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Onrecht in de 
handelsregels

De markt is ziek

In een complementair dossier (‘het 
Spel der Giganten’) lichtten we een 
eerste belemmering van handel als 
motor voor ontwikkeling toe. We 
legden uit hoe machtsconcentratie 
in de handelsketen zowel 
kleinschalige producenten in het 
Zuiden als consumenten in het 
Noorden benadeelt. In dat geval 
faalt de markt (het spel van vraag en 
aanbod) in haar belangrijkste taak, 
namelijk schaarse productiefactoren 
(grondstoffen en arbeid) op de meest 
optimale of productieve manier 
inzetten. 

Op bepaalde schakels in de 
handelsketen zijn er te weinig 
concurrerende spelers. In een 
gezonde markt worden prijzen 
bepaald door een gezonde strijd 
tussen concurrenten. Minder 
concurrentie betekent dat er enkele 
grote spelers (of soms zelfs één 
speler) zijn die de vrijheid hebben 
om prijzen te beïnvloeden, of zelfs 
te bepalen, in functie van hun 
eigen winstmaximalisatie. Enerzijds 
kunnen zij bepalen, eerder dan 
onderhandelen, hoeveel ze voor een 
goed betalen, onafhankelijk van 
hoeveel het kost om dat goed te 
produceren. Anderzijds kunnen zij 
hun gewicht in de schaal leggen om 
ook de prijs voor de consument (of 
de volgende schakel in de keten) te 
bepalen en zo meer winst te boeken 
dan bij gezonde concurrentie.

De neiging tot concentratie is een 
klassieke tekortkoming van bepaalde 

Handel kan een krachtige motor van ontwikkeling zijn. Daar 
bestaat weinig twijfel over. Maar enkel op voorwaarde dat 
de ziektes van de internationale handel ernstig behandeld 
worden.

Cacao, koffie, suiker, katoen: het zijn grondstoffen waar in 
het Noorden grote vraag naar is, en die bij uitstek in een 
tropisch klimaat geteeld worden. Je zou dus verwachten 
dat de producenten van deze grondstoffen munt kunnen 
slaan uit hun bevoorrechte geografische ligging. En dat 
handel met het rijkere Noorden winstgevend is voor hen.

Vreemd genoeg is het tegendeel waar. Kleinschalige 
producenten in ontwikkelende regio’s, en in het bijzonder 
producenten van tropische landbouwgrondstoffen, zijn 
bij de meest benadeelde spelers van het internationale 
handelsspel. Niet alleen is hun lot onrechtvaardig, het lijkt 
ook onlogisch. Maar het is helaas wel verklaarbaar.
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markten. En de internationale 
gemeenschap laat deze verzieking 
zomaar toe. Regulering is er 
nochtans noodzakelijk om de markt 
haar primaire taak naar behoren 
te laten vervullen: het dienen van 
het algemeen belang. Of om de 
metafoor door te trekken: we kennen 
de medicatie voor de ziekte van de 
markt. Het is de rol van de overheid, 
die het algemeen belang en dus de 
gezondheid van haar markt bewaakt, 
om het voorschrift uit te schrijven en 
interventie toe te laten.

Westerse regelgeving 
maakt de markt nog zieker

In dit dossier leggen we de nadruk 
op de tweede grote belemmering 
van handel als hefboom voor 
ontwikkeling: beleidsmakers maken 
de markt nog zieker. Dit gebeurt 
door wetgeving die zogenaamd 
de belangen van de eigen regio 
of producenten vrijwaart van 
‘oneerlijke’ concurrentie, bij uitstek 
in de VS en de Europese Unie.

Dit dossier wil de lezer herinneren 
aan en wijzen op de dure, 
contraproductieve en schadelijke 
belemmeringen die we de markt van 
de internationale handel opleggen. 
Daarnaast zal Oxfam-Wereldwinkels 
ook politici aan de tand voelen over 
een aantal cruciale thema’s: 

De invoerheffingen, die de prijzen 
van grondstoffen zoals suiker of 
katoen uit het Zuiden verhogen 

voor ze de Europese markt binnen 
mogen.

De quota die we aan de invoer van 
bepaalde producten opleggen (bv. 
fruit).

De (inkomens)subsidies die we 
verstrekken aan onze eigen 
producenten van goederen die 
onderhevig zijn aan internationale 
concurrentie (bv. melk). 

Kortom, in dit dossier wijzen we op 
de grote nadelen van het arsenaal 
aan maatregelen waarmee landen 
in het Noorden hun eigen markten 
afschermen. Daarnaast brengen we 
de nefaste bijwerkingen ervan onder 
de aandacht: 

Deze protectionistische 
maatregelen hebben een grote 
maatschappelijke kost (duurdere 
producten en hogere publieke 
uitgaven). Ook voor de Europese 
en dus Belgische consument 
en belastingbetaler zijn ze met 
andere woorden nadelig.

Ze zorgen bovendien voor een 
minder efficiënte toewijzing van 
productiefactoren zoals arbeid en 
grondstoffen, waardoor we grote 
delen van de maatschappelijke 
voordelen van (internationale) 
handel mislopen. We zouden 
met dezelfde hoeveelheid 
productiefactoren meer kunnen 
produceren, of we zouden 
hetzelfde kunnen produceren met 
minder productiefactoren.

www.oxfamwereldwinkels.be

• Contact: Arne Schollaert,  
hoofd politiek beleid, jongeren- en 
Zuidwerking Oxfam-Wereldwinkels, 
arne.schollaert@oww.be

• Lees ook het complementaire 
dossier ‘Het spel der giganten. 
Machtsconcentratie in de ketens’ 
(mei 2013): 
www.allekaartenoptafel.be

En bovenal: deze maatregelen 
fnuiken het economisch 
perspectief in ontwikkelende 
regio’s (die voornamelijk 
grondstoffen produceren), 
waar de partners van Oxfam-
Wereldwinkels zich bevinden.
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"No nation was ever 
ruined by trade, even 
seemingly the most 
disadvantageous" 

(Benjamin Franklin, 1774)
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1. inleiding

1.1 Handel als motor

Handel is een motor van 
economische ontwikkeling. Maar 
de huidige spelregels van de 
internationale handel remmen 
mee de ontwikkeling van bepaalde 
regio’s in het Zuiden af. Oxfam-
Wereldwinkels kan dit zelf 
aantonen, bogend op meer dan 40 
jaar effectieve handelservaring. 
Daarom sensibiliseren we ook 
voor een internationale handel 
die zo georganiseerd wordt, dat 
economisch potentieel overal tot 
ontwikkeling kan komen, in plaats 
van geremd of verhinderd te worden 
door bepaalde regels.

In het eerste luik van ons dossier 
over het onrecht in de internationale 
handel, stelden we het gedogen 
van de marktziektes aan de kaak: 
tegen beter weten in laat de 
internationale gemeenschap het na 
om de marktfalingen te corrigeren. 
Het eerste deel was bijgevolg een 
vurig pleidooi voor regulering en 
marktingrijpen. In dit tweede (en 
laatste) luik thematiseert Oxfam-
Wereldwinkels de ziektes die door 
de respectieve spelers eigenhandig 
aan de markt toegediend worden, 
met name de protectionistische 
instrumenten die barrières opwerpen 
in de internationale handel.

Alvorens we de huidige 
handelsbelemmeringen schetsen, 
kaderen we hier de bevindingen 

en de bijbehorende conclusies 
en aanbevelingen van dit dossier, 
meer bepaald het pleidooi voor de 
afschaffing van de belemmeringen 
in de internationale handel. Dit kader 
lijkt ons essentieel om te vermijden 
dat het dossier terechtkomt in een 
retoriek die een pleidooi voor minder 
belemmerende handel ideologisch 
koppelt aan een pleidooi voor het 
ideologisch geladen ‘onbelemmerde 
vrijhandel’. Deze identificatie haalt 
namelijk de ernst uit het debat, en 
dat moet koste wat kost vermeden 
worden: het Zuiden verdient beter. 

We spreken in dit dossier van de ‘rijke 
economieën’ en de ‘ontwikkelende 
landen’ om het (machts)onderscheid 
tussen beide grote partijen duidelijk 
te maken. 

1.2 vrijhandel  
versus handel vrij van 
belemmeringen

Ronde na ronde mikt de 
Wereldhandelsorganisatie (WHO), 
die het internationale overleg over 
de spelregels van de handel tussen 
landen organiseert en toeziet op de 
naleving ervan, op een wereldwijde 
afbouw van handelsbelemmerende 
instrumenten. Kunnen we het 
doel dat de internationale 
gemeenschap zich telkens voorhoudt 
– met name het afbouwen van 

handelsbelemmeringen – simpelweg 
zien als een illustratie van het feit 
dat die gemeenschap zich als een 
konijn blindstaart op de neoliberale 
lichtbak, of is dat al te makkelijk?

Adam Smith mag dan beschouwd 
worden als de eerste die ze expliciet 
beschreef (in 1776), de voordelen 
van vrije handel zijn al veel langer 
bekend. Het idee erachter is dan ook 
niet zo heel complex: maak niet zelf 
wat een ander efficiënter kan maken 
(met minder productiefactoren of 
betere technologie, en dus tegen 
een lagere kost), koop het. En wel 
met het inkomen dat je verwerft door 
te doen waar jij relatief efficiënter in 
bent. 

Een handelstransactie leidt in 
normale omstandigheden tot een 
win-winsituatie: de verkoper is blij 
dat hij hetgene hij produceerde of 
te koop aanbood, verkocht krijgt 
aan een prijs die hem billijk lijkt. 
De koper is blij dat hij hetgene hij 
graag wilde, kan krijgen aan een 
voor hem billijke prijs. In goede 
omstandigheden vindt handel met 
andere woorden plaats tussen een 
partij die aan een bepaalde prijs een 
bepaalde hoeveelheid wil verkopen, 
en een partij die aan die prijs die 
hoeveelheid wil kopen. 

In het ideale geval functioneert een 
markt als een soek: veel kopers en 
verkopers treffen elkaar en gaan 
onderhandelingen aan over de prijs, 
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zonder grote machtsverschillen. 
Handel creëert dan een 
maatschappelijke meerwaarde: 
de producent of verkoper zou niet 
produceren of verkopen als het 
hem niet voldoende opbracht. En 
de koper of consument zou een 
product niet kopen als het hem de 
prijs niet waard was. Handel leidt 
dus tot een welvaartsstijging voor 
zowel consument als producent. 
De consument krijgt toegang tot 
meerdere gebruiksgoederen en de 
producent krijgt een inkomen voor de 
vervaardiging van die goederen.

Een markt waar voldoende vragers 
en aanbieders elkaar ontmoeten, is 
het beste instrument om handel een 
zo groot mogelijke maatschappelijke 
baat te laten genereren. Daar bestaat 
weinig twijfel over. Een markt is een 
(virtuele) plek waar iedereen die 
zich een product wil verschaffen, 
in contact kan komen met iedereen 
die dat product aanbiedt. Wanneer 
die markt geen intrinsieke neiging 
tot falen vertoont, is dit de meest 
efficiënte manier om handel te 
organiseren. Een gezonde markt zorgt 
ervoor dat de ingezette hoeveelheid 
productiefactoren en de gecreëerde 
output de meest gewenste 
combinatie opleveren. 1 Onder  
bepaalde voorwaarden – voldoende 
vraag en aanbod op elke schakel 
van de handelsketen is cruciaal 
– garandeert handel immers niet 
alleen zowel voor de producent 
als voor de consument een billijke 
prijs. De confrontatie van vraag en 
aanbod zorgt er ook voor dat de 
maatschappij haar productiefactoren 
efficiënt inzet. En dat doet de markt 
in het bijzonder voor de productie 
van de goederen die ze wenst. Dus 
wie efficiënter produceert, en wie 
produceert waar vraag naar is, wordt 
beloond.

Oxfam-Wereldwinkels stelt 
daarom in dit dossier dat er met 
eventuele remmen op handel 
minstens heel omzichtig moet 
omgesprongen worden, en dat 
dergelijke handigheden zeker 
vanuit het Noorden zelfs best 

afgeschaft worden. Niet alleen 
om het ontwikkelende Zuiden een 
ernstige kans te geven, maar ook 
omdat ze ingrijpen op de welvaart in 
het Noorden. Bovendien spelen deze 
remmen doorgaans sterk in de kaart 
van belangengroepen en de meest 
kapitaalkrachtige spelers op die 
internationale markt. 

Op die manier haken de beide ziektes 
die Oxfam-Wereldwinkels thematiseert 
in elkaar: het gedoogde marktfalen en 
het geïnstitutionaliseerde onrecht. 
Hoe meer men het speelveld in het 
voordeel van de sterksten kantelt, 
hoe groter en machtiger die spelers 
worden. En hoe groter en machtiger 
die spelers worden, hoe groter hun 
onderhandelingsmacht wordt om 
eventuele overheidsregulering te 
verhinderen, dan wel naar hun hand 
te zetten. 

1.3 Gedoogd marktfalen

De markt is de beste manier om 
handel te organiseren, wanneer 
die markt geen intrinsieke neiging 
tot falen vertoont. Die toevoeging 
is cruciaal. Want zoals we in het 
complementaire dossier uitgebreid 
aankaartten, zijn er tal van contexten 
waarin de markt dat wel doet. Een 
markt dient met andere woorden niet 
altijd vanzelfsprekend het algemeen 
nut. In volgende drie gevallen, 
bijvoorbeeld, kan de overheid de 
werking van de markt dus verbeteren 
door in te grijpen.

Bij de prijsbepaling van een goed, 
ten eerste, zijn er bepaalde factoren 
die vrager en aanbieder niet in 
rekening brengen. De kosten of de 
geleden schade, worden dus niet 
noodzakelijk in de prijs verrekend. 
Dat noemen we externaliteiten of 
externe kosten. Zo kan de overheid 
externaliteiten een prijs geven 
door ze te belasten (CO2-taks), dan 
wel te belonen (subsidie voor een 
groendak in de stad). Denk maar 
aan de markt voor autorijden: stel 
dat er in de prijs van een kilometer 

autorijden ook een vergoeding zou 
zitten voor de lawaaihinder die 
autorijden veroorzaakt voor mensen 
die de auto willens nillens horen 
voorbijrijden. Zat die externaliteit wel 
in de prijs vervat, dan zou er zowel 
een andere vraag naar autorijden 
(hogere kost, lagere vraag) als een 
ander aanbod aan auto’s zijn dan er 
nu was (elektrisch is stiller). We weten 
dus dat een ongereguleerde markt 
er niet in slaagt om het optimale 
aantal gereden kilometers te sturen, 
wanneer de prijs ervan niet alle 
informatie (baten en kosten) bevat. 
Door aan de prijs een component 
‘lawaaischadeloosstelling’ toe te 
voegen (bv. onder de vorm van een 
taks), zouden we de markt een 
evenwicht kunnen laten bereiken 
dat beter aansluit bij het algemene 
belang. 

