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Deel I Algemeen 

1. Inleiding  

Het oplossen van armoede en de bevordering van economische groei gaan 
grotendeels samen. Economische groei leidt echter niet zonder meer tot het 
oplossen van armoede voor iedereen. De verdeling van de baten hangt samen met 
de institutionele structuur, de aard van regels, waarden en normen, waardoor de 
groei tot algemeen gedeelde welvaartsstijging kan leiden. De aard van de 
institutionele structuur kan de economische groei op verschillende wijzen 
beinvloeden. De invloed kan positief en negatief zijn, zoals later in dit stuk wordt 
uitgewerkt, net zoals de constatering dat er verschillende hinderpalen voor het 
bereiken van groei en een verdeling van de baten zijn. Dit thema is een belangrijk 
uitgangspunt voor de werkzaamheden van onze studiekring geweest, waarbij werd 
gestart met de bestudering van het boek van Powelson (1998).  
Onze studiekring bestaat uit (grotendeels emeriti) hoogleraren van de UvA, die dit 
werkstuk met enige bescheidenheid hierbij presenteren. Het gaat vooral om een 
discussiestuk waarbij een overzicht van enkele aspecten van het genoemde 
vraagstuk wordt geboden. Er wordt begonnen met een algemene beschouwing over 
groei waarna enkele hinderpalen aan de orde komen. Steeds zal ook met de gepaste 
bescheidenheid worden getracht te wijzen op positieve mogelijkheden om tot 
verbetering te komen. Het werkstuk gaat aan het eind ook in op de situatie van twee 
landen, één in Afrika (Tanzania) en één in Azië (Maleisië). Deze landen zijn gekozen 
om te laten zien hoe de factoren die we hebben gekozen werken in een arm land in 
Afrika en in een snel groeiend Aziatisch land. De conclusie is dat, naast het verschil 
in uitgangspositie na de koloniale periode, de institutionele structuur een belangrijke 
factor is om de verschillen in groei te begrijpen. Deze conclusie wordt de laatste jaren 
in veel publicaties gesteund. Tijdens onze besprekingen kwamen daarover steeds 
meer publicaties, zodat wij menen op de juiste weg te zijn. In de jaren waarin deze 
studie werd verricht, hebben anderen niet stilgezeten.Onder auspiciën van de Wereld 
Bank zijn bijvoorbeeld tal van publicaties verschenen over de voor ontwikkeling en 
groei bepalende factoren.  Daarnaast heeft een wereldwijd netwerk van economen in 
het kader van het ’Global Research Project Explaining Growth’  de ontwikkeling in 
verschillende regio’s en later in afzonderlijke landen geanalyseerd. Ook het IMF heeft 
zich niet onbetuigd gelaten en met name aandacht besteed aan het belang van 
‘Building Institutions’ in ‘World Economic Outlook’ 2005. In deze studies wordt 
getracht om met behulp van econometrie en statistiek tot algemene conclusies te 
komen gebaseerd op empirische analyse. De opstellers van dit stuk hebben daar 
uiteraard gebruik van gemaakt. 
 
2.  Economische groei 
 
Economische groei is niet zo maar te bereiken door in ieder land uit te gaan van 
eenzelfde model met enkele variabelen. De praktijk van de stimulering van het 
ontwikkelingsproces toont aan dat een breed scala van factoren in de analyses dient 
te worden betrokken. De ontwikkelingsfase en de context van landen varieert sterk. 
Uit empirisch onderzoek blijkt dat er echter sprake is van een grote complexiteit. In 
de economische theorie wordt de analyse dikwijls beperkt tot enkele factoren, 
alhoewel de laatste jaren, vooral sedert de opkomst van de endogene groeitheorie, 
meer factoren worden bestudeerd dan voorheen, bijvoorbeeld door het benadrukken 
van technologie, de ruimtelijke context (Krugman 1995) en de institutionele factoren 
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(Helpman 2004). In de heersende theorie gaat het  om de factoren: kapitaal (fysiek 
zoals machines en infrastructuur; soms wordt ook grond als deel van kapitaal 
gezien); arbeid (steeds vaker onderscheiden naar kennisniveau: ‘human capital’); de 
beschikbaarheid van efficiënte instituties (zoals een goed banksysteem om geld voor 
hen die dat nodig hebben in te kunnen zetten voor economische activiteiten) en 
‘grond’, niet alleen de oppervlakte, maar dikwijls ook een indicatie voor ‘natuurlijke 
grondstoffen’ en ‘klimaat’. Aghion en Howitt (1998) hebben getracht om de endogene 
groeitheorie en de theorie van Schumpeter te verbinden. Daardoor komen de 
factoren technolgische ontwikkeling en ondernemersgedrag inzake innovatie sterker 
in de aandacht te staan. 
 
In de economische theorie is de benadering van Solow (1956; 1957; 2003) van groot 
belang geweest. Zijn uitgangspunt was dat de economische groei vooral afhing van 
een efficiënte input van kapitaal. Arbeid was alleen nodig om kapitaal goed te kunnen 
gebruiken. Technologische kennis stelde hij als ‘exogeen’, dwz gegeven van buiten 
het economisch proces als zodanig. In een eenvoudige formule gesteld gaat het om: 
 
Yt=A.Kα.L(1-α) 
 
Y is de geaggregeerde groei in jaar t, K de kapitaalinput in jaar t (investeringen) en L 
de inzet van de hoeveelheid arbeid in die periode. Met de exponenten die samen 1 
zijn, doelde hij op de veronderstelde eigenschap dat er een lineaire relatie is tussen 
de inputs en de outputs. Met A doelde Solow op de onverklaarde rest, de ‘residual 
factor’. Hierbij kan worden opgemerkt dat de factor A door Solow niet nader werd 
uitgewerkt, ondanks dat hijzelf aangaf dat het grotendeels om de technologische 
ontwikkeling ging. Solow’s ‘residual factor’ werd later juist op de voorgrond geplaatst 
toen bleek dat deze meer dan 50% van de groei verklaarde.  
Thans wordt ingezien dat er allerlei factoren, zoals technologie, kwaliteit van de 
arbeid en van nieuwe soorten machines en infrastructuur, institutionele 
belemmeringen of voordelen, maar ook bepaalde toevallige situaties in A zitten. Bij 
elkaar wordt de ‘residual’ aangeduid met TFP, de ‘Total Factor Productivity’, een term 
die aangeeft dat de efficiency van de input aan K en L ten opzichte van de output 
wordt beïnvloed door andere factoren dan slechts de hoeveelheden van de inputs. 
De TFP wordt thans gezien als de belangrijkste factor om verschillen in groei tussen 
landen, regio’s en steden te kunnen meten (Helpman 2004). Tegelijkertijd is de 
invulling ervan verbreed zodat het ook naast technologie kan duiden op monetaire 
verstoringen of zelfs op de kwaliteit van de economische instituties, zoals banken of 
breder het financieel systeem. De arbeid en het niveau van kennis (‘human capital’) 
is nog een sterk groeiend aandachtsveld, mede met het oog op de kenniseconomie. 
Zo benadrukt Park (2006) dat de ‘human capital’ factor en de spreiding ervan groot 
belang heeft voor de economische ontwikkeling. Hij stelt dan ook dat een doelmatig 
onderwijsbeleid leidt tot economische groei. 
 

Een probleem bij het meten met behulp van de genoemde variabelen is dat de 
economische groei ook beÏnvloed wordt door de aard en de kwaliteit van de 
instituties, waarbij de meetbaarheid minder is dan van de makkelijker te meten 
factoren K en L. Met het begrip ‘instituties’, wordt zoals Elinor Ostrom dat in 1986 
samenvatte: ‘the set of rules’ waarmee economische actoren in de productie en 
handel rekening hebben te houden. Het gaat daarbij dan vooral om de ‘economische 
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instituties’, dus wet- en regelgeving op economisch gedrag gericht. De institutionele 
benadering gaat uit van de structuur van de regels en de wederzijdse interactieve 
relatie tussen structuur en individuen. Daaraan kan worden toegevoegd dat instituties 
intermediëren tussen individuen en economische structuren. Markten en 
marktwerking worden altijd door instituties bevorderd of beperkt (Furubotn and 
Richter 2000). Een volledig vrije markt bestaat niet. Voorheen werd aangenomen dat 
instituties als ‘gegeven’ konden worden aangenomen, wat over een kortere termijn 
ook wel kan, maar op de langere termijn zeker niet. Echter, bij de bestudering van de 
transformatieproblematiek in Oost Europa en die van de niet-westerse 
ontwikkelingslanden in het bijzonder is gebleken dat instituties dienen te worden 
meegenomen en dat de relatie tweezijdig is. In een bredere, sociaal-economische 
benadering kan men ook een samenhang met de structuur en de regels van het 
overheidsbestuur aanbrengen. 

