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INTERNATIONAAL BESCHOUWING

Handelsliberalisering 
levert ontwikkelingslanden 
nog te weinig op

I n februari 2022 hebben de Europese Unie (EU) en 
de Afrikaanse Unie (AU) in Brussel tijdens een top-
bijeenkomst een economisch partnerschap gesloten 
(Europees Parlement, 2021). De bijeenkomst is de 

zesde EU-AU-top die er gehouden is, met als doel om de 
politieke en economische samenwerking tussen de conti-
nenten te versterken. Het bevorderen van internationale 
handel speelt daarbij een belangrijke rol. Handelsbevorde-
ring moet de economische ontwikkeling van de Afrikaanse 
landen stimuleren. 

Het beleid om ontwikkeling te stimuleren via handels-
bevordering is nu enkele decennia oud. Vanaf de jaren tach-
tig is het streven geweest om de handel wereldwijd te libe-
raliseren, waarbij er handelsbarrières werden afgebroken en 
handelsverdragen werden gesloten. De beleidstheorie daar-
achter is dat internationale handel vanwege de comparatie-
ve kostenverschillen wederzijdse welvaartswinsten oplevert 
(Van Marrewijk, 2007). Dit narratief wordt ook toegepast 
op de handel tussen ontwikkelde landen enerzijds en ont-
wikkelingslanden anderzijds. Zo is in Nederland de han-
delsbevordering een expliciet onderdeel van het ontwikke-
lingssamenwerkingsbeleid (Rijksoverheid, 2022).

De vraag is of het gangbare narratief dat handelslib-
eralisatie de welvaart bevordert eigenlijk wel opgaat voor 
ontwikkelingslanden. In dit artikel betogen we dat dit 
nauwelijks het geval is, en dat een alternatief handelsbe-

leid de welvaart in ontwikkelingslanden meer ten goede 
zou komen. We onderbouwen ons betoog met empirische 
gegevens, inzichten uit de literatuur, en via instructieve 
voorbeelden uit het verleden. 

Handel en ontwikkeling
In de kern betreft het ontwikkelingsvraagstuk een allo-
catievraag, namelijk: hoe kunnen ontwikkelingslanden 
hun productiefactoren zo alloceren dat de inzet ervan op 
termijn meer toegevoegde waarde oplevert, en ontwikke-
lingslanden aldus een betere positie in de mondiale han-
delsketens kunnen verwerven? Deze allocatievraag moet 
worden beantwoord binnen de context van het vigerende 
handelsbeleid. Het beleid van handelsliberalisering houdt 
in dat de meeste bedrijven in de meeste landen niet lan-
ger beschermd worden door handelsbarrières, en dus op 
de wereldmarkt moeten concurreren. Een cruciaal gege-
ven hierbij is dat ontwikkelingslanden de wereldmarkt 
betreden met een grote achterstand. Ontwikkelingslanden 
beschikken over relatief weinig kapitaal, technologie en 
marketingmiddelen. De belangrijkste productiefactoren 
die ontwikkelingslanden tot hun beschikking hebben, zijn 
laaggeschoolde arbeid, land en natuurlijke hulpbronnen.

Omdat ontwikkelingslanden een grote achterstand 
hebben ten opzichte van andere landen, kunnen de eigen 
bedrijven niet op de wereldmarkt concurreren. Dat geldt 
ook in belangrijke mate voor de eigen voedselvoorzie-
nende bedrijven. Ontwikkelingslanden worden daarom 
geconfronteerd met een drastische reductie van hun han-
delsmogelijkheden. Om toch te kunnen concurreren op de 
wereldmarkt zien ze zich genoodzaakt producten te expor-
teren die de rest van de wereld niet kan of – bijvoorbeeld 
omwille van milieuredenen – niet wil produceren. De enige 
opties zijn dan (a) om de bodemschatten te ontginnen en te 
exporteren, en (b) om de tropische landbouwproducten te 
exporteren die niet in de gematigde klimaatzones groeien. 
Voor beide opties heeft men veel laaggeschoolde arbeid, 
land en natuurlijke hulpbronnen nodig.