Ook door het aanbod aan publieke 
goederen aan te passen aan de 
reële vraag kan overheidsingrijpen 
in de marktwerking de welvaart 
verhogen. We weten immers dat 
wanneer de hoeveelheid van het 
publieke goed dat de maatschappij 
voorziet, overgelaten wordt aan 
de markt, er minder aangeboden 
wordt dan mensen eigenlijk van het 
goed zouden willen. 2  De markt voor 
goederen met een publiek karakter 
wordt dan ook best gereguleerd.

Een laatste voorbeeld van een faling 
die de markt in bepaalde gevallen 
in zich draagt, is de neiging tot 
concentratie. 3  Zoals we toelichtten 
in het dossier ‘het Spel der Giganten’, 
vergeten we als internationale 
gemeenschap in te grijpen op die 
marktfaling: de machtsconcentratie 
in de huidige internationale 
handelsmarkt is een inherente ziekte, 
die we blijkbaar gedogen als het over 
handel buiten de Europese Unie gaat. 

We weten met andere woorden dat de 
markt in bepaalde contexten ziektes 
in zich draagt. We weten ook wat de 
respectieve remedies zijn, en dus 
hoe we als gemeenschap een hogere 
algemene welvaart zouden kunnen 
bereiken door op die marktwerking in 

1 Dit kan zowel betekenen dat een bepaalde hoeveelheid van een gevraagd goed met de laagst mogelijke hoeveelheid aan productiefactoren gerealiseerd 
wordt, als dat er met een bepaalde hoeveelheid productiefactoren de grootst mogelijke hoeveelheid van een gevraagd goed gerealiseerd wordt.
2  Intuïtief komt dit doordat een publiek goed 'niet-uitsluitbaar' is, waardoor iedereen zijn vraag zal onderrapporteren: een mens wil namelijk liever niet 
betalen voor iets waarvan een ander kan meegenieten zonder daar ook voor te moeten betalen. Zo zal het aanbod aan groen in de stad, of schone lucht 
of openbaar vervoer, of aan verzekering tegen werkloosheid, in een vrije marktwerking altijd een heel pak lager liggen dan daar een reële vraag naar is, 
omdat het aanbod in de vrije markt afgestemd wordt op de marginale bereidheid tot betalen, die bij publieke goederen lager ligt dan de eigenlijke vraag 
ernaar.
3  Voor bepaalde producten draagt de markt een intrinsieke neiging tot concentratie in zich. Dat is bijvoorbeeld het geval bij producten met toenemende 
schaalvoordelen. In die gevallen grijpt de overheid best proactief in op de marktwerking.
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te grijpen. Jammer, en onbegrijpelijk 
genoeg, gedoogt de internationale 
gemeenschap die ziektes al te vaak. 

1.4 voor een gereguleerde 
wereldhandel, zonder 
protectionisme

Met dit kader hopen we afdoende 
aan te tonen dat het pleidooi in dit 
dossier tegen maatregelen die de 
internationale handel belemmeren, 
geen neoliberaal pleidooi is voor 
ongebreideld kapitalisme, de 
onbelemmerde vrije markt, enzovoort. 
Integendeel. Onze aanklacht is 
immers dat de internationale 
gemeenschap niet enkel intrinsieke 
ziektes van sommige markten 
gedoogt, maar dat ze bovendien 
ook nog eens ziektes aan de markt 
toedient. Die ziektes komen niet 
alleen de consument ‘duur’ te staan, 
maar fnuiken bovenal de kansen 
op economische ontwikkeling voor 
mensen in ontwikkelende regio’s. 

Samengevat substantiëren de twee 
achtergronddossiers (gebundeld) het 
pleidooi van Oxfam-Wereldwinkels 
voor een gereguleerde wereldhandel 
zonder protectionistische 
belemmeringen. Gereguleerd om 
de maatschappij te vrijwaren van 
het welvaartsverlies dat voortvloeit 
uit de intrinsieke gebreken van 
de markt (marktfalingen); vrij van 
protectionistische belemmeringen 
om de maatschappij ten volle de 
baten van de internationale handel 
te laten genieten.

2.1 Een onrechtvaardig 
handelsregime

Ontwikkelende landen worden 
vandaag geconfronteerd met een 
internationaal handelsregime dat hun 
kansen op ontwikkeling sterk beperkt. 
De belangrijkste pilaar van de 
internationale handelsarchitectuur 
is de Wereldhandelsorganisatie 
(WHO). Binnen de WHO worden 
multilaterale handelsverdragen 
gesloten die internationale regels 
vastleggen. Naast de WHO zijn er 
echter ook nog andere instituties 
(bv. de UNCTAD, de Wereldbank en 
het IMF) en verdragen (bv. regionale 
en bilaterale vrijhandelsakkoorden) 
die het handelsbeleid van staten 
beïnvloeden en vormgeven. De 
WHO groeide voort uit het GATT-
akkoord (General Agreement on 
Tariffs and Trade) en kwam in 
1994 tot stand met het Verdrag 
van Marrakesh. Aan het verdrag 
gingen 8 jaar onderhandelingen 
vooraf (de zogenaamde Uruguay-
onderhandelingsronde van 1986 tot 
1994). 

De WHO is grotendeels bevoegd 
voor de volgende domeinen: 
handel in goederen, handel 
in diensten, investeringen en 
intellectuele eigendomsrechten. 
Die bevoegdheden zijn telkens 
verankerd in verschillende verdragen: 
het GATT (General Agreement on 
Tariffs and Trade), het GATS (General 
Agreement on Trade in Services), het 

TRIMS- (Agreement on Trade-Related 
Investment Measures) en het TRIPS-
verdrag (Agreement on Trade-Related 
Aspects of Intellectual Property 
Rights). 

Met het afsluiten van de Uruguay-
onderhandelingsronde werd ook 
landbouw opgenomen als het 
expliciete beleidsdomein van de 
WHO. Hiertoe werd het AoA-akkoord 
(Agreement on Agriculture) gesloten. 
De oorspronkelijke verwachting 
van ontwikkelende landen was 
dat het akkoord in hun voordeel 
zou uitdraaien, aangezien zij net 
heel sterk staan op het vlak van 
landbouwproductie. Ontwikkelende 
landen zouden echter snel leren 
dat de huidige handelsarchitectuur 
gemaakt is op maat van de belangen 
van rijke, geïndustrialiseerde naties. 
Vele van de verwachte voordelen 
zijn dan ook nooit gerealiseerd. 
Het huidige beleid omvat immers 
belangrijke asymmetrieën die 
ontwikkelende landen structureel 
benadelen en hun economisch 
perspectief ernstig fnuiken. 

In dit hoofdstuk schetsen we 
een beeld van de verschillende 
handelsbelemmerende instrumenten 
die de wereldhandel mee organiseren. 
We doen dit voor de volledigheid, ter 
documentatie, en om aan te tonen 
hoe vindingrijk protectionistische 
krachten kunnen zijn. Maar ook 
zonder diepgaande kennis van deze 
instrumenten kan ons verdere betoog 
begrepen worden.

2. Protectionisme:  
de feiten
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instrumenten van klassiek handelsbeleid

De traditionele gereedschapskist van landen om hun binnenlandse markten af te schermen of binnenlandse 
producenten te ondersteunen, bevat verschillende instrumenten. Een overzicht.

importtarief: douaneheffing op de invoer van een bepaald goed.

Zonder de betaling van de heffing zal het goed de toegang tot de (binnenlandse) markt ontzegd worden. 
Het te betalen tarief kan een percentage van de totale waarde zijn, of een vastgesteld forfaitair bedrag op 
de invoer van een bepaalde hoeveelheid (bijvoorbeeld 70 euro per ton van het goed dat men invoert). In het 
laatste geval spreekt men van een specifiek tarief. De heffing aan de grens heeft als gevolg dat de prijs voor de 
buitenlandse goederen die toegang willen verkrijgen tot de binnenlandse markt, artificieel verhoogd wordt. De 
heffing van een invoertarief legt dus eigenlijk een extra belasting op aan buitenlandse producenten. Hierdoor 
krijgen binnenlandse producenten een concurrentieel voordeel. Het tarief levert de overheid bovendien extra 
inkomsten op.

importquotum: beperking van de hoeveelheid van een bepaald goed die mag ingevoerd worden. 

Het systeem wordt doorgaans beheerd door het uitdelen van licenties aan kandidaat-invoerders, of door ze 
te veilen: de gelukkigen mogen dan een bepaald quotum producten invoeren. Het doel van importquota is om 
de invoer van bepaalde goederen af te remmen en interne productie aan te moedigen. Het quotum moet er 
immers voor zorgen dat binnenlandse producenten niet weggeblazen worden door externe producenten. Quota 
leveren enkel inkomsten op voor de overheid indien ze geveild worden. Zoniet, dan worden de opbrengsten 
opgestreken door wie invoerrechten toebedeeld kreeg (de zogenaamde licentiehouder). 

exportsubsidie: een toelage voor goederen die uitgevoerd worden.

Net als bij een importtarief kan de toegekende subsidie een specifieke exportsubsidie zijn (een vast bedrag per 
eenheid product dat uitgevoerd wordt) of berekend worden op de totale waarde van de verscheepte goederen. 
Een exportsubsidie zal de productiekost van een goed voor binnenlandse producenten op de buitenlandse 
markt verlagen. Dit schept een internationaal concurrentievoordeel. 

Productsubsidie: een toelage per eenheid productie van een bepaald goed.

Een productsubsidie heeft als doel de interne productie van een aantal goederen te bevorderen door de 
producent een voldoende hoge prijs hiervoor te bieden. Door de prijs- of productondersteuning zullen 
binnenlandse producenten prijzen ontvangen die hoger liggen dan de prijzen op de internationale wereldmarkt. 
Maar een dergelijke subsidie nodigt uit tot extra productie, omdat voor elke hoeveelheid geproduceerde 
goederen bijkomende subsidies ontvangen kunnen worden. Op die manier dreigt men overproductie aan te 
wakkeren. 

inkomenssubsidie: een toelage die losstaat van de geproduceerde hoeveelheid goederen.

Een inkomenssubsidie is erop gericht om producenten een voldoende hoog inkomen te garanderen zonder hen 
echter aan te zetten om meer te gaan produceren. In de landbouwsector wordt de uitbetaalde inkomenssteun 
meestal gebaseerd op historisch landbezit. Het bedrag dat de producent ontvangt, staat dus los van het 
huidige productieniveau of van de huidige prijzen. 
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2.2 Ontwerp van het 
landbouwakkoord (AoA)

Toegang tot de markten van rijke 
economieën is voor ontwikkelende 
landen van cruciaal belang. Zeker in 
sectoren waarin zij op korte termijn 
een comparatief voordeel hebben, 
zoals landbouw en textiel. Die 
bezorgdheid werd ook weerspiegeld 
in de uitgangspunten van het 
Akkoord over Landbouw (AoA). De 
doelstellingen waren namelijk 
om markttoegang te verbeteren 
(door invoertarieven te verlagen), 
handelsverstoringen weg te werken 
en handel tussen de lidstaten te 
faciliteren. Het Landbouwakkoord 
heeft bijgevolg drie pijlers: 
markttoegang, binnenlandse 
steun aan landbouwers en 
exportcompetitie. Het akkoord legt 
in alle gebieden verplichtingen op 
aan alle WHO-leden (uitgezonderd 
de Minst Ontwikkelde Landen (MOL)), 
met aanvang op 1 januari 1995.

2.2.1 markttoegang 
Alle lidstaten van de WHO verbinden 
zich ertoe om alle kwantitatieve 
beperkingen (zoals importverboden 
of –quota) te elimineren en om te 
vormen tot tarieven. Dit proces 
werd in WHO-jargon aangeduid als 
‘tarifficatie’. Bovendien moesten 
ze deze tarieven vervolgens 
sterk afbouwen. De gemiddelde 
tariefreductie voor rijke economieën 
werd vastgelegd op 36% ten 
opzichte van de referentieperiode 
1986–1988 en moest binnen de 6 
jaar verwezenlijkt worden (1995-
2000). Ontwikkelende landen kregen 
daarentegen 10 jaar de tijd om 
een gemiddelde tariefreductie van 
24% te realiseren (1995-2004). 
Die langere overgangsperiode was 
een onderdeel van de zogenaamde 
‘speciale en gedifferentieerde 
behandeling’ die ontwikkelende 
landen genoten omwille van hun 
zwakkere startpositie.

2.2.2 Binnenlandse steun
Alle lidstaten verbinden zich ertoe 
om het niveau van bestaande 
productieondersteuning en 
steunmaatregelen aan binnenlandse 
landbouwers af te bouwen en 
zien af van de introductie van 
nieuwe vormen van steun en/of 

subsidies. De bestaande subsidies 
worden opgedeeld in verschillende 
categorieën naarmate ze meer of 
minder handelsverstorend worden 
geacht:
 
 1 - ‘Amber Box’-subsidies: 
maatregelen in deze categorie 
worden als sterk handelsverstorend 
beschouwd, en moeten dus worden 
afgebouwd. Maatregelen in deze 
categorie werken overproductie en 
dumping in de hand en zijn daarom 
sterk gereglementeerd. Het gaat dan 
typisch om maatregelen van directe 
prijsondersteuning (bijvoorbeeld het 
opkopen van melk en boter aan een 
vaste prijs door de EU). Subsidies in 
deze categorie kunnen echter blijven 
bestaan tot op zekere hoogte. 4  
Alle subsidies daarboven moeten 
binnen de 6 jaar worden afgebouwd 
met 20% ten opzichte van de 
referentieperiode 1986–1988 voor 
rijke economieën en met 13,3% voor 
ontwikkelende landen. Deze laatsten 
kregen echter weer 10 jaar de tijd om 
aan hun verplichtingen te voldoen.

 2 - ‘Blue box’-subsidies:  
hier gaat het om directe betalingen 
aan de boer die erop gericht zijn 
om de productie te beperken 
(bijvoorbeeld steun om terreinen 
braak te laten liggen) of vormen  
van financiële ondersteuning 
die plattelandsontwikkeling 
beogen. Dergelijke maatregelen 
zijn vrijgesteld van reductie-
inspanningen en kunnen dus blijven 
bestaan.

 3 - ‘Green box’-subsidies: 
maatregelen die in deze 
categorie vallen, hebben normaal 
gezien weinig invloed op het 
productieniveau en worden 
daarom als niet- of weinig 
handelsverstorend gecatalogeerd. 
Ze zijn eveneens vrijgesteld. Het 
gaat hier om een diverse groep van 
heel erg uiteenlopende maatregelen 
(bijvoorbeeld investeringen 
in onderzoek en ontwikkeling, 
marketingondersteuning, 
infrastructuurfondsen, 
ondersteuning voor bestrijding 
van plantziektes, aanleg van 
voedselvoorraden, binnenlandse 
voedselbedelingen, …). Ook 
steunmaatregelen die niet gelinkt 

zijn aan productiestijgingen, en 
dus ‘ontkoppeld’ zijn, behoren tot 
deze categorie (bijvoorbeeld directe 
inkomenssteun aan boeren).