De centrale benadering in de economie blijft echter uitgaan van de analyse van 
individuen en hun gedrag. De interactie tussen de economische subjecten geschiedt 
volgens de hoofdstroom voornamelijk via prijzen en de markt, maar andere 
benaderingen benadrukken daarnaast andere transmissiemechanismen voor 
informatie. De kennis van het microgedrag wordt breed gezien als de basis voor 
economische analyse en beleid, zoals dat nog sterker tot uitdrukking komt in de 
moderne ‘Behavioural Economics’, die zich baseert op de cognitieve theorie van de 
Nobelprijswinnaars Simon en Kahnemann. Daarbij zijn informatieprocessen en de 
wijze waarop informatie wordt verwerkt alsook de contexten van de keuzesituaties 
van belang. Maar er is ook een weer toenemende aandacht voor macrostructuren, 
zoals voorheen door Keynes werd benadrukt. Bij microgedrag denken we bij groei 
dikwijls aan de bevordering van het ondernemerschap en de arbeidsproductiviteit. Bij 
macrostructuren denken we enerzijds aan de overheidsfinanciën, de internationale 
handel, de productiestructuur (bijvoorbeeld het percentage landbouw en industrie) en 
anderzijds aan de institutionele structuur (bijvoorbeeld de financiële wetten en de 
aard van de ‘governance’).  

Bij het begrip hinderpalen voor economische ontwikkeling dienen we een 
onderscheid aan te brengen in de hinderpalen voor het ‘rationeel handelen’ van 
micro-economische aard en de hinderpalen vanuit een macro-economisch 
perspectief, waaronder internationale politieke ontwikkelingen en institutionele 
structuren. In het vervolg van dit stuk schenken we aandacht aan de 
macrostructuren, zonder de speciale invloeden van het gedrag van individuen te 
verwaarlozen. Hierbij wordt onder meer ingegaan op de rol van de politiek daarbij. 
Een en ander houdt  in dat een noodzakelijk complement is dat er ook aandacht voor 
het microgedrag moet bestaan, zoals voor de aard van de markten, voor het gedrag 
van ondernemers, internationale ‘corporations’, arbeid en consumenten. 

Het is niet  moeilijk om  de voornaamste hinderpalen in de macrostructuur te 
benoemen, die  de ontwikkeling van economisch achtergebleven landen in de weg 
staan. Ze zijn keurig te rangschikken onder de volgende benamingen:  geografie 
(bijvoorbeeld ligging aan zee en de urbanisatiegraad); cultuur (bijvoorbeeld welke 
waarden dominant zijn); instituties (zoals wetgeving inzake eigendom en de 
financiële instellingen); gebrekkige structuur van en toegang tot de kapitaalmarkt;  
belemmeringen voor het vrije verkeer van goederen en personen; de demografische 
structuur (te snelle groei of stagnatie; het voorkomen van epidemische ziekten zoals 
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malaria en Aids; en de schaal waarop de participanten op de markt werken (regio, 
land, wereld).  

Veel moeilijker is het om aan te geven wat in een gegeven situatie het meest 
belemmerende struikelblok is om uit de weg te worden geruimd en wie voor die 
opruiming de meest aangewezen actoren moeten zijn. Dit ondanks de 
indrukwekkende en nog groeiende hoeveelheid studies  over dit vraagstuk. Deels is 
dat het gevolg van de grote diversiteit van de landen in ontwikkeling en de daar 
ervaren verschillen; deels ook is er onvoldoende bekend van de al of niet 
doorslaggevende rol van de genoemde factoren. Algemene verbanden tussen de 
groei van productie met de toename van menselijk en fysiek kapitaal in 
econometrische termen laten veel vragen open, zodat andere disciplines kunnen 
bijdragen aan een nader onderzoek om tot een meer effectieve aanpak van de 
praktijk van het ontwikkelingsvraagstuk te komen.  

 
3. Politieke structuren 

Dit vraagstuk  is complex, omdat het niet los kan worden gezien van de 
machtsverhoudingen in de wereld met de daaraan gekoppelde politieke 
verhoudingen en structuren. Ook als het verklaarde doel zuiver humanitair is - in de 
zin van armoedebestrijding - met als voorwaarde het respecteren van de nationale 
zelfstandigheid en bestuurlijke verantwoordelijkheid, blijven er vragen rond de 
politieke en economische aspecten van de van buitenaf geinitieerde 
armoedebestrijding. Twijfel aan het rendement van de hulp en verzet tegen de direct 
en indirect met de hulp samenhangende verbondenheid via internationale markten 
(‘globalisering’)  doen afbreuk aan de bereidheid van de rijkere landen om gelden te 
blijven vrijmaken voor hulp. Er worden publieke gelden ingezet en er dient 
rekenschap te worden afgelegd van de doelgerichtheid en het rendement van de 
besteding. Dat vergt op zijn minst enige bemoeienis met het beleid van de regering 
van het ontvangende land. Die invloed wordt dan meestal uitgeoefend door 
tussenkomst van internationale organen en de in dat verband gemaakte afspraken. 
Ook op een andere manier komt de politiek om de hoek kijken, namelijk via de 
theoretische en politieke ideologie, zoals opvattingen over de markt en herverdeling 
in relatie tot efficiënt gebruik van hulpgelden. Tenslotte speelt ook de buitenlandse 
politiek van de donorlanden een rol tegen de achtergrond van de door deze landen 
gewenste invloed in de regio, direct of indirect via de supranationale organisaties 
zoals de VN, WHO, IMF en EU. Alles bijeengenomen  is dat voldoende aanleiding 
om aandacht te vragen voor het rendement van de hulp en de daarvoor nodige 
ontwikkelingsstrategie.  

Deze politieke aspecten maken dat de publieke ontwikkelingshulp meer moet zijn 
dan  armoedebestrijding in de zin van het in de kost nemen van de nog zeer vele 
ondervoede en gedepriveerde mensen in de derde wereld. Er moet het perspectief 
zijn van groeiende medeverantwoordelijkheid en competentie van de nationale en 
lokale overheid in het ontvangende land  Dat sluit voedselhulp niet uit en evenmin 
afzonderlijke projecten zoals die ter verbetering van kwantiteit en kwaliteit van de 
watervoorziening. Indien we letten op Azië dan zijn daar goede voorbeelden van 
snelle ontwikkeling geweest. Interessant is daarbij dat   een min of meer homogene 
(maar ook weer niet te homogeen in verband met verstarring) cultuur, een grote inzet 
voor onderwijs, en een doelmatige overheid, samen met de bereidheid van 
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internationaal gerichte bedrijven om te investeren de groei grotendeels kan 
verklaren. De termen homogeen of divers moeten wel met enige zorg worden 
gehanteerd, omdat het lang niet altijd duidelijk is met welke dimensies men werkt. 

De vergelijking van Afrika ten Zuiden van de Sahara met de ‘success stories’ van 
verschillende Aziatische landen, levert vooralsnog een somberder beeld op. Wel blijkt 
dat, bij de schaarse gevallen van succesvolle ontwikkeling  zoals Lesotho en 
Mauritius, beide overigens zeer kleine landen, de overheid een grote rol heeft 
gespeeld. Kennelijk stimuleren goede overheden de deelnemers aan het proces van 
economische groei. Omgekeerd maakt een recente studie van Fosu en O´Connell 
(2005) over belemmerende factoren zoals een overmaat aan controle, conflicten, 
ineffectieve overdrachten van middelen, potverteren tot en met het plunderen van 
publieke middelen het aannemelijk dat in twee derde van de Afrikaanse landen ten 
Zuiden van de Sahara de groei jaarlijks 1 tot 2,5 procentpunt lager is geweest dan 
mogelijk. Wat dat uitmaakt voor een periode van drie decennia laat zich raden. 
Inmiddels is hier als gevolg van voortschrijdend inzicht en druk van buiten sprake van 
enige verandering ten goede, blijkens de African Outlook van Mei 2006 van de 
OECD.    