De twee resterende opties leveren voor ontwikke-
lingslanden deviezen op, waarmee ze producten uit rijke 
landen kunnen kopen. In die zin levert de huidige alloca-
tie dus inderdaad wat op, maar op langere termijn geeft het 
niet meer toegevoegde waarde. Op de wereldmarkt zijn er 
immers al bedrijven uit ontwikkelde landen actief die de 
bewerkingsstappen die voor veel extra toegevoegde waar-

Handelsbevordering is een expliciet onderdeel van het Neder-
landse ontwikkelingssamenwerkingsbeleid, met als achterlig-
gend idee dat handelsliberalisatie wederzijdse welvaartswinsten 
oplevert. In de praktijk blijven ontwikkelingslanden echter, mede 
vanwege de handelsliberalisering, vastzitten in een armoedeval.  

IN HET KORT
 ●Ontwikkelingslanden exporteren nog steeds vooral onbewerkte 
landbouwproducten, mineralen en metalen. 
 ●Ook zijn ze meer basisvoedsel gaan importeren, waarvoor ze 
steeds meer moeten betalen in termen van goedkope exporten. 
 ●De tien miljoen mensen die in ontwikkelingslanden produceren 
voor de vraag in Nederland, zijn elders in de economie nodig. 
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de zorgen veel efficiënter kunnen uitvoeren. Bovendien 
zijn de technologieën en marketingmiddelen die bij deze 
bewerkingsstappen gebruikt worden voor een belangrijk 
deel beschermd door patenten en merkrechten. Het gevolg 
is dat ontwikkelingslanden al decennia grote hoeveelhe-
den goedkope arbeid, vruchten van het land en natuur-
lijke hulpbronnen exporteren, zonder dat hun positie in 
de mondiale handelsketens substantieel is verbeterd. We 
onderbouwen deze stelling met drie empirische bewijzen. 

Empirische bewijzen
Ten eerste tonen UNStat-data (UNStat, 2021) aan dat de 
geëxporteerde goederen vanuit ontwikkelingslanden met 
de hoogste totale exportwaarde nog steeds vooral de onbe-
werkte landbouwproducten, mineralen en metalen zijn. 
Uitzonderingen hierbij zijn China en India. Verder blijkt 
uit de data dat er in veel waardeketens waarin de ontwik-
kelingslanden actief zijn de toegevoegde waarde van deze 
landen zeer beperkt is (zie kader 1 voor enkele voorbeelden 
uit de actualiteit).

Ten tweede laten de data van de Food and Agriculture 
Organization (2021) zien dat ontwikkelingslanden in de 
afgelopen decennia niet alleen meer basisvoedsel zijn gaan 
importeren, maar ook dat ze daar steeds meer voor moeten 
betalen in termen van goedkope exporten. Dit blijkt uit het 
feit dat de totale waarde van de voedselimport als percen-
tage van de totale handelsexport van Afrikaanse landen in 
de afgelopen twee decennia is gestegen (figuur 1). Dit duidt 
op een verslechtering van hun handelspositie. 

Ten derde blijkt uit de empirische gegevens die wij 
voor dit artikel hebben berekend dat ontwikkelingslanden 
nog steeds veel goedkope arbeid alloceren voor export naar 
rijke landen (wat betreft een methodologische toelichting, 
zie online-appendix). Onze berekeningen zijn gebaseerd op 
data uit de peiljaren 2014 en 2015 uit de WIOD-database. 
Het is niet mogelijk om de berekening met recentere data 
uit te voeren; multiregional input-output databases lopen 
vanwege de complexiteit van de mondiale dataverzameling 
meestal een aantal jaren achter. Onze berekeningen laten 
zien dat er in niet-OESO-landen zo’n 300 miljoen mensen 
werken voor de finale vraag in OESO-landen. Als ontwik-
kelingslanden een betere positie in mondiale handelsketens 
hadden verworven, dan zou de export van goedkope arbeid 
lager moeten zijn, door de inzet van meer kapitaal, techno-
logie en marketingmiddelen. Voor de finale vraag in Neder-
land werken er in niet-OESO-landen zo’n tien miljoen 
mensen (figuur 2). Ter vergelijking: de werkzame Neder-
landse beroepsbevolking bestaat uit 9,4 miljoen mensen 
(CBS, 2022). Deze arbeidscapaciteit in ontwikkelingslan-
den kan zo niet ingezet worden ten behoeve van de eigen 
ontwikkeling.