2.2.3 Exportsubsidies
Alle lidstaten verbinden zich ertoe 
om bestaande exportsubsidies 
af te bouwen en geen nieuwe 
exportsubsidies in te voeren die niet 
al in werking waren gedurende de 
referentieperiode 1986 – 1990. Rijke 
economieën nemen zich voor om 
hun bestaande exportsubsidies in 6 
jaar tijd met 36% in waardetermen 
en met 21% in volumetermen 
terug te dringen ten opzichte 
van de referentieperiode. Voor 
ontwikkelende landen gaat het om 
24% in waardetermen en 14% in 
volumetermen, gespreid over een 
periode van 10 jaar.

2.3 Een frustrerend 
akkoord

Ondanks de welluidende 
doelstellingen - handel in 
landbouwgoederen zou eerlijker 
en vlotter verlopen - heeft het 
akkoord in de praktijk een erg 
ongelijk speelveld ingesteld dat 
ontwikkelende landen gevangen 
houdt in een ongelijke competitie. 
Het akkoord telt immers vele 
achterpoortjes en onevenwichtige 
maatregelen die ervoor zorgen dat 
ontwikkelde staten hun landbouw 
toch kunnen blijven beschermen 
en subsidiëren ten koste van 
ontwikkelende landen. 

Het huidige kader is dan ook een 
ongemakkelijke combinatie van 
vrijhandel en protectionisme. 
Terwijl ontwikkelende landen hun 
markten – onder internationale 
budgettaire druk – noodgedwongen 
grotendeels liberaliseerden, 
konden ontwikkelde staten 
hun beschermingsmaatregelen 
grotendeels behouden (al dan niet 
in verdoken vorm). i  De baten van 
de toegenomen handel raakten 
daardoor uiterst ongelijk verdeeld. 
Die uitkomst leidt ook vandaag 
nog tot vele frustraties en is de 
voornaamste reden waarom de 
opvolgende onderhandelingsronde 

4 Het zogenaamde ‘de minimis’-niveau: 5% van de totale productiewaarde voor productspecifieke subsidies en 5% van de totale 
landbouwproductiewaarde voor niet-productspecifieke subsidies (vb. steun bij de aankoop van landbouwinputs (zaden, mest, pesticiden)). 
Voor ontwikkelende landen ligt dat niveau op 10% voor beide subsidiecategorieën.
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binnen de WHO (de Doha-ronde) nog 
niet geland is. 

Een eerste reden tot frustratie was 
het feit dat de referentieperiodes niet 
helemaal neutraal gekozen werden. 
Binnen het akkoord werd afgesproken 
dat er geen nieuwe subsidiestromen 
ingesteld mochten worden en dat de 
bestaande subsidies ten opzichte 
van de periode 1986–1990 moesten 
worden afgebouwd. Die periode 
kende echter het hoogste niveau 
van subsidiestromen ooit in de 
geïndustrialiseerde staten. ii  Tegelijk 
waren veel ontwikkelende landen 
net door een periode van ‘structurele 
aanpassingsprogramma’s’ 
gesparteld, waarbij ze nagenoeg 
geen ruimte meer kregen voor 
publieke uitgaven. Ontwikkelende 
landen hadden in de praktijk dus 
geen budget meer om eventuele 
subsidies in stand te houden, 
waardoor de bestaande subsidies 
in die landen reeds binnen de 
referentieperiode ver teruggedrongen 
waren, onder druk van het IMF 
en de Wereldbank. Het akkoord 
was dan ook vooral voordelig 
voor rijke economieën die in die 
referentieperiode wel nog (soms 
toren)hoge subsidies toekenden, die 
ze nog een tijd konden handhaven. In 
die zin legitimeerde en betonneerde 
het AoA-akkoord verder de 
asymmetrie tussen rijke economieën 
en ontwikkelende landen. iii  

De grootste tekortkoming van 
het akkoord is waarschijnlijk het 
artificiële onderscheid tussen 
handelsverstorende en niet-
handelsverstorende maatregelen. 
Wetenschappers zijn het er vandaag 
immers over eens dat ook Green  
box-maatregelen handelsverstorend 
kunnen zijn. Zo beargumenteerde de 
Wereldbank iv  dat ook ‘ontkoppelde’ 
betalingen (zoals inkomenssteun) 
aan boeren een invloed hebben 
op productie, omdat ze boeren 
mogelijk minder risico-avers en 
kredietwaardiger maken voor 
financiële instellingen. Door een 
deel van hun inkomen bij te passen, 
worden boeren minder afhankelijk 
gemaakt van hun landbouwinkomen 
en wordt hun competitiviteit 
artificieel verhoogd. Omdat een 
belangrijk deel van de ontkoppelde 
steun samenhangt met de grootte 
van het landbouwbedrijf, dreigt 
het systeem daarenboven een 
omgekeerde herverdeling in stand te 
houden: ongeveer 80% van de directe 

inkomenssteun gaat vandaag naar 
de 20% grootste landbouwbedrijven 
– veelal rijke grootgrondbezitters of 
grote landbouwconcerns. v   
Zo konden suikergiganten als Tereos, 
Sudzucker en Tate and Lyle zich 
in 2010 nog tot de belangrijkste 
ontvangers van landbouwsubsidies 
in Europa rekenen. Ook de Britse 
Koninklijke Familie en bv. de 
Hertogen van Westminster en 
Buccleuch behoren tot die gelukkige 
begunstigden. vi  

Bovendien heeft de opdeling van 
maatregelen in verschillende 
categorieën, waarbij alleen de 
zogenaamde Amber box-subsidies 
moesten worden afgebouwd, 
rijke economieën in belangrijke 
mate toegelaten hun subsidies te 
vrijwaren door ze onder te brengen 
in de twee restcategorieën (Blue 
en Green box). In de realiteit 
kunnen we dan ook vaststellen dat 
fondsen voor directe ‘gekoppelde’ 
productieondersteuning (Amber box) 
inderdaad teruglopen, maar dat beide 
andere uitgavenposten fors oplopen. 

Op die manier konden rijke 
economieën laten uitschijnen dat er 
sterk gesnoeid werd in de subsidie-
uitgaven zonder dat de totale 
ondersteuningsgraad noodzakelijk 
fors terugliep. Hoewel er in absolute 
termen een vooruitgang is geboekt, 
blijft de totale ondersteuning voor 
landbouw in rijke economieën dus 
nog steeds aanzienlijk hoog: in 2010 
gaven de 34 OESO-landen gemiddeld 
meer dan 1 miljard dollar per dag 
uit aan landbouwondersteuning. 
Dat is 375 miljard dollar per jaar, 
of ongeveer 20% van het totale 
landbouwinkomen. vii  Op Europees 
niveau ging in 2012 nog steeds 
om en bij de 83 miljard euro naar 
de ondersteuning van de eigen 
landbouwers (ongeveer 19% van 
de totale landbouwinkomsten, met 
pieken tot 60% in Noorwegen en 
Zwitserland). viii  

Het is nochtans van vitaal belang 
voor de kleinschalige landbouw 
in het Zuiden dat de graad van 
subsidies en protectionisme in 
de rijke economieën fors wordt 
afgebouwd. ix  Het huidige beleid 
kost ontwikkelende landen jaarlijks 
ongeveer 17 miljard dollar, ongeveer 
5 keer meer dan er jaarlijks als 
officiële ontwikkelingshulp in 
landbouw geïnvesteerd wordt. x 

Hoge subsidies kwetsen boeren in 

ontwikkelende landen op minstens 
drie manieren:  
1) het wordt hen onmogelijk gemaakt 
om te exporteren naar de markten 
van de subsidiërende landen,  
2) op andere markten ondervinden 
ze eveneens een competitief 
nadeel (omdat de producten uit rijke 
economieën aan artificieel lagere 
prijzen worden geproduceerd), en  
3) ook op de eigen, lokale markten 
krijgen ze af te rekenen met 
goedkope importproducten uit rijke 
economieën. Deze dumping - het 
aanbieden van een goed onder 
de productiekost - heeft een 
enorme impact op het inkomen en 
levensonderhoud van boeren in het 
Zuiden. 

Kleinschalige boeren uit 
ontwikkelende landen kunnen niet 
wedijveren met de gesubsidieerde 
afzet uit het Noorden. Als gevolg van 
die ongelijke concurrentiestrijd heeft 
de landbouwsector in ontwikkelende 
landen de laatste decennia weinig 
of geen investeringen kunnen 
aantrekken. Wie investeert nu 
immers in iets waarvan de verwachte 
opbrengstvoet relatief verzwaard 
wordt door bijvoorbeeld tarieflasten 
en gesubsidieerde concurrentie? 
Bij gebrek aan investeringskapitaal 
kan het aanwezige economische 
potentieel niet tot ontluiking komen. 
Op die manier is het haast onmogelijk 
om aan een vicieuze cirkel te 
ontkomen: vanwege de oneerlijke 
concurrentie slaagt de sector er 
niet in om investeringen aan te 
trekken, en verliest ze stelselmatig 
verder terrein ten opzichte van 
gesubsidieerde landbouwindustrieën 
uit het Noorden. xi   

2.4 Tariefpieken en 
tariefescalatie

Niet alleen door subsidies, maar 
ook door hoge tariefbarrières 
blijven rijke economieën de 
handel in landbouwgoederen sterk 
verstoren. Dit is mogelijk omdat 
veel rijke economieën (en enkele 
ontwikkelende landen) bij aanvang 
van het AoA-akkoord erg hoge 
tarieven instelden. Dit had tot gevolg 
dat deze landen zich tot grote 
tariefreducties konden verbinden, 
zonder ook daadwerkelijk de 
bescherming van hun binnenlandse 
markt fors te verminderen. xii    
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de Zuidwerking van 
oxfam-Wereldwinkels 

De Zuidwerking van Oxfam-We-
reldwinkels (OWW) speelt in op 
de negatieve gevolgen van het 
ongelijke en nadelige speelveld 
voor kleinschalige producen-
ten uit het Zuiden. We gaan 
aan de slag met producenten 
die een reëel marktpotentieel 
hebben, en die dus enkel door 
omgevingsfactoren en exogene 
risico’s belemmerd worden in 
hun ontwikkeling. Die risico’s 
houden externe private inves-
teerders tegen om het potentieel 
te helpen ontluiken. De risico’s 
gaan van handelsbelemmerin-
gen (rietsuiker uit Paraguay) 
tot risico’s verbonden aan het 
ontbreken van een billijk en be-
trouwbaar wet- en regelgevend 
kader (cacao uit Ivoorkust, koffie 
uit de Kivu). 
Volgens OWW is hier bij 
uitstek een rol voor publieke 
investeringen weggelegd. We 
nemen, deels met ondersteuning 
van subsidieverstrekkers, 
die handschoen op. OWW 
neemt barrières weg die het 
ontluiken van onmiskenbaar 
economisch potentieel 
verhinderen. Dat producenten 
in die omstandigheden de 
ontwikkelingskansen verzilveren, 
illustreert onze claim dat de 
onrechtvaardige spelregels die 
het internationale handelen 
organiseren, de ontwikkeling van 
bepaalde regio’s in het Zuiden 
mee afremmen. 

Bovendien is het zo dat het 
landen is toegestaan om aan hun 
reductiedoelstellingen te voldoen 
door tariefreducties op verschillende 
goederen te aggregeren. Wat telt, 
is immers de globale gemiddelde 
tariefreductie, al dan niet gespreid 
over een heel aantal producten, en 
niet de individuele tariefreducties 
per product. Dit gaf rijke economieën 
dan ook de ruimte om de tarieven op 
de eigen ‘strategische’ producten 
hoog te houden, door de tarieven op 
minder gevoelige producten sterk te 
verlagen (zogenaamde tariefpieken; 
zie grafiek hierboven). 

Zo kon de EU bijvoorbeeld met een 
forse tariefdaling op cassava (niet 
direct het meest ‘strategische’ 
landbouwproduct binnen de Unie), 
Europese bietsuiker van een 
tariefdaling vrijwaren. Bijgevolg 
bleven de gemiddelde tarieven op 
verwerkte goederen enerzijds, en op 
concurrerende landbouwproducten 
anderzijds, veel hoger dan de 
gemiddelde tarieven die op niet-
landbouwproducten worden 
geheven. Door hogere tarieven 
op verwerkte producten (zoals op 
chocolade in plaats van cacao) of 
concurrerende landbouwproducten 
(zoals op rietsuiker) haalt de EU 
de meerwaarde binnen van de 
verwerking (cacao verwerken tot 
chocolade) of de stimulatie van de 
eigen productie (zoals bietsuiker).

Daarnaast was het de bedoeling 
om door middel van het proces 
van tarifficatie alle kwantitatieve 
beperkingen op de import van 
goederen op te lossen. Maar de 
gekozen methode, zogenaamde 
Tariff Rate Quotas (TRQ’s), heeft 
weinig zoden aan de dijk gezet. 
Bij deze methode gelden lagere 
tarieven tot op een bepaalde 
hoeveelheid verhandelde goederen, 
waarna de tarieven fors oplopen. 
Het instrument behoudt eigenlijk 
de oude quota maar geeft ze het 
uitzicht van een tarief. xiii   TRQ’s 
gelden bijgevolg ook nu nog als één 
van de meest handelsverstorende 

Tariefpieken in de EU op geselecteerde Tropische Producten voor jaargang 2008. Bron: 
FAO & ICTSD, Trade barriers faced by developing countries, 2008, p. 9.

maatregelen. Net als tariefpieken 
blijven TRQ’s oververtegenwoordigd 
in productcategorieën die 
erg belangrijk zijn voor de 
economische ontwikkeling van 
ontwikkelende landen: fruit en 
groenten, vleesproducten, granen, 
melkproducten, oliehoudende 
producten en suiker (en 
afgeleiden). xiv 

Bovendien ontwerpen ontwikkelde 
staten hun tarieven vaak zo 
dat ze toenemen naarmate de 
graad van verwerking van een 
product toeneemt: hoe hoger 
de verwerkingsgraad, hoe hoger 
de invoerkost. Dit proces heet 
tariefescalatie. Deze perverse 
structuur van tarieven ontmoedigt 
de uitbouw van een eigen 
verwerkingscapaciteit en voorkomt 
daarmee dat ontwikkelende landen 
opklimmen op de ladder van 
ontwikkeling. Wie anders dan de 
Europese koffiebranders hebben 
bijvoorbeeld belang bij een tarief van 
7.5% voor geroosterde koffie 5,  
terwijl er een 0%-tarief kleeft op 
niet-geroosterde? 6

Tariefescalatie is er dus op gericht 
de verwerkingsindustrie in rijke 
economieën te beschermen en 
houdt ontwikkelende landen 
gevangen in de rolverdeling waarbij 
zij louter als uitvoerders van ruwe 
grondstoffen optreden (waarop dus 
minder meerwaarde gecreëerd kan 
worden). 

