwerking tussen indirectere hulpact iv iteiten, zoals in de vorm van ont
wikkelingsgericht onderzoek. Ook onderwijs en voorlichting vormen hier
een knelpunt.

Naast de noodzaak van het simultaan doen treffen van intern ati o nal e en
nationale maatregelen, die elk afzonderlijk ook nog eens eigen moeilijkhe
den kennen , vormt de bevordering door de donors van de integrale benade
ring van donormaatregelen op projectniveau gericht op de verbetering van
de voedselsituatie van ontwikkelingslanden een afzonderlijk knelpunt . Dit
knelpunt is deels van organisator ische aard. Een afwegingsproces zal moe
ten leiden tot een opt imale combinatie van het toepassen van specialistische
kennis en de benadering die produktie, voedsel , voedinqs- en armoede-as
pecten i n de beschouwing betrekt en tegelijkertijd de relaties met
andere activiteiten in het betrokken ontwikkelingsland in aanmerking neemt.
Deels wordt dit knelpunt veroorzaakt door een veelal nog gebrekkige kennis
zowel van de effecten van directe voedselhulp als die van hulp voor de voed
selproduktie . Te weinig is ook nog bekend over de wijze waarop internati
onale hulpactiviteiten op de meest doelmatige w ijze kunnen bijdragen aan
de bestrijding van honger en ondervoeding onder de versch illende in ont
wikkel ingslanden heersende omstandigheden .

Een soortgel ijk kne lpunt doet zich voor bij het voor de opvoering van de
voedselproduktie noodzakel ijke landbouwkundig onderzoek. Dit onderzoek
is nog steeds sterk produkt-georiënteerd en er zijn op dit terrein grote suc
cessen behaald. De daarbij ontwikkelde method ieken hebben een belang rij 
ke bijdrage aan de verbetering van de voedsels ituatie geleverd. Wel zijn de
ontwikkelingslanden afhankeli jker geworden van inputs als kunstmest en in
sect ic iden en van importen daarvan.

De kapitaalintensieve technieken kwamen bovendien veelal niet arme
boeren ten goede. Hoewel het effect van de produktievermeerdering als een
bijdrage aan de verm indering van het betalingsbalanstekort kan worden be
schouwd en als een verlichting van het hongerprobleem is er nog te weinig
getracht om method ieken te ontwikkelen welke aansluiten bij de sociaal
economische werkelijkheid van het platte land en bij d e problemen van de
marginale produktiegebieden.

4 . Doelstellingen

Als uitwerking van de in het beg in van deze nota weergegeven algemene
doelstellingen is het Nederlandse ontwikkelingsbeleid er op gericht een zo
groot mogelijke bijdrage te leveren aan de bestrijd ing van de armoede en
het u itbannen van de honger in de ontwikkelingslanden. In het licht van de in
het voorafgaande genoemde knelpunten zal deze bijdrage op verschillende
niveaus moeten worden geleverd:

a. Afgele id uit deze hoofddoelstelling is de doelstelling op het niveau van
nationale structurele maatregelen van ontwikkelingslanden het leve
ren van een bijdrage aan (i) het wegnemen van structurele oorzaken
van armoede en (il) het versterken van de capaciteit van ontwikke
lingslanden de voedselsituatie te verbeteren .

Ad a (ij

Bij de bespreking van de voornaamste knelpunten op het gebied van het
wereldvoedselprobleem is onder meer gewezen op de noodzaak dat de ont-
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wikkelingslanden een beleid voeren dat tegelijkertijd is gericht op voedsel 
produktievergroting en op verm indering van de structurele ongelijkheid.
Een dergelijk beleid moet als voorwaard e worden beschouwd voor het ef 
fect ief kunnen zijn van donormaatregelen gericht op een verbetering van de
voedsels ituatie . De mogelijkheden voor Nederland om het door de ontwik
kel ingslanden intern gevoerde beleid te beïnvloeden zijn gering. Niettemin
zal getracht worden via een kwalite itsverbetering van de bilaterale financiële
en technische hulp, meer dan tot nu toe het geval was, op arme groepen ge 
richte projecten te doen uitvoeren.

Het Nederlandse beleid is er op gericht een klimaat te scheppen om aan
knopingspunten te v inden voor het ter discussie stellen van het interne be
leid van ontwikkelingslanden t ijdens het overleg in internationale fora. De
dialoog met ontwikkel ingslanden over de aanwending van de eigen hulpver
lening zal één van de aanknopingspunten zijn om de wederzijdse versterking
van de bilaterale activite iten en het multilaterale overleg te bewerkstelligen .

Ad a (iij

Gezien de priorite it d ie moet worden toegekend aan een verhoging van de
voedselprodukt ie in ontwikkelingslanden zal de Nederlandse bijdrage bin
ne n het ontwikkelingsplafond voor daarop gerichte activite iten, en voor de
daarvoor noodzakelijke aanvullende activiteiten structureel worden ver
hoogd . De hiervoor beschikbare m iddelen zullen, gegeven de lang e-termi j n
basis, primair voor activiteiten in een beperkt aantal ontwikkelingslanden
worden aangewend . Evenals de Wereld Voedsel Raad gaat de Regering er
daarbij vanuit dat de ontwikkelingslanden zelf een verdubbeling van de in
vesteringen in de landhouwsector zullen realiseren .

Bi j de keuz e van act iv ite ite n ter verhoging van de voedselproduktie en de
verbetering van de voeding zal de nadruk gelegd worden op die activiteiten
die vooral aan de armste en meest kwetsbare groepen in de betrokken ont
w ikkelingslanden ten goede komen. Dit geldt zowel de bilaterale act iv iteiten
als die van door Nederland gefinancierde activiteiten via multilaterale orga
nisaties.

In het licht van het in het voorafgaande genoemde knelpunt van het tekort
aan goede projecten zal de technische hulp, naast en in nauwe samenhang
met de veelal in het verlengde daarvan liggende financiële hulp, worden uit
gebreid ten behoeve van het helpen versterken van de capaciteit van ontwik 
kelingslanden om levensvatbare projecten op te sporen, u it te werken, te be
geleiden en te evalueren .

b. Afgeleid u it de hoofddoelstell ing is de doelstelling op het n iveau van
de internationale structurele maatregelen het leveren van een bijdra
ge aan: (i) de verbetering van de voedselsituat ie door het waar moge
lijk innemen van een positief standpunt t .a.v . door de ontwikkelings
landen gestelde, gerechtvaardigde eisen inzake de regularisering van
wereldgrondstoffenmarkten, incl usi ef voedselmarkten en (ii) het over
bruggen van de kloof tussen de tekortsituatie nu en de structurele ver
betering daarvan in de toekomst door het verstrekken van voedselhulp.

Ad b (i j

Gezien het belang van de inko m ensvo rming en verwerving in de ru rale
gebieden en gez ien ook het grote belang voor een aantal ontwikkelingslan
den van de export van landbouwprodukten, waaronder in verwerkte vorm,
zal het Nederlandse beleid er op zijn gericht handelsbeschermende maatre
gelen van de zijde der ontwikkelde landen zoveel mogelijk tegen te gaan. Bij
het voeren en aanpassen van het landbouwbeleid zoals dat door de ontwik
kelde landen wordt gevoerd zullen derhalve de mogelijkheden voor ontwik
kelingslanden om hun export van landbouwprodukten te handhaven c.q. te
vergroten moeten meespelen.
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Ad b (ii )

De intern at ionaal te nemen maatregelen ter vermindering van het voed 
seltekort kunnen veelal slechts een indirecte inv lo ed hebben op de voedsel 
situatie in de ontwikkelingslanden. De meest directe vormen zijn sommige
soorten van voedselhulp, zoals voedselverstrekking aan door rampen ge
troffen bevolkingsgroepen, met name ook door de Internationale Nood
voedselvoorraad en aan kwetsbare of extreem arme bevolkingsgroepen.

De regeringen van ontwikkelingslanden zullen door voedselhulp in staat
gesteld moeten worden een redelijke balans te vinden tussen humanitaire
noden en structurele belangen . Met de Nationale Advies Raad' is de Rege
ring van mening dat zolang de prijzen op de wereldmarkt niet zijn gestabili 
seerd en het door ontwikkelingslanden te voeren voedselbele id niet tot een
produktieverhoging van voldoende omvang en een betere voedselverdeling
zal hebben geleid, een voortgaande en geplande voedselhulp noodzakelijk
blijft.

Bij het bepalen van de vorm en de aard van de te verlenen voedselhulp zal
rekening moeten worden gehouden met hetgeen voor het betrokken ont
vangende ontwikkelingsland het meest geschikt is om de voedselhulp ten
goede te laten komen aan de meest kwetsbare groepen in dit land . Boven
dien zal voortdurend rekening moeten worden gehouden met de effecten
van de voedselhulp op de eigen voedsel produktie in het ontwikkelingsland.

Het Nederlandse bele id zal er op zijn gericht te bevorderen dat ook bij de
via multilaterale organ isaties te verlenen voedselhulp met de hiervoor ge
noemde factoren rekening wordt gehouden .

c. Afgeleid u it de hoofddoelstelling is de doelstell ing op het n iveau van
Nederlandse structurele maatregelen het leveren van een bijdrage
door: (il het afstemmen van Nederlandse instrumenten op de nood
zaak van een integrale benadering van de voedsel problematiek en (ij)
het bevorderen van nationale en internationale onderzoekactiv iteiten.

Ad c (i)

In het voorafgaande is gewezen op de knelpunten van organ isatorische
aard en van het gebrek aan kennis om op projectniveau deze integ rale bena
dering te kunnen realiseren . In de reorganisatie van de Nederlandse bilatera
le hulp zal met dit knelpunt reken ing worden gehouden.

Het beleid zal er op zijn gericht sectorale kennis noodzakelijk voor een inte
grale benadering van de voedselproblematiek te mobiliseren , lokatie-speci 
fieke kennis te vergroten en speciale aandacht te bested en aan de effecten
van hulpactiviteiten op voedingsaspecten.

Ad c (ij)

Uitgangspunt is de noodzaak te bevorderen dat nationale en internationa
le onderzoekactiviteiten duidelijker aanslu iten op de sociaal -economische
werkelijkheid van het platteland en bij de problemen van de meer marginale
produktiegebieden.

Na de niet onlogische aandacht van landbouwkundig onderzoek voor die
mogelijkheden die in eerste instantie het meest direct tot een aanmerkelijke
verhoging van de voedselproduktie konden leiden, zal steun voor onderzoek
van de genoemde problemen aanzienl ijk worden verhoogd om een versneld
oplossen van deze problemen mogelijk te helpen maken.

5. Actiegebieden

Op basis van de in het voorafgaande weergegeven knelpunten en uitgaan
de van de gegeven doelstellingen zal de Regering de navolgende acties on 
dernemen :
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i. Het nationale beleid van ontwikkelingslanden

In de onderscheiden doelstellingen is erop gewezen dat bilaterale act iv i
teiten om de voedselsituatie van de armste groepen te verbeteren en het in
ternationaal aan de orde stellen van het interne beleid van ontwikkelingslan
den op een elkaar versterkende wijze zouden moeten plaatsvinden. Wat dit
laatste betreft zal Nederland, naast de bestaande mogelijkheden in het kader
van de FAO en de Wereld Voedsel Raad, vooral de mogelijkheden die de
voorbereiding van een nieuwe VN-Ontwikkelingsstrategie en de Wereld
conferentie inzake agrarische hervorming en plattelandsontwikkeling bieden,
aangrijpen om op een structurele bijdrage aan te dringen voor de oplossing
van de voedselproblemen van de betrokken ontwikkelingslanden zelf.

Wat de Wereldconferentie inzake agrarische hervorming en plattelands
ontwikkeling, die van 12-20 juli 1979 in Rome heeft plaatsgevonden, meer
specifiek betreft is de Regering verheugd dat deze conferentie een veel rui 
mer terrein bestreek dan alleen landhervorming, het onderwerp van de in
1966 door de FAO georganiseerde conferentie.

Plattelandsontwikkeling immers betreft het platteland als totaliteit b innen
het kader van de nationale samenleving. Agrarische hervorming, dat welis
waar kan worden beschouwd als een onderdeel van plattelandsontwikke
ling, krijgt terecht een aparte vermelding omdat het betrekking heeft op de
hervorming van (Iandbouw-)structuren en instituties, hetgeen van essenti 
eel belang is voor een gelijkere verdeling van en toegang tot natuurlijke hulp
bronnen en diensten. Behandeling van de problematiek van het grondbezit
(zow el grootgrondbezit als ook kle ine, sterk gefragmenteerde, bedrijven)
b innen de bredere context van plattelandsontwikkeling lijkt meer kans op
succes te bieden.

De conferentie bood de mogelijkheid om tevens aandacht te geven aan de
rol van dienstverlenende instanties (voorlichting, onderwijs, gezondheids
zorg, kred ietverlening e.d.) en aan de problemen van planning en coördina
tie van activiteiten voor ontwikkeling .

De inspanning van de ACC Task Force on Rural Development ter verster
king van de coördinatie en de plann ing van overheidsactiviteiten in een be 
perkt aantal landen hebben dan ook de aandacht en steun van de Regering.
Instellingen als IFAD en IDA dienen een grote rol te vervullen bij de financie
ring van plattelandsontwikkeling.

In de nota die de Regering over de Wereldconferentie inzake agrarische
hervorming en plattelandsontwikkeling zal opstellen zal nader worden inge
aan op follow-up activiteiten van deze conferentie .

ii . Maatregelen om de voedselproduktiecapaciteit te helpen vergroten

Zoals in het voorafgaande vermeld bedraagt het niveau van de huidige
hulp voor landbouwontwikkeling ongeveer $ 6 miljard. Naar aanleiding van
de schatting van de Wereld Voedsel Raad van de behoefte van financiële
hulpmiddelen voor landbouwontwikkeling voor 1980 van ongeveer $ 9 mil
jard (in prijzen van 1980) - een verhog ing derhalve met 50% ten opzichte
van het huidige niveau - zal de Regering in de EG en eventueel andere daar
toe geëigende fora initiatieven nemen om dit streefgetal te bereiken. De
hiertoe noodzakelijke verhoging van de beschikbare Nederlandse middelen
zal de Regering realiseren door middel van een verdere verhog ing van het
landbouwaandeel binnen het hulpplafond. Deze middelen zullen binnen het
kader van een evenwichtige plattelandsontwikkeling, zowel op directe als in
directe w ijze geheel voor de verhoging van de voedselproduktiecapaciteit en
de verbetering van de voedseldistributie in ontwikkel ingslanden worden be
stemd.

De verhoging van het landbouwaandeel onder het plafond heeft een per
manent karakter, tenzij na een reeks van jaren zou blijken dat de donor- in
spann ingen op d it gebied niet worden vergezeld van adequate inspannin-
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1 In l STl iJed ro eg en de Ned erl andse commit
teri ngen voor de la nd bouw secto r (ex cl . vo ed 
selhul p ) ci rca f 400 m i lj oen.

gen op dit gebi ed van de betrokken o ntw ik ke li ng sla nden. Gezien het lang e
termijnkar akt er van de hulp op het geb ied van de voedselp rod uktie, de
voedseld istribut ie en hiervoor noodzakelijke com ple m entaire voo rzien ingen
en de noodzaak een ad equa te keuz e van act iv iteiten te kunn en ver zeker en
alsm ede de eff ect en va n de Ned erlandse inspanningen en di e van het ont
w ikk eli ngsland te kunnen evalueren, w ordt de hier aange kond igde vergro
t ing van het lan dbouw aandeel onder het hulpplafond primair be stemd voor
acti vi te iten in de concen t rati elande n van het Ned erlandse ontwikkel ingssa
menwerkingsbeleid'. Onderzocht zal verder di en en te worden welk soort pro
jecten en kanal en hiervoor het meest geschikt zijn. Hierbij zal in het bijzonder
aandacht worden best eed aan de beteken is van projecten voor de verbete
ri ng van de voeding van de armste bevolkingsgroepen.

Een belangr ijke component van de vergrote hulp voor de landbouwsector
zal een uitbreiding van de techn ische hulp zijn . Landbouwonderwijs, voor
l icht ing en hulp bij de voorbereid ing, u itvoering en evaluatie van goede pro
jecten die een bijdrage kunnen leve ren aan een verbeter ing van de voedsel
situatie zullen worden uitgebreid met inachtneming van de ontwikkel ingen
op dit gebied van UNDP, TCDC en FAO .

Bij de bested ing van Nederlandse fondsen door multilaterale organ isaties
bestemd voor de ontwikkel ing van rurale geb ieden zal , zoa ls voor d e bilate 
ra le projecten, de nadruk liggen op activiteiten die vooral aan de armste en
meest kwetsbare groepen ten goede komen . De Regering hoopt in samen
w erking met de diverse intern ati o nale en regionale organissat ies op dit ter
re in gemeenschappel ijke cr iter ia te kunnen opstellen .

i i i. Internationale structurele maatregelen

Nederland acht stabil isat ie van de w ereldvoeds elmarkten van groot be
lan g . Daartoe is het tot stand komen van ee n nieuwe i ntern ati onale granen
overeenkomst zeer gewenst. Nederland zal er, na het recente besluit tot on 
gewijzigde verlenging voor twee jaar van de oude overeenkomst, in het in
ternationale overleg naar streven dat zo spoedig mogel ijk een nieuw ak
koord wordt bereikt. Ind ien ontwikkel ingslanden bij het ontbreken van inter
nationale overeenstemm ing terzake, beslu iten om nationale voorraden aan
te leggen is Nederland bereid daar waar mogelijk aan mee te werken. Neder
land zal voorts ter bestrijding van «acute noden» blijven b ijdragen aan de
jaarlij kse aanvulling van de intern ati o nale noodvoedselvoorraad van
500000 ton graan.

Binnen de EG zal Nederland erop blijven aandringen dat de Gemeenschap
onderhandelingen opent met het oog op de toetred ing tot de internationale
Su ikerovereenkomst.

Gegeven de wensel ijkheid ontwikke lingslanden i n toenemende mate in
staat te stellen hun expo rten van landbouwprodukten te vergroten , hebben
de ACP-Ianden voor het overgrote deel van hun produkten vrije toegang tot
de EG-markt verkregen . Uitbreid ing van marktverruiming, waartoe de EG
in beginsel bereid is gebleken, zal in de toekomst - in het b ijzonder voor d i
rect met de Europese landbouw concurrende produkten - worden beperkt
door de grondbeg inselen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en in
hoge mate afhankelijk zijn van de marktsituatie b innen de EG. Dit leidt ertoe
dat, in het algemeen gesproken, slechts voor bepaalde produkten onder be 
paa lde voorwaarden zekere preferent ies kunnen worden verleend ; de mo
gel ijkheden hiertoe zullen door Nederland van geval tot geval posit ief wor
den bezien . Overigens zal het EG-landbouwbeleid in relatie tot het ontwikke
li ngsv raagstuk meer in het bijzonder aan de orde komen in de nota over de
vraagstukken rond de relatie Europese Gemeenschappen-Ontwikkel ingssa
menwerking , die over eni ge tijd aan het parlement zal worden aangeboden.