Het ligt ook voor de hand dat de eigen verantwoordelijkheid en competentie van 
regeringen en lagere overheden nodig is om uit de armoedespiraal te komen. Dat is 
ook daarom nodig omdat er toch al veel geld wordt besteed zonder tussenkomst van 
de eigen overheid. Men kan denken aan de naar verhouding grote bedragen, die 
migranten naar hun familie in de oorsprongslanden overmaken en aan de vele 
vormen van directe hulp van de zogenaamde NGO ’s , de ‘non-governmental 
organisations’, waarbij de  verbetering van de kwaliteit van de besturen en hun 
instituties niet of nauwelijks tot de doelstellingen behoort. Het blijvend effect van deze 
geldstromen op de armoedebestrijding kan door verkeerd optredend bestuur 
gemakkelijk teniet worden gedaan. Daarom is het nodig dat de gouvernementele 
hulp met haar doelstellingen  van armoedebestrijding en economische groei zich 
mede richt op de kwaliteit van het bestuur en de verbetering van de voor groei en 
welvaart belangrijke instituties. In dit verband is er veel te zeggen voor het standpunt 
van de Europese Unie om zo weinig mogelijk projectgebonden hulp te verlenen en bij 
het verlenen van programmatisch ingekaderde hulp het perspectief van zuiver 
macro-economische hulp via de regeringen van de ontvangende landen steeds in het 
oog te houden. Dit standpunt zou richtinggevend moeten zijn voor alle met publieke 
middelen gefinancierde hulp, nationaal of multilateraal. Om in die lijn effectieve hulp 
te verlenen is het nodig om die hulp goed te coördineren vanuit het gezichtspunt van 
de uiteindelijke zelfredzaamheid van het ontvangende land. Die coördinatie dient dus 
in samenspraak met de regering van het ontvangende land tot stand te komen. 

Daarnaast dient er een beleid worden ontwikkeld dat gericht is op het stimuleren van 
de economische actoren (ondernemers, management van ondernemingen, 
consumenten, arbeid, banken). Als uitgangspunten kan men de volgende drie 
benadrukken:  (1) verbetering van de eigen bestuurlijke competentie en een grotere 
efficiency van de economische instituties; (2) de coördinatie met internationale 
organisaties van politieke en economische aard; en (3) stimulerende maatregelen 
vanuit de macrostructuren voor het  ‘economisch-rationeel’ microgedrag. Deze blijken 
goede vertrekpunten te zijn voor een nadere beschouwing over de belemmeringen 
voor groei en ontwikkeling. Daarbij is aan het slot ook getracht de samenhang en de 
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prioriteiten aan te geven bij het wegnemen van die belemmeringen, zodat er 
redenerend vanuit een algemeen inzicht voor specifieke gevallen een passende 
ontwikkelingsstrategie kan worden geformuleerd.  

 4.  Geografie.  

           De laatste jaren hebben laten zien dat natuurrampen (aardbevingen en de Tsunami) 
grote effecten kunnen hebben op het leven en op de economie. Maar er zijn meer 
factoren aan de orde als het gaat om geografische factoren. Er zijn ook 
natuurrampen die voortvloeien uit het gedrag van mensen, zoals bosbranden, 
inzakkingen, aardverschuivingen en overstromingen, met eventueel zelfs de 
opwarming van de aarde als extreem voorbeeld. Economen zoals Sachs en 
Krugman menen dat meer rekening moet worden gehouden met aspecten, zoals 
ligging en klimaat, niet zelden verbonden met weinig of geen bodemvruchtbaarheid 
of transportkosten. Sommige landen hebben veel bodemschatten, weer andere juist 
niet. In de volgende paragraaf gaan we hierop in. Voorts kunnen we bij geografische 
aspecten denken aan de mate van verstedelijking, de aard van de ruimtelijke 
structuur, de gebrekkige verbindingen en de waterproblemen. Sachs (2005) wijst 
erop dat veel landen in Afrika en meer in het bijzonder die zonder eigen zeehavens 
een natuurlijke handicap hebben, die zijns inziens soms worden versterkt door 
culturele en bestuurlijke achterstand. Dat pleit voor extra aandacht voor de 
verbindingen met de meest nabije havens en de overige fysieke infrastructuur. Deze 
belemmeringen hoeven geen blijvende belemmeringen te zijn. Zelfs de nadelen van 
het klimaat kunnen met behulp van moderne technologie aanzienlijk worden 
beïnvloed. Datzelfde geldt voor afstanden die vroeger een beslissende factor waren 
voor transportkosten en de overdracht van informatie. Er is ook veel ervaring met  het 
beteugelen en benutten van de waterstroom van rivieren met een onregelmatig 
debiet. 

Een belangrijk probleem bij de beheersing van het ‘waterprobleem’ is dikwijls dat de 
in aanmerking komende projecten zeer grootschalig en grensoverschrijdend zijn. Niet 
altijd zijn ze onderwerp van de nodige internationale samenwerking. De daarmee 
samenhangende technische en politieke voorwaarden overschaduwen de 
problematiek van de aan de uitvoering verbonden nadelige gevolgen voor de lokale 
bevolking. Extra maatregelen zijn dan nodig om die gevolgen te verzachten.  Daarom 
zouden projecten tot  ontsluiting of  bevloeiing gepaard moeten gaan met  een beleid, 
waarin mensen en hun lokale bestuur de gelegenheid krijgen om een eigen rol te 
spelen in de verbetering van hun eigen primaire levensomstandigheden. Dat zou in 
de beginfase kunnen met het opzetten van een systeem voor de distributie en 
financiering van waterpompen en goed  te onderhouden apparatuur voor de 
zuivering van drinkwater en hulp bij eventueel nodige herhuisvesting. In 
droogtegebieden zijn weer andere maatregelen nodig om voor water te zorgen. Er 
moet soms worden gewaakt tegen het extreem misbruik van water door het 
gebruiken van steed meer geavanceerde pompapparatuur. 

Meer in het algemeen gesteld zouden de voor het wegnemen van de fysieke 
belemmeringen nodige grootschalige projecten moeten worden ingebed in 
programmatische hulp op microniveau, rekening houdend met de plaatselijke situatie 
en cultuur. Die aanvullende hulp zou niet minder maar minstens evenveel prioriteit 
moeten hebben. Erkend moet worden dat dit, gegeven de bijzondere eisen voor 
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bijvoorbeeld de aanleg van een stuwdam of een weg, een zware wissel trekt op het 
vermogen tot coördinatie  van grootschalige met kleinschaliger hulp en de daarvoor 
nodige  bestuurskracht. Van groot belang is natuurlijk ook een grondige analyse van 
de economische effecten voor de groei en de verbetering van de productiestructuur 
op lange termijn. Veel projecten blijken later prestige te hebben opgeleverd voor 
politici, maar geen economische groei te hebben bevorderd. Voorts zijn er dikwijls 
onvoorziene ecologische nadelen, zoals bijvoorbeeld bij het uitzetten van Nijlbaars in 
het Victoriameer. 

5.  Bodemschatten 

Op het eerste gezicht is het ontbreken van winbare bodemschatten een handicap. 
Aan de andere kant blijkt het kunnen beschikken over bodemschatten een 
gemengde zegen. Maar weinig olielanden slagen erin deze rijkdommen ten goede te 
laten komen van de structurele armoedebestrijding. Dikwijls wordt het aanboren van 
andere bronnen voor groei en spreiding van welvaart verwaarloosd. Overigens werd 
ook in Nederland de gasvoorraad in de eerste periode niet productief maar 
distributief ingezet (de ‘ Dutch disease’). Maar het kan erger. Met name de intern 
verdeelde landen hebben meer nadeel dan voordeel gehad van hun bodemrijkdom, 
al was het maar door de voortdurende vervuiling en verzieking van het bestuur. 
Roland Hodler (2005) heeft daar in de European Economic Review met een artikel 
over ’The Curse of Natural Resources in Fractionalized  Countries’ op gewezen. Ook 
Mehlum, Moene and Torvik (2006) wijzen op de problemen van de vloek van de 
‘Resources’. De vloek kan dikwijls op het conto van een slecht bestuur worden 
geschreven. De voorbeelden van immense verrijking aan de top en onevenwichtige   
afhankelijkheid van de oliemarkt ten nadele van de minder bedeelden zijn legio. In 
het deel van Afrika ten zuiden van de Sahara hebben bodemschatten het aankopen 
van wapens en burgeroorlogen mogelijk gemaakt met langdurig ontwrichtende 
effecten. Er is in deze situatie niet de stok achter de deur van de bemoeienis met de 
besteding van publieke donorgelden of het moest zijn de bij de (mede)financiering 
door de Wereldbank van pijpleidingen en installaties te stellen voorwaarden. Ook hier 
geldt dat het wegnemen van de belemmeringen voor het benutten van 
bodemschatten hoge eisen stelt aan de sociaal en economisch verantwoorde 
ontsluiting en exploitatie. Ontginningsprojecten kunnen hier evenals dat het geval 
kan zijn bij de aanleg van stuwdammen of wegen onbedoeld grote belemmeringen 
opwerpen voor een evenwichtige ontwikkeling en daarmee de structurele 
armoedebestrijding frustreren. Overigens zijn Noorwegen en sommige kleinere 
Arabische vorstendommen goede voorbeelden van mogelijke positieve effecten. In 
het verleden zijn ook veel voorbeelden te vinden van een positieve invloed op de 
economie, zoals het gebruik van kolen en waterkracht in de afgelopen eeuwen in 
Europa en de USA heeft aangetoond. 