5 Verordening (EG) nr. 2204/1999 van de Commissie.
6 Voor de tarieven op invoer naar de EU van een bepaald product, zie: 
http://www.exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=form%2fform_MyExport.
html&docType=main&languageId=en
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2.5 Exportsubsidies: 
halfdood maar toch nog 
levend

Sinds januari 2014 kunnen ex-
portsubsidies in de EU niet langer 
gebruikt worden om een product of 
sector systematisch en structureel 
te ondersteunen. De laatste export-
subsidies werden in de loop van 
2013 stopgezet. Het instrument is 
echter niet volledig afgeschaft. Als 
onderdeel van de laatste hervorming 
van het Gemeenschappelijk Land-
bouwbeleid (GLB) werd beslist om het 
instrument een sluimerend bestaan 
toe te kennen: hoewel het instrument 
voorlopig niet meer gebruikt wordt, 
kan het in tijden van crisis toch op-
nieuw geactiveerd worden. xv   Zo kan 
de EU een bepaald (subsidie)tarief  
tijdelijk reduceren tot 0% in plaats 
van het volledig af te schaffen, 
wanneer het haar goed uitkomt 
(bv. tijdens tekorten in de eigen 
suikerproductie). De procedure om 
het tarief later weer te verhogen, is 
eenvoudiger dan na afschaffing. 

2.6 Toenemend gebruik 
van niet-tarifaire barrières 
(NTB’s)

Als gevolg van de Uruguay-ronde 
hebben rijke economieën in toene-
mende mate een toevlucht genomen 
tot niet-traditionele beleidsin-
strumenten om hun markten af te 
schermen. Ontwikkelende landen die 
toegang zoeken tot de markten van 
rijke economieën worden bijgevolg 
steeds vaker geconfronteerd met 
zogenaamde niet-tarifaire barrières. 
Die kunnen heel verschillende vormen 
aannemen. In de meest algemene 
zin zijn niet-tarifaire barrières “alle 
beleidsmaatregelen, verschillend van 
klassieke invoer- en exporttarieven, 
die een economisch effect heb-
ben op de internationale handel in 
goederen door ofwel de verhandelde 
hoeveelheden te beïnvloeden, door 
invloed uit te oefenen op de prijs van 
de verhandelde goederen, of door 
allebei”. xvi  

Deze brede groep van maatregelen 
wordt verder opgesplitst in tech-
nische maatregelen (sanitaire en 
fytosanitaire maatregelen en techni-
sche handelsbarrières) en niet-tech-

nische maatregelen. De laatste ca-
tegorie wordt dan verder opgedeeld 
in zogenaamde harde maatregelen 
(prijsbeheersing en kwantitatieve 
restricties) en handelsbeschermende 
maatregelen (antidumpingmaatre-
gelen, vrijwaringsmaatregelen en 
compensatie). 

2.6.1 Technische maatregelen
Sanitaire en fytosanitaire maatrege-
len zijn de regels die erop gericht zijn 
de volksgezondheid te beschermen 
(sanitair) en de kwaliteit van planten 
en plantaardige producten te verze-
keren (fytosanitair). Op basis van der-
gelijke regelgeving kan bijvoorbeeld 
de invoer van gevogelte uit regio’s 
die getroffen worden door vogelgriep, 
verhinderd worden. 
 
Technische handelsbarrières zijn om-
schrijvingen en vereisten (productka-
rakteristieken, productiemethoden) 
waaraan een product moet voldoen 
alvorens het toegang krijgt tot een 
markt. Hier gaat het bijvoorbeeld over 
veiligheidsvoorschriften, zoals voor 
speelgoed dat de EU binnen mag. Het 
gaat ook net zo goed om wetgeving 
die de technische specificaties 
in verschillende regio’s op elkaar 
afstemt, zodat producten vlotter veel 

Tariefescalatie op koffie en cacao. Bron: FAO, The state of agricultural and commodity markets, 2004, p.23.
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2.6.2 Niet-technische maatregelen 
De zogenaamde ‘harde’ maatregelen, 
een vorm van niet-technische 
maatregelen, behoren tot het 
meer klassieke instrumentarium 
van handelsbeleid en omvatten 
hoofdzakelijk quota, tariefquota en 
licenties. Deze zijn onderhevig aan 
verplichtingen binnen de WHO en 
werden hierboven al behandeld. 

Daarnaast zijn er ook de 
handelsbeschermende maatregelen 
die een staat kan opleggen 
wanneer er sprake is van oneerlijke 
praktijken (dumping) of wanneer 
de invoer van bepaalde producten 
zeer negatieve effecten oplevert 
voor het invoerende land. Een 
noodlijdende industrie of een 
importerende overheid kan een 
formele klacht neerleggen bij 
de WHO over de benadeelde 
situatie. Als er, na onderzoek, 
aanwijzingen zijn van oneerlijke 
praktijken mag het invoerende 
land een antidumpingheffing 
instellen op de invoer van het 
specifieke product. Zo mag de 
Europese Unie sinds december 2013 
antidumpingheffingen vragen op de 
invoer van Chinese zonnepanelen. 
De WHO oordeelde immers dat 
de Chinese zonnepanelen een 
negatieve invloed hadden (te 
goedkoop?) op de productie van 
zonnepanelen in de EU. 

De implementatie en uitvoering van 
handelsbeschermende maatregelen 
is erg ondoorzichtig. Het grootste 
probleem is dat er geen universele 
maatstaven gelden: elke lidstaat 
hanteert eigen standaarden en 
eigen berekeningsmethodes om te 
achterhalen of importproducten al 
dan niet onder de productiekost op 
de eigen markt verkocht worden. 
Het huidige systeem moedigt 
daarmee impliciet het gebruik aan 
van berekeningsmethodes die het 
aantreffen van dumpingpraktijken 
heel erg waarschijnlijk maken.  
Die methodologische problemen 
hebben ervoor gezorgd dat landen 
steeds vaker gebruik maken van 
antidumpingmaatregelen om de 
eigen industrie weer competitiever 
te maken. Toch gebruiken niet 
alle landen deze maatregelen 
even vaak. Vooral de Verenigde 
Staten en de EU lijken tussen 1995 
en 2002 disproportioneel vaak 
gebruik gemaakt te hebben van 
antidumping. Het lijkt nochtans 
de omgekeerde wereld dat 

het net die landen zijn met de 
grootste capaciteit om schokken 
op te vangen en noodlijdende 
industrieën te compenseren, de 
grootste gebruikers zijn van deze 
mechanismen. xix 

2.7 Niet-tarifaire barrières 
(NTB’s): klassieke handels-
belemmeringen herverpakt

De technische maatregelen, die 
veelal productstandaarden opleggen 
om de kwaliteit, voedselveiligheid 
of milieuvriendelijkheid van 
goederen te garanderen, zijn 
vandaag veruit de belangrijkste 
categorie van niet-tarifaire 
barrières. En dergelijke maatregelen 
zijn, mits de juiste bedoelingen, 
zonder meer behartigenswaardig: 
onzekerheid over bijvoorbeeld de 
voedselveiligheid is voor niemand 
een goede zaak. Bovendien 
kunnen deze maatregelen 
handelsfaciliterend zijn. Coherente 
productvereisten kunnen 
verhinderen dat een wagenfabrikant 
een verschillende fabriekslijn moet 
openen voor een andere markt. 
Door de consument te verzekeren 
dat aan bepaalde veiligheids- en 
kwaliteitsvereisten is voldaan, 
kunnen productstandaarden ook de 
vraag doen toenemen (en dus voor 
extra invoer zorgen). 

Maar productstandaarden kunnen 
ook ernstig handelsverstorend 
zijn. Bepaalde maatregelen 
zijn ronduit discriminerend (zie 
kader hiernaast). Voldoen aan de 
productstandaarden is sowieso vaak 
een onoverkomelijke extra drempel 
voor buitenlandse producenten. De 
mogelijke voordelen van technische 
barrières zijn namelijk doorgaans 
ongelijk verdeeld: producenten die al 
voldoen aan de extra regelgeving (de 
zogenaamde first movers – meestal 
de binnenlandse producenten) 
genieten een competitief voordeel 
ten opzichte van producenten die 
nog niet voldoen aan de standaard. 
Die laatste zullen de nodige 
omschakelingskosten moeten maken 
en zijn daardoor op achtervolgen 
aangewezen. 

Buitenlandse producenten 
kunnen op die manier dus ernstig 
benadeeld worden ten opzichte van 
de binnenlandse, wat technische 
barrières een erg aantrekkelijk en 

markten in één keer kunnen berei-
ken. Een kandidaat-invoerder moet 
aantonen dat zijn product voldoet 
aan bepaalde sanitaire, fytosani-
taire, en technische standaarden. 
Dit kan hij bijvoorbeeld doen aan de 
hand van getuigschriften of certifi-
caten zoals HACCP (Hazard Analysis 
and Critical Control Points, een 
risico-inventarisatie voor voedings-
middelen).

Het avocadodispuut 

Een minder onschuldig 
voorbeeld van het gebruik van 
fytosanitaire maatregelen is 
het langlopende dispuut tussen 
de VS en Mexico over de import 
van verse avocado’s uit Mexico. 
Gedurende een lange periode 
werden Mexicaanse avocado’s 
van de Amerikaanse markt 
geweerd op basis van de (al dan 
niet vermeende) aanwezigheid 
van fruitvliegjes en wormen, 
die schade zouden kunnen 
veroorzaken aan de Amerikaanse 
industrie. 

In 2001 werden de restricties 
uiteindelijk ontbonden, en dit 
had een enorme toestroom van 
Mexicaanse avocado’s in de VS 
tot gevolg: van slechts 4.000 ton 
in 1997, naar 39.000 ton in 2004. 
Ondanks de forse toename van 
de invoer, kon de aanwezigheid 
van de plagen op de ingevoerde 
Mexicaanse avocado’s echter 
nooit worden vastgesteld. De 
consensus vandaag is dan ook 
dat de opgelegde fytosanitaire 
maatregelen protectionistische 
drijfveren moesten verhullen. 

Het feit dat de Mexicaanse 
avocado’s goedkoper konden 
worden geproduceerd dan 
de Amerikaanse varianten 
(zonder de aanleg van dure 
irrigatiekanalen), en het feit dat 
de productie van de Amerikaanse 
avocado’s sterk regionaal 
geconcentreerd is (meer dan 
90 procent van alle bomen 
staat in California), sterken 
het vermoeden dat technische 
maatregelen in dit geval werden 
misbruikt om de binnenlandse 
industrie af te schermen van 
buitenlandse invoer. xvii  
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relatief onschuldig ogend instrument 
maakt om markten af te schermen. 

Hoewel niemand ontkent dat 
technische maatregelen wel 
degelijk een nobel doel kunnen 
dienen, wekt de sterke toename 
in hun gebruik toch een ernstig 
vermoeden van protectionistische 
motieven. xx  En dat vermoeden wordt 
verder bevestigd door het verband 
tussen het gevoerde restrictieve 
tariefbeleid, en de opmars van 
niet-tarifaire barrières. Het lijkt er 
dus nogal sterk op dat niet-tarifaire 
barrières ondanks bestaande 
tariefliberaliseringen worden gebruikt 
ter aanvulling of compensatie van 
klassiek handelsbeleid. 

Men spreekt in dit geval van 
‘regelgevingsprotectionisme’: 
het benadelen van buitenlandse 
producenten aan de hand van 
extra regels en standaarden die er 
niet uitsluitend op gericht zijn een 
legitiem doel te dienen. xxi

Dit regelgevend protectionisme treft 
doorgaans vooral ontwikkelende 
landen disproportioneel hard. Zij 
beschikken vaak niet over voldoende 
technologische kennis of ontberen 
de financiële middelen om te kunnen 
voldoen aan de extra standaarden. 
Op die manier dreigen importeurs uit 
ontwikkelende landen in toenemende 
mate uitgesloten te worden van 
Noordelijke exportmarkten. Niet-
tarifaire barrières kunnen er op 
die manier ook voor zorgen dat de 
speciale voordelen voor de Minst 
Ontwikkelde Landen (MOL) binnen de 
schema’s van preferentiële toegang 
grotendeels teniet worden gedaan. 
En alsof het allemaal nog niet 
ontmoedigend genoeg is, zijn 
het dan ook nog eens veelal net 
die productgroepen die voor 
ontwikkelende landen erg van 
belang zijn, die in het bijzonder 
het slachtoffer zijn van technische 
barrières. Zo moet maar liefst 60% 
van alle landbouwgoederen die 
globaal verhandeld worden, vandaag 
voldoen aan één of meerdere 
(fyto)sanitaire standaarden. xxii  

2.8  Conclusies

“A fundamental aspect of the Doha 
Round of negotiations is that it 
addresses some of the imbalances 
in trade rules that have hindered 

developing country exports. This 
is to ensure that the rules under 
consideration provide developing 
countries with real market 
opportunities and accordingly 
opportunities to enhance their 
development and growth prospects.” 
[Ministeriële Verklaring van Doha, 
november 2001]

De huidige handelsarchitectuur 
houdt ontwikkelende landen 
gevangen in een set van regels 
die nog steeds eenzijdig de rijke 
economieën dienen. Langs de ene 
kant worden boeren in ontwikkelende 
landen nog steeds geconfronteerd 
met de situatie waarin ze op 
internationale en lokale markten 
de concurrentie moeten aangaan 
met gesubsidieerde producten uit 
geïndustrialiseerde landen. Langs de 
andere kant ondervinden ze erg hoge 
drempels wanneer zij hun producten 
kwijt willen op markten in het 
Noorden. Als gevolg van die ongelijke 
competitie heeft de landbouwsector 
in vele ontwikkelende landen zware 
klappen te verwerken gekregen 
de voorbije decennia. De huidige 
spelregels smoren het economische 
potentieel voortijdig in de kiem. Door 
het ontbreken van een verwerkende 
industrie zijn er echter weinig andere 
mogelijkheden dan aan landbouw 
te blijven doen. Het economisch 
perspectief oogt voor ontwikkelende 
landen dus bijzonder schraal.