Ten aanzien van het A lgemeen Preferentiel Systeem zal telkenjare op
nieuw, ondanks de economische problemen in de EG, worden bez ien welke
verbeteringen hierin voor de landbouw secto r kunnen worden aangebracht.
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Een recente ontwikkeling is dat in dit systeem differentiatie-elementen zijn
ingebouw d ten behoeve van de minst ontwikkelde landen. Zo gen ieten deze
landen nu algehele vrijdom van invoerrechten voor de in het APS opgeno
men verwerkte landbouwprodukten. Nederland staat posit ief tegenover de
ze differentiatie-gedachte en zal eventuele mogelijkheden tot uitbreiding er 
van nauwlettend nagaan.

Hoewel de in het bovenstaande weergegeven verbeteringen van besch ei 
den aard lijken, kunnen zij voor bepaalde ontwikkelingslanden niettemin be
langrijke perspectieven bieden.

ivo Directe b ijdragen aan het verminderen van het voedseltekort

In het licht van de noodzaak van een voortgaande en geplande voedsel 
hulp wil de Regering ook in de komende jaren ertoe bijdragen dat, als onder
deel van een totale aanpak van het voedselprobleem en dus onlosmakelijk
verbonden met maatregelen om de produktiecapaciteit in ontwikkel ingslan
den te vergroten en interne structurele knelpunten op te heffen, de voedsel
hulp substantieel wordt verhoogd. Gestreefd wordt naar een optimale aan
w ending van deze hulpvorm, zowel wat de omvang en samenstell ing betreft
als de wijze waarop deze hulp gegeven wordt. Met de NAR is de Regering in
dit verband van mening dat een indicatieve meerjarenplanning van voedsel 
hulp van groot belang is.

Zij is er zich van bewust, dat voedselhulp in het algemeen geen ideale
vorm van hulpverlening is en dat er tegen verstoringen in de normale patro
nen van produktie, handel en consumptie moet worden gewaakt.

Er zal in EG-verband naar gestreefd worden een nieuwe intern ati o nale
voedselhulpovereenkomst tot stand te brengen met een verzekerde levering
van ten minste 10 mln. ton graan per jaar. De Regering is van men ing dat
de mogel ijkheden en het nut van een verhoging van deze hoeveelheid be 
zien moeten worden en dat de EG een verdere verhoging van haar toegezeg
de bijdrage van thans 1,6 mln. ton tot 2 mln. ton dient te overwegen.

De Regering hecht grote waarde aan het goed funct ioneren van het Wereld
Voedselprogramma en van de Internationale Nood Voedselvoorraad . Verder
zal er naar gestreefd worden vooral die vormen van voedselhulp te doen
toenemen, waarbij het voedsel de behoeften dekt van kwetsbare groepen en
diegenen in de ontwikkelingslanden, die onvoldoende voor zich zelf kunnen
produceren en die ook niet anderszins over voldoende koopkracht kunnen
besch ikken. Bi j het gebruik van voedselhulp voor de uitvoering van projec
ten ten behoeve van deze groepen zal worden nagegaan of hulp mede in
geld zal moeten geschieden. De enorme aantallen mensen, die aan de grens
van het bestaansminimum leven, de moeilijkheden om hen te bereiken en
het noodzakelijke overgangskarakter van deze hulp tot een toestand van
««selfreliance» » bereikt is, maakt het gewenst dat internationaal meer on
derzoek wordt gedaan naar de meest effectieve methoden voor voedsel 
hulp. Bij d it onderzoek, waartoe Nederland ini t iat ieven zal nemen, zal in het
bijzonder de nadruk liggen op de vraag naar de omstandigheden waaronder
verschillende vormen van voedselhulp - betalingsbalanssteun in de vorm
van onder meer granenhulp, inheem s voedsel, cashbijdrage - een optimale
bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van het voedseltekort en het
verbeteren van de voeding van de meest kwetsbare groepen. Vooralsnog zal
bij het verstrekken van voedselhulp door Nederland steeds de nadruk wor
den gelegd op ongebonden vormen van voedselhulp en qua aard op de ver
strekking van inheems voedsel dat meer aansluit bij het bestaande con
sumptiepatroon in ontwikkelingslanden.

Hoewel deze beleidsvoornemens gemakkelijker uitvoerbaar zijn voor het
bilaterale programma, zal ook gepoogd worden de EG voedselhulp, de
voedselhulp van het WFP en het internationale voedselhulpbeleid in het al 
gemeen zich verder in de bovengeschetste zin te laten ontwikkelen.
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1 CGIA R: Co nsu ltat ive Groep on Inte rn at io na l
Agr icu ltural Research .

v . In teg rale ben adering van de voedselproblematiek op p ro j ectn iveau

Langs d rie w eg en zu ll en de problemen op het g eb ied v an de int egral e be
nad er ing va n pro jecten zoal s d ie in het voo rafg aande kort zijn aang edu id ,
w o rden aange v at. In de ee rste plaats w ordt b in nen het Min isterie van
Bu it enlandse Zak en ee n Sectoreenheid ingest eld . Het bel eid met betrekking
tot deze eenheid is gericht op ee n zo efficiën t moge li jke m obilisa t ie van sec 
torale - waaro nd er la ndbouw - kennis en erv ari ng, no di g om de kwal ite it
van de o ntw ikke li ngssam enw erkin g te v erbet eren .

Naast een verbeter ing v an het m obili seren v an sectorale kenn is za l een
sp eci ale eenhei d bi nnen het M in isterie v an Bu iten landse Zak en worden op
gezet die zich specifi ek zal r ichten op het leveren van ee n geïntegreerde bij
d rage voor d e verbet er ing van d e voedsel produktie, de distributie en voed 
sel o pslag alsmede het verstrekken v an voedselhu lp . De acti v iteite n van dez e
sector vergen een di epgaande kenn is v an het betrokken ontwikkelingsland
en zullen zich d aarom op een zeer beperkt aantal ontwikk elingsla nd en rich
ten . De sp ec iale eenhe id za l beperkt in omvang b lijven en zeer nauw samen
werken bij de voorbereiding en uitvoering van de programma's en projecten
met het Min isterie van Landbouw en Visser ij .

De reorgan isatie van de hulpverlening za l worden afgeron d m et het inste l
len van landenbureaus waarbinnen de bil aterale financiële en technische
hulp aan concentratielanden wordt geïntegreerd . Het samenspel van de via
d e sectoreenheid gemob il iseerde kenn is van de land bo uw en v o eds elpro
blematiek m et de ervaringen van de hi ervoor genoemde special e eenhe id en
de ni euwe landenbureaus zal een belangrijke rol sp elen bij de bel eidsuitvoe
ring in het kader van de Nederlandse b ilateral e hulp aan de co ncentratie la n
den. Deze reorganisatie zal de kwa liteit van de Nederlandse hulpinspanning
kunnen versterken door een betere afstemm ing van landbouwactivite iten en
act iv iteiten in andere sectoren in het betrokken concentrat iel and en door een
versterking van de integra le benadering van projecten ter oplossing van de
voedselproblematiek in samenwerking met de meest betrokken v akm iniste
ries .

v i. Landbouwkundig Onderzoek

Onderzoekactivite iten van internationa le organ isat ies welke doo r Neder
land medegefinancierd worden, zullen meer aandacht di enen te besteden
aan de problemen van de kle ine boeren . De fondsen voor de zogenaamde
«co re -budq et » van d e CGIAR-instituten 1 zullen, reken ing houdend met de au 
tonome kostenstijgingen van deze instituten, worden gestabiliseerd op het
hu idige niveau opdat meer m iddelen in zogen aamde " speci a l projects » (on
derzoek onder andere in de nationale instituten ) kunnen worden aang e
wend . Te dien einde zal de CGIAR-instituten gevraagd worden ee n meerja
renplann ing te overleggen .

Via een lange term ij n land bo uw o nde rzoek dat in samenwerking met het
Ministerie van Landbouw en Visserij zal worden opgezet, zal aansluiting ge 
zocht worden bij de problemen van de kl ein e bo er . Naast een bijdrage aan
de onderzoek capaciteit van de betrokken ontwikk el ingslanden is het de be 
doeling dat zulk onderzoek d .m.v. een lange termijn samenwerking tussen in 
stituten in Nederland en in een aantal ontwikkelingslanden ook goede land
bouwprojecten oplevert, d ie sp ec if ieke problemen van lokale aa rd b innen
he t grotere kader van platte landsontwikk el ing kunn en helpen oplossen .

Het besluit van de CGIAR in 1978 - aan de voorbereiding waarvan Neder
la nd actief heeft deelgenomen - t ot oprichting van een Internat ional Service
for National Agr icultural Res earch (ISNAR ) om de on twikkel ingslanden te
helpen middelen te mobiliseren om de eige n plannings- en managements
capac it eit te versterken , zal de coö rdi nati e tussen nationale, b i laterale en
multilatera le activ it eiten kunnen verbeter en. Aan het reali ser en v an de
ISNAR-opzet zal Nederland na ar verm ogen m ed ewerking verlenen .

112

r



1 Voor het beg in va n de UNCSTD.

IX. WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE

'l. Inleiding

Thans w ordt al ge meen onderkend dat de factor technolog ie in belangrijke
m ate heeft bijged rage n tot de snelle economische groei van de ontwikkelde
landen en dat de ontwikk elingsl an d en hierv an eve nzeer baat zul len kunnen
hebben . De discussie ove r de ro l van w et enschap en techn olog ie gaat in de
polit ieke fora en in het bel eid dan ook een st eeds belangrijker ro l in nemen.

On da nks de hoge vlucht w elk e de ove rdracht van technolog ie vooral na de
tweed e w ereld oor log he eft genomen kwam en w etensch ap en techno lo g ie
als aparte onderwerpen in de nat io nale en inte rna t io nale di scussies nauwe
li jks aan de ord e. Bij de oprichti ng van de VN bij voorbeeld w erd het on d er
w erp «ove rdracht van technologie» niet als een sp ecif ieke doel stelling ge
noe m d, hoewel in de loop der t ijd de di verse VN organen op d it t errein w el
een gro ot aantal activit eiten ontwik keld en.

Pas in 1963 belegde de VN een ee rste conferent ie over d e rol van de tech
nologie in het ontwikkel ingsvraagstuk. Deze con fe re ntie besloot tot de op
rich t ing va n de Advisory Committee o n th e Appl ication of Scie nce an d Tech
nol ogy to Development (ACA STl, w elk o rg aan ad vi see rde een W ereldact ie
pl an voor Wetenschap en Technolog ie op te stellen .

De internationa le d iscussie kwa m in een stroomversnelling na 1971 to en
binn en UNCTAD begonnen w erd m et besprekingen ov er een Gedragscode
voor de ov erdracht van technolog ie in de daarvoor speciaal ingeste lde In 
te rgouve rne mentele Groep . In datzelfde jaar publ iceerde ACAST haar We
reldact iepl an vo or W etenschap en Techn o log ie, waar in vooral de nadruk ge
legd w erd op de inf rastr ucturele en bel eidsmat ig e problemen . Voorts w erd
ee n pleidoo i gehouden voor het geven van grote aand acht aan de noo dzaak
van het aanpassen van technolog ie aan lokale omstandigheden.

Oo k in de o ntw ikkeli ngsst rateg ie voor het tweede Ontwikkelingsdecenni
um van de VN kreeg het onderwerp W et enschap en Technolog ie aparte aan
dacht naast an dere belangrijk e intern ati onale pr oblemen. Het werd pok als
apa rt onderdeel genoemd in de Dekl arat ie en de Akt ieprog ram m a's voor d e
Nieuwe Internat ionale Econom ische Orde, zoals deze werden geformu leerd
doo r de 6e en 7e sp ecial e zitting van de Algem en e Vergadering de r VN oOm
een betere plann ing en coörd inatie te bevorderen stelde de ECOSOC in 197 1
een sp ec iaal pol it iek beleidsorgaan voor W et enschap en Technolog ie in, de
«Com mi ssi o n for Science and Technology for Development»(CSTD ).

Ti jdens de 7e specia le zitt ing van de Algemene Verg ader ing der VN
w erd bes loten een VN Wereld Conferent ie ov er Wetenschap en Technologie
(U NCSTD) te houden. Deze Conferent ie vond in augustus 1979 in W enen
plaats.

De bedoel ing van dez e Conferent ie is om de lid-staten van de VN in
st aat te stellen een adequaat bele id te voer en voor het di enstbaar maken va n
wetenschap en technolog ie aan de ontwikke ling van de Derde W ereld . Het ac
t ieplan van de Confer entie is gebaseerd op nationale en reg ionale documen
te n w aarin indi vi duel e reg er ingen (op na t ionaal en reg ionaa l niveau ) hu n
standpunt hebben gefo rmuleerd .

Ter voorbereid ing van het Ned erl andse reg er in gs standpunt is de Nation a
le Commissie voor W etenschap en Tech no log ie (NCW T) opger icht die is sa
menge steld u it vertegenwoordigers van w erknemers en w erkgevers o rg an i
saties, wetensch appelijke inste lli ngen , niet -gouvernementel e organisaties.
ove rhe id en indi vi due le desku nd ig en. De NCW T is nauw betrokken geweest
bi j de opst ell ing va n het Ned erl andse nationa le document dat in ju li 1978
aan het UNCSTD-secr etariaat is voo rg eleg d.

Na ar het zich op dit momen t ' laat aanz ien zal het act ieprogramm a voo ral
de nadruk leg gen op drie onderw erp en: versterking van de eigen capaci tei t
va n ontwikkel ingslanden, toegang tot wetenschappelijke en tech nol og ische
kenn is en ten slotte institutionel e maatregelen binnen het VN systeem. Wat
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1 Een ov erzich t van de versch ill en de po sit ies is
o nd ermeer verv at in ve rschillende bi jdraqen
tot het WIPO-symposium inzake het belang
van het pa ten tsysteem voor on tw ik ke lingsla n
den dat in 1977 in Colombo w erd ge houden.
2 Zie o nd er m eer de Ar us haverklar ing van de
Gro ep van 77.

be treft het eerstge noe m de onderwerp zal, afgezien van nat ionale inspan nin
gen van ontwik kel ingslanden, ook nadruk worden ge legd op samenwer 
ki ngsver banden op reg io na al, interre gi o naal en intern at ionaal n iv eau. A ls
belan gr ijke le id raa d hiervoor kunnen de rasu itaten gelden van de in augus
tus 1978 gehoud en TCDC-Conferentie (Techni sche Samenwerking tussen
Ontwikkel ingslanden). die de bedoeling had de nationale en collectieve
«self -reliance» der ontwikkelingslanden op het gebied van Wetenschap en
Technologi e te versterken .

In Nederland groeide de belangstell ing voor wetenschap en tech no log ie
in relat ie to t ontwikk elingssa m enwerk ing, waarvan onder m eer het in 1973
u it gebrachte NAR -advies over dit onderwerp g etu igt. De NAR bracht in 1978
een nieuw adv ies uit over de overdracht van tech no lo g ie . In 1975 werd door
Nederland tijdens de UNIDO II-Conferentie een resolutie inged iend, die una
niem aan vaard werd, welke de lid-staten en UNIDO uitnodigde om te bevor
deren da t de on twikkelingslanden in staat word en gesteld om een ju iste keu
ze uit de besch ikbare technologie te maken en voorts om de ontwikkeling
van aangepaste technolog ie te bevorderen. Vooral d it laatste onderwerp
heeft de aandacht van de Regering en op Nederlands initiati ef zijn er inmid 
dels stappen ondernomen om te komen tot de oprichting van een Internatio
naal M echanisme voor Aangepaste Technologie (IM AT) da t de on twikkel ing ,
verspreid ing en toepassing van aangepaste techno logie zal he lpen bevorde
ren.

Om de nationale onderzoekinspann ing beter gericht en m eer ten d ienste
van de ontwikkelingslanden te doen plaatsvinden , is in het kader van de No 
ta Wetenschapsbel eid de voorlopige Raad van Advies voor het Wetenschap
pe li jk Onderzoek in het kader van de Ontwikkelingssamenwerking tevens
Voorlopige Sektorraad (RAW OO) in 1977 opgericht. De Raad heeft inmiddels
een interi m rapport aan de Regering uitgebracht.

Het hu idige intern at ionale systeem voor de overdracht van technologie
werkt tot tevredenheid van de ontwikkelde landen, terwijl de ontwikkel ings
landen van mening zijn dat er veel nadelen aan verbonden zijn. Dit geldt in
het bijzonder voor het ju rid ische systeem, vastgelegd in de nati o nale oc 
troo iwetgeving van ta lr ijke landen, dat de u itvinder of eigenaar van techno
logie het exclusieve monopolie (octrooi) voor de exploitatie van de uitvin 
ding geeft voor een bepaalde periode. Dit monopolie eindigt pas na de tijds
duur van het octrooi. Voord ien is exploitatie door derden mogelijk door ver
kr ijg ing van een li cent ie van de octroo ihouder (o p co nt ractue le bas is da n
w el afgedw ongen als de wet daarin voorziet).

De ontwikkelde landen stellen de grote vlucht, w elke de overd racht va n
technologie na de tweede wereldoorlog heeft genomen, als voorbeeld voor
het goed functioneren van dit systeem. De ontwikkelingslanden ste llen daar
tegenover dat de markt voor technolog ie een «se tters-marker» is wa arbi j de
ve rkopers va n technolog ie , n iet u itslu itend maar mede dank zi j het hu id ige
indust riële eigendom systeem, in een veel betere posit ie verkeren om over
de prijs en andere voorwaarden voor de overdracht van techno log ie te on 
derhandelen ' . Met herziening van dit systeem streven de ontwikkeli ngslan
d en er naar een beter evenwicht te bereiken tussen enerzijd s het publ ieke
be lang en de ontwikke lingsbehoeften en anderzijds de rechten van houders
van indust ri ël e eiqendorn ". Dit zal aan de orde zijn b ij de heronderhandeling
van het Verdrag van Parijs van 1883 (sindsd ien meermalen gewijzigd) dat
een aantal grondregels voor o.m . de octrooiwetgeving van de aangesloten
landen geeft, waarin het beg insel van de gel ijke behandel ing van elkaars on 
derdanen vooropstaat. Deze heronderhandel ing zal februari 1980 plaatsvin
den.