6.  Cultuur. 

Veel hangt af van de manier waarop mensen aankijken tegen hun wereld (hun 
‘cognitieve dispositie’) en hun motivatie om kansen te willen zien en inspanningen te 
doen om hun positie te verbeteren. Over de relatie tussen godsdienst en 
wereldbeschouwing enerzijds en vormen van economische en staatkundige 
ontwikkeling anderzijds bestaat veel discussie. De relatie is lang niet altijd duidelijk, 
zeker ook niet de causaliteitsrichting. Sinds het werk van Max Weber over de invloed 
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van cultuur en godsdienst op  de economie en het kapitalisme (in reactie op de 
opvattingen van Marx over overheersende invloed van economie en politiek op 
ideologie en cultuur) is er debat gaande over de plaats van ‘cultuur’ in de modellen 
voor economische ontwikkeling. Dat debat vindt men terug in de discussie over de 
vraag  ‘Does culture matter’ in de politieke wetenschappen. Cultuur in deze zin kan 
vrij veel bevatten zoals instituties, religie, ideologie en kunst. Het begrip cultuur is 
overigens vrij moeilijk te definiëren. De relaties zijn daarom moeilijk te kwantificeren. 
Men dient duidelijk omschreven onderdelen, zoals economische instituties, het 
onderwijssysteem of de dominante religie te nemen om er iets meer over te kunnen 
zeggen. Sommige analisten beweren dat cultuur de allerbelangrijkste variabele is; 
anderen zeggen juist het tegendeel.  De meeste auteurs erkennen echter een 
wederzijdse beinvloeding  van cultuur en economische ontwikkeling. Het meten 
ervan is moeilijk omdat er verschillende definities gelden, verschillende tijdsduren 
een rol spelen en binnen een land ook nog weer grote verschillen kunnen bestaan.  

Gaat men te rade bij de lessen van de geschiedenis dan is het duidelijk dat er geen 
standaardmodel is af te leiden vanuit de historische ervaring van één land, zoals 
Engeland of Nederland. Wel blijkt economische groei, historisch gezien, nauw 
verbonden met culturele factoren zoals onderwijs (het onderwijssysteem en het 
‘human capital’), het open staan voor technologische en organisatorische 
vernieuwing, en het regeringsbeleid op sociaal gebied - waarmee de consumptie op 
de thuismarkt kan worden vergroot via maatregelen in de sfeer van belasting en 
sociale zekerheid. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een groot statistisch onderzoek van 
Adelman en Morris (1980). Zij  onderzochten de belangrijkste variabelen in het 
proces van industrialisatie en economische groei in vijfentwintig landen gedurende 
de periode van 1850 tot 1914. Hun conclusies leidden in de richting van culturele 
variabelen. Traditionele verklaringen zoals handelsposities, aanwezigheid van proto-
industrie en de gebruikelijke factorananalyse gericht op het effect van fysiek en 
menselijk kapitaal dienen gerelateerd te worden aan een culturele context. In de 
klassieke industriele ontwikkeling van Europa waren bijvoorbeeld systemen van 
landeigendom, politieke en democratische structuren  en marktinstituties belangrijker. 
Elk tijdperk is anders maar het is duidelijk dat er steeds rekening moet worden 
gehouden met culturele factoren in de modellen voor economische groei.  

Bijzondere aandacht verdient de met de heersende religie samenhangende cultuur. 
In het begin van de twintigste eeuw wees Max Weber in zijn publicatie ‘Die 
Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus’ op het belang van die cultuur 
voor het aanzetten tot een gedrag dat leidt tot sparen en investeren en daarmee tot 
welvaart en groei. Er is wel veel kritiek geweest op diens visie. Het is geenszins 
zeker dat de specifiek calvinistische spaarzin  de belangrijkste impuls was en dat het 
ontbreken daarvan de grootste culturele belemmering zou zijn. Het succes van de 
Nederlandse Republiek werd ook veroorzaakt door de reeds eeuwenlang aan de 
kusten bedreven scheepvaart en handel. Die bevorderden de ontwikkeling van 
zelfstandige groepen van zeelieden, reders en kooplui met doorwerking op 
technologische ontwikkeling van scheepsbouw en molens. Bovendien kan de 
causaliteit ook worden omgedraaid. Men kan stellen dat de ontwikkeling van een 
stedelijke en op handel gerichte economie het prefereren van een met die 
economische activiteit strokende  wereldbeschouwing bevordert  De Vlaamse en 
Noord-Italiaanse handelssteden  waren niet protestants maar stonden open voor de 
buitenwereld en droegen bij aan de spreiding van kennis en kapitaal. In 
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handelssteden met commercieel kapitalisme maakte het kennelijk niet veel uit welke 
religie men aanhing. Ook in andere wereldgodsdiensten treft men regio’s aan met op 
het kapitalisme gelijkende attitudes, waarop de economisch geograaf Alfred Rűhl 
reeds in 1925 wees. 

Een andere factor van het succes van de Nederlandse Republiek was de 
zelfstandigheid van steden en gewesten, versterkt door het afstand nemen van het 
centralistische Spaanse bewind. Spreiding van macht ging samen met spreiding van 
kennis. Er was een groeiende nieuwsgierigheid naar wat er letterlijk en figuurlijk in de 
wereld te koop was en men kon er over lezen in boeken. Ondanks de in Holland 
dominante calvinistische levensbeschouwing was er dank zij de spreiding van macht 
met meer vrijzinnig georiënteerde  stadsbesturen ruimte voor andere opvattingen en 
zeker voor wetenschap en filosofie. In het culturele klimaat van de handelssteden 
was er in elk geval voldoende vrijheid en rechtszekerheid om de vruchten te plukken 
en te bewaren van ondernemend bezig zijn. Er was niet alleen competitie maar ook 
samenwerking. Die voor de verre handel en scheepvaart nodige samenwerking, 
belichaamd in de VOC, kreeg gestalte dank zij de elite in bestuurlijke en commerciële 
zin van de handelssteden. Instituties en cultuur gingen samen in de bevordering van 
de voor die tijd ongekende economische ontwikkeling. Overigens heeft het zin om 
naast de bekende opvatting van Weber, kennis te nemen van uitspraken  op dit punt 
van William McNeill (1933; 1963). Volgens hem zouden ontwikkeling en groei niet 
van één bepaalde cultuur, maar juist van de confrontatie en interactie van en tussen 
verschillende geestesstromingen afhangen:  

‘The collision and interaction of Renaissance and Reformation, by heightening the 
tensions between the incompatible inseparables at the core of European culture – 
the Hellenic pagan and the Judaeo-Christian heritages – increased the variety, 
multiplied the potentialities, and raised the intellectual and moral energies of Europe 
to a new height (1963: p.588)’. 

Die confrontatie was aantoonbaar aanwezig in het culturele patroon van de zich snel 
ontwikkelende Nederlandse Republiek. Mc Neill wijst ook op de katalyserende rol van 
grote persoonlijkheden in kritische situaties. Ook daaraan heeft het in die republiek 
niet ontbroken.    

Een cultuur – mits open en op verandering gericht - kan als een van de geheime 
wapenen ten grondslag liggen aan een krachtige ontwikkeling en groei, zoals het 
geval in West Europese landen na de Tweede Wereldoorlog; het tegenovergestelde 
is evenzo mogelijk, denk hierbij aan de nadagen van het Romeinse Rijk. Twee 
kenmerken van de ontwikkelingsgang staan vast, te weten: ‘rise’ and ‘fall’. Alleen de 
lengte van de lifecycle is onbekend en niet goed voorspelbaar. Het gevaar begint met 
de weerstand tegen veranderingen, die leidt tot ‘institutionele verstarring’ 
(‘institutional lock-in’). 

Uit het historisch succes van een land als Nederland is geen standaard model voor 
groei af te leiden. Evenmin als de westerse suprematie in de vorige eeuw alle 
gegevens opleveren voor het goede recept van culturele aanpassing. Wel blijkt, dat 
er ook gekeken moet worden naar wat er aan de sprong in de kwaliteit van het 
menselijk kapitaal is voorafgegaan in de vorm van spreiding van macht, initiatief, 
zelfredzaamheid en kennis. De op groei en minder armoede gerichte economische 
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ontwikkeling moet aansluiten bij een proces van culturele aanpassing. Het kunnen en 
willen open staan voor veranderingen en het aangrijpen van kansen is een zaak van 
lange adem. Dat proces kan men beter niet forceren, al was het maar omdat de 
donorlanden en de deskundigen in cultureel en wetenschappelijk opzicht de voor 
duurzame groei nodige wijsheid niet in pacht hebben. Die zit niet besloten in de 
overal op de wereld gewilde auto’s en televisie. Er is een vertaalslag nodig. Dan 
komen we uit bij de relatie van levensbeschouwing en zelfontplooiing en de binnen 
die relatie gegeven mogelijkheden van het onderwijs, voorlichting en aansprekende 
voorbeelden. Ook hier is het oppassen geblazen met historische voorbeelden en te 
snelle generalisaties.  