De onvrede van die ontwikkelende 
landen met het huidige regelgevende 
kader mondde in 2001 uit in 
het opstarten van een nieuwe 
onderhandelingsronde: de Doha 
Ontwikkelingsronde. De ronde kreeg 
die bijnaam omdat bij de opstart 
van de nieuwe onderhandelingen 
werd geopperd dat er ditmaal meer 
rekening zou worden gehouden met 
de belangen van ontwikkelende 
landen. De meest controversiële 
kwesties (subsidies en tariefpieken) 
werden echter even snel weer 
van de agenda geweerd. Ook 
bij de heropstart van de Doha 
Ontwikkelingsronde tijdens de 
Ministeriële Conferentie in Bali 
in december 2013 stonden deze 
thema’s niet expliciet op de agenda. 

Tot slot stellen we telkens weer vast 
dat behartenswaardige objectieven 
– handel eerlijker maken en vlotter 
doen verlopen – in de loop van de 
verschillende onderhandelingsrondes 
ondergesneeuwd raken 
onder particuliere belangen. 

Klaarblijkelijk is het huidige 
kader van handelsspelregels de 
ultieme illustratie van de ongelijke 
machtsrelaties die het wereldtoneel 
kenmerken: tot op vandaag zijn 
het machtige bedrijven en sterke 
staten die de regels in hun voordeel 
plooien. Er blijft dus nog heel wat 
werk te verrichten wil het Noorden 
ontwikkelende landen echt een kans 
op ontwikkeling bieden.
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3. Kosten en baten 
van Protectionisme: 
een economiscHe en 
PolitieKe analyse

De discrepantie tussen de 
streefdoelen van de internationale 
gemeenschap bij aanvang van 
dergelijke onderhandelingen, en 
de uiteindelijke uitkomst van de 
onderhandelingsrondes, stelt ons 
voor een cruciale vraag. Is het 
streefdoel zelf wel juist? Is een 
streven naar minder barrières wel 
degelijk wat we (moeten) willen? 
Of zijn er gewoon mechanismen 
die er steevast voor zorgen dat de 
internationale gemeenschap van het 
met rede beoogde pad afdwaalt? 

Om op deze vraag een antwoord 
te kunnen formuleren, analyseren 
we in dit dossier de logica achter 
protectionistische belemmeringen. 
Daarnaast onderzoeken we wat 
er ons na al die jaren van steeds 
groeiend inzicht in (én groeiende 
academische consensus over) 
die baten nog steeds van 
weerhoudt de handel van dergelijke 
belemmeringen te bevrijden. 

In de analyse die volgt, bespreken 
we een situatie waarin de markt 
niet intrinsiek faalt: een context 
waarin de markt de middelen stuurt 
naar de goederen waarnaar de 
vraag het grootst is, en naar de 
producenten die deze middelen het 
meest efficiënt inzetten. Een goed 
werkende markt houdt immers een 

sanctie in, zowel voor producenten 
die kwistig met productiefactoren 
omspringen, als voor producenten 
die iets op de markt brengen waar 
geen vraag naar is. En dat is – als we 
erkennen dat de productiefactoren 
te schaars zijn om ermee te morsen 
– een gezonde sanctie. 

Zo hoeft de markt voor suiker 
bijvoorbeeld geen falende 
markt te zijn. Eens we de strijd 
met machtsconcentratie 
beslechten (zoals het Europese 
mededingingsrecht en de 
Amerikaanse anti-trustwegeving 
beogen binnen hun respectieve 
markt), en rekening houden met de 
milieukosten van het respectieve 
suikeraanbod, is de internationale 
markt zonder belemmeringen 
het beste instrument om vraag 
en aanbod van suiker op elkaar 
af te stemmen. Dat heeft niets 
met ideologie te maken, maar 
alles met het gezond verstand: 
ontdaan van falingen, is de markt 
de beste garantie dat handel een 
zo groot mogelijke maatschappelijk 
meerwaarde genereert. 

Hierna gaan we in op het 
arsenaal aan belemmeringen 
van de internationale handel, 
dat diametraal staat tegenover 
wat academici (en de intuïtie) 

voorschrijven. Want ondanks 
die brede consensus over het 
wegwerken van belemmeringen zien 
we in de realiteit weinig verandering. 
Meer nog: als we anno 2014, vele 
Wereldhandelsorganisatierondes 
verder, ergens vooruitgang in 
geboekt hebben, dan is het in de 
creativiteit voor het verpakken 
van handelsbelemmerende 
instrumenten.

De opbouw is als volgt: eerst lichten 
we de twee klassieke argumentaties 
voor protectionisme economisch 
door, met name het vrijwaren 
van de eigen voedselvoorziening 
en de bescherming van lokale 
tewerkstelling. Vervolgens bespreken 
we de implicaties van verschillende 
vormen van handelsbelemmering. 
Hierbij wordt bijzondere aandacht 
besteed aan de respectieve 
bevoordeelden en de gedupeerden, 
omdat dit doorgaans een goede 
indicator is voor de onderliggende 
drijfveren. Ten slotte zoomen we in 
op de politieke mechanismen die de 
internationale handel dicteren.

We doen dit alles bewust vanuit een 
intern (‘westers’) perspectief, omdat 
de logica van hieruit in vraag gesteld 
moet (en, desgevallend, bijgesteld 
kan) worden. Laat er echter geen 
twijfel over bestaan dat we in 
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hoofdzaak het lot van de honderden 
miljoenen mensen voor ogen hebben 
die zich aan de foute kant van het 
hellende speelveld bevinden. Voor 
hen is protectionisme vanuit het 
koopkrachtige Noorden namelijk geen 
kwestie van levensstandaard, maar 
van overleven. Het behoeft weinig 
betoog dat barrières voor producten 
waarvoor de ontwikkelende wereld 
een comparatief voordeel heeft, 
het hele investeringspotentieel in 
die wereld grondig schaadt. Een 
mogelijke investeerder evalueert 
de interne intrestvoet (internal rate 
of return of IRR) van de investering, 
voor hij tot investeren overgaat. 
Een potentiële kapitaalverschaffer 
zal uiteraard pas geneigd zijn om te 
investeren, wanneer die IRR gunstig 
is. Het spreekt echter voor zich 
dat die IRR minder positief wordt 
als het goed aan de grens duurder 
wordt gemaakt door een heffing. 
Een dergelijke barrière kan dus het 
verschil betekenen tussen toegang 
tot investeringskapitaal, of geen 
toegang. Een investeringsoptie die 
te kampen heeft met een stevige 
(grens)hindernis, moet onredelijk 
veel potentieel in zich dragen wil 
ze in de gratie van investeerders of 
kapitaalverstrekkers vallen, en dus 
een ontwikkelingskans hebben. 

3.1 
Intuïtie achter vrijhandel

"No nation was ever ruined by 
trade, even seemingly the most 
disadvantageous" 
(Benjamin Franklin, 1774) xxiii 

De intuïtie achter de voordelen van 
vrijhandel is zo triviaal dat het verwon-
dering opwekt dat we na al die tijd nog 
steeds zo weinig vooruitgang boekten.

Wanneer iemand zijn huis laat 
poetsen, dan is dat doorgaans niet 
omdat die daar zelf niet toe in staat 
is of niet de kennis voor heeft. We 
zouden raar opkijken mocht iemand 
ons willen beschermen tegen mensen 
die aan een lager inkomen dan het 
onze poetsdiensten aanbieden. We 
zien poetshulp doorgaans dan ook 
niet als oneerlijke concurrentie, 
maar veeleer als een opportuniteit 
om zelf onze tijd, kennis en kunde 
te spenderen aan activiteiten die 
ons meer voldoening geven en 
een hoger inkomen opleveren. We 

begrijpen namelijk goed dat het 
zinnig is om onze tijd (en middelen 
en productiefactoren) te spenderen 
aan iets waarin wij een comparatief 
voordeel hebben: iets waarin wij beter 
en productiever zijn.

Voor een land of regio geldt eigenlijk 
gewoon hetzelfde. Stel dat het in 
Portugal een pak goedkoper zou zijn 
om een jeansbroek te vervaardigen 
dan in België, koop je dan hier die 
goedkopere broek, of hou je die 
het land buiten om zelf duurdere 
jeansbroeken te maken? Kopen is 
uiteraard het zinnigst, en wel met het 
inkomen dat we genereren uit iets 
waarin wij goed zijn.

Automatisch rijst dan de vraag: maar 
stel nu dat Portugal alles goedkoper 
kan produceren dan wij dat kunnen, 
dan zou alle tewerkstelling hier toch 
teloor gaan? Zelfs dan is afscherming 
van de markt onzinnig. Bekijken we 
het weer even op microniveau. Het 
lijdt weinig twijfel dat een longarts 
niet alleen een betere longarts is, 
maar zelf ook beter geplaatst is dan 
een receptioniste om aan de telefoon 
ongeruste patiënten te screenen op 
de urgentie van een consultatie. Toch 
voelen we aan dat het absurd zou zijn 
als die longarts tijd voor consultaties 
zou inruilen om zelf de (telefonische) 
receptie te doen. We begrijpen intuïtief 
heel erg goed dat specialisatie tot een 
groter algemeen nut leidt. 

Net zo goed is het comparatieve 
voordeel van belang voor een land of 
regio. Zolang werknemers mobiel zijn 
tussen sectoren, is er in de regel 7  een 
optimale verdeling van tijd, energie 
en middelen zodat beide handelende 
landen beter af zijn met een graad van 
specialisatie dan wanneer ze beiden 
aan de eigen vraag voldoen. Zouden we 
bijvoorbeeld de twee betrokken regio’s 
bekijken als één grotere regio, dan zou 
de optie van het afschermen van de 
eigen markt niet eens op tafel liggen. 
Er is geen enkel voorbeeld uit 
de praktijk dat vrijhandel tot 
tewerkstellingsdrama's geleid heeft 
in rijkere economieën 8 , noch dat 
vrijhandel op welke wijze ook zorgde 
voor een abrupte nivellering van 
het gemiddelde inkomen naar het 
laagste van de twee gemiddelden. 
Kijken we naar de grootste 
vrijhandelszone ter wereld, de 
Verenigde Staten van Amerika, of 
naar de inkomenseffecten van de 
toetreding van bijvoorbeeld Portugal 
en Spanje tot de EU in de jaren 80: 

telkens zien we een inkomensstijging 
in de achterophinkende landen, 
zonder welke daling ook in de 
rijkere landen. En hoewel het een 
veel geuite angst is, zou dit laatste 
overigens hoogst merkwaardig zijn. 
Niet de vrijheid van handel bepaalt 
immers de productiviteit (en dus het 
inkomensniveau) van een regio en van 
haar respectieve sectoren, maar wel 
de vakkunde en het opleidingsniveau 
van werknemers, de beschikbare 
hoeveelheid kapitaal en de stand 
van de technologie. Er is met andere 
woorden geen enkele reden (noch 
theoretisch, noch empirisch) om aan 
te nemen dat vrij handelen, zelfs met 
lageloonlanden, tot een val in onze 
levensstandaard zou leiden. 

Intuïtief is er dus a priori geen reden 
om in te grijpen in de internationale 
specialisatie, en in het vrij verhandelen 
van de producten van die specialisatie.

3.2 protectionisme, een 
grafische voorstelling 

Voor we de kosten en baten van 
protectionistische instrumenten 
evalueren, geven we hier kort de 
achterliggende intuïtie weer. We 
doen dit aan de hand van een 
gestileerde grafische voorstelling 
van vraag en aanbod, en van het 
(immateriële) consumenten- en 
producentensurplus. Zoals eerder 
beschreven, zijn we er ons uiteraard 
van bewust dat productsubsidies 
en invoertarieven zelf intussen fors 
aan banden gelegd werden, maar we 
illustreren het protectionisme toch 
aan de hand van deze maatregelen, 
omdat ze eenzelfde effect hebben 
als de meer creatieve varianten 
die momenteel wel nog de markt 
ontsieren.

De geest van deze grafische voor- 
stelling is eenvoudig: een evenwichts-
prijs voor een goed bezorgt zowel 
aan iedereen die bereid was meer 
te betalen dan die prijs, als aan 
iedereen die bereid was voor 
minder dan die prijs te verkopen, 
‘voldoening’. Deze voldoening wordt 
respectievelijk weergegeven door 
het consumentensurplus (CS), en het 
producentensurplus (PS), samen is dit 
het ‘handelssurplus’. (Zie grafiek 1)

De verdere analyse vergt geen 
vergezochte veronderstellingen over 
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7 Onder bepaalde omstandigheden (toenemende schaalvoordelen, imperfecte concurrentie), kunnen protectionistische maatregelen wel degelijk tot een 
intern maatschappelijk voordeel leiden. Dit zal echter ofwel ten koste gaan van een andere regio (het zogenaamde “beggar thy neighbour”-fenomeen), 
ofwel zullen de baten van het protectionisme waarschijnlijk niet (enkel) intern genoten worden. Geen van beide gevallen maakt het argument voor 

protectionisme beduidend sterker. Voor een kritische analyse, zie Krugman (JEP 1987). xxiv 
8 Integendeel: zie onder andere Felbermayr et al (EER 2011). xxv

de markt. De grafische weergave 
heeft met andere woorden enkel een 
didactisch doel. De vraag naar een 
goed neemt toe naarmate de prijs 
daalt. Er zijn dan steeds meer mensen 
die zich het goed kunnen veroorloven. 
En bij een lagere prijs kunnen mensen 
zich meer van het goed veroorloven. 
Het aanbod van het goed neemt 
toe naarmate de prijs stijgt: er zijn 
steeds meer (minder productieve) 
producenten die tot de markt 
kunnen toetreden (op een rendabele 
manier). Elke prijs die verschilt van de 
evenwichtsprijs schudt de kaarten in 
het voordeel van ofwel de koper ofwel 
de verkoper. Uiteindelijk leidt dat ook 
tot een ander handelssurplus. 

Als we vertrekken van een gesloten 
economie (Pi,Qi), en de markt 
opengooien, (zie grafiek 2) dan zien we 
een afname van lokale productie tot 
Qi2 (enkel de meest efficiënte lokale 
producenten kunnen de internationale 
concurrentie de baas), een toename 
van de totale vraag (Qt > Qi), en een 
daling van de consumentenprijs (Pi 
> Pw). In welvaartstermen leest dit 
als volgt: een daling van het surplus 
voor interne producenten (intern is 
in deze ‘binnen de EU’), een grotere 
stijging van het consumentensurplus, 
en markttoegang voor externe 
producenten.

We draaien dit nu even om, en 
vertrekken vanuit een open econo-
mie. We voeren een hoeveelheid Qe 
– Qi in. Stel dat we de markt afsluiten, 
en dus alle import verbieden. Dan zien 
we dat de buitenlandse producenten 
hun afzetmarkt verliezen, dat de 
consumenten aan surplus inboeten, 
en dat de binnenlandse producenten 
surplus winnen. Als we in rekening 
brengen dat consumenten veelal 
een diffuse, onzichtbare ‘groep’ 
zijn, terwijl er slechts een handvol 
producenten van bijvoorbeeld textiel 
of suiker zijn (die bovendien ook 
regionaal geconcentreerd zijn), dan 
behoeft het weinig betoog dat het 
openstellen van de markt een veel 
moeilijker politiek verhaal is dan het 
afschermen ervan.