Naast de door octroo ien beschermde kenn is besta at een grote hoeveel
heid vrije kenn is . Het vrij besch ikbaar zijn van deze kenn is lost niet all e pro 
bl em en voor derden -verkrijgers en in het bijzonder voor ontwikkel in gslan 
den op. Onda nks het feit dat in principe iedereen erover kan besch ik ken is de
toegang tot d ie kenn is vee lal s lec hts mogel ijk v ia sp ec ia le info rm atiesys te -
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m en en de sku ndi ge n. Het probleem van de toegankelijkheid van vr ije kenn is
is in ont wi kkel de landen, laat sta an in ontwikke lings lande n, nog ver re van
o pg el ost .

Naast de overd racht van tech nolog ie en w et en sch ap is d e ontw ikke ling
van de ei gen tech nolo g ische en w et enschappelijke capaciteit in ontwikke
lings landen het bel ang r ij kst e fac et van deze problemati ek. Er zal geen sprake
ku nnen zijn van een o ntwikkel ing van de Derde W ereld tot geli jkwa ard ig
par tn er in het inte rna t ionale economische verkeer w an neer de achterstand
van de ontwi kkelin gslan de n op het gebie d van de eige n wetensch appelijke
en te chno log ische cap acit eit niet wo rdt verm inderd. Bovendien zal een ei
gen cr eat ieve capacitei t bet er b ij de sociaal -economische omstandigheden
van de bet ro kken ontwikkel ingslanden passende oplossingen kunnen aan 
d rag en .

Beide facetten van de problem at iek - overdracht en de ontwikkeling van
ei ge n capacitei t - kennen eige n sp ecifieke kn elpunten. Deze knelpunten wor
den in het nav ol gende aan de orde gest eld . De problematiek wordt extra ge 
com plicee rd door dat de overd rach t van wetenschap en technologie aan lan
de n, die ov er een inadequate eigen st ructuu r en be le id beschikken, m ede te n
gev o lg e h ierva n op een zodanige manier geschiedt, dat het tot stand komen
va n een derg elijke eigen st ru ctu u r onvoldoend e wordt bevorderd .

Zo w ordt van de tota le research- en o ntw ikkeli ngsu itgaven van multinati
onals g ro sso modo niet m eer dan 1% in ontwikkel ingslanden uitgegeven,
terwijl ongeveer 25% van d e inve steringen van m ult inationa ls betrekking
he eft op vest ig ingen in ontwikkel ingslanden.

2. Knelpunten bij de overdracht van wetenschap en technologie

In het ontw ikke lingsproces van de Derde Wereld speelt, evenals dat in de
geïn du st rial iseerde landen het geval is, de toepassing van wetenschappelij 
ke kennis en tech nolog ie een zeer bel angrijke ro l. In het l icht van de eigen
on voldoe nde ontwikkelde capacit eit en inf rast ructu ur op dit gebied zijn ont
w ikke lin gsl and en in sterke mate aangewezen op de overdracht van deze
kenn is door de ontwikkelde lande n. De ontwikkel ingslanden zijn 'v an mening
dat er vel e bezwaren kleven aan de overgedragen technoloqie en de modali 
tei ten waaronder thans de overdracht ervan plaatsvindt. Deze bezwaren zijn
de vo lg ende :

- de pr ijs van de overgedragen technologi e wordt te hoog geacht, de ho
ge pr ij s en de groei ende stroom van overgedragen technologie drukken
zw aar op de reeds wanke le betal ingsbalans;

- er zijn vaak nadelig e secu ndaire voorwaarden verbonden aan het ge 
bru ik van overgedragen techno logie, zoals mededingingsbeperk ingen, die
veela l de onafhankel i jke aanwend ing van de overgedragen technologie be
moeil ijken dan wel koppelverkoop of «packagi ng n bevorderen ;

- het vaa k kap itaal intensieve karakter van de u it de geïndustrialiseerde
lan den afkomstige technolog ie le idt er toe dat bij toepass ing in ontwikke
l ingslanden relat ief te w ein ig arbeidsplaatsen worden gecreëerd ;

- de w est erse technologie is meestal n iet passend bij de consumptieve
behoe fte n, de besch ikbaarh eid van hu lpbronnen en arbe id, en de ontwikke
lingsfase van de ontwikke lingslanden;

- door het ontbreken van de eig en technolog ische en wetenschappeli jke
infrast ructuu r is het voor ontwikkelingslanden moeil ijk een onafhankelijk in
zicht in de besch ikbare alternat ieve n te verwerven hetgeen het maken van
de ju iste keuz e bemoeil ijkt ;

- de toe passing van de w est er se techn o log ie in ontwikkelingslan.den is
een van de factoren d ie er toe kan bi jdragen dat het industriële groeipatroon
zich naa r het voorbeel d van de ind ust riel ande n vormt, waardoor de afhanke
li jkhe id van de im port uit ontwi kkel de landen wordt versterkt .

Ondan ks deze problem en is het voo r ontwikk elingslanden nog steeds
nood zakel ij k het g rootste deel van de ben od igde wete nsch appelijke kenn is
en techn o log ie u it ontw ikke lde land en te betrekk en . De ontwikkelingslanden
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zijn daarom van mening, dat er een nieuw internationaal kader moet komen ,
dat ertoe zal b ijdragen, dat zij in staat gesteld zullen worden om passende
technologie, van de juiste bron, onder redelijke voorwaarden , effectief toe te
passen .

De ontwikkelingslanden stellen dat het huidige economische systeem hen
wel de jure gelijke partners maakt van de aanbieders van technologie uit de
ontwikkelde landen, doch dat de ondoorzichtigheid van de markt, hun eigen
inadequate structuur op dit gebied en de asymmetrische economische
machtsverhoudingen hen de facto in een zwakke, afhankelijke positi e houdt.

De Regering blijft er van uitgaan dat de wens van de ontwikkelingslanden
tot enigerlei regulering van de internationale overdracht van technologie, er 
kenning verdient. Op grond hiervan worden de in het kader van de UNCTAD
plaats vindende onderhandelingen over een gedragscode voor de internati 
onale overdracht van technolog ie steeds gesteund. Bij deze onderhandelin 
gen streven de ontwikkelingslanden naar een juridisch bindende gedragsco
de die de bij overdracht van technologie betrokken landen en hun particulie
re - of staatsondernemingen verplicht zijn na te leven. De geïndustrialiseer
de landen echter, ten einde recht te kunnen doen aan het unieke karakter van
iedere overdracht-transactie en aan de contractvrijheid van de bij de over
dracht betrokken partijen, zijn voorstander van een gedragscode in de vorm
van vrijwillige richtlijnen.

Toch lijken de standpunten langzaam naar elkaar toe te groeien. De me
ning dat ook een juridisch niet-bindende gedragscode een sterk normatieve
functie zal kunnen hebben, lijkt veld te winnen. Een niet-bindende code zal in
feite een eerste fase kunnen zijn in het voortgaand proces van internationale
afspraken op het gebied van de intern at ionale overdracht van techolog ie .

De hier bovengenoemde knelpunten hebben vooral betrekking op de
overdracht van industriële technologie . Voor de agrarische- en ambachtelij 
ke industrie is technolog ie voor het merendeel vrij en als een publiek goed
beschikbaar. Hetzelfde kan gesteld worden voor als gevolg van wetenschap
pelijke activiteiten geproduceerde «vrije kennis» . Deze kennis is ook voor
wetenschappers uit ontwikkelingslanden beschikbaar middels vakliteratuur,
congressen en contacten met instituten of individuele wetenschappers in de
ontwikkelde landen. Wel dient hierbij aangetekend te worden, zoals de NAR
reeds gedaan heeft, dat het zonder meer benutten van deze kennis ook geva
ren in zich bergt. Immers deze kennis is primair ontwikkeld met het oog op
de verhoudingen en problemen van de ontwikkelde landen. Het kan daarom
zijn , dat in vele gevallen «aanpassing» van de op basis van deze kennis toe
te passen technologie voor de ontwikkelingslanden geboden is. Deze pro
blemen komen in de volgende paragraaf aan de orde .

3. Knelpunten bij de opbouw van een eigen wetenschappelijke en
technologische capaciteit

Belangrijker nog dan het hebben of verkrijgen van kennis van buitenaf is
het zelf ontwikkelen van nieuwe kennis en van nieuwe produkten. Dit ge ldt
in het bijzonder voor de ontwikkelingslanden waar andere problemen kun
nen bestaan, die andere oplossingen vragen dan die in de ontwikkelde lan
den opgeld doen.

Een aantal factoren evenwel belemmert de ontwikkeling van een eigen
wetenschappelijke en technologische capaciteit in de ontwikkelingslanden,
namelijk:

- De ontwikkelingslanden besteden van hun nationale midde len w einig
aan wetenschappelijk en technologisch onderzoek, ook vergeleken met de
ontwikkelde landen.

- Mede hierdoor worden wetenschappers en innoverende capacite it in ei
gen land onderbenut, dit wordt de interne «brain -dra in» genoemd .

- Deze situatie bevordert mede dat een deel van de wetenschappers en
geschoold personeel in de ontwikkelde landen gaan werken : «brain-drain ».
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- Zulk een uittocht van wetenschappers en geschoold personeel wordt
vergemakkelijkt door hun opleiding die veelal in ontwikkelde landen heeft
plaatsgevonden en het feit dat de probleemgerichtheid van het wetenschap
pelijk en technisch onderzoek over het algemeen sterk op de problematiek
van de ontwikkelde landen georiënteerd is.

- Het beschermen van de lokale industrie tegen buitenlandse concurren
tie werkt niet bevorderend voor een slagvaardig technologische beleid op
ondernemingsniveau, noch voor een innovati ef wetenschapsbeleid.

- Mededing ingsbeperkingen die overeengekomen zijn met de verkoper
van technologie kunnen een remmende rol spelen.

- Mede door de hierboven genoemde oorzaken hebben de meeste ont
wikkelingslanden geen lange -termi jn- nat ionaal en regionaal bele id op het
gebied van wetenschap en technologie.

- Een extra complicatie wordt gevormd door het gegeven dat de meeste
donorlanden geen concreet beleid hebben gericht op steunverlening bij de
opbouw van een eigen onderzoek- en ontllliikkelingscapaciteit van ontwik
ke lingslanden.

Een ander be langrijk kn elpunt v loeit voort u it de tot nu onvoldoende van
de grond gekomen samenwerking tussen ontwikkelingslanden op het ge
bied van wetenschap en technolog ie. Deze samenwerking zou, in het li cht
van de overeenkomsten in de problematiek waarmee de verschillende ont
w ikkel ingslanden worden geconfronteerd en de schaalvoordelen van sa
menwerking, een belangr ijke rol kunnen spelen bij de creatie van een eigen
wetenschappel ijke en technologische capaciteit van ontwikkelingslanden.

Aanzetten tot verbetering zijn gegeven t ijdens de TCDC-conferentie waar
unaniem een actieplan is aanvaard . Door uitwisseling van gegevens en erva
ringen en door een gezamenlijk bele id voor de overdracht van technologie
kunnen keuze en ontwikk el ing van technologie beter worden gerealiseerd.
Zowel b ij de opbouw van een eigen onderzoekcapacite it van ontwikkelings
landen als b ij de overdracht van technolog ie op het gebied van de landbouw
spee lt de CGIAR I een be langrijke ro l.

4. Doelstellingen

In het licht van het belang van het ontwikkelen van een eigen wetenschap
pel ijke en technolog ische capacite it voor het ontwikkelings- en het verzelf
stand igingsproces zal het Nederlandse beleid voor de samenwerking met
ontwikkelingslanden zich primair richten op activ iteiten die een bijd rage
kunnen leveren aan de opbouw C.q . vergroting van deze eigen capacite it .

Deze nadruk wordt ook ingegeven door de overweging dat op dit terrein
de mogelijkheden voor een d irecte bijdrage door overheden van ontwikkel
de landen in het algemeen groter zijn dan op het gebied van het be ïnvloeden
van de feitelijke overd racht van wetenschappelijke en technische ken nis. Bij
het bevorderen van de ontwikkeling van een eigen wetenschappelijke en
technologische capacite it van ontwikkelingslanden zal de Regering zich me
de laten leiden door het advi es van de RAWOO en de NAR en door de beslui 
ten van de TCDC en UNCSTD.

Hiertoe zullen via daarvoor geschikte organisaties de ontwikkeling, ver
sp reid ing, toepass ing en acceptatie van aangepaste technologie bevorderd
d ienen te worden. Voorkomen zal moeten worden, dat de ontwikkelingslan
den, gez ien de schaarste aan m iddelen en geschoold personeel, aktiviteiten
van de ontwikkelde landen onnodig gaan dupliceren .

Van groot belang is het bevorderen va n het toepassen van de resultaten
van de tot ontwikkeling gekomen eigen wetenschappelijke en technolog i
sche capaciteit. Daartoe zal de Regering in daarvoor in aanmerking komende
gevallen steun verlenen aan het opzetten van produktiecapaciteit in ontwik
kelingslanden. Ook de toepassing van in ontwikkelde landen ontwikkelde en
voo r ontwikkelingslanden relevante kennis kan op deze wijze worden ge
steund.
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A ls voo rwaard en voo r zu lk een sam enw erki ng m et de ontw ikkelingslan
den di en en de uitg angspunten van het on tw ikke li ngs be lei d . Di t betekent dat
voo ral d ie akt ivi tei ten onder ste u nd en gesti mu lee rd di en en te w ord en die
gericht zijn op de ui tba nning van ho ng er en armoede , o p de sch ep pin g van
p rodu kt ieve w erk gelegenheid en inko men, op bevrediging v an de basisbe
hoeften van de inw on ers en de ec onom ische verzelfs tandiging v an deze lan
den.

W aar mogel ijk zal de Reg er ing de ove rd racht va n w et enschappel ij ke en
techno logische ken nis naar ontwikke li ngs lande n bev o rderen in het licht van
de ui tk om ste n van het intern at iona le ove rleg over de Gedragsco de over de
Overd racht van Tech nolog ie.

In ove reenste m m ing m et de aanbevelinge n van de RAWOO, zal w orden
bevorde rd dat on derzoeksactivit eit en in Neder lan d w aar mogel ij k m eer wor
de n ge richt op voor ontw ikke lingslan den releva nt e terrein en. Voo rzien ing en
zu llen worden getroffen voo r een ade quate overdracht van de resu lta ten van
deze onderzoeksac t ivi t eite n. Naast het o ntwikkelen van nieuw e voo r o nt w ik
keling slanden rel evante ken nis zal het beleid erop gericht zij n ee n bi jdrage te
lever en tot d e id entificat ie en overdracht van de bestaand e w et en sch ap pelij 
ke en technologische kennis die voor o ntwi kke lingslande n van bela ng is.

5. Mogelijkheden voor het beleid

Evenals in het voorafga an de w ord en de beleidsm og el ijk hed en on d er 
sche ide n naar d ie op het gebied van de opbouw van een eigen w et enschap 
peli jke en tech nol og isch e capaci teit in o ntwi kke li ngslan den en van de ove r
dracht van w etenschap en technol ogie aan on tw ikkeling slan d en.

De aang egeven be leidsvo o rste l len ge ven overigens een voor lop ig e rich
t in g aan. De Reg er in g zal na af lo op van d e W ereldcon fer ent ie over W et en
sch ap en Tech no lo gie di t onderdeel van het Ne derlandse bel eid nade r u it 
w erken.

i. Beleidsmogelijkheden op het ge b ied van de overdracht van we ten sc ha p
en techn olog ie

Voor de bilaterale ove rd racht van w etenschap pelijk e en te chno lo gische
ken nis aan on twi kkelingslanden staan tw ee w eg en o pe n. In de ee rste p laat s
ku nnen co ntac ten tussen o nd erzoeksinsti tuten in Nederl an d en inste ll ingen
en bedrij ven in on tw ikkeling slanden w or den bevo rderd . In d e tweede plaat s
ku nnen direc te co ntacten tu ssen het bed rij fs lev en in Neder land en in on tw ik
kelingslanden w orden gesti mul eerd .

Het bev o rd eren van de ove rd rac ht langs de w eg van co ntacte n tussen Ne 
derl andse onderzoekinstituten enerzijds en ander zijds instellingen en bedrij 
ven in on tw ikkeli ngs lan den zal alle reerst ku nnen ge sch iede n door het sti m u
leren van ontwikke lingsgericht o nderzoek in Ned erl and . In het in teri m-rap
port van d e RAW OO zijn eerst e ric htl ijnen geg even voor het kiezen v an on
d erzoe kterre inen. Voor de overdracht van de resu lt aten van d it onderzoek
zulle n de conta cten tussen instit uten in Nederland en de inste ll ing en en het
bed rij fs lev en in ontw ikkel ingslan de n w o rden bev o rderd . Dit zal tot de taak
ga an behoren van het Technolog ie Adv ies Centru m (TA C) dat, zo als i n het
navo lgende wordt toegelicht, de Reg er ing zich voorstel t op te ric hte n, zo
mogel ijk als onde rdeel van TNO. Als eerste m aat regel zu llen de mogelijk he
de n worden nag eg aan van een v ia de Ned erlandse Ambassades in ontwik
kel ingslanden te verspreiden info rm at iebu llet in w aari n voo r deze landen re
levante onderzoek resu ltaten en de daarbij bet rokken Ned er landse ins tell in
gen worden vermeld . Wanneer de resu ltate n va n de UNCSTD daa rtoe aan
lei ding gev en zal de Regering in een nota o p d eze m at eie terugkomen .

Daarnaast zal worden nagegaan in hoeverr e info rm ati ecent ra van de Ne
derl an dse ove rhei d , die voor ontwikkel ingslanden rel evante in fo rmatie be
vatt en, toega nkeli jk kunnen worden gemaakt voo r deze la nden en in hoev er -
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re door de overheid gefinancierde octrooien en know-how aan ontwikke
lingslanden ter beschikking kunnen worden gesteld.

Als mogelijkheden voor het bevorderen van directe contacten tussen het
Nederlandse bedrijfsleven met het bedrijfsleven in ontwikkelingslanden ziet
de Regering vooral het assisteren bij het vinden van de juiste partners waar
bij vooral de nadruk zal liggen op het potentieel van het midden- en klein be
drijf via de activiteiten van bijvoorbeeld de FMO en het TNO. Daarnaast zal
f inanciële steun kunnen worden verleend bij de overdracht tussen bedrijfsle
ven in Nederland en in ontwikkelingslanden van bepaalde vormen van aan
gepaste technolog ie . In dit verband kan worden gewezen op de studie die in
opdracht van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking in samenwer
king met Philips en de TH Eindhoven wordt verricht naar de vraag in hoever
re , door het ter beschikking stellen van de in Nederland beschikbare kennis
en ervaring, de bedrijfsvoering van kleine toeleveringsbedrijven in ontwik
kel ingslanden kan worden verbeterd.