In dit verband kan men een vraagteken zetten bij de dominantie van de westerse 
cultuur als kompas voor de met  lotsverbetering verbonden aanpassing van de 
cultuur van niet-westerse landen. De met die westerse cultuur en techniek 
samenhangende materiële consumptie kan botsen met de voor duurzame 
ontwikkeling nodige beperkingen. Van groot belang is in welke richting de 
economische en culturele ontwikkeling gaat, zoals voor demografische ontwikkeling 
en de consumptiedrang. 

Onderwijs is een fundamentele factor in dit ontwikkelingsperspectief. Oppervlakkig 
gezien is de bereidheid tot verbetering van de eigen situatie met gebruikmaking van 
een groeiend aanbod van onderwijs de mogelijkheid om over de drempel van 
culturele belemmeringen voor economische ontwikkeling en het bevorderen van 
duurzaamheid heen te stappen. In landen met een grote achterstand in het aanbod 
en de plaats van het onderwijs zoals in veel ontwikkelingslanden komt er meer bij 
kijken. De vruchten  van het volgen van onderwijs en vooral van aanvullend 
onderwijs kunnen pas na jaren worden geplukt. Ouders moeten bereid zijn de 
daarvoor nodige offers te brengen met de bekostiging van het onderwijs. Voor 
gezinnen rond de armoedegrens is dat dikwijls extra zwaar in verband met het 
missen van inkomsten van het werk door kinderen.  

Dan is er nog een belemmering van formaat. De bij het onderwijs en lotsverbetering 
niet uit te sluiten sfeer van competitie en de sociale cohesie gaan niet gemakkelijk 
samen. De individuele inspanningen mogen niet te veel afbreuk doen aan de voor de 
kwaliteit van het bestaan blijvend nodige sociale samenhang. Als de groepscultuur 
de voor het leveren prestaties in onderwijs en zelfontplooiing in de weg zit is er heel 
duidelijk sprake van een culturele belemmering voor verdere economische en sociale 
ontwikkeling. Het is erg liberaal en westers gedacht het opheffen van de culturele 
belemmering, vooral op de korte termijn, bij uitstek te zoeken in het verbeteren van 
de micro-economische voorwaarden voor competitie, het zogenaamde liberaal-
economische perspectief. Voorlopig is het reëler om de belemmering te omschrijven 
als de grote stap die moet worden gezet om vanuit de sociale samenhang van gezin, 
groep of buurt te komen tot individuele prestaties op het vlak van werk en 
kennisverwerving zonder pijnlijke afbraak van deze samenhang.  Helaas is het zo dat 
de voorwaarden voor een vervangend en redelijk gewaarborgd sociaal vangnet 
zelden gegeven zijn. In elk geval niet in omvang en de vorm van de westerse sociale 
zekerheid. Hier zal men kunnen aanknopen bij de bestaande verbanden van gezin, 
clan, dorp en buurt of anderssoortige primaire groep en het is ook hier waar ruimte 
moet zijn voor meer eigenstandige sociaal-culturele ontwikkeling. In dit verband 
speelt ook het aangeleerde respect voor beperkende regels en wetten een rol. Waar 
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die maatschappelijke deugd ontbreekt en meer in het bijzonder daar waar mensen 
op sleutelposities dat respect ontberen zal corruptie  de ontwikkeling in de weg zitten. 
Dat wijst terug op het onderwijs, waar generaties van kinderen niet alleen kennis 
maar ook maatschappelijke deugden moeten verwerven. Zonder die gewortelde 
deugden is een is de kans op een betrouwbare politieke leiding met een toegewijde 
en ‘schone’  bureaucratie gering. Het lijkt er sterk op dat dit stuk vorming in Oost Azië 
beter was en is dan bijvoorbeeld in grote delen van Afrika. Harrison en Huntingdon 
(2000) vestigen de aandacht op dit aspect. Er is dus een nauwe samenhang tussen 
de culturele disposities en de kwaliteit van het bestuur. Die culturele aspecten laten 
zich niet gemakkelijk kwantificeren met uitzondering van de meetbare participatie aan 
het onderwijs en wellicht de onlangs ontwikkelde index voor de mate  van corruptie. 
Daarmee bevindt men zich al op het terrein van de kwaliteit van het bestuur. Daarom 
lijkt het verstandig om de meer specifieke en kwantitatieve beoordeling van de 
culturele voorwaarden onder te brengen bij de min of meer meetbare aspecten van 
instituties en bestuur.        

7. Instituties en de bestuurlijke kwaliteit.  

Hier interesseren ons de regels en praktijken voor de ontwikkeling van de economie. 
Ze worden  zoal niet bepaald dan toch gehandhaafd door centrale en decentrale 
overheden en door organisaties op het maatschappelijk middenvlak, maar ze zijn 
dikwijls ook diep geworteld in persoonlijke opvattingen. Velen voelen zich in hun 
zekerheden aangetast als institutionele structuren en culturele opvattingen wijzigen. 
Er is veel over geschreven nadat voor het eind van de vorige eeuw de aandacht 
(wederom, na vele jaren verwaarlozing van de Institutionele economie, zoals die 
werd verwoord door Veblen, Mitchell en Commons in het begin van de twintigste 
eeuw) viel op het grote belang van dit aspect (Furubotn and Richter 2000). 
Nobelprijzen voor Douglass North, Gunnar Myrdal en Friedrich von Hayek geven aan 
hoe de vernieuwde aandacht aansloeg. De discussie  over de hier bestaande 
belemmeringen heeft geleerd, dat de instituties ruimte moeten bieden om mensen in 
een kader van voldoende rechtszekerheid en veiligheid te kunnen laten profiteren 
van eigen en collectieve inspanningen. Ze moeten de daarvoor nodige 
veranderingen niet in de weg zitten maar ook  consistent en blijvend stimuleren. Zo 
wijst de bekende Peruaanse econoom Hernan de Soto op de grote betekenis van 
wettelijk gebaseerde registratie van eigendom, zoals grond, huizen en vee, op basis 
waarvan leningen kunnen worden verkregen en investeringen kunnen worden 
verricht. Er is volgens hem in ontwikkelingslanden veel meer potentieel kapitaal dan 
men vaak geneigd is te denken. 

Het lijkt een brug te ver om het ontbreken van parlementaire of presidentiële 
democratie als de grote belemmering op dit vlak te zien. Het huidige succes van het 
communistisch maar pragmatisch geregeerde China wijst in een andere richting. 
Meer voor de hand ligt het de belemmering te zien in te weinig spreiding van macht 
en meer in het  bijzonder in het gebrek aan consistent en constant beleid door 
wisselvallig bestuur.  Spreiding van macht en standvastig bestuur zijn hier de 
voorwaarden voor het recht te mogen profiteren van eigen inspanning en gevrijwaard 
te blijven van de initiatieven dodende regels van een commando-economie of de 
roverij van een corrupte bureaucratie. Zoals hierboven al gesteld speelt hier ook een 
culturele component. Er is een redelijke mate van respect voor maatschappelijke 
deugden voor nodig en het daarvoor funderende onderwijs. Daarnaast moet niet 
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alles van boven worden geregeld. Regionale en lokale overheden moeten de ruimte 
krijgen om zelfstandig de voorwaarden te verbeteren voor economische ontwikkeling, 
zoals dat in eerste instantie in China is gebeurd met het inruimen van een deel van 
de opbrengst voor de boeren bij de verkoop van de surplus productie van de 
plaatselijke landbouw en later met het stimuleren van de stedelijke economie met 
speciale zones voor vrije ondernemingsgewijze industriële ontwikkeling,gepaard 
gaande met de geleidelijke afbouw van de minder productieve staatsbedrijven. 
Dergelijke transformaties moeten gepaard gaan met de handhaving van de veiligheid 
en een redelijke vrijwaring tegen corruptie en ‘rent seeking’ van bureaucraten. Er 
dient een goed omschreven en niet minder goed gehandhaafd respect voor 
eigendomsrechten te zijn, zodanig dat resultaten kunnen worden benut voor 
investeringen en groei. 