Grafiek 1. Gesloten EU-markt = enkel bietsuiker

Grafiek 2. Onbelemmerde handel in suiker
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 - Inoer : /Qt-Qi2/
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Grafiek 3. productsubsidie

Voorzien we de lokale producenten 
van een subsidie per geproduceerde 
eenheid, dan ziet de herverdeling 
eruit als in grafiek 3. Met de 
subsidie kan de producent die net 
niet productief genoeg was om te 
concurreren met de efficiëntere 
buitenlandse producenten, toch weer 
meedingen (/Qi3-Qi2/). Een subsidie 
opent dus de markt voor de interne 
producenten die net uit de boot 
vallen bij internationale concurrentie. 
En dit uiteraard geheel ten koste van 
de buitenlandse producenten, die 
minder kunnen invoeren (Qe wordt 
Qe2). De consument ondervindt 
hiervan geen schade: zowel de 
geconsumeerde hoeveelheid als de 
prijs blijft dezelfde. De kost van de 
baat voor de lokale producenten ligt 
bij de belastingbetaler die de subsidie 
financiert – de subsidiëring van een 
sector houdt dus een herverdeling in 
van de belastingbetaler naar lokale 
producenten –, en dit gaat uiteraard 
ten koste van de externe producent.
Een tariefheffing illustreren we in 
grafiek 4. Als aan de grens de prijs 
wordt verhoogd voor het extern 
geproduceerd goed, wordt de 
consument rechtstreeks geraakt: de 
interne marktprijs stijgt, de totale 
vraag naar het goed daalt. Door de 
prijsstijging op de interne markt 
krijgen de interne producenten die 
net niet konden concurreren, wel 
weer marktaandeel. Er verschuift 
dus afzetmarkt van de externe 

producenten naar de voorheen net-
niet voldoende efficiënte interne 
producenten. In termen van surplus 
betekent dit dat consumenten 
en externe producenten duchtig 

verliezen, ten voordele van de 
interne producenten (inclusief de 
intreders) en van de overheid die 
voor het resterende deel import een 
tariefinkomst genereert. 

Grafiek 4. Tariefheffing

Invoerquota en -tarieven heffen een impliciete belasting op de consument, om 
tewerkstelling in een bepaalde sector te vrijwaren. Dat betekent dat ze grote globale 
kosten inhouden, die weliswaar in kleine beetjes per persoon verhaald worden, om de 
belangen van een kleine groep te dienen die grote baten genereert.
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3.3 publieke keuzes

Vanuit een publiek economisch 
perspectief, moet men zich bij 
de keuze om in te grijpen in de 
werking van de markt altijd twee 
vragen stellen. Eén: draagt de 
interventie bij tot grotere efficiëntie 
(laat overheidsingrijpen toe om 
de schaarse productiefactoren 
optimaler aan te wenden). 9   
Twee: draagt de interventie bij 
tot een meer billijke inkomens-
verdeling? 10

Als we protectionistische 
maatregelen door die bril 
bekijken, dan ziet het plaatje 
er erg onwezenlijk uit. Vanuit 
efficiëntieoogpunt is het relatief 
duidelijk: voor producten waarvoor 
internationale handel belemmerd 
wordt, betalen we meer dan we 
zouden kunnen. Bovendien verstoren 
we de efficiënte allocatie van 
productiefactoren door minder 
efficiënte sectoren of industrieën 
(voor een deel) van concurrentie 
te vrijwaren, terwijl we die 
productiefactoren eigenlijk zouden 
moeten begeleiden naar de sectoren 
of industrieën waar ze in verhouding 
(en concurrentie) beter renderen. 11 

Dit is waar het eerste klassieke 
argument voor (gedeeltelijke) 
afscherming van de interne 
markt voor voedselproductie ten 
tonele verschijnt: het recht van 
bevolkingsgroepen om enerzijds hun 
voedsel- en landbouwbeleid zelf te 
bepalen (voedselsoevereiniteit, zoals 
gedefinieerd op de FAO-voedseltop 
van 1996 in Rome), en anderzijds een 
voldoende aanbod te garanderen 
van ‘strategische gewassen’. Dit zijn 
namelijk argumenten die een andere 
allocatie van productiefactoren 
rechtvaardigen, ook als dat een 
allocatie is die binnen de huidige 
marktwerking niet de meest 
efficiënte is. 

Bekijken we deze argumenten nader, 
dan blijkt enige omzichtigheid 
toch geboden. Voldoende aanbod 
van ‘strategische gewassen’ is te 

begrijpen als het inbouwen van 
zekerheid ‘in het onwaarschijnlijke 
geval van een wereldwijde 
(economische) oorlog’. Dit is een 
argument dat vooral door een 
Zuiderse bril steek zou kunnen 
houden, maar helaas ook en vooral 
vanuit het Noorden ingeroepen 
wordt om een aantal ‘strategische 
producten’ van internationale 
concurrentie af te schermen. Ook 
vandaag nog blijven westerse 
beleidsmakers, vooral in Frankrijk, 
Polen, de VS, op basis hiervan 
pleiten voor het ‘beschermen’ van 
de landbouwmarkt. En hierin worden 
ze niet echt gehinderd door de 
respectieve landbouwlobbygroepen. 
Het feit dat de lijst van ‘strategische 
producten’, die dus zowel 
in ontwikkelende landen als 
geïndustrialiseerde landen geteeld 
kunnen worden, schier eindeloos 
is, wekt geen vertrouwen: staal, 
katoen, suiker, rijst, graan, mais, 
sojabonen, honing, wol, zuivel, 
pindanoten, kikkererwten, linzen, 
tot zelfs mohair, blijken van danig 
grote strategische waarde voor 
de grootmachten. Het feit dat die 
OESO-landen door de band allerminst 
afhankelijk zijn van de landen ten 
aanzien van wie ze zich een voordeel 
creëren, rechtvaardigt meer dan 
scepsis bij dit argument.

Bovendien is deze afscherming 
uiteraard dramatisch voor 
landbouwproducenten in het 
ontwikkelende Zuiden, wiens 
ontwikkelingskansen net sterk 
afhangen van de grote afzetmarkt 
voor landbouwgoederen in het rijke 
Westen. Schattingen 12  geven aan 
dat OESO-landen zo’n drie keer meer 
landbouwsubsidies (in verschillende 
gedaanten) uitkeren dan dat ze 
ontwikkelingshulp bieden, en dat 
Afrika jaarlijks zo’n 500 miljard 
dollar misloopt (een vijfvoud van 
de steun die het ontvangt) door de 
landbouwafscherming vanuit die 
OESO-landen.

Vanuit het Zuiders perspectief is 
het argument voor ‘strategische 
gewassen’ een stuk pertinenter. Dat 

de extreme zuiderse afhankelijkheid 
van voedselimport vanuit het 
Noorden problematisch is, wisten 
we lang voordat de internationale 
voedselprijzen in 2008 vreselijk 
hoge pieken bereikten. En dat 
de spelregels en evenwichten 
op de internationale markt (mee) 
verantwoordelijk zijn voor die 
extreme afhankelijkheid, lijdt geen 
twijfel. Maar of het afschermen 
van de zuiderse interne markt voor 
extern voedsel het juiste antwoord 
is op deze dramatische situatie, 
is betwijfelbaar, al was het maar 
omdat protectionisme onherroepelijk 
een aantal substantiële kosten in 
zich draagt, zoals we aantoonden 
bij instrumenten als subsidies en 
tarieven.

Uiteraard moet er op korte termijn 
gestreefd worden naar een eerlijker 
speelveld, en het spreekt voor zich 
dat daarvoor het economisch palet 
in het Zuiden drastisch verruimd 
moet worden, al dan niet door middel 
van subsidiëring en ondersteuning. 
Maar los van het feit dat het 
momenteel zowel in het merendeel 
van de achterop hinkende landen 
zelf, als bij de grote ondersteunende 
donoren, aan middelen ontbreekt 
om dergelijke doelgerichte steun 
te organiseren, zou dit pleidooi een 
kromme redenering voeden: een 
speelveld dat door subsidies en 
tarieven ongelijk gemaakt wordt, 
gelijktrekken door ook aan de andere 
kant subsidies en tarieven in te 
voeren, is absurd.

Oxfam-Wereldwinkels pleit daarom 
toch in eerste instantie voor het 
afbouwen van belemmeringen. 
Vooraleer het speelveld actief 
in het voordeel van het Zuiden 
te proberen doen hellen (wat 
gegeven de geschiedenis meer 
dan gerechtvaardigd zou zijn), zou 
het al een hele stap voorwaarts 
zijn als het Noorden ophield met 
het speelveld actief in het eigen 
voordeel te laten hellen. Het is 
onze overtuiging dat dit op zich al 
een wereld van verschil zou maken 
voor het ontwikkelende Zuiden. 

9 Economische efficiëntie verschilt van wat daar doorgaans onder verstaan wordt, met name snelheid en accuraatheid. Economische efficiëntie kan best 
omschreven worden als de afwezigheid van verspilling. Halen we het maximum uit de beschikbare productiemiddelen, of verspillen we het minimum aan 
productiemiddelen aan wat we willen produceren en kopen. 
10 Hier kan een uitgebreid ideologisch debat rond gevoerd worden, maar in essentie, gaat dit enkel uit van de aanname dat het maatschappelijk 
wenselijker is om – gegeven alle mogelijke en nodige respect voor incentief-stimulansen – inkomen te herverdelen van hogere naar lagere inkomens dan 
omgekeerd.
11 Merk bovendien op dat deze inefficiëntie in de markt inbouwen een negatieve invloed heeft op de (relatieve) productiviteit van een economie. Iets wat, 
in tegenstelling tot de vrijheid van de handel, wel degelijk een impact heeft op de (relatieve) hoogte van het arbeidsinkomen.
12 Moyo (2009, p. 115).  xxvi
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13 Bemerk immers dat de redenering voor het afschermen van de eigen markt met een behoud van de voedselsoevereiniteit en –zekerheid als intentie, 
diegene is die aan de basis ligt van de voedselcrisis waar vele derdewereldlanden doorgingen toen begin 2008 de internationale voedselprijzen 
de hoogte in schoten. Het Westen heeft zich immers decennialang achter die redenering verschuild om de eigen landbouwproducenten (over) te 
subsidiëren en af te schermen van concurrentie uit Zuiderse landen. Die concurrentievervalsing maakte voedselproductie in veel ontwikkelende landen 
onrendabel, waardoor zij extreem afhankelijk werden van voedselimport uit het Westen. Het lijkt ons weinig doordacht, en enigszins cynisch, om 
diezelfde argumentatie nu boven te halen bij het remediëren van de catastrofe die de voedselcrisis in vele ontwikkelende landen veroorzaakte.
14 Zie ook, onder andere, Moyo (2009, p. 115) voor een beschrijving van de impact en kosten van Zuid-Zuidtarifering.

Bovendien houdt het de redenering 
zuiver. 13 We mogen immers niet uit 
het oog verliezen dat een pleidooi 
voor protectionisme gesneden koek 
is voor belangengroepen. En deze 
zitten heus niet enkel in het Noorden: 
ook tussen ontwikkelende landen 
bestaan handelsbelemmeringen. 
(Zie kader)

Het tweede argument snijdt volgens 
ons meer hout. De soevereiniteit van 
een regio om, bijvoorbeeld, duurzame 
familiale landbouw te promoten, de 
voedselveiligheid en gezondheid 
te borgen, of de biodiversiteit en 
natuurlijke rijkdommen te beheren, 
is zonder meer behartigenswaardig. 
Maar opnieuw is het hoogst 
twijfelachtig dat het afschermen van 
de markt een efficiënt, laat staan 
het meest efficiënte instrument is 
om dat doel te bereiken. Het gaat 
hier immers telkens om zogenaamde 
externaliteiten: factoren die 

de kost van Zuid-Zuidbelemmeringen  

De belasting op uitvoer van maïs uit de Congolese Kivustreek naar 
Rwanda, en de heffing op de invoer van maïsmeel vanuit datzelfde 
Rwanda, illustreren het kwaad en het gevaar van Zuid-Zuid-
belemmeringen. 14  

Er zijn veel argumenten te bedenken voor het tegengaan van de uitvoer 
van de onbewerkte grondstof (maïs), net zoals er veel te bedenken zijn 
die een ‘afscherming’ van de eigen markt voor het verwerkte product 
(het meel) legitimeren. Het is met andere woorden een koud kunstje 
om het huidige beleid met een nobele politiek-economische saus te 
overgieten. 

Maar de slotsom is wel dat de Congolese consument van maïsmeel 
zowel de verwerking van de eigen grondstof in Rwanda, als de uit- 
en invoerbelasting betaalt, in hoofdzaak omdat de infrastructuur 
en de verwerkende capaciteit in Congo tekortschiet. De onder een 
nobele vlag bedekte handelsbelemmeringen leggen ‘rent-seeking’ 
beleidsmakers geen windeieren. En de impact hiervan mag niet 
onderschat worden. 

Het is dus raadzaam om elk pleidooi voor het afschermen of 
beschermen van een markt met gezonde scepsis te benaderen. 
Wanneer een beleidsmaker pleit voor het beschermen van een interne 
sector of activiteit, kan het geen kwaad te onderzoeken hoe het komt 
dat die sector of activiteit bescherming nodig heeft. Tariferen heeft 
immers een veel te grote (politieke) aantrekkingskracht: het belasten 
van exportgrondstoffen is bijvoorbeeld al te vaak een typische bron 
van zelfverrijking, niet in het minst in kleptocratieën. 

behartigenswaardig dan wel 
ongewenst zijn, die niet in de prijs 
van het product verrekend zitten. 
Vandaar dan ook dat het vreemd is 
dat het afschermen van de markt 
naar voor komt als remedie. 

Als een regio grote waarde hecht 
aan familiale landbouw, dan wel 
de kosten van het heersende 
monocultuurmodel ernstig inschat, 
dan staat niets een belasting in de 
weg op producten die aan de hand 
van dit laatste model tot stand 
kwamen. Op voorwaarde, uiteraard, 
dat dit net zo goed voor de interne 
als voor de externe monocultuur 
geldt. Zo niet, dan is een dergelijke 
belasting gewoon protectionistisch. 
Bijgevolg liggen de kaarten voor het 
subsidiëren van behartigenswaardige 
externaliteiten ietwat moeilijker. 
Dat gebeurt namelijk per definitie 
intern, of men zou aan de grens een 
‘invoerkorting’ ter grootte van de 

lokale subsidie moeten toekennen 
aan ingevoerde goederen die ‘uit het 
juiste hout gesneden zijn’. Zou het 
geheel toevallig zijn dat het Noorden 
veeleer de kaart van de subsidiëring 
dan die van de belasting trekt?