Via het Centrum ter Bevordering van Import uit ontwikkelingslanden (CBI)
te Rotterdam zal onder zekere voorwaarden steun worden verleend om uit
ontwikkelingslanden afkomstige deelnemers aan technologie-beursen te la
ten deelnemen. Dit betreft onder andere de door de Kon inklijke Nederlandse
Jaarbeurs in samenwerking met UNIDO te organiseren 2-jaarlijkse «Tech
Transfair». Deze beurs werd voor het eerst in 1978 georganiseerd en zal in
1980 opnieuw worden gehouden.

Om te bevorderen dat bovenstaand beleid zo effectief mogelijk gecoördi
neerd en uitgevoerd wordt ligt het in het voornemen om een Technologie
Advies Centrum (TAC ) op te richten. Deze TAC zal samengesteld worden uit 1

1

de diverse instellingen en personen in Nederland die geacht worden kennis I
van zaken over dit aspect van de ontwikkelingsproblematiek te hebben, ~

naast kennis van zaken betreffende het Nederlands potentieel op dit terrein .
Het doel van de TAC zal derhalve zijn de bevordering, voorbereiding en uit-
bre id ing van de relat ies op het gebied van wetenschap en technologie tus-
sen Nederland en de ontwikkelingslanden.

De Nederlandse inbreng in het multilaterale overleg over de overdracht en
technologie zal er in het bijzonder op gericht zijn de totstandkoming van een
Gedragscode te bevorderen . Voorts zal , voor wat betreft de problematiek
rond het systeem van het indust ri eel eigendom, het Nederlandse streven er
op zijn gericht zoveel mogelijk tegemoet te komen aan rechtvaardige eisen
van de ontwikkelingslanden.

ii. Bele idsmogelijkheden op het gebied van de opbouw van een eigen we
tenschappelijke en technologische capaciteit

Voor de opbouw van een eigen wetenschappel ijke en technolog ische ca
pacite it van ontwikkelingslanden staan twee mogelijkheden ter beschikking
In de eerste plaats is het mogelijk directe financië le en techn ische bijstand te
verlenen bij de opbouw van deze eigen capaciteit van ontwikkelingslanden.
Een multilateraal voorbeeld is de CGIAR en de ISNAR waarop in hoofdstuk
VIII werd ingegaan.

In de tweede plaats en niet minder belangrijk is het bevorderen van de sa
menwerking tussen op dit gebied werkzame Nederlandse instellingen en in
stituten in ontwikkelingslanden.

Als ill ust rat ie van de mogelijkheden op dit terrein kan de volgende opsom
ming dienen:

- het adviseren bij het opzetten van wetenschappelijke en technologische
insti t uten in ontwikkelingslanden;

- het gezamenlijk door instituten in Nederland en in ontwikkelingslanden
uitvoeren van onderzoekprojecten ;

- het opleiden van onderzoekers en geschoold personeel in de betreffen
de ontwikkelingslanden en het tegelijkertijd tegengaan van een mogelijk
brai n-drain-effect ;

- het steun verlenen bij de ident if icat ie van technologiebehoeften en
doelstellingen van ontwikkelingslanden ;
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- het op verzoek financiële steun verl enen bij de opbouw van een ev a lu_
at iemechanism e voor in te voeren technologieën;

- het ondersteunen van de beleidsfo rm u lering voor het bev ordere n vat)
de o ntw ikkeling van ei ge n, aangepa ste technol og ieën en de doorstromin9
daa rva n naar de national e productiesy st em en in ontwikke:ing slanden;

- he t helpen ontwikkel en van w etenschappelijke adv iesburea us en tecl-) _
ni sche informa tiecen tra in ontw ikkel ingslanden.

Al lereer st zu ll en in het b il aterale technisch e hulpprogramma en in het k Q _
der van het doelbijd rag enprogramma financiële voorzieningen worden g~ _

troffen om de uitvoe ring van dez e sam enwerking op w etenschappel ijk en
techno log isch geb ied nade r vo rm te gev en . Activiteit en als de op d it mo
m ent reeds besta ande gez am enl ijke onderzoekakt iv it eiten m et Sri Lanka a ~
het gebied van de windenerg ie, met Indonesië in zake aangepaste technolC) _
g ie , m et Ind ia ov er alternatiev e ontwikkelingsstrateg ieën en met Ken ia i n ~ Q

ke bodemkarteri ng en zaad controle zulle n worden uitgebreid . Bovendien <:q--- <;

meer dan tot nu toe gebru ik worden gemaakt van lo cale in stelli nge n in de
bet reffende ontwikke lingslanden voor studi e en uitvoering v an Nederland~

bilater al e hu lpproject en. ,
In de vor m van het creër en van een specia le afdel ing Onder zoek bin n en e:t

ni euw e Dir ect ie Bilatera le Hu lpver len ing va n het M inister ie van Bu it enlanCj _
se Zaken zullen org an isat orisch e voo rzie ni ngen worden ge t ro ffe n. Met be,
trekk ing tot het huidige Ond erzoekprog ramma zal een aa nvang worden ge _
maakt m et het im plementeren va n ad viezen uit het interi m-rappo rt van de
RAWOO.

In het programma voor U niv er sitaire Ontwikk el ingssamenwerk ing zi j n i t)
de loop van 1977 reed s bel eidsaanpassingen doorgevoerd m et het o o g op
het bevo rd eren van w et en sch ap pel ijke sam enwerking m et on tw ikkeli ng s-
landen. Deze aan passingen hielden een om bouw in van losse, o p zich zelf
staan de proj ecten tot een bel eid gericht o p het tot stand kom en van meer
duu rzame en een veel omvat ten de r same nwerking m et un iv ers it eiten in ot")t
w ikk el ing slanden. Dit be leid zal wo rd en voortgezet. Na ee n eva luat ie v a n d~~
hu idige, in aantal beper kte, PUO -pro ject en nieu w e stijl zal w orden bezien i t)
hoeverre dit prog ram m a verd er zal ku nn en w orden ui tge brei d .

Bij de op bouw van een ei gen w et ens ch appel ij ke en techn o lo gi sche ca p a ,
ci tei t in ontwikkel ingslanden is de inze t van buitenlandse desku nd ig en va t")
groot be la ng. In he t Desku nd ig en Program m a zal zowel in d e selectiepro cs,.,
dure als in het voorbereid ingsproces meer met de noodzaak van d e opbou"'-.
van een eigen capacit eit in on twikkelingslan d en re kening worden gehou - - -...........
den.

In het Int ernati onaa l Onderwij s Programma zij n reeds acce ntversch u iv i n ,
gen van o pleid ingen in Ned er land naa r ople idi ngen in on twlkkell nq standej-,
gerealiseer d . A ls voortzett ing van deze versch uiving en zal b innen d it pro
gramma de mogelijkheid worden gecreëerd om bestaande wetenschappe1ij
ke instituten in co ncen t ratie landen subsidi es te verl en en w aaruit deze in st i __________
tuten zelf studi ebeurzen kunnen f inancier en .

Zoa ls in het voo rafgaand e reeds w er d aang eg even is, als tweede fase va f")

het ontwikk elen van de eig en wetenschappelijke en technologisch e capaci 
tei t van ontwikkel ingslanden, de prakt ische toepassing van de door deze Ca _
paciteit ontwikkelde kenn is van groot be lang. In de maatregelen gericht op
het st imu leren van part icul iere bu itenlandse inve ste ri ng en in ontwikkelings .....
landen, zoals in hoofdstuk VII aangegeven, zal de vraag in hoeverre in ont
wikkel ingslanden ontwikkelde kennis kan worden toegepast een belangrijk
criterium zijn voor de vraag of de betreffende investeringen voor overheida.;
ondersteuning in aanmerking kan ko men.
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x. ENERGIEPROBLEMATIEK VAN ONTWIKKELINGSLANDEN

1. Inleiding

Met de o liecris is va n 1973 is het besef doorgedrongen dat de overvloedige
bes chikbaarheid van energie niet langer als een vanzelfsprekend gegeven III
kan worden beschouwd. Meer recente ontwikkelingen hebben dit besef ver- i I
sterkt. De verwachte ontwikkeling van de mondiale vraag naar toenemend I
schaarse energ iedragers, de importafhankelijkheid van vele consumenten-
landen van de voorziening en de mogelijkheid van manipulatie van aan hod
en /of prijzen door de producentlanden, dragen de kiemen in zich voor toe-
komstige schaarstesituaties en spanningen .

Het energ ievraagstuk vraagt daarom nationaa l zowel als internationaal
om een beleid gericht op een overgang naar energiesystemen gebaseerd op
een meer gevarieerde voorzien ing waa rin o lie een m inder belangrijke rol zal
moeten sp elen en op een efficiënt en zuinig gebruik van energie. Het zeker
st ellen van een toere ike nd energieaanbod en een rechtvaardige verdel ing
daarvan over de gehele w ereld vormt een van de grote vraagstukken waar
voo r de internat ionale gemeenschap zich ziet gesteld .

De noodzaak van zo'n beleid wordt benadrukt door de sombere voorspel 
linge n over de mondiale v raag- en aanbodverhoudingen . De belangrijkste
stud ies op dit terrein verschillen eigenlijk alleen van mening over de vraag
of de schaarstesituat ies zich eerder of later zullen voo rdoen . Ondanks de
versch illen in voorond erstell ingen en methodologie zijn deze studies het er
alle over eens dat :

i . ongewijzigd bel eid zal le iden tot ernstige schaarstesituaties, waarbij ab 
ru pt e prijsstijg ingen een pijnl ijke aanpassing van vraag aan aanbod afdwin
gen ;

ii . ook bij verminderde economische groei en een meer anticiperend be 
le id de ene rgie-im portaf hankeli jkheid blijft en dat onzekerheden zullen blij 
ven bestaan m.b.t. voldoend e en verzekerde aanvoer ;

iii . de te verwachten schaarste op de energiem arkt prijsstijgingen in de
hand zal w erk en , die de betal ingsbalansposities van vele landen ernstig zal
belasten en de meeste ontwikkelingsla nden uit de markt zal prijzen. Deze si
tuat ie zal kunnen leiden tot pog ingen om exportmarktaandelen te vergroten
c.q. te behouden, mogelijk gepaard gaande met beschermende maatregelen
om de thu ismarkt te reserveren , met alle internationale spanningen vandien ;

iv o daarom de eenzijd ige olie-afhankelijkheid zal moeten worden te rugge
drongen om een meer evenwichtig aanbod èn verdel ing van energievormen
te krijgen, ook alom niet (enkele) OPEC-landen te zwaar te belasten met ver
antwoordel ijkheid voor de gehele wereldwelvaart.

De onzekere energievooruitzichten en de grote verscheidenheid van de
ontwikkel ingslanden, waar de energ ieproblematiek bovendien in velerle i
opzicht verschilt van die in de indust rie landen, maakt het formu leren van
een globaal bele id dat aan ieder land recht doet er niet gemakkel ijker op. Te
gel ijkertijd stellen de ontwikkel ingslanden, dat, gezien de ongelijke wel 
vaartsverdeling in de wereld waaru it het onevenredige beslag voortvloeit
dat de indust rielanden leggen op schaarse energiebronnen, er een zware
verantwoordelijkheid ligt op laatstgenoemde groep landen om hun vraag
naa r commerciële energ ie te verm inderen. Dit om de toekomstige beschik
baarheid van energie voor de rest van de wereld niet in gevaar te brengen en
een ru ime overgangsperiode naar een vervangend energiepakket mogelijk
te maken.

In deze inle idende paragraaf zal voor wat betreft de energieproblematiek
van de ontwikkel ingslanden worden ingegaan op de verdelingsaspecten 
mondiaal en binnen de arme landen -, de kostensituatie, de potentiële mo
gelijkheden van ontwikkelingslanden en de problematiek van het zgn. niet
com m ercië le energiegebru ik .
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1 VN.document E/C.7/10a.
2 boe : 1 barre l o i l equ ivalent = 0.14 ton olie
equivalent.
J Cij fer van 1975 1 mbd = 1 m il lion barre l per
dav = 50 m iljoen ton ol ie per jaar.

Voor wat de mondiale verdeling van het energieverb ruik betreft di ent te
worden vastgesteld dat, hoewel tweederde van de w ereldbevolk in g in de
Derde Wereld leeft, zij in totaal slechts 15% van all e comm erciële energie
verbruikt. Per hoofd van de bevolking bedroeg het en ergieverbruik in 1976 in
de ontwikkelde landen het equivalent van 6400 kilogram kolen. In de ontwik
kelingslanden was dit slechts 360 kilogram per hoofd of wel ongev eer 18
maal m inder' .

De verdeling van het verbruik binnen de groep van ontwikkel ingslanden is
overigens zeer ongelijk. Van het genoemde aandeel van 15% in het totale
wereldverbruik wordt 3/4 door slechts 16 ontwikkelingslanden verbruikt t.W.
Argentinië, Brazilië, Chili, Colombia, Egypte, India, Indonesië, Zuid-Korea,
Mexico, Pakistan, Philippijnen, Taiwan, Thailand , Turkije en de OPEC-landen
Venezuela en Iran.

De geschatte kosten van de olie-import voor ontwikkelingslanden bedra 
gen op dit moment meer dan $ 20 mld. In 1975 waren de kosten volg ens een
Wereldbankschatting nog ongeveer $ 14 miljard . Een dergel ijke omvang be
tekent een aanzienlijk beslag op de betalingsbalans. De kosten van de olie
importen bedragen gemiddeld bijna 10% van de totale exportopbrengsten
van de niet-olie exporterende ontwikkelingslanden en hebben een belangrij 
ke rol gespeeld bij de structurele verhoging van het tekort op de betalingsba
lans en, als gevolg daarvan, bij de verslechtering van de schuldsituatie . Te r
vergel ijk ing zij vermeldt dat de ODA-hulp van DAC - en OPEC-landen te za
men in 1977 ook ongeveer $ 20 mld. bedroeg. Aangezien slechts een beperkt
gedeelte van deze hulp betalingsbalsnssteun was, kon deze slechts gedeelte
lijk soelaas bieden.

Ontwikkelingslanden zijn in het algemeen afhankelijker van o lie voor hun
energieverbruik dan de ontwikkelde landen. Ongeveer 75 % van de energi e
behoefte van de ontwikkelingslanden wordt gedekt door olie en 15 % door
steenkool. Hydro-energie en aardgas leveren ieder ong ev eer 10% .

Gegeven de huid ige en te verwachten moeil ijkheden zullen de ontw ikk e
l ingslanden hun eigen energ iepotentieel dienen te ontwikk elen en te benut
ten , temeer daar de niet-olieproducerende ontwikkelingslanden als groep
hun energiebehoefte met 250% zullen zien toenemen in de periode van he
den tot 1990. Deze voorspelling is gebaseerd op de verwachting dat de eco
nomische groei in de Z.g. middengroep van de ontwikkel ingslan d en 1 tot 2%
hoger zal zijn dan die van de indust ri elanden. De armere ontwikkel ingsl an 
den zullen in dit scenario daarentegen een groeipercentage ken nen dat zo ' n
0,5 beneden dat van de industrielanden zal liggen.

Hoewel het commerciële energieverbruik in de niet-OPEC ontwikkel ings
landen een aanzienlijke stijging te zien zal geven, zal de per cap it a consump
tie in 1990 overigens slechts 3,5 boe tegen 2 boe thans bedraqen-, Hiervan zal
in 1985 zo'n 20% en in 2000 zo'n 20-25% middels import gedekt dienen te
worden.

Voor de beoordeling van het energiepotentieel van de ontwikkel ingslan
den is relevant dat slechts 3% van de z.g. «wildcat. olieboringen in de we
reld in 1976 in niet-OPEC ontwikkelingslanden plaatsvonden, ondanks het
feit, dat de mate van succes (de z.g. wildcat ratio) met 26% niet veel bij d ie
van de OPEC-landen achterblijft. Indien men beseft dat het potentiële oliege
bied van deze landen twee maal zo groot is als dat van de OPEC is he t aantal
o lieboringen buitengewoon laag .

De situatie per niet-OPEC ontwikkelingsland versch ilt sterk. Mexico zal
zich op relat ief korte termijn tot een van de belangri jkste olieproducenten
kunnen ontwikkelen. Een land als Brazilië zal waarschijnlijk zelfvoorzienend
worden, terwijl vooral de armere ontwikkelingslanden in Afrika en Azië in
sterke mate van import afhankelijk zullen blijven .

Op dit moment produceren de niet-OPEC ontwikkelingslanden ongeveer
3,5 mbd>, Hoewel de mogelijkheid van nieuwe olievondsten in deze landen
aanzienlijk lijkt zullen zij , mede gezien de problemen van financiële (co m
merciële exploiteerbaarheid) en technolog ische (berei kbaarhei d ) aard, naar
verwachting niet meer dan 8.9 mbd i n 1985 en 11.6 mbd in 1990 voortbren-
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1 bboe: bi lli on barrels o i l equ iva lent = 140 m il
joen to n o lie equi valent.
2 WAES : Worksho p o n A ltern at ive Energy
Str ateg ie s.
, m bd oe : m il li o n barr els per dav oi l equi valent
= 50 m il joe n to n o lie eq uivalent per jaar.

4 Niet -co mmerciële energi ebro nn en is de in
ternat io naal geb ruikeli jke aand uid ing va n t ra
d it ion ele ene rgie bro nnen zoals ho ut . m est en
p lan taard ig afval d ie slechts in ger ing e m ate
v ia m ar kten w o rden verha nde ld.

g en . Voor de OPEC-landen zijn deze geta llen : een export van ca. 35 mbd in
1985 en 33 .5 m bd in 1990. Dr ie landen - Mexico, Braz il ië en Egypte - zu llen
40% van de niet-OPEC ontwikkel ingslanden ol ieproduktie leveren in 1985.
M ex ico alleen zal naar ve rwachting 33% van de niet-OPEC ontwikkelingslan
de n ol iep roduktie in 2000 voor zijn rekening nemen.

Ondanks het feit dat de niet-OPEC ontwikkelingslanden een aardgasreser
ve hebben van 20 bboe ' werd in 1973 hiervan slechts een zeer kleine hoe
vee lheid geproduceerd, waarvan dan 65% verkocht werd. De rest werd ver
brand . Red en hiervoor is het ontbreken van afzetmarkten . De interne pro
dukti e zal vo lg ens de WAES-studie 2 echter toenemen tot een hoevelheid
van 4.5 mbdoeê hetgeen vo ldoende zou zijn om de eigen vraag te dekken.

Steenkool zal in d iverse n iet -OPEC on twikkel ingslanden een rol van bete
ken is kunnen gaan spele n. Thans is dit alle en het geval in India en Zuid -Ko
rea, w aar resp. 50 en 70 % van de ene rg ieb ehoefte door steenkool gedekt
w o rdt. De ex plo ratie en ontginn ing va n steenkool zal echter veel investerin 
gen en techno logie vere isen . Sle chts hoge ol iepri jzen zu llen de ontwikke
l in gs lan den doen bes luiten deze energi ebron te gaan benutten.