Aan de andere kant moeten de institutionele structuren ook opgewassen zijn tegen 
de gevolgen van sociale verschuivingen. Economische en maatschappelijke 
ontwikkeling maken het accepteren van vrijere marktverhoudingen en andere 
wetgeving nodig, maar men dient er voor te waken dat dit niet leidt tot een pijnlijke  
ontwrichting van de arbeidsmarkt en verstoring van de ecologie. Het zijn geen 
geringe eisen, die snel kunnen worden vervuld. De aanwezigheid van een 
parlementaire democratie kan helpen maar is geen voldoende  of noodzakelijke 
voorwaarde, zoals de ontwikkelingen in de, wat dit betreft zeer verschillende landen, 
China en India hebben geleerd. Veeleer gaat het om spreiding van macht en 
medeverantwoordelijkheid van de in decentrale instituties werkzame beslissers en 
uitvoerders voor op groei gericht economisch beleid.      

Vanuit het gezichtspunt van de econoom is de institutionele basis van de overheid, 
maar ook de macht van de voor het bestuur bepalende belangengroepen, moeilijk in 
de greep te krijgen. Immers reageren deze personen en groepen op andere 
‘incentives’ dan die welke in een ‘vrije’ markteconomie gelden. De betekenis van 
machtsgroepen, maar ook van personen in de overheidsapparaten is vaak van veel 
belang voor het bepalen van de aard en de richting van de wijzigingen.  

Soms dient men een afweging maken tussen democratie en technocratie. In deze 
landen is dat extra moeilijk. Het ontwerpen van de juiste institutionele regels is 
daarom ook moeilijk. Omdat er een grote diversiteit is van landen en politieke 
structuren is het niet gemakkelijk en eigenlijk ook nog niet mogelijk de meest 
bepalende belemmeringen op dit vlak precies te definiëren. We noemden de in Afrika 
door Kwasi Fosu en O’Connell (2005) gesignaleerde ‘anti-growth syndromes’ 
waarvan er drie direct een gevolg zijn van slecht overheidsbeleid, te weten, 
verstikkende controle, improductieve herverdeling en bovenmatige improductieve 
publieke uitgaven. Daarnaast en daarboven zijn er twee belangrijke hinderpalen te 
signaleren.  

De eerste grote hinderpaal op het vlak van de institutionele structuur zijn de 
gevestigde belangen. Dit leidt op het niveau van de centrale overheid tot verzet 
tegen de voor groei nodige veranderingen, uit vrees voor aantasting van hun 
bestaande machtsposities. Het leidt zelfs tot verzet tegen compromissen in de 
richting van een meer veranderingsgezind bestuur. De tweede belemmering is de 
negatieve houding tegen de spreiding van macht naar decentrale bestuursorganen. 
Daardoor zouden op dat lagere niveau de voorwaarden voor groei goed kunnen 
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worden gecombineerd met het voor de motivatie en sociale cohesie nodige 
genereren en spreiden van inkomen. Het ligt voor de hand dat historisch gewortelde 
etnische en culturele verschillen - en daarmee samenhangend gebrek aan tolerantie 
voor andere politieke opvattingen - het wegnemen van deze belemmeringen zeer 
bemoeilijken. Structurele armoedebestrijding is dan ook een zaak van lange adem.  

Voor de nadere beoordeling van de hier relevante kwaliteit van instituties zijn de 
volgende zeven aspecten van belang:  

(1) Grondwettelijke rechten en vrijheden, in tijdsduur begrensde machtsposities en 
het inbouwen van ‘checks and balances’.  

(2) Decentralisatie, zelfstandigheid lokale en regionale besturen. 

(3) Betrouwbaarheid en integriteit, effectiviteit van controle en bestrijding van    
corruptie.  

(4) Orde en veiligheid, criminaliteit , binnenlandse conflicten. 

(5) Transparantie en informatie, mate van vrijheid van pers en andere media. 

(6) Ruimte voor oppositie. 

(7) Onderwijs, participatie in primair en voortgezet onderwijs, analfabetisme. 

Dank zij het sterk toegenomen aantal landenstudies kunnen deze aspecten nu 
enigszins worden benoemd en zelfs gekwantificeerd. Daarmee kunnen ze worden 
benut voor een vergelijkende beoordeling van de kwaliteit van instituties en 
bestuurlijke praktijk. In het voetspoor van de IMF zal daarbij meer in het bijzonder 
moeten worden gekeken naar de rechtszekerheid van zakelijke transacties en de 
regels voor het registreren en respecteren van eigendom. Daarbij behoort ook de 
aandacht om misstanden aan de orde te stellen (klaag-en piep functies, 
klokkenluiders). Als men hiermede nog verder wil gaan en de bereidheid voor 
verandering voor noodzakelijke transities wil gaan meten komt men al gauw in de 
gevarenzone van mogelijke verwisseling van oorzaak en gevolg. Toch zijn ook die 
transities in het proces van groei en ontwikkeling van belang. Het gaat dan niet 
alleen om de veranderingen als zodanig maar ook om de fasering. Dat wil dan 
zeggen dat het gaat om het vermogen van het bestuur om op het goede moment 
stappen te zetten in de richting van bijvoorbeeld privatisering en/of marktverruiming. 
Singapore en ook andere landen in Oost Azië hebben daarmee gescoord. Die timing 
van transities blijkt in een bepaalde fase niet minder belangrijk dan de consistente en 
betrouwbare handhaving van regels en instituties. Het kompas van deskundige 
technocraten zou wellicht in een bepaalde fase van de ontwikkeling nuttig kunnen 
zijn, maar niet zonder politieke bezwaren. Deskundige technocraten verhogen 
wellicht de efficiency, maar er dienen duidelijke ‘checks and balances’ te bestaan. In 
veel gevallen is er dan al een proces van groei aan de gang ,waarvan de voortzetting 
de nodige aanpassingen vereist. Dat aanpassingvermogen is niet gemakkelijk terug 
te voeren op basisgegevens. Daarom is het stellen van prioriteiten bij de 
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voortgaande aanpak van hinderpalen voor groei van niet minder belang dan het 
meten van meer of minder veelbelovende uitgangspositie.    

8. Financiële  intermediatie en toegang tot de kapitaalmarkt. 

In de economische theorie wordt algemeen erkend dat er een verband bestaat 
tussen de mate van economische groei en het gemak waarmee vermogen van 
spaarders in binnen- en buitenland naar investerende bedrijven wordt overgeheveld. 
Hier aanwezige fricties kunnen door intermediatie worden verminderd en zelfs 
opgeheven. De mate van intermediatie hangt samen met de ontwikkeling van het 
bankwezen en die van financiële markten. In de literatuur is aandacht besteed aan 
de vraag of een financieel systeem gebaseerd op banken of een systeem gebaseerd 
op financiële markten invloed heeft op de mate van groei (‘bank/based’ versus 
‘market/based financial systems’). Uit recent onderzoek blijkt dat dit verschil 
nauwelijks relevant is voor de mate van economische groei. Wel  zijn de efficiency 
van het juridische systeem (bijvoorbeeld ‘common law versus civil law’) en de mate 
van ontwikkeling van het financiële systeem in het algemeen van invloed op de groei 
van de industrie, op het aantal nieuwe bedrijfsvestigingen en op de efficiëntie van de 
allocatie van kapitaal (Beck and Levine 2002). 

Reeds Schumpeter (1934) wees er op dat financiële intermediairs (waaronder vooral 
banken) een belangrijke rol spelen bij economische groei.Zij bepalen welke 
ondernemingen de beschikbare besparingen mogen gebruiken. Daarmee bepalen ze 
volgens Schumpeter de allocatie van de besparingen en niet zozeer de omvang 
daarvan. Het gaat in zijn gedachtegang vooral om de facilitering door financiële 
intermediatie  van de ondernemers die door middel van het vinden van nieuwe 
mogelijkheden de economische groei bevorderen. Het bevorderen van de 
technologische ontwikkeling is daarbij van groot belang. Andere schrijvers zien de rol 
van de ontwikkeling van het financiële systeem vooral in het verruimen van de 
beschikbare besparingen en het aantrekken van buitenlands vermogen, bijvoorbeeld 
van multinationale ondernemingen met veel technologische kennis. Recent 
onderzoek van Beck en Levine (2002) maakt duidelijk dat de Schumpeteriaanse 
gedachtegang hier de voorkeur verdient. Er is een aantoonbaar en duidelijk  verband 
tussen enerzijds het niveau van de ontwikkeling van de financiële intermediatie en 
anderzijds de groei van de productiviteit (TPF, of: ‘the total factor productivity’) en de 
technologische verandering (Beck, Levine and Loayza 2002). 