Samenvattend, zoals uit elk van 
haar ontwikkelingsprogramma’s 
in het Zuiden blijkt, ondersteunt 
Oxfam-Wereldwinkels expliciet 
een duurzamer landbouwmodel 
dan het huidige dominante 
monocultuurmodel. Oxfam-
Wereldwinkels instrueert bij haar 
partners meer bepaald agro-
ecologische technieken, en staat 
de familiale landbouw in het 
Zuiden bij in de overschakeling 
naar biologische productie. Dit 
streefdoel substantieert echter 
geen pleidooi voor het afschermen 
van de westerse landbouwmarkt. 
Voedselproductie binnen een 
landbouwmodel dat negatieve 
externaliteiten bevat, is immers het 
prototype van een situatie waarbij de 
markt faalt (cf. inleiding), en waarbij 
overheidsingrijpen – op die faling! – 
dus niet louter gerechtvaardigd, maar 
zelfs dwingend is. 
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Publieke omkadering voor familiale landbouw 
essentieel

Dat OWW sceptisch staat ten aanzien van het afschermen van de 
binnenlandse markt, ook die van ontwikkelende landen, betekent 
helemaal niet dat we ons niet scharen achter het pleidooi voor een 
doorgedreven ondersteuning van familiale landbouw, met nadruk in 
ontwikkelende landen. De kern blijft echter dat handelsbelemmeringen 
geen geschikte remedie zijn voor de ziekte. Om familiale landbouw te 
ondersteunen, is een degelijke publieke omkadering essentieel. De 
ziekte is – zoals geïllustreerd in het voorbeeld hierboven over Congo – 
in dit geval een falen van de markt in de vorm van een ondervoorziening 
van (semi)publieke goederen. En voor het bestrijden van marktfalingen 
zijn handelsbelemmeringen niet geschikt. 

In dit geval is een intens overheidsingrijpen noodzakelijk, en 
kunnen internationale donoren zich bijgevolg uiterst dienstig 
maken door hun ondersteuning te kanaliseren naar dit soort 
voorzieningen: het faciliteren van de toegang tot kredieten, het 
verzekeren van eigendomsrechten, de uitbouw en het onderhouden 
van een degelijke infrastructuur, de toegang tot informatie en 
geavanceerde kennis (bijvoorbeeld over agro-ecologische technieken, 
coöperatieversterkende mechanismen, of over de werking van en de 
vereisten voor de internationale markt).

Overheden spelen een cruciale rol in de bestrijding van sociale 
uitbuiting en ecologische roofbouw. Het zijn uitwassen van de 
markt waar we – net zoals bij producten van monocultuur – als 
humane gemeenschap graag een prijs op kleven. Dit nalaten, legt 
immers beslag op het welzijn van honderden miljoenen mensen 
in ontwikkelende landen, en van toekomstige generaties. Het lijdt 
dan ook weinig twijfel dat het onzinnig zou zijn te rekenen op de 
zelfregulering van bedrijven om de kosten van die uitwassen uit het 
systeem te halen. Was de baat van het ontwijken van die uitwassen 
immers niet substantieel, dan zou geen enkel (internationaal) bedrijf 
dat risico nemen. Een bedrijf dat autonoom die kost ernstig verrekent, 
zou voor zichzelf dus een onoverkomelijk concurrentieel nadeel 
creëren. 

15 Wanneer er van overheidswege ingegrepen wordt op de marktwerking zonder dat het de efficiënte allocatie van productiefactoren dient (marktfaling 
corrigeren), dan moet daar een herverdelend objectief achter schuilgaan. De enige veronderstelling die we hier maken is dat als er herverdeeld wordt, het 
enkel maatschappelijk behartigenswaardig is wanneer dit gebeurt vanuit diegenen die er beter voor staan naar diegenen die er minder goed voorstaan. 
Herverdeling in de andere richting en lukrake herverdeling worden hier niet als een legitieme beweegreden voor interventie op de marktwerking gezien.
16 McDonald (1994), Hufbauer (1996), Wall (1999), Krol (2012). xxvii

3.4 Herverdeling

Zoals uit de voorgaande figuren 
duidelijk blijkt, herverdeelt de 
afscherming van bepaalde sectoren 
en industrieën ontegensprekelijk 
kapitaal en inkomen ten bate 
van die betrokken sectoren en 
industrieën. De vraag is dus 
of dit maatschappelijk een 
behartigenswaardige en dus 
legitieme 15  herverdeling is: 
worden diegenen die er minder 
goed voorstaan beter van deze 
herverdeling? 

We maken een onderscheid tussen 
de ‘eigenaars’ en de ‘werknemers’ 
in de beschermde sectoren. Wat de 
eersten betreft is het duidelijk: het 
feit dat hun sector ’bescherming’ 
nodig heeft, wil zeggen dat de 
eigenaars of aandeelhouders zonder 
die bescherming minstens op korte 
termijn slechter af zouden zijn. 
We zien dus een herverdeling van 
consumenten en belastingbetalers 
naar diegenen die kapitaal 
investeren in die sectoren. Los 
van het belang en de waarde van 
investeringen voor een economie 

kan dit soort transfer op individueel 
vlak bezwaarlijk onder de noemer 
‘maatschappelijk mededogen’ 
geplaatst worden.

Aan de werknemerszijde is het 
plaatje complexer. Het afschermen 
van een sector of industrie van 
concurrentie met het buitenland 
wordt veelal voorgesteld als 
een afweging tussen interne en 
externe tewerkstelling: Belgische 
textielarbeiders in de balans 
met Chinese of Bengaalse. 
In dat perspectief impliceert 
protectionisme lokale solidariteit, 
met name een herverdeling van 
de Belgische consument naar 
de Belgische textielarbeider. 
Dit kan zonder twijfel wél als 
maatschappelijk behartigenswaardig 
aanzien worden: met velen (alle 
textielconsumenten) kleine 
beetjes (de meerkost van onze 
kleren) bijdragen om enkelen 
(die onderhevig zijn aan hevige 
concurrentie met lageloonlanden) 
een menswaardig inkomen te 
garanderen.

Zijn handelsbelemmeringen dan 
wel geschikt om herverdeling 
te organiseren? Zijn ze wel het 
meest geschikte instrument? Als 
we kijken naar wat er theoretisch 
verwacht kan worden, en naar de 
schattingen van de kosten en baten 
van de verschillende vormen van 
protectionisme, dan is het antwoord 
eenduidig neen. De kosten van 
protectionisme zijn vaak enorm 
veel hoger dan de baten onder de 
vorm van ‘geredde’ tewerkstelling.  
Schattingen 16  wijzen uit dat de 
jaarlijkse maatschappelijke kost per 
geredde job (onder de vorm van een 
hogere prijs voor het ‘beschermde’ 
product, plus de eventuele 
belastingen om de subsidiëring te 
financieren) varieert van zo’n  
€ 40.000 tot wel € 600.000 
(afhankelijk van de sector). Dat is 
een grote vork, maar er is alleszins 
eensgezindheid over het feit dat 
de kost per geredde job veel, tot 
exuberant veel hoger is dan het 
jaarinkomen van de ‘geredde’ 
werknemer. 

Voor een goed begrip stellen we 
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ons de kwestie even vanuit een 
ander perspectief voor: wat zouden 
we denken van een voorstel van 
een of andere beleidsmaker om 
tewerkstelling te creëren in een 
bepaalde sector, als zijn voorstel een 
maatschappelijke kost inhield die 
hoger is dan het inkomen dat voor de 
gecreëerde jobs zou betaald worden?
Hoe behartigenswaardig de 
tewerkstelling van mensen 
in kwetsbare sectoren ook is, 
handelsbelemmeringen zijn 
overduidelijk niet de meest 
kostenefficiënte manier om 
maatschappelijk mededogen en 
solidariteit te organiseren. 

3.5 Jobcreatie, 
jobdestructie

Maar dit is helaas nog niet alles. Los 
van het feit dat handel belemmeren 
niet de meest efficiënte (in deze: 
‘met de minste verspilling’) manier is 
om solidariteit van ‘de massa’ (alle 
consumenten en belastingbetalers) 
met ‘enkelen’ (diegenen wiens job 
teloor dreigt te gaan) te organiseren, 
is het ook hoogst twijfelachtig 
dat het globaal tewerkstelling zou 
vrijwaren. Er zijn minstens vier 
pertinente redenen om er grondig 
aan te twijfelen.

Ten eerste stelt protectionisme 
bedrijven die comparatief niet 
concurrentieel (en dus efficiënt) 
genoeg zijn, in staat om desondanks 
te overleven. Dat brengt een hogere 
productkost voor de consument met 
zich mee, en bovendien zorgt het 
voor een daling van de productiviteit 
van de economie in haar geheel: 
er worden productiefactoren 
aangewend in een sector die 
comparatief minder competitief is. De 
gemeenschap misloopt dus het extra 
inkomen dat zou gegenereerd kunnen 
worden door die productiefactoren 
in te zetten in een sector die geen 
nood heeft aan bescherming. 
Als productiviteit een economie 
attractief maakt voor investeerders, 
dan weten we dat protectionisme 
niet bijdraagt tot de instroom van 
investeringskapitaal.

Bovendien dijen de consequenties 
van de bescherming van een sector 
uiteraard ook uit: door bijvoorbeeld 
textiel en staal te beschermen 
(en dus intern duurder te maken), 
maak je ook de lokale productie 

van een wagen (die textiel en staal 
bevat) duurder. Door suiker ‘af te 
schermen’, en dus intern duurder te 
maken, maak je ook alle afgeleide 
producten duurder. En dan komt het 
erop aan om ofwel ook die sectoren 
af te schermen, wat natuurlijk de 
kost van het protectionisme voor de 
interne consument verhoogt, ofwel 
te aanvaarden dat tewerkstelling in 
de suikersector ten koste gaat van 
tewerkstelling in de sectoren van de 
afgeleide producten.

Het valt bovendien niet uit te sluiten 
dat een protectionistische maatregel 
voor een bepaalde industrie in de 
ene regio, beantwoord wordt met een 
protectionistische maatregel voor 
een andere industrie in de andere 
regio. Allerminst zelfs. Dat betekent 
dan ook dat het afschermen van 
de tewerkstelling in de ene sector, 
tewerkstelling in de andere schaadt.

Tot slot, en misschien is dit wel 
het meest pertinente argument om 
geen geloof te hechten aan het 
heilzame karakter van protectionisme 
op het vlak van tewerkstelling: 
als het doeltreffend is,  kan een 
protectionistisch beleid ernstig 
wegen op de wisselkoers van 
een regio, en dus op de globale 
competitiviteit ervan. Als de 
EU met succes een groot deel 
import verhindert, dan wil dat 
zeggen dat er minder euro’s op de 
internationale markt terechtkomen. 
Dit zorgt dan onvermijdelijk voor 
een stijging van de prijs van de 
euro en een hogere wisselkoers, 
waardoor alle onbeschermde 
sectoren die (gedeeltelijk) van 
de export leven, gedupeerd zijn 
door het protectionistisch beleid. 
Tewerkstelling in die sectoren zal er 
alleszins niet wel bij varen.

Het pleidooi van protectionisten voor 
een gelijk speelveld (ten aanzien 
van de oneerlijke concurrentie uit 
lageloonlanden), leest door deze 
bril veeleer als een pleidooi voor het 
kantelen van het totale speelveld 
– zowel extern als intern – in hun 
voordeel. Vanuit een theoretisch-
economische analyse van het 
tewerkstellingsargument is de 
conclusie dan ook vernietigend: 

 door een industrie of sector af te 
 schermen wordt het product 
 duurder, en maakt het dus de 
 belendende industrieën ook 
 minder competitief, waardoor er 

 daar vermoedelijk jobs teloorgaan; 
 wanneer het afschermen van een 
 industrie of sector door de ene, een 
 afscherming van een andere 
 industrie of sector door de andere 
 uitlokt, zullen er in die laatste 
 ongetwijfeld jobs teloorgaan; 
 en in de mate dat de afscherming 
 succesvol is, verhoogt ze de 
 wisselkoers en benadeelt ze 
 dus (de tewerkstelling in) de 
 niet-afgeschermde exportgerichte 
 industrieën en sectoren.

Recent empirisch onderzoek 17  
bevestigt deze theoretische analyse: 
“Our benchmark specification 
suggests that a 10 percentage point 
increase in total trade openness 
reduces aggregate unemployment 
by about three quarters of one 
percentage point.”

3.6 Sociaaleconomische 
evaluatie van 
protectionisme

Samengevat kan er weinig 
ingebracht worden ter verdediging 
van een beleid dat erop gericht 
is bepaalde interne industrieën 
en sectoren ‘af te schermen’ van 
externe concurrentie. Integendeel: 
dergelijk beleid verhoogt de kost 
voor de consumenten en burgers en 
schaadt de economische efficiëntie 
van een regio (productiefactoren 
arbeid en kapitaal worden ingezet 
in comparatief minder efficiënte 
sectoren). Het zorgt, in het minst 
schadelijke geval, voor een 
willekeurige, maar doorgaans een 
asociale herverdeling van inkomen 
en jobs; en verhaalt bovendien een 
algemene welvaartskost (deadweight 
loss) op de maatschappij.

Vraag is dus: als het zo zonneklaar is 
dat protectionisme nagenoeg alleen 
maar (ernstige) nadelen heeft, wat 
bezielt ons dan om er geen komaf 
mee te maken?

3.7 politieke rekenkunde

Hoewel het allemaal heel erg 
duidelijk in één richting lijkt te 
wijzen, is het heel verklaarbaar dat 
handelsbelemmerende instrumenten 
niet zomaar afgebouwd raken, en 

17 Felbermayr et al. (EER 2011) xxviii 
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zelfs nog steeds ingevoerd worden. 
De cruciale factor hierbij is het feit 
dat beleidsmakers er een andere 
‘rekenkunde’ op na (moeten) houden 
dan mensen die niet verkozen moeten 
worden. 

Voor beleidsmakers zijn vooral 
toewijsbare, geconcentreerde en 
zichtbare kosten en baten van belang. 
Diffuse en onzichtbare kosten – 
bijvoorbeeld de dagelijkse maar 
kleine hap uit het gezinsbudget van 
duurdere suiker – mobiliseren immers 
lobbyisten noch kiezers, en slagen er 
dus niet in om de passie van politici 
(op) te wekken.