Het elec t ricite itsge bru ik in de ontwikk elingslanden is tussen 1960 en 1973
bi jna verd rie voudigd . Hiervan werd bijna de helft voortgebracht door water
kracht . Tot nu to e hebben d e ontwikkelingslanden 4% van hun totale poten
t ieel aan w aterkracht benut . Naar verwachting zal d it percentage verviervou 
di g d zijn in 2000 . Te n slo tte wo rd t ve rwach t dat nu cle ai re energ ie slechts een
rel ati ef ondergesch ikte rol zal bl ij ven sp elen.

Naast het g ebrui k van de com m erciële energ ieb ronnen wordt in o ntwikk e
l ingslanden veel ge bru ik gemaakt va n ni et -com merc iël e ene rg iebronnen,
zoals hout, m est en plantaa rd ig afva l" . N iet -commerciële energie dekt onge
ve er de he lft va n de energ iebehoefte va n de ontwi kke li ngsla nden. In de ru ra 
le gebied en is voor 80-90% van de bevolking d it zelfs de eni ge vorm van
energie naast m ensel ijke en di er l i jke en ergie. Het verschil in energ ieverbruik
tu ssen stede lij ke en rural e verbru ikers is dan ook groot wat betreft commer
cië le energ ie. In Afri ka b ij voorbeeld consumeren de rurale gebieden slechts
4% van alle commerciële energie.

De ontwi kkelingslanden w orden door tw ee energ iecri ses bedreigd. Naast
de com mercië le energiecrisis, w elke zi j gem een heb ben met de in dustriel an
den, hebben deze lan den in nog grotere ma te te kampen m et de gevolgen va n
het ineff iciënte en desast reuz e verbru ik van niet -commerciële energ ie. Ont
bossing en de serti fi catie zijn sp ecif ieke p roblemen die mede samenhang en
m et het g rote verbru ik van niet -com m ercië le energ ie .

Gege ven de bl ijvende inv oe rafhankeli jkhe id van in het bijzonder de arme
re ontwikkel ings lan den in Afrika en Az ië en de te verwachten ontwikkel ingen
op de ene rgiem arkt is het voor dez e landen van groot belang dat tijdig alter
nat ieve mogel ijkheden voor het voorz ien in de st ijgende energ iebehoefte
w o rd en ontwikk eld.

2. De huidige situatie

De gevo lg en va n de ol iecris is kwamen het hardst aan in de niet-olieprodu 
cerende ontwikk elingslanden . De verviervoudigde ol ieprijs droeg in sterke
mate bij aan de ve rdubbel ing van de bu itenlandse schulden last van deze
groep landen sinds 1973 . Hierdoor kwam hun economische ontwikkeling in
gev aar, te m eer daar deze landen tegelijkertijd door hun economische
groei een snelle ontwikkel ing van hun consumptie van commerciële ener
gie kenden. In de pe riode van 1960-1972 nam deze met meer dan 200 % toe,
terwij l de vraag naar elekt ri ci teit zelfs met meer da n 250% steeg.

De init iat ieven welke sinds 1974 zijn genomen om v ia intern at io naal over
leg tussen o liep roducenten en consumenten een aanvaardbare i ntern at io
nale regeling voor de ene rg ielevering tot stand te brengen zijn niet ge 
slaagd . Het enige resu ltaat was he t bi jeenroepen van de «Conferentie over
de Internat ionale Samenwerking » (ClES) te Pari js . Hoewel het eind rapport
een aantal zinvo ll e aanbevelingen bevat inzake de energ iesituatie en de ClES
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op dit gebied tot een nuttige informatie-uitwissel ing en verduidelijk ing van
standpunten heeft geleid, zijn er geen bindende afspraken gemaakt hoe deze
aanbevelingen uitgevoerd zouden dienen te worden. Een van de aanbevelin
gen luidt : «dat de internationale gemeenschap voorrang zou moeten geven
aan de bijzonder kwetsbare posit ie van die ontwikkel ingslanden welke het
meest afhankelijk zijn van olie-import, zodat zij hun essentiële huishoudel ijke,
industriële en economische ontwikkelingsbehoeften zullen kunnen dekken ».
Tot nu toe zijn echter geen maatregelen getroffen om deze belangrijke aanbe
veling in voorkomende gevallen uit te kunnen voeren .

Zulk een regel ing bestaat er wel binnen het Internationale Energie Agent
schap (IEA). Reeds in 1974 hebben de IEA-Ianden overeenstemming bereikt
over een olieverdeelschema voor cr isissituaties. Op deze en andere aspec
ten van het energ iebeleid , die niet rechtstreeks voortvloeien uit de energie
situatie van ontwikkelingslanden, wordt uitgebreid ingegaan in de Energie
nota.

Van direct belang voor de ontwikkelingslanden zijn een aantal activiteiten
van het IEA die rechtstreeks met het oog op de problematiek van deze lan
den worden ondernomen. Deze activiteiten omvatten studies, workshops en
onderzoekprojecten die openstaan voor deelname van ontwikkelingslanden .

Een aanbeveling van de CIES die wel tot concrete actie heeft gele id is de
uitnodig ing aan de Wereldbank om zijn participatie uit te breiden in de diver
sificatie en de ontwikkeling van energiebronnen in ontwikkelingslanden en
in het bijzonder in energie-importerende ontwikkelingslanden . Voor 1973
was de Bank niet betrokken bij projecten in de ol ieproduktiesfeer. Oliepro
duktie in de meeste ontwikkelingslanden was bij de prijzen van voor 1973
veelal niet economisch en het aanbod was overvloedig . Voor economisch
aantrekkel ijke projecten in ontwikkel ingslanden was voldoende particul ier
kapitaal besch ikbaar.

De veranderde situatie heeft de Bank er toe gebracht zijn beleid op dit ge 
bied te herz ien. In 1977 gaf de Bank zijn eerste len ing op dit geb ied : $ 150
miljoen voor ol ie- en gasexploitaties bij Bombay. De Bank verwacht va naf
1981 ongeveer $ 500 miljoen per jaar voor projecten in de olie-produktie
sfeer ter beschikking te kunnen stellen . De Bank ziet zijn rol in deze sector
overigens vooral als een katalytische, ter verzekering van een adequate in 
ternationale presentatie i n projecten. naast projecten in de oliesector zet
ten de Bank en de IDA de activiteiten in de sector van andere energieopwek
king voort. De Bank is ook begonnen de mogel ijkheden voor ontwikkel ing
van traditionele, niet-commerciële energ iebronnen te bez ien. In projecten
voor plattelandsontwikkeling en infrastructuur wordt nu speciale aandacht
besteed aan de energiecomponent.

De EG-Commissie heeft voor de door haar noodzakelijk geachte st imule
ring van de groe i van de ontwikkelingslanden voorstellen gedaan om een
bijdrage te leveren aan de oplossing van het energieprobleem in deze lan
den. Als mogelijke terreinen voor act ie noemt de Commissie de inventarisa
tie van de toekomstige vraag naar energie en een systematische inventarisa
tie van hun energiepotentieel. Voorts wordt gedacht aan concrete hu lpverle
ning, mede op basis van deze inventarisaties, bij de exploratie en exploitatie
van conventionele energiebronnen, bij de ontwikkeling van energiebespa
rende methoden en op het gebied van onderzoek en toepassing van nuclea i
re en alternatieve energiebronnen. Ten slotte stelt de Commissie voor om
voor deze activiteiten een aparte post op de begroting op te nemen van 10
mln. Europese Rekeneenheden (ERE).

Gemeenschappelijke acties van de kant van de niet-olieproducerende ont
wikkelingslanden als groep afzonderlijk hebben tot nu toe nog niet plaatsge
vonden. De grootste landen van deze groep hebben nationale en bilaterale
maatregelen getroffen, terwijl de kleinere - het merendeel - te veel tegenge
stelde belangen hebben om een gemeenschappelijke basis te hebben kun
nen vinden.

De VN heeft, via een aantal activiteiten van haar organen, aandacht aan
hun problemen geschonken doch deze kunnen niet dienen als een subst ituut
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voor een eigen energiebeleid van deze landen. Naast concrete en substan
tiële act iv iteiten van de Wereldbank op dit gebied, assisteert de VN met het
aandragen van materiaal en het geven van stimulansen voor het tot stand
komen van een eigen energiebeleid. Zo zal er in 1981 een conferentie gehou
den worden over onuitputtelijke energiebronnen. Hoofddoel van de confe
rentie zal zijn om tot een du idelijk en realistisch beeld te geraken van het po 
tentieel van alternatieve energ iebronnen, vooral voor gedecentraliseerde
toepassingen in ontwikkelingslanden. De gebieden waarover de conferentie
zich zal uitstrekken omvatten zonne-, geothermische en w indenerg ie, golf
slag en getijdenenergie, biomassa , waterkracht, teerzand en leisteen alsme
de niet-conventioneel gebruik van kolen . Op deze gebieden zal de aandacht
zich in het bijzonder richten op de technologische ontwikkelingen, de ident i
f icatie van de toepassings- en ontwikkelingsmogelijkheden voor het gebruik
van nieuwe en hernieuwbare energiebronnen en het economische nut van
het gebruik ervan, met name in ontwikkel ingslanden. Daarnaast zal adequ
ate info rm at ie-ui tw isseli ng op dit gebied ten behoeve van ontwikkel ingslan
den speciale aandacht krijgen . De conferentie zal worden voorbereid v ia een
aantal technische bijeenkomsten op verschillende deelterreinen.

Het belang van de conferentie is vooral gelegen in het feit dat voor de eer
ste maal op wereldwijde basis - zij het op een beperkt terrein - het energie
vraagstuk in de VN aan de orde komt. De technische benadering staat voor
alsnog op de voorgrond . Zij kan echter de mogelijkheid openen om te zijner
tijd de politieke dimensie te beïnvloeden.

De meest recente situatie op de energiemarkt wordt gekenmerkt door
prijsstijgingen v ia verhogingen van de basisprijs voor ruwe olie en van toe
slagen die door individuele olie-exporterende landen worden bepaald. Daar
naast treden door beperkingen in de produktie in een aantal OPEC-landen
aanvoer- en voorzieningsproblemen op. Verminderde toename van de be 
schikbaarheid en sterk verhoogde prijzen betekenen voor alle olie-importe
rende landen problemen. In het licht van de geringere economische moge
li jkheden voor veel olie-exporterende ontwikkelingslanden zullen de huidige
problemen daar opnieuw het hardst aankomen. Dit heeft er zelfs toe ge leid
dat tijdens de UNCTAD-conferentie in Manilla scheuren konden worden ge 
constateerd in het tot dan toe gesloten front van ol ie -exporterende- en im
porterende ontwikkelingslanden.

3. Knelpunten

Er kunnen op bas is van het voorafgaande voor de energ ieproblematiek
van ontwikkelingslanden een v ijftal knelpunten worden onderscheiden :

i . de korte-termijnknelpunten zowel financieel als qua voorziening ;
ii . de ontwikkeling van de eigen energiebronnen;
iii. de ontwikkeling van alternatieve energ iebronnen ;
ivo de problematiek van de niet-commerciële energiebronnen;
V . knelpunten inzake het management.

Ad i. De korte-termijnknelpunten

Bij de discussie over de energieproblematiek gaat het in wezen om een
mondiale vraag naar op korte termijn schaarse middelen. Een voldoende be
schikbaarheid van deze middelen in het bijzonder ook ten behoeve van ont
wikkelingslanden dient doelstelling te zijn van het internationaal energiebe
leid. Deze doelstelling zal in beginsel met alle betrokken landen of groepen
landen gerealiseerd moeten worden.

Het overleg met de ontwikkel ingslanden en de OPEC-landen, zowel in de
ClES als daarbuiten, heeft geen resultaat opgeleverd in de zin van bindende
afspraken .

Het nat ionale energiebeleid van de industrielanden is primair gericht op
het ve ilig stellen van de dekking van de eigen binnenlandse energiebehoef
ten en de vermindering van de energie-importafhankel ijkheid. De maatrege-
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le n om tot een ged iversi fi ceerde r energ ie pakket in de in dust r iel and en te ko
m en zijn ger ich t o p de eige n binnen landse voo rzien in g en ni et ex p liciet op
die van de ontwi kke lingslanden. Dat w il ni et zegg en dat de resu lt aten van d it
beleid niet ook van bel ang zijn vo o r de ontw ikkeling slanden.

Het nationale ene rgi ebele id, zoals dat voortvl oeit uit het sociaal -econo
misch be leid van de in dustri el and en, is globaal g esteld n iet inconsistent met
de inte rn ati o nale doelstell in g en . In het nat ionale bel eid van de i ndust rie lan
d en worden echter de bel eidslijnen voor een w ereldwijd bele id in de prakt ijk
nog onvoldoend e consequent doorgetrokken . Bij toenemende schaarste van
de convent io nele ene rg iebron nen zal het ontbreken va n co nsisten ti e tussen
het nationa le energie be leid van ge ïndustrial is eerde landen en de intern at io
nale doelstel lingen echter vooral de voorzien ing van de arm ere, oli e-impor
terende ontwikkelingslanden treffen.

Een tweed e korte-term ijnknelpunt wordt gevormd door de toenem end e fi
nanciële last voor ontwikkel ingslanden d ie de import van o lie met zich
brengt en zoals d ie to t u itdrukking komt in het tekort op de betal ingsbalans
en de schuldpositi e.

A d ii. De ontwikkeling van de eigen energiebronnen

De ontwikkelingslanden worden geconfronteerd m et een gebrek aan f i
nan ciële middelen en technologie bij het veilig st ellen van hun energ iebe
hoefte door exploratie en exploitatie van hun eigen natuurlijke bronnen. Het
zal niet gemakkel ijk zijn om in deze kap itaal - en technologieleemte der ont
w ikkel ingslanden te voorzien. Deze landen worden niet all een geconfron
teerd met een groeiende schuldenlast en betalingsbalanstekorten, doch ook
door de wetgeving en het investeringsbeleid van deze landen worden indus
tr ielanden en ondernerninqen uit die landen wein ig gest imuleerd lange
termi jn investeringen te plegen . Daarnaast is er de belemmerende fac tor
dat ontwikkelingslanden vaak op minder interessante voorwaarden met
multinationale ondernemingen tot zaken willen komen, hetgeen ertoe leidt,
dat deze ondernemingen slechts de gemakkel ijke en de meest belovende ge
b ieden in produktie nemen. Hierdoor bl ijven rendabele , kleinere ol ievelden
onbenut.

Een eventuele financieringsbron is het VN-e<Revolving Fund for Natural
Resources». De mogelijkheden van dit fonds zijn beperkt omdat het geen ex
ploratie naar energ iebronnen toestaat en er uit dit fonds geen ed easib i li ty
studies» gefinancierd mogen worden. Meer mogelijkheden biedt het pro
gramma van de Wereldbank, dat voorziet in leningen van in totaal $ 3 mil 
jard voor de komende vijf jaar op het gebied van energie-ontwikkeling in rui 
mezin.

Ad ii i. De ontwikkeling van alternatieve energiebronnen

Hoewel de ni et -OPEC ontwikkel ingslanden als groep voor steenkool en
aardol ie zelfvoorzienend kunnen worden en op den duur zelfs enige export
zullen kunnen pl egen, zal een dergel ijke produktie voornamel ijk in een be 
perkt aantal landen van deze groep plaatsvinden. Vele ontwlkkelinqslanden
zullen van import van ook deze energiedragers afhankelijk blijven .

Een belangrijke bijdrag e in de energ ievoorziening van deze ontwikkel ings
landen zal kunnen worden geleverd door alternati eve energ iebronnen als
zonne-energ ie, winden erg ie, biomassa en dergelijke. De knelpunten zijn h ier
vooral van financiël e aa rd . Zowel onderzoek als toepassing vergen belang
rijke bedragen.

Het is wensel ijk dat het onderzoek naa r deze alternati ev en voo ral doo r d e
ontwikkel ingslanden zelf zal d ien en te geschi eden. In de eerste plaats zijn de
problemen sterk aan deze landen gebonden en v indt er op dit terrein relatief
weinig onderzoek plaats i n de indust ri esta ten. ln de tweed e plaats hebben
ontwikkel ingslanden op het terrein van de zachte technolog ieën wein ig ach
terstand ten opzichte van de indust ri ela nden en d it feit ku nn en zij u itbu it en .
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Er doen zich dan wel de knelpunten voor zoals die in Hoofdstuk IX met be
trekking tot de opbouw van een eigen technologische en wetenschappelijke
capaciteit in ontwikkelingslanden zijn geschetst.

Ad iv . De problematiek van de tredtonele. niet-commerciële energiebron
nen

Zoals in het voorafgaande uiteengezet, worden ontwikkelingslanden door
twee energiecrises geteisterd.

Naast de commerciële energieproblematiek, die zij gemeen hebben met
de industrielanden, hebben de ontwikkelingslanden in nog grotere mate te
kampen met de gevolgen van het verbruik van de traditionele vormen van
energie, zoals brandhout, houtskool en mest. In sommige landen is de situ
atie zo ernstig dat gevreesd moet worden dat, indien er op korte termijn
geen maatregelen genomen worden, deze landen over 50 jaar nog slechts
als woestijn zullen voortbestaan.

De oplossing voor dit energieprobleem is, naast een probleem van de be
staande sociaal-economische structuur in deze landen, in belangrijke mate
een financieringsprobleem voor het opzetten van anti-desertificatie en her
bebossingsprogramma's. Daarnaast zullen alternatieven ontwikkeld en on
der de bevolking verspreid moeten worden voor de huidige inefficiënte en
desastreuze gebruikswijze van de traditionele energiebronnen.

Ad v, Knelpunten inzake het management

Verwacht mag worden dat bij massale toepassing van alternatieve tech
nieken voor de energievoorziening organisatorische en institutionele pro
blemen naar voren zullen komen . Vraagstukken van management, training
en voorlichting in ontwikkelingslanden zullen een belangrijke plaats daarbij
innemen.

Om een anticiperend en stimulerend beleid te bevorderen is het wenselijk
dat de regeringen van olie-importerende ontwikkelingslanden een lange
termijnenergiebeleid formuleren met de adequate instituties om een der
gelijk beleid te verwezenlijken. Tot nu toe is een van de belangrijkste knel
punten voor een verbetering van de energiesituatie dat in vele ontwikke
lingslanden nog steeds sprake is van een ad-hoc, fragmentarisch en korte
termijnbeleid dat verhindert een goed inzicht te krijgen in de ernst van de
energieproblematiek.