In de ontwikkelingslanden kan nu, ondanks de aanwezigheid van een rest van de 
ruileconomie, allang betaald worden met een binnen dat land of de regio geldende 
munt. Echter, voor particulieren en vaak ook voor kleine en middelgrote bedrijven is 
het verkrijgen van krediet een probleem. Er zijn in de centra wel banken, maar die 
verschaffen bij voorkeur krediet aan grotere bedrijven en meer kapitaalkrachtige 
particulieren. Een daarmee samenhangend probleem is het gebrek aan kadastraal 
vastgelegd en wettelijk beveiligd bezit in de vorm van huizen en grond, waardoor 
hypothecair krediet voor grote groepen van de bevolking is uitgesloten (Hernan de 
Soto). Dat geldt vooral voor Afrika, maar veel minder voor Aziatische en Zuid-
Amerikaanse landen. Inmiddels hebben niet-gouvernementele 
ontwikkelingsorganisaties verschillende pogingen ondernomen om aan de behoefte 
aan microkrediet te voldoen, niet zonder succes (Mama Cash en Oikokrediet zijn 
typische voorbeelden, die sedert de uitreiking van de Nobelprijs voor de vrede van 
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2006 aan de stichter van de Grameen-Bank in Bangla Desh, Mohammed Yunus, veel 
belangstelling hebben). Daarmee is de voor ruimere kredietverlening nodige  
infrastructuur niet wezenlijk verbeterd, althans niet voor de kleinere en middelgrote 
bedrijfjes en bedrijven. Dat geldt vooral voor Afrika, maar veel minder voor Aziatische 
en Zuid-Amerikaanse landen De belemmering geldt vooral als het ontbreekt aan 
onderpand, bijvoorbeeld door slecht vastgelegde eigendomstitels en het ontbreken 
van banken voor het verlenen van meso- en microkrediet. Men kan deze hindernis 
als een tekort op het vlak van de economische instituties beschouwen, maar de 
feitelijke onderbouwing door empirisch onderzoek is nog niet veelvuldig geschied. 
Van een andere categorie economische instituties is de relatie met de schaal waarop 
economische relaties aan de orde zijn. Economische instituties zoals bankwetten en 
financiële systemen gelden natuurlijk verschillend in de EU of in China en de Zuid-
Amerikaanse ‘blokken’. 

Sinds eind jaren tachtig van de vorige eeuw staan ook de ontwikkelingslanden in 
toenemende mate open voor de roep om de belemmeringen voor buitenlands 
kapitaal te slechten. Dit is een onderdeel van de bredere golf van globalisering die de 
wereld al decennia lang overspoelt. Theoretisch gezien heeft openstelling van 
ontwikkelingslanden voor buitenlands kapitaal dan ook duidelijke voordelen. Als 
onderdeel van de wereldwijde optimale allocatie van kapitaal zullen de 
ontwikkelingslanden kunnen profiteren van goedkoper en omvangrijker 
kapitaalbronnen. Omgekeerd kunnen dezelfde landen profiteren van 
beleggingsmogelijkheden in de rijke landen, hetgeen bijdraagt aan een goede 
spreiding van de beleggingsgelden. Ook prest de concurrentie met buitenlands 
kapitaal de ontwikkelingslanden hun macro-economische beleid en financiële 
instituties op orde te krijgen. De keerzijde hiervan is natuurlijk dat zolang dit niet het 
geval is, het betrokken ontwikkelingsland kwetsbaar is voor stagnatie en 
kapitaalvlucht. Het volstaat dan ook niet om de analyse te beperken tot het niveau 
van de landen. Zij dient tot ondernemingen,belangengroepen en individuen verruimd 
te worden. 
Er is daarom thans brede steun voor de gedachte dat in het kader van de 
economische stabilisatie en liberalisatie van een land sprake is van een optimale 
volgorde of fasering ervan in de tijd. In de eerste fase is dan stabilisering van de 
binnenlandse economie geboden, te weten het realiseren van een lage inflatie en 
een beperking van eventuele tekorten in de overheidsfinanciën en op de lopende 
rekening van de betalingsbalans tot houdbare niveaus. In een gestabiliseerde 
economie kan vervolgens doeltreffend worden geliberaliseerd, te beginnen met het 
vrijmaken van de binnenlandse goederen- en arbeidsmarkt. Pas als dit in de tweede 
fase is gerealiseerd, en de binnenlandse prijzen eenmaal een goede afspiegeling 
van de achterliggende productiekosten vormen, zal de binnenlandse economie 
kunnen profiteren van de voordelen van de internationale arbeidsverdeling, via het 
liberaliseren van de internationale goederen- en dienstenhandel van het land in 
kwestie. Deze derde fase kan goed samenvallen met de vierde fase die bestaat uit 
het liberaliseren van de binnenlandse financiële markten en het in evenwicht brengen 
van de valutamarkt door de wisselkoers zijn evenwichtswaarde te laten vinden. Het 
liberalisatieproces wordt in deze breed gedragen visie afgerond door in de vijfde fase 
het land in kwestie ook de grenzen te laten openstellen voor internationale 
kapitaalstromen. Zou deze internationale financiële liberalisatie naar voren worden 
geplaatst dan ligt - vroeg of laat – het grote gevaar van kapitaalvlucht en een - in 
termen van economisch-groeiverlies - kostbare valutacrisis op de loer.  
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9.  De schaal van (internationale) handel en markten.   

Tariefmuren voor de exportproducten van arme landen zijn de meest 
vanzelfsprekende belemmeringen voor de ontwikkeling van die landen. Die zijn voor 
hun inkomsten in dollars of euro’s  vaak zeer afhankelijk van de opbrengsten van 
bijvoorbeeld katoen, suiker, palmolie, cacao of koffie, dan wel industrieprodukten 
zoals textiel, electronica en schoenen. Deze belemmeringen zijn al vele jaren het 
onderwerp van onderhandelingen in de wereldhandelsorganisatie met de subsidies 
aan Amerikaanse katoenboeren en aan Europese suikerproducenten als bekende 
hinderpaal. De diverse getroffen landen proberen nu met een meer 
gemeenschappelijk standpunt die hinderpalen uit de weg te ruimen. Omdat gestreefd 
wordt naar een algehele vrijmaking van de wereldhandel blijkt het niet gemakkelijk te 
voorkomen dat verdere vrijmaking grotendeels ten goede komt van de minder arme 
landen zoals in het geval van suiker met name Brazilië er met de buit van door zou 
kunnen gaan.  

Een meer specifieke belemmering is het mogelijke verzet tegen deelneming aan 
verruiming van de grensoverschrijdende handel met een douane-unie of met een 
verdrag voor economische samenwerking samen met omringende landen in een 
bepaalde regio. Vooral de qua verbindingen minder bevoorrechte en geografisch 
ingesloten landen kunnen hiervan profiteren. Op papier blijkt deze belemmering 
nauwelijks een rol te spelen. Er zijn nogal wat verdragen tussen en met 
ontwikkelingslanden voor regionaal afgegrensde economische samenwerking ( bijv. 
‘Caricom’ in het Caraïbische gebied). In de praktijk blijven er belemmeringen door 
nationaal bepaalde eisen aan bijvoorbeeld de veiligheid, het gebruik  of de 
gezondheidsaspecten van de te importeren producten. Het waren die nadere eisen 
die bij de vrijmaking van de markt van de Europese Unie de meeste tijd hebben 
gekost om tot gemeenschappelijke normen te komen. Voor zover de verruiming van 
de markt een impuls kan betekenen voor de economische groei is hier dus toch 
sprake van een belemmering. Hierbij past de kanttekening van een voor de groei 
nuttige uitzondering op de (niet altijd heilzame) vrijmaking van de markt. 
Bescherming van eigen producten voor de koude wind van de mondiale commercie 
kan nuttig zijn voor het tot ontwikkeling brengen van eigen cultures of industrie 
zolang deze niet op eigen benen kan staan. Dit ondanks het gevaar van het 
aankweken van gevestigde belangen die in een later stadium de dan gewenste 
verdere vrijmaking in de weg staan.  

 

Deel II Twee landen ter vergelijking. 

1.  Welke landen? 

Ter onderbouwing van nadere conclusies  uit  het bovenstaande  zijn Maleisië  en 
Tanzania onder de loep genomen. Beide landen waren tot kort na de tweede 
wereldoorlog onder Brits beheer. Ze hebben in de afgelopen decennia een redelijke 
mate van politieke stabiliteit gekend. Geografisch delen ze de voor ontwikkeling  
gunstige ligging aan zee. Etnisch en geografisch zijn er duidelijke verschillen. 