Alternatief handelsbeleid 
Kortom, veel ontwikkelingslanden lijken vast te zitten in 
een armoedeval. Het huidige handelsbeleid faciliteert deze 
landen onvoldoende om ze daaruit te helpen ontsnappen. 
Wij stellen daarom, evenals Goldberg en Pavcnik (2007), 
dat landen met relatief veel laaggeschoolden geen voordeel 
hebben bij meer internationale handel. Dit werpt de vraag 
op of een ander handelsbeleid aan ontwikkelingslanden 

meer kansen zou bieden. Wij denken dat die mogelijkheid 
bestaat. Een alternatief voor wereldwijde handelsliberali-
sering is een regionale handelsliberalisering. Dit houdt in 
dat binnen een bepaalde regio de handelsbarrières zo veel 
mogelijk worden opgeheven, terwijl de bescherming van 
eigen markten tussen de regio’s wel is toegestaan. 

Stel dat de Afrikaanse Unie en de Europese Unie beide 
een regionale handelszone zouden vormen, waarbij de Afri-
kaanse Unie de eigen markt zou mogen beschermen. Dan 
zouden Afrikaanse voedselvoorzienende bedrijven binnen 
de eigen handelszone hun concurrentiepositie kunnen ver-
beteren. Binnen de AU ontstaat dan een nieuwe arbeids-
verdeling, waarbij de ondernemers kunnen experimenteren 
in welke sector ze een comparatief kostenvoordeel kunnen 
ontwikkelen. Dit proces, dat self-discovery wordt genoemd, 
kan door overheden gefaciliteerd worden (Rodrik, 2004). 
Zo kan er een proces op gang komen waarbij de arbeidspro-
ductiviteit, beginnende in de landbouw, zou kunnen toene-
men. Dit maakt het mogelijk om een deel van de arbeid te 
heralloceren naar andere sectoren. Daar kan het proces van 
self-discovery voortgezet worden, zodat Afrikaanse landen 
ook comparatieve voordelen kunnen ontwikkelen in de 
lucratievere schakels in waardeketens. Dit beleid betekent 
overigens niet dat mondiale concurrentie niet op termijn 
mogelijk is. Integendeel, verbetering van de concurrentie-
positie binnen een regionale handelszone stoomt bedrij-

Voorbeelden van waardeketens in de actualiteit
Coauteur van dit artikel Matthias Olthaar 
heeft in Ghana onderzoek gedaan naar 
de invloed van Fairtrade op de positie van 
boeren in de cacaoketen. De uitkomst van 
dit onderzoek is dat ondanks die inspan-
ningen de positie van deze boeren in de 
keten nauwelijks is verbeterd: van een 
winkelprijs van 2,89 euro voor een reep 
eerlijke chocola komt er slechts 0,17 euro 
bij de cacaoboer terecht (Witteman, 2012).  
Een ander voorbeeld is de ‘mondiale kip-

keten’. In ontwikkelde landen wordt met 
name de kipfilet geconsumeerd. De ove-
rige delen van de kip, zoals de vleugels, 
worden tegen lage prijzen geëxporteerd 
naar onder andere West-Afrika. De kippen-
boeren daar zijn inmiddels vrijwel allemaal 
weggeconcurreerd, en de ontluikende kip-
verwerkende industrie eveneens, zo blijkt 
uit het KRO-NCRV-programma De prijs-
knaller (1 april 2022).
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ven klaar om uiteindelijk de concurrentieslag op mondiaal 
niveau aan te kunnen. 

In het verleden heeft dit alternatieve handelsbeleid 
zijn succes al bewezen. Zo hebben de meeste landen die 
in de achttiende en negentiende eeuw industrialiseerden 
– met uitzondering van Engeland dat als eerste geïndus-
trialiseerde natie een first-mover advantage had – zelf ook 
eerst hun eigen landbouw verbeterd en de andere sectoren 
beschermd tot ontwikkeling laten komen, voordat ze hun 
economieën openstelden voor de wereldmarkt. 