4. Doelstellingen

De primaire doelstelling van het beleid ten aanzien van de energieproble
matiek van ontwikkelingslanden is het leveren van een bijdrage aan het ver
beteren van de energiesituatie van de olie-importerende ontwikkelingslan
den. In het licht van de in het voorafgaande vermelde knelpunten zullen hier
voor financiële en andere middelen - zoals technologische kennis en onder
zoekcapaciteit - ter beschikking worden gesteld.

Het uitgangspunt van het beleid is dat het om een mondiaal probleem
gaat waar ontwikkelde en ontwikkelingslanden tegelijkertijd mee worden
geconfronteerd. De effecten van het door Nederland nationaal en internati
onaal te voeren beleid op de energiesituatie van ontwikkelingslanden die
nen een belangrijke rol te spelen.

In d it licht zal het buitenlandse energiebeleid gebaseerd moeten zijn op de
erkenning dat bij het veilig stellen van de binnenlandse energiebehoeften de
medeverantwoordelijkheid voor dezelfde zekerheid voor de internationale
gemeenschap in aanmerking zal moeten worden genomen. Nationale doel
stellingen mogen niet inconsistent zijn met internationale doelstellingen.

Daarbij is het van belang dat de industrielanden de toekomstige energie
voorziening van de wereld niet unilateraal regelen, maar bereid zijn hierover
met olieproducerende en andere ontwikkelingslanden te overleggen. Dit
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overl eg d ient te ge schi eden in samenh ang m et het geheel van v raagstukken
van de no ord-zui d relat ie, waarvan he t ene rgiev raag stu k deel u itm aak t.

Teg en deze achterg rond zulle n de aanwe ndi ng va n hul pgel den en het v ia
overheidsmaatregelen stimuleren van o nderne m ingsacti vi teiten op het ge 
bi ed van de en er giev oorziening in ontwikkel ing slanden kunnen gesch ied en .
Zonder deze bas is lijkt het gevaar niet denkbeeldig dat de op d it gebied te
nemen maatreg elen vooral tot effect zu llen hebben d at d e ene rg ievo o rzie 
ning van de geïn du str ial iseerde landen wordt ve il iggesteld m et voorbijgaan
van de belangen op d it gebied va n de ontwikkelingslanden .

Als uitwerkin g van de hiervoor genoemde consistent ie tussen nationale
en in ternat io nale doelstell ingen en in w ederzijds be lang d ient, vooral in de
indust rielande n, de verminderi ng van de vraag naar en erg ie bevorderd te
worden . Teg elijkertijd zal het onderzoek en de ontwikkeling van besparings
mogelijkhed en en alternatieve energ iebronnen ten behoeve van ontwikke
l ingslanden geïntensiveerd moeten word en. Bij d it ond erzoek zal de ontwik 
kelingsrelevant ie be nadrukt worden.

5. Actiegebieden voor het Nederlandse beleid

Om aan dit beleid co nc reet gesta lte te ge ven zal de Ned er landse Regering
op drie geb ieden specif ieke activiteiten ontwikkelen en wel op f inanciee l,
technisch en inst it uti onee l terre in .

1. Financiële actie

Financiële steun is benod igd voor onderzoek, exploratie en ex ploi tat ie .
De Reger ing stelt in de komende jaren f 25 mln. beschikbaar voor het fi 

nancieren van onderzoek naar toepass ingen va n onu itputtel ijk e energie
bronnen ten behoeve van ontwikkel ingslanden. Naast de reed s begonnen
projecten inzake windenergie en vergassing zullen deze gelden gebruikt
worden voor de ontwikkeling van een koelcel gevoed door zonne-energie
(u itgevoerd door FDO/TH DelftlTNO) en nog nader goed te keuren projecten.
Deze projecten zullen uitgevoerd worden in samenwerking met ontwikke
lingslanden.

De Regering zal in itiatieven steunen voor het bijeenbrengen van ex tra fi 
nanciële m iddelen voor een te vormen fo nds dat ten doel zal hebben de ex 
plorat ie en exp lo it at ie van energ iebronn en in on twikkel ingslanden te bevor
deren. Nederland zal een substant ieel aandeel in de f inanciering van een
dergelijk in iti ati ef op zich nemen. Ingeval in het in iti ati ef voor een EG-fonds
onvoldoende aansluiting kan worden gevonden bij de Nederlandse doelstel 
l ingen, zal getracht worden een dergelijk fonds binnen de OESO tot stand te
brengen of om via een Nederlandse bijdrage te bevorderen dat het VN -fonds
voor «Natural Resou rces» ook voor exploratie naar energiebronnen aange
wend kan worden.

Naast deze f inanciële st eun stelt de Regering zich ten doel om in het kader
van de bilaterale hu lpver lening en wel in het bijzonder inzake de bested ing
van de fondsen voo r de Sah el, g rote aandacht te besteden aan de bosbouw
en het bevorderen van een eff iciënter houtverbru ik . mede door middel van
de ontwikkeling van daartoe g esch ikte en aangepaste kachels . Gez ien de
grote noodzaak van dit so ort projecten zal na ee n aan loop pe ri ode hiervoor
f 100 m ln. per jaa r word en ger eserveer d .

2. Technische actie

Tech ni sche hu lpverlen ing is nod ig op het terrein van onderzoe k, ex pl oi ta
tie en bel eidsvoorbereiding .

Naast de hierboven genoemde gezam enlijk met ontwikkel ingslanden te
ondernemen onderzoekactiv iteiten m eent de Reg er ing dat speciale ople i
d ingmogel ijkheden ge creëerd m oeten worden voo r m iddelbaar en weten
sch appelijk personeel u it o ntwikkelings landen om in on twikkeld e la nden er-
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varing en t raining te ontvangen door part ic ipatie in hier aan de gang zijnde
onderzoekacti v iteiten . Op deze w ijze zal er teven s naa r gestreefd kunnen
w orden om het on derzoek in de ontwikk eld e landen meer re levant voor ont
w ikkel ingslanden te m aken.

Vo orts zal daa rvoor in aanmerking komend onderzoek in ontwikke lings
lan den uit cat . VI van de begroting voor ontwikkelingssamenwerking gefi
na nci erd kun nen worden, voor zover het mede het verlenen van tech nische
hulp vereist .

Voo r een beter beheer van de huid ig e energ iebronnen in ontwikkelings
lan den zal, naast de reeds genoemde bosbouw en aanverwante aandach ts 
ge bi eden, hu lp worden ge boden waar zulks nodig en mogelijk is. Hierbij
wordt gedacht aan het beheer van elektriciteitscentrales en kunstmest instal 
laties. Daar hier voo ral de kenn is bij het bedrijfs leven en nutsbed rij ven aan
w ezig is zal w orde n nagegaan in hoeverre er mogelijkheden aanw ezig zijn
voo r steunverlen ing.

Door een inadequ ate technolog ische inf rast ructuur voeren ve le ontwikke
lingslanden een voor hen nadel ig energ iebeleid. De Regering zal daarom
deskundigen ter beschikking stellen voor het verrichten van studies, zoals zij
dit reeds deed voor de Sahel , voor het analyseren van de energiep ro blem a
ti ek van die ontwikkel ingslanden, d ie zu lks w illen .

3. Ins tituti onele actie

De Rege ring zal bij de voorbereidingen van de VNconferentie voor Nieu
we en Hernieuwbare Energiebronnen, die van bijzonder belang is voo r de
ontwikkelingslanden, extra aandacht vragen voor de betere coördinat ie , w e
derzijdse afstemming en samenwerking tussen talloze act iviteiten binnen en
bu iten het VN -systeem op ene rgieterrein.

Mede in het kader van deze voorbereidingen van de conferentie zal de Re
gering een interdepartem entale adviesgroep ( Energi e en On twikkel in gs lan
den» in het leven roepen ten einde de Nederlandse inbreng in deze co nfe
renti e voor te bereiden en de M inister voor Ontwikkelingssamenwerking van
advi es te dienen bij de uitvoering van de hiervoor genoemde beleidsvoorne
mens. In deze adviesgroep zullen naast overheidsvertegenwoordigers ook
vertegenwoordigers uit het bed rijfsleven en de universitaire wereld zitting
hebben.

Ten slotte zullen act iv iteiten binnen de DAe, de Wereldbank en het IEA , d ie
beo gen na te gaan in hoeverre het mogelijk is nationale activite iten van de
li d-staten te bundelen en gegevens u it te w isselen zodat doublures voorko
m en kunnen worden , gesteu nd worden .
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HOOFDSTUK XI. SAMENVATIING VAN DE CONCLUSIES EN FINANCIËLE
CONSEQUENTIES

A . Samenvatting van de conclusies

De bel angrijkst e st ruct u re le rel ati es tussen ontwikkelde en ontwikkelings
land en zijn in de voorafg aande hoofdstukken behandeld . Op basis van een
ana lyse van de hu id ig e sit uati e en van de kn elpunten di e verb etering en voo r
ontwikkelingslanden in de w eg staan , zijn in deze hoofdstukken doelstell in 
gen en concl us ies voor het Ned erland se beleid geformuleerd . In dit hoofd
stu k wordt een en ander samenge vat w eerg eg even .

1. Internationale handel met ontwikkelingslanden

a. Internationale handel met ontwikkelingslanden in het bijzonder in ver
werkte p rodukten

De basisdoelst el ling van de Ned erlandse handelspolitiek is het sch eppen
van voorwaard en voor een zo v rij mogeli jk inte rn at io na al handelsverkeer,
de bevorderin g van een stabie le en evenwichtige ontwikkeling van de wereld
eco no mie en de Nederla ndse economie in het b ijzonder . Integraal onder-
deel van deze basi sdoelstelli ng is het bevorderen van een zodanig functio
neren van het intern at io nale handelssysteem dat een opt imale bijdrage
wordt g elever d aan de ontp loo ii ng van de ontwikke lingslanden.

Een versn eld e en evenw ichti ge groei van de invoer van verwerkte produk
ten uit ontwi kkeli ngslande n is wensel ijk en real iseerbaar. Wel zijn in een
aa ntal gev all en aanpassingsm aat regele n nodig als ook correct ies die een
geleid el ijk e integrat ie bevorderen van de verst ontwikkelde ontwikkelings
landen in het handelssysteem, mede ter bescherming en vergroting van het
aandee l in de w ereldhandel van de m inder en minst ontwikkelde ontwikke
lingslanden .

Op bas is van deze doels telli ngen t rekt de Regering de navolgende conclu 
sies :

i. In inte rnat io naal verband zal worden bevorderd dat waar een be roep op
vrijwaringscl aus u les wordt gedaan , tegel ijkertijd wordt bezien of en zo ja
w elk e complem entai re herstructueringsmaatregelen gewenst zijn . Het ge 
bruik van vrijwaringsclausules ten opz ichte van de armste ontwikkel ingslan
d en zal zov eel mogelijk moeten worden voorkomen .

ii . In het licht van het aanv aarden van de koppeling tussen vrijwarings
clausules en herstructurering gaat de Regering niet zonde r m eer uit van ver
lening van het Multi Vezel Akkoord (M VA ). In EG-overleg zal Nederland bij
heronderhandel in gen ove r een eventuel e verleng ing van het MVA opn ieuw
de noodzaak benadrukken van koppel ing van maatregelen op het gebied
va n textielimport aan een herstructureringsplan voor deze sector.

ii i . Ter ver m inde ri ng van mogelijke span ningen tussen de werkgelegen
heidssituat ie in Nederla nd en de uitbreiding van de invoer u it ontwikkelings
landen enerzijds en ter voorkoming van eenzijd ige reg ionalisatie anderzijds,
zal Nederland in het kad er van de EG de sluiting van verdragen voor econo
m ische samenwerking - inclusief de bevordering van de wederzijdse handel
- blijven steun en en bezi en voor welke landen en regio's uitbreiding ge 
w enst is.

iv o De mogel ijkheden van sectorstudies binnen de OESO zullen worden
nage gaan. Bovend ien zal in het licht van de resultaten van het door Neder
la nd geïn !tieerde werkprogramma van de ILO inzake de wederzi jdse verban
den tussen he rstructurering, groei en werkgelegenheid worden bez ien of
verdere initi ati even terzake zinvol zijn .

v . Initiatieven zullen worden genomen tot stud ies d ie antwoord kunnen
geven op de vraag in hoeverre de huidige tariefstructuur van de geïndustri
al iseerde landen de verwerking van grondstoffen in de producentenlanden
bemoeilijkt.
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v i . Nederland zal f inanciële en technisch e hulp geven aan ontwikkelings
landen voor de aanpassing van hun eindprodukten aan niet-tarifaire bepa
lingen . Waar mogelijk zal de kennis op dit terrein van het TNO en het NNI
worden ingeschakeld .

v ii. Nederland zal het init iat ief nemen tot een studie door het UNCTAD-se 
cretariaat waarin de betekenis van de bestaande regionale patronen voor de
internationale handel in het algemeen en voor de positie van ontwikkelings
landen in het bi jzonder wordt geanalyseerd .

v ii i . In het kader van het ECDC-programma van de UNCTAD zull en de mo
gelijkheden worden onderzocht voor het door Nederland bevorderen van
samenwerking tussen ontwikkelingslanden.

ix . Nederland zal zich keren tegen voorstellen waarin complementa riteit
in enge zin - handhaving van de huidige asymmetrische arbeidsverd el ing 
tussen de EG en de ontwikkelingslanden wordt bepleit . Daarnaast zal wor
den gestreefd naar mondialisering van de handelspolitieke component van
het Lomé-verdrag en versterking van de bestaande contacten van de EG met
Latijns-Amerika en Azië .

x . Nederland zal voor het handelsbeleid ten aanzien van de verschillende
groepen ontwikkelingslanden bij de EG-partners een differentiatie-benade
ring op basis van objectieve criteria voorstellen, met de bedoel ing dat een
en ander in het GATT en de UNCTAD aan de orde wordt gesteld.

xi. Op korte termijn zal een meerjarenplan voor de activiteiten van het
Centrum tot Bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden (CBI) wor
den opgesteld en gepresenteerd. Exportpromotie-activiteiten van ontwikke
lingslanden zullen financieel kunnen worden ondersteund.

xii. In Nederland werkzame organisaties op het gebied van de intern at i
onale handel zullen worden gevraagd hun visie te geven op de te verwach
te ontwikkelingen in de handel met ontwikkelingslanden.

b . Henäelssvsteem GA TT

Ondanks een aantal bezwaren is het eindoordeel van de Regering over het
functioneren van het GATT positief. De uitkomsten van de Tokio-ronde heb
ben de overtuiging bevestigd dat het GATT een passend overleg kader vormt
voor de behandeling van multilaterale handelsvraagstukken en de bevorde
ring van een evenwichtige ontwikkeling van de wereldhandel , waarin ook de
belangen van de ontwikkelingslanden tot hun recht kunnen komen . De Re
gering hoopt daarom dat de uitkomsten van de Tokio-ronde, ook al heeft de 
ze niet in alle opzichten gebracht wat de ontwikkelingslanden zich er van
hadden voorgesteld, ertoe zullen bijdragen dat de ontwikkelingslanden zich
m inder afzijdig van het GATT zullen gaan opstellen.

Het naast elkaar bestaan van GATT en UNCTAD leidt enerzijds tot ee n el
kaar aansporen tot grotere activiteit van beide organisaties, anderzijds is er
ook sprake van functionele tegenstellingen . Het streven van de Nederlandse
Regering is er daarom op gericht de complementariteit van de act iviteiten
van beide organisaties waar mogelijk te bevorderen door aanzetten te geven
en voorstellen te doen gericht op grotere samenwerking tussen GATT en
UNCTAD.

2. Grondstoffenproblematiek van ontwikkelingslanden

Het beleid inzake de grondstoffenproblematiek van ontwikkelingslanden
zal er op zijn gericht een zodanig kader voor activiteiten op grondstoffen
markten te helpen verwezenlijken, dat tegemoet wordt gekomen aan de re
delijke eisen van zowel producerende als consumerende landen. Daarbij dient
perspectief te worden geboden op een structurele verbetering van de rela 
t ieve welvaartspositie van de ontwikkelingslanden, waartoe een verbetering
van hun ruilvoet wezenlijk kan bijdragen. Belangrijkste afgeleide doelstellin 
gen zijn de stabilisatie van exportopbrengsten en marktstabilisatie voor indi
viduele grondstoffen. Lokale verwerking van grondstoffen en de export van
verwerkte produkten zullen worden bevorderd .
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De v erzeke rde toevoer v an g rondstoffen zal, ter v o orko m ing va n di scri m i
natoire o p lossinge n, in intern at io naal v erband di en en t e w o rden nag e
st reefd . Het Ned erland se bel eid za l tev en s ger icht zij n op het o p eve nw icht i
ge w ijze bev ord er en van investeri ng en m et het oog op een ver zekerde be
sc h ikba arh eid va n gron dstoffen v oo r zowe l o ntw ikke lde als o ntwikkel in gs
la nden.

Ui tgaand e v an deze doelst el lingen t rekt de Regeri ng de navo lge nd e con 
clusi es.

i. De Reger ing zal bevord ere n da t de EG-co mmissi e v oorst el len doet v oo r
een mo nd iaal ge o rië ntee rd EG-g ro ndstoffenbeleid .

i i . In het kad er v an het ov er leg ove r de m og el ijke v erd ergaa nd e v er rui 
m ing v an expo rtstabi l isat ie m aat regelen zal Ned erl and aand ri ngen op v er
grot ing en ve rbet eri ng v an de m og el ij khed en v oor de minst o ntw ikke ld e lan 
den ge brui k te m aken van deze facil it ei ten . Het bele id o p het gebi ed v an de
bevo rde ring v an het gebru ik v an land bo uw g ro ndst off en za l w ord en v oort 
gezet.

i ii . Binnen het kader v an het belei d gerich t o p v o ll ed ig e u itvoering v an
UNCTA D-re solu tie 93 (IV) zal va nuit o ntw ikke ling ssame nw erkingso pt iek pri
o riteit w orden gegeven aan m aat reg elen v oo r g rondstoffen , di e voor o nt
wi kke lings landen de gr ootste w elv aartseffect en o pleveren. Het to etreden
v an best aan de g ro ndstoffe nove re enko m sten tot het Gem een sch ap pel ijk
Fo nds zal w o rd en bevo rd erd .

iv o Binnen het GA TT en UN CTAD zal de Regering de noodzaa k v an een
o nge stoo rde en no n-d iscriminatoi re t oegan g to t grondstoffen aa n de o rd e
st el len. Het bel eid in de V N Zee rec ht Confer ent ie blijft ge baseerd op de
noodzaak van ee n interna t io na al g ro ndsto ff enbeleid co nfo rm de door Ne
derland aanv aarde UNCTAD-r esol ut ie 93 (IV). De real isat ie daarvan is ge 

richt op de beha rtig ing v an de bel an g en v an zow el co ns u m en t als p rod u
cent la nde n in het persp ect ief va n een struc turele verbet er ing v an de re latie 
ve w elvaa rts pos itie va n d e ontw ikkeling slanden.

v . In het beleid o p het gebied v an de internation ale han del in verwerkte
produ kten en van het sti muler en v an pa rticu liere bu it en lan d se invester ing en
zal met de w ensel ijkh ei d van het bevo rder en v an lok ale verwerking v an
gro nds t off en in o ntw ikkeli ngs la nden reken ing w o rd en g ehouden.

vi . Investe ri nge n i n o ntwikkeli ngslanden t. b .v . grondstoffen ex pl orat ie
w orden bevo rd erd doo r :

- u itbreidi ng van de maat regele n ter st im u ler ing v an part icul iere buiten 
lan ds e investeringen in o nt w ikke li ng sla nden w aar b ij teg el ijker t i jd v oorzie
n ingen w o rd en get ro ffe n ge ri cht op het bev order en van ee n bet ere aa n
sluiting bi j de beh oeften v an de bet ro kken o ntw ikkelingslande n ;

- het steu ne n van in it iat ieven , zoals het totstandko m en v an in terna t io nal e
arbi t rage van inv est eringsgeschi ll en en een multil at er aal herver zekerings
ste lse l teg en po lit ieke ri sico 's , di e b ijdrag en aan ee n verbet ering v an het in
v est er ingsklimaat in o ntwi kke lings la nden;

- het st im u le re n van de partici pa t ie v an intern at ionale f inanciël e inste ll in
gen in invest eringsact iv iteiten t.b .V. g rond st offen explorat ie o p voo r alle be
tro kken parti jen aa nvaa rd ba re v oo rwaard en.