En hiervoor hoeven we beleidsmakers 
niet te schofferen. Hun rekenkunde 
is, tenminste vanuit hun persoonlijk 
perspectief, ook gewoon de 
meest adequate. Zij worden aan 
de ene kant geconfronteerd met 
bietsuikerboeren en al diegenen 
in de regio die afhankelijk zijn van 
die industrie (van de verwerkers tot 
de steden zelf). Voor hen zijn  de 
tarieven, quota, subsidies en andere 
importbelemmerende instrumenten 
een kwestie van ‘overleven’. Aan de 
andere kant zien ze een ongebonden, 
ongeïdentificeerde massa, die van de 
consumenten en de belastingbetalers, 
voor wie de specifiek met deze 
belemmering veroorzaakte kost ten 
eerste allerminst duidelijk is (wie 
heeft er ook baat bij om die kost 
duidelijk te maken?), en ten tweede 
onvoldoende hoog is om er zich voor 
te organiseren. Beleidsmakers staan 
daarmee voor een keuze tussen 
enerzijds sterke economische, maar 
publiek onbekende en (mediatiek) 
weinig ‘tastbare’ argumenten tegen 
een protectionistisch beleid, en 
sterke politieke argumenten voor 
handelsbelemmeringen (of tegen het 
terugschroeven ervan) anderzijds. 

Een voorstel voor protectionisme 
legt dus voor een beleidsmaker het 
heel erg afstandelijke en abstracte 
‘algemeen nut’ in de weegschaal 
met een bondgenootschap van 
rechtstreekse belanghebbenden. 
En, misschien nog pertinenter in de 
huidige context: omgekeerd heeft 
een voorstel voor de afbouw van 
beschermende maatregelen diezelfde 
afweging. Daarbij gaat het om een 
bondgenootschap tussen de erg 
zichtbare potentieel getroffenen (de 
slachtoffers). Het behoeft weinig 
betoog dat een dergelijke afweging 
politiek weinig ruimte laat.

Het potje gesuikerde yoghurt

Het heffen van een tarief op suiker (zie ook grafiek 3) veroorzaakt 
een hogere interne prijs voor suiker, en dus ook voor, bijvoorbeeld, 
het potje gesuikerde yoghurt bij het ontbijt. Grafisch zien we 
dus een toename van de consumentenprijs, een afname van 
de totale gevraagde hoeveelheid suiker, en een daling van het 
consumentensurplus. 

Anderzijds zorgt dat tarief ook voor een stijging van het 
producentensurplus: de hogere interne suikerprijs maakt dat 
producenten die bij de lagere prijs net niet efficiënt genoeg waren, dat 
nu net wel worden, er is dus een toename van het aandeel van interne 
suiker. Grafisch zien we een hogere producentenprijs, meer lokale 
productie, en een hoger producentensurplus. 

Stel dat je beleidsmaker bent, en je overweegt een tarief in te voeren, 
welke afweging ligt jou voor? De invoer van een tarief zal je alleszins de 
dankbaarheid opleveren van de kleine, maar veelal lokaal geclusterde 
en alleszins (beroeps)verenigde groep producenten. Tegenstand 
tegen jouw voorstel zou je verwachten van de gedupeerden, de 
consumenten. Dit is echter een grote ongeïdentificeerde massa, 
die bovendien slechts in heel erg kleine beetjes getroffen wordt: de 
eurocenten duurdere yoghurt zal een consument hoogst waarschijnlijk 
niet tot een woelige betoging bewegen.

Stel dat je anderzijds een tarief zou willen afbouwen, wat een 
beleidsmaatregel zou zijn met maatschappelijke baat: de voordelen 
ervan voor de consumenten zijn substantieel groter dan de kosten 
ervan voor de producenten die uit de markt geprijsd worden. Het 
zou dus in theorie mogelijk zijn om die maatregel perfect sociaal en 
solidair uit te voeren: het verlies van de producenten kan makkelijk 
gecompenseerd worden met de winst die consumenten halen uit de te 
verwachten prijsdaling.

Maar welke beleidsmaker kan zich een dergelijk voorstel electoraal 
veroorloven? Laat ons, om te vermijden dat de bietsuikerproducenten 
de last van het afschaffen van het onrechtvaardige tarief integraal 
incasseren, de belastingen een klein beetje verhogen – als het ware 
ten belope van de verwachte prijsdaling van een potje yoghurt. Het 
belaste bedrag kan dan makkelijk dienen om die boeren schadeloos 
te stellen. Voor de consument zou het in het slechtste geval een 
nuloperatie moeten zijn: de belastingverhoging is lager dan de te 
verwachten globale prijsdaling. 

3.8 Werkgelegenheid: 
adequate instrumenten

Dit maakt meteen ook duidelijk 
waar de knoop zit in de huidige 
context, waarbij aanzienlijk veel 
en aanzienlijk sterke (belangen)
groepen een of andere vorm van 
‘bescherming’ genieten. Willen 
we aan het maatschappelijk 

schadelijke protectionistische 
beleid verhelpen, zonder dat we 
daarbij onze meedogende en 
humane samenleving begraven, 
dan zal elk voorstel tot afbouw 
gepast omkaderd moeten worden, 
zodat de lasten van de afbouw niet 
disproportioneel bij de (werknemers 
van de) betrokken sectoren komen te 
liggen. 18   

18 Theoretisch en rekenkundig is dit perfect mogelijk, aangezien er aan protectionisme een grote 
‘deadweight loss’ zit. De baten van het afschaffen zijn met andere woorden groter dan de kosten. 
Het probleem van de handelsbelemmeringen zit echter precies ook in wat het instrument politiek 
zo aantrekkelijk maakt om ze in te voeren: bij het afschaffen liggen de baten in kleine beetjes bij de 
vele consumenten en belastingbetalers. Dat maakt het niet zo evident  om die baten (deels) af te 
romen om de kosten van de transitie bij de ‘gedupeerden’ te milderen of neutraliseren.
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Door een koele afstandelijk 
economische bril, is de keuze 
snel gemaakt: het dient het 
maatschappelijke nut om 
werknemers te laten doorstromen 
naar die industrieën en sectoren 
waar de regio relatief productief in 
is. Dat baat de productiviteit van 
de economie, en leidt dus tot een 
hogere globale levensstandaard.

Aan de andere kant staan diegenen 
die de belangen van werknemers 
behartigen, zij zien door hun 
empathische en solidaire bril 
voornamelijk de werknemers die hun 
job (dreigen te) verliezen. Het laat 
zich raden dat belangengroepen 
(en niet in het minst de eigenaars of 
aandeelhouders van de industrieën 
of sectoren die het felst onder druk 
staan) hier gretig op inspelen.

En economen hebben een punt: 
het is als maatschappij onzinnig, 
sociaal verkwistend of verspilzuchtig 
om mensen actief te houden in 
industrieën en sectoren die (relatief) 
onproductief (geworden) zijn. Maar 
diegenen die de belangen van 
werknemers verdedigen, hebben 
ook een punt: als onze arbeids- én 
kapitaalmarkt onvoldoende ‘actief’ 19   
is, dan liggen de (‘productieve’) jobs 
niet zomaar voor het rapen. 

Maar even een stap terug: ook hier 
weer is dat niet wat er op tafel zou 
horen te liggen. Een tewerkstellings- 
of werkloosheidsprobleem vraagt 
niet om een restrictief handelsbeleid, 
maar om een uit de kluiten gewassen 
ondersteunend tewerkstellings- 
en arbeidsmarktbeleid. Een vurig 
arbeidsmarktbeleid – waarbij de 
mobiliteit van werknemers van 
slabakkende sectoren naar sterke 
sectoren actief aangemoedigd 
wordt veeleer dan afgeremd – zou 
de spanning tussen het koel-
economische en het empathisch-
solidaire punt danig kunnen 
verkleinen, en dus behapbaar en 
bespeelbaar maken voor doelgerichte 
aanpassingsprogramma’s. Een 
degelijk sociaal opvangnet doet 
de rest. Op die manier zou de 
gemeenschap de baten van handel 
die vrij is van protectionistische 
belemmeringen kunnen genieten, 
zonder dat de kosten van de transitie 
in die richting integraal bij een kleine 
groep komen te liggen. 

3.9 Conclusie

Dat een natie beter af is als ze de 
goederen die ze wenst goedkoper 
koopt, spreekt voor zich. Dat ze er 
best aan doet haar productiefactoren 
in te zetten waar ze het productiefst 
zijn, ook. Veel meer gaat er niet 
schuil achter het pleidooi voor een 
internationale handelsmarkt die 
ontdaan is van protectionisme. 

Dat handelsbelemmeringen hier 
fundamenteel tegenin gaan, lijdt 
weinig twijfel: ze verhogen de 
kosten voor zowel consumenten 
als producenten, ze herverdelen 
inkomen veelal op een asociale 
in plaats van sociale richting, 
en het globale effect ervan op 
de tewerkstelling is in het beste 
geval neutraal. Dat belemmeringen 
toch politiek aantrekkelijk zijn, 
komt louter doordat ze subtiele 
en diffuse kosten verhalen op 
een grote onverenigde groep van 
consumenten en belastingbetalers, 
om geconcentreerde en heel 
visibele baten te genereren voor 
enkelen, voor afgebakende en 
identificeerbare groepen. 

Een verzet tegen handelsbelemme-
ringen heeft bijgevolg ook bijzonder 
weinig te maken met ideologie, maar 
des te meer met de overtuiging dat 
het algemeen nut moet primeren op 
specifieke belangen.

Gelukkig lijdt het weinig twijfel dat 
een grotere transparantie over, en 
dus een beter publiek begrip van 
de kosten die daarmee voor de 
producenten en de consumenten 
gepaard gaan, beleidsmakers 
zou aanzetten/dwingen tot een 
hertekening van de internationale 
spelregels. Immers: “Under all forms 
of government the ultimate power 
lies with the masses” (George, 1886). 

19 Zoals hoger beschreven dragen (zeker lang aangehouden) handelsbelemmeringen er in grote mate toe bij dat een arbeidsmarkt weinig actief is, én dat 
de economie weinig aantrekkelijk is voor investeringen in nieuwe, productievere sectoren.
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bescherming van prille industrieën 

Wat met het alom geroemde argument voor de bescherming van 
prille industrieën, het infant industry protection-argument?

Dit is een argument dat veel weg heeft van een illusie: het lijkt 
aantrekkelijk, maar eens je het nader bekijkt, vertoont het toch 
wel wat gebreken. De idee klinkt met andere woorden goed: geef 
je eigen beginnende industrie de tijd om zich te ontplooien, 
alvorens die te onderwerpen aan de krachten van de internationale 
concurrentie.

Bedenkingen hierbij: 

Ten eerste zit er weinig incentive bij de ontvanger van 
die bescherming om op een bepaald moment zelf van die 
bescherming af te willen. Het is met andere woorden uiterst 
verleidelijk voor de betrokken sector om de afbouw van die 
bescherming niet te bepleiten. De gemeenschap haalt zich dus 
een groot risico van persistentie op de hals.

Wat we echter in de feiten voornamelijk waarnemen, zijn ‘oude’ 
industrieën die om ‘tijdelijke’ bescherming vragen (‘Na even 
gevrijwaard, zullen ze terug volkomen concurrentieel zijn’). Al te 
vaak blijken die industrieën finaal toch een vogel voor de kat, en 
heeft de bescherming niets meer dan een voor de maatschappij 
pijnlijk dure, en voor de eigenaars of aandeelhouders veelal 
uiterst lucratieve verlenging van de doodsstrijd opgeleverd.

Belangrijker is echter de vraag naar het doel van de 
bescherming, en het antwoord daarop. In principe kunnen 
we ervan uitgaan dat een land een bepaalde ‘opstartende’ 
industrie pas zal willen helpen te ontwikkelen, als ze de baten 
van die industrie binnen afzienbare tijd groot genoeg inschat 
om de kosten van de ‘protectie’ te vergoeden. De cruciale vraag 
hierbij is dan: in het geval die inschatting correct is en de 
verwachte interne intrestvoet lucratief is, wat maakt dan dat 
privé-investeerders die berekening niet maken? 

Het lijdt geen twijfel dat er situaties bestaan waarbij dit kan 
voorvallen. Denk bijvoorbeeld aan investeringen in risicogebied 
(zoals het oosten van Congo), waarbij een overheid noodzakelijk 
kan zijn om een ommezwaai te initiëren (de overheid kan zich 
ofwel borg stellen, of kan een deel risicokapitaal vrijmaken). 
Maar voor het overige zijn er toch niet al te veel situaties 
waarbij het redelijk is om ervan uit te gaan dat een overheid het 
best geplaatst is om beloftevolle industrieën te ontdekken en 
tot ontluiking te helpen brengen. 

Het pleidooi voor afscherming moet bijgevolg ook in deze context 
met de nodige reserve behandeld worden. 

›

›
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4. algemene conclusie

In dit dossier schetsten we enerzijds 
hoe belemmeringen ervoor zorgen 
dat de internationale handel vandaag 
onrechtvaardig verloopt, en daar-
door het economische potentieel in 
ontwikkelende landen fnuiken. We 
toonden aan hoe ontwikkelende lan-
den vandaag geconfronteerd worden 
met een internationaal handelsre-
gime dat op maat gemaakt is van de 
rijke economieën. Instrumenten zoals 
exportsubsidies en handelsbar-
rières (zowel tarifair als niet-tarifair) 
beschermen de belangen van deze 
economieën. 

We zagen hoe behartenswaardige 
doelstellingen – handel eerlijker ma-
ken en vlotter doen verlopen – tijdens 
internationale onderhandelingen 
steeds opnieuw ondergesneeuwd 
geraakten onder particuliere belan-
gen, en dat handelsbelemmeringen 
hoogstens een nieuwe verpakking 
kregen. Het huidige kader van han-
delsspelregels is dan ook de ultieme 
illustratie van de ongelijke machtsre-
laties die het wereldtoneel kenmer-
ken: tot op vandaag zijn het machtige 
bedrijven en sterke staten die de 
regels in hun voordeel plooien.

Anderzijds stelden we vast dat 
protectionisme, in plaats van het 
algemeen belang te dienen, vooral 
kosten inhoudt voor producenten en 
consumenten, en bovendien noch 
ontegensprekelijk de interne werkge-
legenheid, noch de sociale herverde-
ling dient. Belemmeringen worden 
vooral in stand gehouden door een 
kleine groep belanghebbenden, die 
de kosten ervan kunnen verhalen op 

een grote groep consumenten en 
belastingbetalers. 

Nochtans weten we op welke manier 
we als gemeenschap een hogere 
algemene welvaart zouden kunnen 
bereiken: door een gereguleerde 
wereldhandel zonder protectionisti-
sche belemmeringen. Met dit pleidooi 
roept Oxfam-Wereldwinkels beleid-
smakers op om het Zuiden hoger 
op de politieke agenda te zetten. 
Want een markt vrij van ziektes, is 
nog steeds de beste manier om de 
internationale handel te organiseren 
en de economieën van ontwikkelende 
landen de kansen te geven waar ze 
recht op hebben. Bovendien zou een 
dergelijke markt ook consumenten en 
belastingbetalers hier dienen.
n
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