Ook in de twintigste eeuw hebben diverse landen op 
deze manier een pad naar ontwikkeling gevonden, namelijk 
Japan en de ‘Aziatische Tijgers’ (Zuid-Korea, Taiwan, Sin-
gapore en Hongkong). De ontwikkeling van deze landen 
was in twee beleidsopzichten ‘onorthodox’: ze begon vóór 
de liberalisering van de wereldhandel, en ze werd gestimu-
leerd door overheden middels een actieve industriepolitiek. 
In deze landen werd de arbeid primair gealloceerd om nati-
onale bedrijfstakken op te bouwen, en pas in latere instantie 
om aan de finale vraag in andere landen te kunnen voldoen. 
Daar waar de Aziatische Tijgers ervoor kozen om interna-
tionaal te concurreren, deden ze dat strategisch en selec-
tief. Modern industriebeleid naar het voorbeeld van deze 
Aziatische Tijgers kan positieve externaliteiten opleveren, 
waardoor de ontwikkeling van een land versneld kan wor-
den (Rodrik, 2004). Echter, in het huidige geliberaliseerde 
wereldhandelssysteem hebben landen die mogelijkheden 
nauwelijks meer (Wade, 2003; 2007). 

Beleidsimplicaties voor Nederland en de EU 
Gelet op het voorgaande zou een logische beleidsstap zijn 
om aan ontwikkelingslanden de mogelijkheid te geven om 
potentieel strategische bedrijfstakken tijdelijk te bescher-
men en ze op nationaal of regionaal niveau te ontwikkelen. 

Zodra het proces van self-discovery heeft uitgewezen dat 
deze bedrijfstakken er klaar voor zijn, dan kan de bescher-
ming worden opgeheven. 

Dit betekent wel dat Nederland en de EU de voorde-
len die ze nu hebben bij het huidige wereldhandelsregime 
gedeeltelijk moeten loslaten. Hierbij gaat het enerzijds om 
het loslaten van de mogelijkheid om bepaalde producten 
wereldwijd te vermarkten. Anderzijds gaat het om het 
gedeeltelijk loslaten van de eigen beschermingsconstruc-
ties, zoals patenten en merken. Ook kunnen Nederland en 
de EU actief patenten en kennis delen met ontwikkelings-
landen. Ten slotte betekent het dat Nederland en de EU 
het voordeel van een grootschalige import van goedkope 
arbeid, de vruchten van het land en de natuurlijke hulp-
bronnen deels kunnen verliezen. Want ontwikkelingslan-
den zullen zich immers meer gaan toeleggen op productie 
voor de eigen nationale of regionale markt. 

Het gedeeltelijk loslaten van deze voordelen biedt 
Nederland en de EU echter ook nieuwe voordelen. Door 
ontwikkelingslanden de kans te gunnen om zich verder te 
ontwikkelen is er op termijn minder ontwikkelingshulp 
nodig. Ook hebben Nederland en de EU baat bij meer ver-
diencapaciteit en stabiliteit in ontwikkelingslanden, zeker 
nu de klimaatcrisis de verdiencapaciteit en stabiliteit in 
ontwikkelingslanden ernstig aantast (IPCC, 2022). Maar 
de belangrijkste reden om de eigen voordelen gedeeltelijk 
los te laten is uiteraard om ervoor te zorgen dat iedereen op 
deze planeet, en niet alleen een klein groepje rijke landen, 
een goede levensstandaard kan ontwikkelen.
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Grondstoffen,  hulpbronnen 
en energie 
681.393

 Eten en drinken
3.950.725

Goederen en apparaten
1.193.709

Kleding      
350.496

Handel en transport   
1.448.013

Zakelijk diensten
1.054.217  

Administratie 
782.959        

Overige diensten 
624.437

Totaal: 10 miljoen

Noot: Categorieën uitgesplitst volgens ISIC Rev. 4 classificatie, en geclusterd door auteurs om de figuur 
overzichtelijker te maken. 

Data: WIOD database, berekeningen Gaaitzen de Vries (zie online-appendix) | ESB
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