3 . Internationale arbeidsverdeling: herstructureringsbeleid en
ontwikkelingssamenwerking

De ervar inge n m et het hu id ige herstructureringsprog ramm a zijn voor de
Reg erin g aanl eidin g o m t ot een andere o pzet va n d it prog ramma t e komen .
De co m ponent v an dit p rogramma di e betrekking heeft o p fi nan ci er ing van
herstru ct u rer ing in Nederl an d zal, voorzover deze ten laste kom en v an de
begroting voo r ontwi kkeli ng ssam enwerking , gel eid elijk worden aang ep ast.
A an het programma zal een bu it enl andse co m po nent worden toegevoegd
d ie ero p is ger icht een bijdrage t e lev er en aa n de eco nom ische ontwikkel ing
v an de ontwikkel ingslanden. Neder landse ondernemingen in sectoren ,
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w aarin een du urzam e toenem ing van het m ark taand eel van ontwik kel in g s
landen is te voorzie n, kunnen voor een aanta l ele m ente n van i nveste rings 
p ro jecten in on twi kkelingslanden voo r su bsid ie in aa nmerking kom en. Bij de
u itvoering van de bu it en lan ds e co m ponent zal de FM O w o rd en bet rokken.
Zol ang beide elem enten - binnen la ndse en bui t enl an ds e co m ponent - dee l
zu l len uitm aken van het program m a zu llen deze ele mente n gekop pe ld zij n .
Dit houdt in dat ene rzijds bij de herst ruct ur er ingsact iv it eiten in Ned erl and
w ordt ingesp eel d op de duurzam e ro l van on twi kke li ngs la nden in een sec
to r, t erwi jl an de rzijds de bedrijven u it di e secto r in staat zu llen word en
gesteld in een vroeg stadium acti vi te ite n in on tw ikkelingslande n te ontp loo i
en .

4. Financiële relaties met ontwikkel ingslanden

a. Kap itaal ver keer m et ontw ikkeli ngslanden

M et het oog op de w ensel i jkheid van een nett o reë le overd racht v an mid
delen naar ontwi kkelings la nden di ent gestreefd te worden naar ee n optima
le beschikba arhei d van extern e f inancier ingsmiddel en . Hi erbij zal prioriteit
w o rden gegev en aan het verho gen van de bijdrage van de overh eidshulp.
Daarn aast zal w orden gestreefd naar een optim ale aanslui t ing van de voor
zien ing van parti cul ier kap itaal bi j de behoef ten van de o nt wi kke lingslanden .

De Reg ering ste lt zic h op het stan dpunt dat het st imu ler en van kap ita al
st ro men naar ontw ikke lingsla nd en een du idelij k w ed erz i jd s belang is van
ontwikk elings landen en ontwikk elde lan den. Samengeva t t rekt de Regering
de navolgende conclus ies op dit terre in :

i . Ned erl and zal aand rang bl ijven u ito efenen, m et name ook op de groot
ste donors, om hun ODA-inspann ing te vergrot en in de richting van de alge
m een aanvaard e doelstell ing van 0,7% van het BNP . In het kad er van het
over leg m et gel ijkgezinde la nd en zal Ned erl and de mogelijkheden bezien
van het vaststell en van een hulpdoelstelling d ie hoger lig t dan de 0,7 % .

ii . In het Ned er landse hu lpprogramma zal het no n-ODA-g edeelte worden
terug geb racht en zal een groter deel van de totale ODA-stroom naar de arm
ste landen gaan . In da artoe geëigende intern at ionale fora zal Nederland op
g el ijk gerich te m aatreg elen aan dringen.

iii . Neder land zal f inan cieel blijven bijd ragen aa n een ad equate g roe i in
reële term en van de acti v itei t en van de W er eldba nk en de Regionale banken,
reken in g hou dend m et de uitvoerin g scapaciteit , het u it lee n be le id van de
respect ievelij ke in stelli ng en en de abs orpt iecapacitei t van d e ontvangend e
landen.

ivo Ned erl and st aat positi ef t egen over een g eïnstituti on al iseerde samen 
w erking tu ssen OESO en OPEC-la nd en bij de f in anc ier ing van projecten in
o ntw ikkeli ng sla nde n.

V. Ned erland zal in de W er eldbank en de Reg ionale Ontwikk el ingsbanken
init iat iev en nem en o m de mogel ijkhed en voo r de act iviteit en i nzake co -f i
na nci ering m et part icul iere ba nk en te vergroten. Met Ned erl andse banken
zal overleg worden geopend ov er stimu ler in g van Ned erl andse parti cul iere
kap ita alpart icip at ie in co-f inan ci er in gsact iv it eiten.

vi . De Reger ing zal de m og el ijkheden ond erzo eken van ee n ex t ra facil it eit
di e to t do el heeft om binnen ruim er e m arges dan onder de hu idige kr ediet
verzekeringsf acil iteit , ex po rtkredieten te gar an deren di e qua best emming en
aa rd van de transact ie va nui t ontwikkelingssam enwerkin gsopt iek zeer w en 
sel i jk moete n w or den ge acht.

v i i. In het kader va n de bevord ering van de onderli ng e hande l tussen ont
w ikkelingslanden zal Ned erland m eew erken aan het totstan dko me n van een
eventuele Intern at ionale Export Kred iet Garant ie Faci liteit.

v i ii . M et het part icul ie re bankwezen zu l le n de mogel ij kh ed en worden na
g egaan in ho eve rre Neder landse bank en act iv iteit en ku nnen ontp loo ie n ter
verster king van de kredi etverl en ing aan klein e boeren en kleine ni jver he id in
ont w ikkelingslanden en hoe dit d oo r reg eri ng sma at regelen ka n worden ge
st im uleerd .
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ix . Nederland zal meewerken aan institu tionel e verbeteringen die voor de
ontwikkel ingslanden tot een ru imer e to egang tot de Westerse kap itaalm ark 
ten le ide n. De Reg er ing zal de inte rn ati ona le ontwikkelingen op d it terre in,
waaronder de voorstellen voor een International Loan Insurance Fund,
nauwlettend vo lgen.

x. Binnen het raamwerk van het College van Bewindvoerders van het IMF
zal Nederl and zich pos iti ef blijven opstell en inzake de zog en aamde parallell e
f in anci er ing en ten aanzien van de aanbeve lingen die m et betrekking tot de
zg . condit iona liteit van het IMF zijn opgesteld . Dit laatste betekent dat bij
ste unverle ning do or het IMF rek en ing kan word en ge houden m et meer ele 
m ent en - zoals ontwik ke lingsaspecte n - dan alleen de korte-termijn-beta-
Iingsbala nssituati e.

x i. Ned erland zal in het kade r van het IMF en de BIB m eewerken aan een
verbetering van de w ed erz i jdse inform at iestroom naar en van particu liere
banken bet reffen de de situatie en het economische beheer in ontwikkel ings
landen .

b . Moneta ir systeem

Bin nen het kader van het Ned erlandse inte rna t io nale monetaire be leid zal
worden bijgedrag en aan het ber eiken van ad equate oplossingen voor de
sp ecifi eke probl emen van de ontwikkel ingslanden. Onde r meer in verband
m et d e huidige grote verschuivingen en o nzekerheden in de reële sec tor en
de moeizam e in te rn ati on ale polit iek e beslu itvorm ing zullen in de komende
periode slechts partiële verbete ringen haalbaar zijn. Voo rstellen voor derge
lijke partiële verbeter ingen zijn in he t onderstaande samengevat :

i. Het Nederlandse streven is , m ede gez ien het daarbij betrokken bela ng
voor ontwikkel ings landen , ger icht op het creëren van zodan ig e omstandig
hed en dat een geleidelijke ov ergang van het hu idige systeem van zwevende
wisselkoers en naar een systeem van stabiele w isse lkoersen mogel ijk wordt
gemaakt.

ii . Met het oog op het belang va n de ontwikkelingslanden zal bij de u it 
werki ng van het EMS zoveel mogelijk reken ing worden gehouden met :

- de noodzaak van het terugdringen van het inf lati etem po zonder dat dit
leidt tot vertraging van de groei alsmede het voorkomen van protectionisti 
sch e m aatrege len door EMS-landen;

- het voorkomen dat de zg . «concurre nt studies » ertoe leiden dat de daar
voor noodzakel ijk e f in ancieringsmiddelen word en onttrokken aan de export
van overh eidskapita al van de EMS-landen naar ontwikkel ingslanden ;

- de uitbreid ing van de kredietfaciliteiten voor de EMS-landen mogen ni et
van invlo ed zij n op de houding van deze landen bij toekomstige onderhan
del ingen ov er ve rhoging van IMF-quota en SDR -allocaties .

iii. Er zal een onderzoek worden gedaan naar de mogelijke behoefte van
de ontwikkelingsl and en aan f inancieringsm iddelen voo r de m iddellange ter
mi jn (5-15 jaar) en naar de vraag op welke wi jze er adequaat in kan worden
voorz ien .

ivo De quota van het IMF zijn achtergebleven bij de groe i van de wereld
handel. Vooral de ontwikkel ingslanden hebben daardoor problemen. Bij toe
komstige ve rhogingen van de quota zal Nederland dit mede in de overwe
gingen betrekken bij haar standpuntbepaling .

V . De d iscuss ies rond de conditi o nalitei t van het IMF zullen nauwlettend
worden gevolgd en w aar nuttig en /of noodzakel ijk zal daaraan een bijdrage
worden geleverd .

v i. Nederland blijft voorstander van het gebruik door het IMF van het in 
stument van rentesubsidies voor de armste ontwikkel ingslanden ; de be
schikbaa rst elling van m iddelen voor dit doel zal worden getoetst aan de cri
teria van het Nederlandse ontwikkel ingsbeleid.

vi i. Het gebru ik van de mogelij kheden, met name voor de armere ontwik
kelingslanden, van de additionele faci l it ei ten va n het IMF zal zoveel mogeli jk
bevorderd worden .
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v ii i. In het in te rn ati o nale overl eg zal ernaar w o rd en gest reef d de pos it ie
van de SDR's in het in ternat iona le monetaire stels el te verst erk en ; crea t ie
van SDR's zal in begi nsel slechts dan geschi ed en wann eer de mondiale be
ho efte aan officiël e reserves daartoe aanleid ing geeft.

ix . Er dient te worden gestreefd na ar de totstandb reng ing van een «Il nk»
tussen de creat ie van SDR's en on twikk elingshu lp .

5. Particuliere buitenlandse investeringen en multinationale ondernemingen

a. Particuliere buitenlandse investeringen in ontwikkelingslanden

De bijdrag e di e het particul iere bed rijfsl even aan het o ntwikkelingsproces
van de landen va n de Derde W er eld kan leveren , is on m is baar. Daa rnaast is
een bevo rdering va n de acti vi teite n van het bed rijfs leven in o ntwi kkelings
landen ook in het bel ang van on twi kkelde landen.

In het kader van de wensel ijkheid van het bevorderen van de econom ische
samenwerking met ontwikkelingslanden in het algemeen en het bereiken
van de doeleinden van het ontwikkelingssamenwerkingsbel eid in het bijzon 
der worden de navolgende conclus ies getrokken.

i. Het ov erleg met het bedri jfs lev en betreffende ontwikkeli ngsland en
w aarmee nieuwe overeenkomsten inz ake econo mische samenwerking res
pectievel ijk investeringsbeschermingsovereenkom st en worden gesloten ,
zal worden voortg ezet. Bi j de te nemen beslissingen zullen de doeleinden
van het ontwikkel ingsbeleid mede richtinggevend zijn .

i i. De FMO zal in staat worden gesteld haar activiteiten in de komende ja 
ren gele idelijk uit te b re iden.

i i i. Het bestaande herverzekeringssysteem zal vermoedel ijk b innenkort
worden aangevuld zodat in vesteringen d ie om verzekeringstech nische rede
nen niet voor ve rzekering in aanmerking kunn en komen, m aar d ie van uit
o ntwi kke lingssamenwerkingsoptiek bijzonder wensel ijk moeten worden ge 
acht, toch kunnen worden verzekerd.

iv o Het beleid bl ijft gericht op bijstell ing van de werkwijze van de IFC.
v . Het beleid blijft gericht op de totstandkoming van een intern at io nale re 

g eling die onpartijd ige, intern at ionale arbitrage van interstate lijke geschil
len over inve steri ngen behelst.

v i. De mogelijkheden zull en worden nagegaa n van het to t standkom en
van een klachtrecht inzake investeri ngsge schil len, waarbi j zow el ove rheden ,
inve steerders als werknemers klachten aan een daartoe aangewezen orgaan
kunnen voorl eggen, zonder dat d it orgaan overigens de bevoegdheid van
bindende uitspraken over gerezen geschillen zal krijgen .

v ii . Er zal wo rden meegewerkt aan ni euwe initiatieven, b ij voo rb eeld in de
co ntext va n de EG, voor een multilateraal herverzekeringsstelse l v an inves
ter ingen te gen polit ieke ris ico 's.

v i i i . De mogel ijkheden zullen worden onderzoch t van het tot stand komen
van een Europese FMO, verbonden aan de Europese Investerings Bank.

Voorts zal Nederland overleg met de ontwikkelingslanden over de buiten
landse partic uliere investeringen bevorderen, w aarbij ook een bijdrage van
d ie landen zal moeten worden gevraagd in de vo rm van het transparanter
ma ken van het bel eid te n opzichte van part icu lie re buit enl andse investerin 
gen .

b. Specifieke problemen rond multinationale ontierneminqen

De Reg eri ng legt de nadruk op internationaal overleg bij de oplossing van
probl em en ro nd multinationa le ondernemingen. In dit inte rn ati o nale over
leg w ordt gestreefd naa r :

- het tot stand komen van een coh erent en een even wichti g stelsel van
gedrags regels voor mult inationale ondernemingen en overheden,
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- de aanva arding van een eff ect ieve na leving spr ocedu re en een adeq uaat
co nsul ta t iemecha nism e,

- het verdu idelij ken en besp reekba ar maken van het bel eid d at door de
ver schill ende nationale ov erhede n ten opzic hte van m ultinationale onderne 
mingen w ordt gev oerd .

In deze zin zal het belei d geri cht zijn op het tot stand ko men van een VN
Gedragscod e, w aarin in ieder geva l alg emene principes en speci fieke bepa
l in gen in het li cht van de situ ati e en behoeft en van on tw ikkelingslanden zuI
le n moet en zi jn opgenomen .

De beleidsconclusies zoals geformulee rd ten aanzien va n part ucul iere bu i
tenland se investeringen gelden o ok ten aanzien van d e ac ti vi te ite n van m ul 
tin ation ale ond ern emingen . Bovend ien zij n vel e beleidsco nclusies van de
ove rige hoofds tukken van deze no ta rel evant .

Voor het bel eid ten aanz ien van de activiteiten van multinationa le onder
nemingen in ontwikkelingslanden t rekt de Regering de vo lgende co nclusies:

i. Ned erl and zal meewe rken aan het tot st and kom en van ee n VN Ge
d ragscode voor de act ivi teiten van mu lti nation ale onderne mi ngen. Deze co
de zal, binnen grenzen gest el d doo r ver eist en van stab il it eit , zeke rhe id en
geloofwaard igheid, w o rden o pgevat als een cont inu pro ces van het fo rmu le
ren van ged ragsregel s om op di e manier ade quaat te ku nnen reageren op
verande rende sit uat ies .

i i. Een effectieve na leving sprocedu re en een ade quaat co nsultatiemech a
ni sme zullen int eg rale onderdel en van een Gedragscode moeten zijn.

iii. Een bet er inzicht in de acti vi tei ten va n m ultina tionale ondernem ingen
is noodzakelij k om een adequaat be leid te kunnen voeren en zal ee n bijdrage
kunnen leveren aan het versterken va n de onderhandelingspositie va n de
on twikkeli ngslande n ten opzich te van mu lt in at io nal e ondernemingen. De
Reg ering zal daarvoor in aanmerki ng kom end e intern ational e act iviteiten,
zoals het techn isch e hulpprog ramma van het VN centrum en het ter besch ik
king stellen van tech nische ad viseurs, gericht op het verb et eren van d e on 
de rhandeling spositie van ontwikkel in gslan den, ste unen. In aan slui ting hier
op zal het CBS worden verzoch t op sys tem at ische w ijze stat istisch e inform a
ti e ove r de acti v itei te n van mu lt in at ion ale ondernemingen te veriam elen.

iv o Ter voorkom ing van de potent iël e pr ob lemen die kunn en voortv loeien
uit het com plete pakket van produkti efa ctoren zoals mu lt in at io nale onderne
m ingen dat kunnen aanbieden, zal de Reg ering bij ontwik kelingsgerichte
m aat regelen ter stimuleri ng va n Ned erlands e part ic u liere in ve steri ngen in
on tw ikkel ingslanden ter zake voorwaard en st ell en . In dit verband zu ll en on
der m eer factoren als de zeg genscha ps ver houdi ngen (jo int ventures). de
aangepasthe id van de to e te passen te chnolo gie en de bijdrag e van de be
tr okk en inve stering aan het ontwikkelingsproces (groei, w erkgelegenheid ,
arbeidsvoorwaarden, eff ect en voor de ar m ste bevol kingsgroe pe n, bevorde
r ing van autochtone technologische infrastructuur en resear chcapaciteit
w o rd en bezien.

V . Aan gezien het merend eel van de activiteiten van multinational e onder 
nemingen in ontwik kel ing slanden autonoom - zo nder beïnvloed ing door st i
mulering smaatregel en van de Nederlandse overheid - tot stand komt, zal de
Reg ering , zo lan g een adequate Ged ragsco d e nog niet is aanvaard, in over
leg m et het bedrijfsl ev en t rac hte n te bev o rd eren da t b ij de activite iten van
mu lti na t ionale ondernem inge n in ontwikk el ingsland en m eer rekening wordt
ge houd en m et de vereisten van het ontwikk elingsproces in de ze landen. On 
der bepaald e vo orwaarden is de Reg ering bereid ontwikkelingsgerichte aan 
passin ge n in de act iviteiten van m ul t inat iona le ondernemingen fi nancieel te
steu nen.
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6. Wereldvoedselproblematiek

Het Ned erlandse on twikkelingsbeleid is erop ger icht een zo g root mogel ij 
ke bijd rage te lev eren aan de be st rijd ing van de armoed e en het uitban nen
van de honger in de ontw ikke lings la nd en. Nat ional e m aatreg el en van d e
ontwikkelingslan de n en in ternationale acti v ite it en, d ie d aarop ger icht zijn,
zu lle n w orden gesteun d .

Ui tgaande va n deze doelstelling w ord en de nav ol gen de conclus ies g et rok 
ken .

i . Het lan dbouwaan deel binnen de beg ro t ing voo r o ntwikkeling ssamen
w erki ng zal geleidel ijk worden verhoog d, tenzij zou b lijken da t do no ri nspan
ningen op dit gebied niet worden vergezeld doo r nave nante in spa nni ngen
van de betrokken ontwikkelingslanden . Bij de besteding van de Ned er landse
hulp op dit gebied, zowel bil ater aal als via m u lt i laterale orga nisa ties, zal de
nadruk ligge n op activi tei ten d ie voo ral aan de ar mste en m eest kwetsbar e
g ro ep en ten goed e kome n.

i i. Nederland acht st ab ilisat ie van de w er eldvoed selmarkt en van g ro ot
belan g. In het international e overleg zal Nederl an d daar om st reven naar het
to t stand ko m en van ee n nieuwe internationale g raan overeenkomst. Voo rts
zal w aa r m og el ij k word en m eegewerkt aan het aanlegg en van na tional e
voorraden in ontwikkelingslanden . Ned erl and zal bl i jven bijd ragen aan d e
iaarl iikse aanvulling van de international e noodvoedse lvo o rra ad .

i ii . Er zal worden aangedrongen op het toetreden van de EG tot de i nt er na
t ionale su ikerover eenkomst.

iv o Neder land zal, b innen de bep erk ingen gestel d doo r de be gi nsele n van
het gemeenschappel ijk landbouwbel eid en de ma rktsi tua tie bin nen de EG,de
mogel ijkheden van marktverruim in g voor landbouw p ro dukte n ui t A CP-Ian
den van gev al tot geval pos it ief bezien.

V. Jaar l ijks zal wo rd en bezien w elk e ver bet er ing en vo or de lan d bou wsec
to r b innen het APS ku nnen w ord en aang ebracht. Nede rl and staat in d it ver 
band posit ief teg enover de gedach te van diffe renti at ie bin ne n het APS.

vi. Onlosmakel ijk verbon den aan m aat reg elen om de p ro duktie capac i
teit in ontw ikke lingslan den te verg ro ten zal de voedselh ulp su bs ta nt ieel
worden verhoogd. In het besef da t vo edselh ul p g een ideale vorm van hu lp 
verlen ing is , zal worden gestreefd naar een opt ima le aanwe nd ing van deze
hulpvorm zowel wat betreft om va ng , samenst ell ing , a ls w at betreft de w ijze
waarop deze hulp wordt geg ev en.

Indicat iev e meerjarenp lanning van voeds elh ul p is va n g root bela ng . In
EG- verband zal gestreefd word en naar een nieuwe intern ation al e voedsel 
hulp- overeenkomst m et een ver zekerd e lev ering van ten m inste 10 m iljoen
to n g raan per jaar . De mogelijkheden van een verd ere verhog ing zu l len
moeten word en bezien, waarb ij de EG een ver g rot in g van haar b ijd ra ge tot 2
m il joen ton graan dient te overweg en .

Er zal naar worden gestreefd d ie vorm en van voedselhulp te doen toene
men, die op de m eest kwetsbare g roepen zij n g ericht. Nadruk zal word en ge
leg d op ongebonden vorm en va n voedselh ulp en op de verstrekk ing van in
heems vo edsel. Bi j het geb ruik van voed selh ulp voor de uitv oe ri ng van pr o
jecten zal worden nag egaan of hulp m ed e in g el d kan geschied en. Deze be
leidsvoornemens zull en niet slechts vo o r het bilater al e programma gelden .
maar er zal ook gepoogd word en multilatera le programma 's zic h in deze zin
te late n ontwikkelen. Nederl an d zal het initiat ief nemen tot onderzo ek naar
de m eest effe ctieve m ethoden van voeds elh ulp .

vii . De integrale benadering van de voedselproblemati ek op projectni 
veau zal worden bevorderd door mobi lisat ie va n landbouwken nis en erva 
ring door middel van de binnenkort op te ri chten Secto reenheid als mede
door het opz etten van een sp ec iale eenh eid binn en het M in is terie van Bu i
tenlandse Zaken . Deze eenheid heeft tot taak een geïntegreerde bijdrag e te
leve ren voo r het bele id voor de verbet ering va n de voedsel produktie, d ist ri 
but ie en ops lag alsmede het verstrekk en va n voedsel hul p .

137

-



viii . Bij de onderzoekactiviteiten zal meer aandacht worden besteed aan de
problemen van de kleine boeren . In samenwerking met het Ministerie van
Landbouwen Visserij zal een lange-termijnonderzoek naar dit vraagstuk Wor
den opgezet. Nederland zal de activiteiten van de International Service for
National Agricultural Research (IS NAR) steunen.

7. Wetenschap en technologie

Het Nederlandse beleid zal zich prima ir richten op activiteiten die een bi j
drage kunnen leveren aan de opbouwen versterking van de eigen weten
schappelijke en techno log ische capaciteit van ontwikkelingslanden. De ont
w ikkeling, verspreiding, toepassing en acceptatie van aangepaste technolo
gie zal gestimuleerd worden. De overdracht van wetenschappelijke en tech
nologische kennis zal worden bevorderd in het licht van de uitkomsten van
internationaal overleg . Onderzoekactiviteiten in Nederland zullen meer wor
den gericht op voor ontwikkelingslanden relevante terreinen.

De volgende conclus ies worden ten aanzien van dit onderdeel van de rela 
ties tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden getrokken.

i. Ontwikkelingsgericht onderzoek zal in overeenstemming met de richtlij 
nen van de Voorlopige Raad van Advies voor het Wetenschappelijk Onder
zoek in het kad er van de Ontwikkelingssamenwerking (RAWOO) in Neder
land worden gestimuleerd. Met het oog op de overdracht van de resultaten
van dit onderzoek zullen de mogelijkheden worden nagegaan van via de Ne
de rlandse ambassades in ontwikkelingslanden te versp 'eiden informatie.

i i. Nagegaan zal worden in hoeverre informatiecentra van de overheid, die
voor ontwikkelingslanden re levante informatie bevatten voor deze landen
toegan keli jk kunnen worden gemaakt en in hoeverre door de overheid gefi
nancierde octrooien en know-how aan ontwikkel ingslanden ter besch ikking
ku nnen worden gesteld .

iii . Bij het bevorderen van contacten tussen instell ing en en het bedrijfsle
ve n in Nederland en het bedrijfsleven in ontwikkelingslanden met het oog
op de overdracht van technologie zullen de FMO en het TNO worden inge
schakeld . Daarnaast zal financiële steun kunnen worden verleend bij deze
overdracht. Via het CBI zal steun kunnen worden gegeven aan uit ontwikke
lingslanden afkomstige deelnemers aan technologie-beurzen.

iv o Het ligt in het voornemen om binnen het kader van TNO een Technolo
gie Advies Centrum (TAC) op te richten m et als doel het bevorderen, voorbe
reid en en uitbreiden van de relaties op het gebied van wetenschap en tech
nologie tussen Nederland en de ontwikkelingslanden.

V. Het Nederlandse beleid is er op gericht de totstandkoming van een ge
dragscode voor de overdracht van technologie te bevorderen en voor wat
betreft de problematiek rond het systeem van de industriële eigendom zo
veel mogelijk tegemoet te komen aan rechtvaardige eisen van ontwikke
lingslanden .

v i. Naast het verlenen van directe f inanciële en techn ische bijstand voor
de opbouw van een eigen wetenschappel ijke en technologische capaciteit
van ontwikkelingslanden zal de samenwerking tussen op dit gebied werkza
me Nederlandse instelli ngen en inst it uten en d ie in ontwikkel ingslanden wor
den bevorderd. Hiertoe worden financiële en organisatorische - een nieuwe,
speciale afdel ing onderzoek - voorzieningen getroffen .

v i i. In bestaande hulpprogramma's worden voorzieningen getroffen ge
ri cht op een grotere bijdrage aan de opbouw van een eigen wetenschappelij 
ke en technologische capaciteit van ontwikkel ingslanden. Wat het program
ma voor un iversitaire ontwikkelingssamenwerking betreft zal de reeds door
gevoerde bele idsaanpassing gericht op het tot stand komen van meer duur
zame en veelomvattender samenwerking met un iversiteiten in ontwikke- .
lingslanden worden voortgezet. In het deskundigenprogramma zal zowel In
de selectieprocedure als in het voorbereidingsproces meer met de noodzaak
van de opbouw van een ei gen capaciteit in ontwikkelingslanden rekening
worden gehouden. In het internationaal onderwijsprogramma zijn reeds
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verschuivingen naar opleidingen in ontwikkelingslanden gerealiseerd. Als
voortzetting daarvan zal binnen dat programma de mogelijkheid worden ge 
creëerd om wetenschappelijke instituten in concentratielanden subsidies te
verlenen waaruit studiebeurzen kunnen worden gefinancierd.

viii. Bij de Nederlandse maatregelen ter stimulering van particuliere bui 
tenlandse investeringen in ontwikkelingslanden zal de vraag in hoeverre in
ontwikkelingslanden ontwikkelde kennis kan worden toegepast een belang
rijk criterium zijn .

8. Energieproblematiek van ontwikkelingslanden

De primaire beleidsdoelstelling op het gebied van de energieproblematiek
van ontwikkelingslanden is het leveren van een bijdrage aan het verbeteren
van de energiesituatie van olie-importerende ontwikkelingslanden . Daarbij
wordt er van uitgegaan dat de energieproblematiek een mondiaal probleem
is waarmee ontwikkelde en ontwikkel ingslanden worden geconfronteerd. In
het door Nederland nationaal en internationaal te voeren beleid dienen de
effecten op de energiesituatie van ontwikkelingslanden een belangrijke rol
te spelen . In dit licht zal het buitenlandse energiebeleid gebaseerd moeten
zijn op de erkenning dat bij het veilig stellen van de binnenlandse energiebe
hoeften de medeverantwoordelijkheid voor de internationale gemeenschap
in aanmerking zal moeten worden genomen . Nationale doelstellingen mo
gen niet inconsistent zijn met internationale dcelstellingen. Het is van be -
lang dat de industrielanden de toekomstige energievoorziening niet unilateraal
regelen maar bereid zijn hierover met olie-producerende en andere ontwik
kelingslanden, in samenhang met het geheel van vraagstukken van de
Noord-Zuid-relaties te overleggen. Als uitwerking van de consistentie tussen
nationale en internationale doelstellingen dient vooral in de industrielanden
de vermindering van de vraag naar energie te worden bevorderd . Tegelijker
tijd dient het onderzoek naar en de ontwikkeling van besparingsmogelijkhe
den en alternatieve energiebronnen ten behoev e van ontwikkelingslanden
geïntensiveerd te worden .

Om dit beleid concreet gestalte te geven zu ll en de volgende maatregelen
worden genomen.

i. In de komende jaren zal f 25 miljoen beschikbaar worden gesteld voor
het financieren van onderzoek naar toepassingen van onuitputtelijke ener
giebronnen ten behoeve van ontwikkelingslanden.

ii . Initiatieven voor het bijeenbrengen van extra financiële middelen voor
een te vormen fonds of versterking van bestaande fondsen voor de exploratie en
exploitatie van energiebronnen in ontwikkelingslanden zullen met een sub
stantiële Nederlandse bijdrage worden gesteund.

i ii . In het kader van de bilaterale hulpverlening en wel in het bijzonder
voor de Sahel, zal grote aandacht worden besteed aan de bosbouw en het
bevorderen van een efficiënter houtgebruik. Na een aanloopperiode zal hier
voor f 100 miljoen per jaar worden gereserveerd.

iv o Speciale opleidingsmogelijkheden voor middelbaar en wetenschappe
lijk personeel uit ontwikkelingslanden op het terrein van onderzoek, exploi
tatie en beleidsvoorbereiding ter zake van energieproblemen zullen worden
gecreëerd.

v. Waar zulks nodig en mogelijk is zal, met inschakeling van de kennis van
het bedrijfsleven en nutsbedrijven, hulp worden geboden voor een beter
beheer van de huidige energiebronnen in ontwikkelingslanden.

vi. Deskundigen zullen ter beschikking worden gesteld voor het analyse
ren van de energieproblematiek van ontwikkelingslanden.

vii . In het kader van de voorbereidingen van de VN conferentie voor Nieu
we en Hernieuwbare Energiebronnen zal een interdepartementale advies
groep «Energie en ontwikkelingslanden» in het leven worden geroepen.

viii . Activiteiten binnen de OAe, de Wereldbank en het IEA, die bundeling
van de activiteiten van de lid-staten en uitwisseling van de gegevens ter zake
van projecten op energiegebied beogen, zullen worden gesteund.
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B. Financiële concequenties

De financiël e cons equ en ti es van de in deze no ta v oorg est elde bel eid s
voo rne mens zu llen, voo rzover deze een hulpkar akter hebb en ove ree nko m 
st ig de daarv oo r inte rna t io naal aa nvaa rd e no rmen, ten last e wo rd en ge
br acht v an de beg ro ting v oor o nt w ikkelingssa m enw erking en derhalve w o r
den gefin anci erd u it de ruimte die v oor deze reg eerper iod e v oo r d e omvang
v an deze beg rot ing - m in st ens 1' /2% v an het netto nationaal in komen per
jaar - is over eengekom en.

Op twee m an ieren zullen de financi ël e co nseq ue nt ies v an de groter e aan
dacht voor de st ruct ure le aspecten van o ntw ikke li ngssa me nwe rki ng, zoals
di e uit dez e nota voortvloei en , tot uitdru kking kom en . In de eerste pl aats za l
binnen de in de begroting opgenomen programma's, m ed e gebru ikt ma
kend v an de voor 1980 voorzien e st ijg ing van de uitgetrokken middelen voo r
dez e programma 's ten opzichte v an 1979, ee n accentv ersch uiv ing o pt re de n
in de ric hting van de f inanciering v an act iv ite ite n zoa ls in d eze nota v oorg e
steld . In het b ijzonder ge ldt dit voor de navo lg ende onderdelen v an de be
g rot ing :

Catergorie 1- Bil ateral e p roject en - en programmahulp
• Hulpverl ening aan co ncen t ratie la nde n in d e vorm v an giften
• Hu lpver len in g aa n de Sah el
• Voorber eid in g proj ect en - en deskundigenhu lp
• Ov erig e proj ect en - en deskund igenhu lp .

- Categ orie 11 - Ontwik keling sfinan ci er ing v ia internationale organisaties
• Vereni g de Nati es
• M u lt i lat erale Finan ciering sin st ituten

• EG.

- Categorie 111 - Directe hulp aan armste landen en g roep en
• Eco nomisch e noodsituati es v an landen
• Soc iaal -econ om ische noodsitu ati es v an g ro ep en .

Categorie IV - Sectorprogramma voe ds elh u lp en voedselp ro d ukt ie
• W er eldvoedselp rogramma
• Bilaterale voedselhu lp
• Voedsel p ro dukt ie en vo edselveil igheid .

Categ orie VI- Onderzoek - en onderw ij sprogramma

• Onderzoekprogram m a
• Int ern ationa al o nde rwi jsp rog ram ma.

Categorie VII - Bevordering nijverheid en export van de ontw ikke l ings
landen

• FMO in clu sief herstru ct ureri ng sproj ect en
• Project en ter bev o rdering v an im port uit de ontwikkefin o sl.m den (CBI).

- Overige (non -ODA) u itg aven
• Inst itut en en cursusse n.

In de tweed e pl aats zijn reed s in de beg rot ing 1980 ee n aant al sp ecifi eke
voorziening en ge t roff en voor he t fin anci er en v an ni eu w e act iv ite ite n zo als
d ie in deze nota word en v oorgest eld . In Cat egorie I v an d e begroting betreft
d it de begrotingspost g ara nt ie ve rle ning ontwikkeling sg erichte expo rtkred ie
ten . In Cat egori e I1is een v oo rzien ing getroffen voo r de f inanc iering v an mul
t il ateral e initiati ev en vo or een fonds d at ex p lo ra t ie en exp lo ita t ie v an ene r
gi ebronnen zal ku nn en on ders teunen. In Cat egorie 111 is v oo r 1980 f 10,0 m il 
joen uitget rokken als aanloo p tot ee n substa nt ië ler programma voor bos
bouw en bevord ering v an ee n eff ic iënte r houtgebru ik in het kad er v an d e bij -
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drage aan de opl oss in g van de energi epro blemat iek van ontwik kel ingslan 
den . Ten sl otte is in Categor ie VII een voorzien ing getroffen vo o r de herver
zeker ing van ontwikkelingsgerichte particuliere Nederl andse invest er ingen in
ontwikkelingslande n. .

M et bet rekking tot de voorzien ing en in de begrot ing voo r d e g a ra'~ ti e van
ontw ikkelingsrelevante expo rtk redieten en voor de herver zek er ing van part i 
cu liere Ned erlandse in vesteri ngen in on twikk el in gslanden qe ldt dat de te
verstrekk en garanties - in be ide geva llen tot een m ax imum van f 100,0 m il
joen per jaar - niet ten laste w orden gebracht van de voor dat jaar in d e be
g rot ing van on tw ikkeli ngssamenw erki ng beschikbare kapitaalmarktm idde
len. De eventue le netto - ond er aft re k van ontvangen premies - schad e
voortvloeie nd uit verl eende garanties komt ten laste van de da artoe aange 
w ezen begro t ing sposten onder het ontwikkel ingsplafond .
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