 19 

Maleisië had en heeft een economisch meer ontwikkelde Chinese minderheid en 
kende een beleid specifiek gericht op de ontwikkeling van de islamitische Maleisische  
bevolking. Tanzania slaagde erin om  christelijke, animistische en islamitische 
bevolkingsdelen in vrede te laten samenleven onder de vlag van het land. Anders 
dan Maleisië met de export van tin, olie en de producten van rubber- en 
palmolieplantages en later electronica, had Tanzania geen noemenswaardige 
exportgedreven ondernemingen  Tanzania kreeg anders dan Maleisië langdurig en 
veel ontwikkelingshulp. Desondanks vertoonde het Afrikaanse land pas sinds kort 
een economische groei van enige betekenis. Dit terwijl Maleisië  bijna constant een 
veel grotere groei vertoonde. What happened?   

2. TANZANIA 

(a) Algemene en bestuurlijke ontwikkelingen. 

Tanganjika is onafhankelijk sinds 1961. In 1964 samengegaan met Zanzibar. Aldus 
ontstond een land met 36 miljoen inwoners. Het eiland Zanzibar is overwegend 
moslim. Op het vasteland is 95 % Bantu, 130 stammen. De verdeling naar religie: 30 
% Christelijk, 35 % Moslim en 35 % oorspronkelijk Afrikaans. Het ontbreken van 
burgeroorlogen en het redelijke nationale bewustzijn is de verdienste van 
socialistische en centralistische regering Nyerere. Bedrijven werden genationaliseerd 
en de boeren kwamen onder het beheer van ‘cropboards’, die de (surplus)productie 
afnamen en poot en zaaigoed verschaften. In 1973 werd een beleid ingezet om 
boeren te concentreren in dorpen.Tussen 1975 en 1997 ging de kwaliteit van het 
bestuur achteruit. Donorlanden kwamen in actie in 1986 met een eerste IMF 
recoveryplan en opnieuw na een tweede donorcrisis in 1994, nadat M’Kapa in 1993 
aan de macht was gekomen. In 1995 waren de eerste meerpartijen verkiezingen. 
M’Kapa start een fors  privatiseringsprogram  Vanaf 1998 groeit het GDP met 4 tot 5 
% .In 1993 hervorming van de civil service en instelling van de Tanzania Revenue 
Authority. In 1997 werd de provinciale bestuurslaag afgeslankt en komen er 114 
district councils met een eigen belastingbevoegdheid. De in de jaren tachtig sterk 
toegenomen corruptie wordt aangepakt met een ingrijpend herstel van de 
staatsinkomsten. De ‘district councils’ worden bemand door een combinatie van 
gekozen vertegenwoordigers en benoemde ambtenaren. De parlementaire 
democratie is nog niet geworteld. Onlusten in Zanzibar na verkiezingen geven daar 
blijk van. De belastingdruk stijgt in de jaren negentig van 9 naar 11 procent van het 
BBP. De regionale belastingen stijgen tussen 1997 en 2000 40 procent. Ze worden 
overigens nog op grote schaal ontdoken en zijn nauwelijks terug te vinden in de 
regionale en nationale infrastructuur. Van de 888000 km wegen waren er in 1999 
slechts 3700 verhard. Sinds 2000 wordt met projecthulp van de EU en andere 
donoren gewerkt aan een Road Rebuilding Program. Dit programnma  is verbonden 
met verbetering van de samenwerking tussen de centrale en de regionale overheid. 
De monetaire discipline verbeterde opvallend: van 1995 tot 2004 nam de inflatie af 
van 28 tot 5 procent. Blijkens de OECD rapportage ‘African Economic Outlook 
2005/2006’ zet de positieve ontwikkeling door. Verwacht wordt dat de huidige 
groeivoet van 6 procent van het GDP in de komende jaren verder zal toenemen.  Wat 
de bestrijding van de corruptie betreft staat Tanzania aan de top van een prestatie-
overzicht voor de regio ten Zuiden van de Sahara van de Wereldbank voor de 
periode 1966 – 2004.  
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 De levensverwachting en de gezondheid  zijn helaas als gevolg van aids achteruit 
gegaan. In 1980 was de levensverwachting bij geboorte 52 jaar. Dat is nu ( in 2005) 
45 jaar. Van de 36 miljoen inwoners is 1,6 miljoen besmet met aids met  als gevolg 
160.000 aidsdoden in 2003. Wel staat daar tegenover een zeer hoog geboortecijfer.    

Naast de verbetering van de infrastructuur zijn de speerpunten van het 
ontwikkelingsbeleid nu gericht op de bestrijding van de corruptie en de verbetering 
van het onderwijs. Van de bevolking kan 86 procent van de mannen en 70 procent 
van de vrouwen lezen en schrijven in het Swahili, Arabisch of Engels. Het onderwijs 
heeft sterk geleden onder de overgangssituatie in de jaren negentig. Het aantal 
ongeschoolden steeg van 9 tot 17 procent. De deelneming van de leeftijdsklassen 
van 14 tot 17 jaar aan de tweede helft van de basisschool steeg niet meer dan twee 
procent van 51 tot 53. De deelneming aan de middelbare schoolsteeg slechts van 
2,56 tot 2,75 procent. Door afschaffing van het schoolgeld is nu het aantal leerlingen 
fors gestegen. De participatie aan het vervolgonderwijs blijft echter steken opeen 
magere 33 procent. Er wordt nu ook gewerkt aan een program voor de opleiding 
meer leerkrachten.   

De kwaliteit van het bestuur is sinds 1973 tot 1997 duidelijk door een diep dal 
gegaan. Pas daarna zijn de bestuurlijke voorwaarden voor groei aantoonbaar positief 
geworden. Met een ruwe kwantificering van de perceptie van slecht-matig-goed voor 
de eerder genoemde  aspecten voor de beoordeling van de kwaliteit van het bestuur 
komen we tot de volgende cijferlijst (lopend van 1 is slecht tot 5 goed): orde en 
veiligheid: 3; integriteit: 1; onderwijs: 2; decentralisatie: 1; ruimte voor oppositie: 1; 
rechten en vrijheden: 2; transparantie en informatie: 2 (althans voor de hele periode 
van onafhankelijkheid, waarin alleen vrede en veiligheid een opvallend goed aspect 
van het Tanzaniaanse bestuur was). Pas sinds kort is er aanleiding voor een milder 
oordeel over de aspecten  van  integriteit en decentralisatie. .  

 

(b) Overheid en Markt in Tanzania.  

De landbouwinkomsten domineren nog steeds de inkomens van de Tanzanianen. 
Het aandeel daarvan daalde  van 67 tot niet minder dan 62 procent in de periode van 
1991 tot 2001. De productie bestaat vooral uit de voedselgewassen mais en 
sorghum (40%) en de cash crops koffie, katoen, thee, cashew, bloemen en sisal (17 
%) Het toerisme brengt 17 procent in het laatje, terwijl het aandeel van de mijnbouw 
na een bescheiden 2,5 % dank zij Zuid-Afrikaanse investeerders begint te groeien. 
Tot 1986 verliepen alle landbouwtransacties via een enkel loket met een landelijk 
vastgestelde prijs voor gewassen.Daar werd ook krediet verschaft en zaden ter 
beschikking gesteld.Vanaf 1986 is de marktordening voor voedselgewassen 
geleidelijk afgeschaft. Sinds 1993 zijn de ‘public crop-boards’ voor exportgewassen 
omgevormd door afschaffing van restricties en door overbrenging van de meer 
commerciële activiteiten naar ‘private crop-associations’.Er gelden nog steeds 
vergunningen en regels voor de verwerking en de productie van exportgewassen ter 
verzekering van de voor de overheid interessante exportheffingen. Voor de vele van 
voedselgewassen afhankelijke arme boeren leveren de hervormingen wel problemen 
op door het wegvallen van gemakkelijk te verkrijgen seizoenskrediet. Boeren moeten 
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nu zelf het risico dragen van de schommelende marktprijs en van het feit dat opkoper 
en kredietverlener niet meer dezelfde zijn.  

Nederland is een trouwe donor van Tanzania en heeft in 2004 een evaluatie 
doorgevoerd van het effect van de hulp. De conclusie was dat er voorbij gegaan 
werd aan het probleem van het gebrek aan een activerende omgeving voor de 
boerenbevolking om de landbouwproductie te vergroten en aan te passen en om hun 
producten voor goede, dwz  eerlijke en  enigszins marktconforme prijzen aan de man 
te brengen.   

(c) Typerende kenmerken van Tanzania 

Het land heeft twee transities ondergaan. De eerste overgang was die naar een 
centralistisch geleide (landbouw)economie onder leiding van Nyerere, kort na de 
onafhankelijkheid. De tweede overgang was de moeizame transitie naar een meer 
marktconforme economie en een meer gedecentraliseerd bestuur in de periode van 
1986 tot aan 1997. Het is goed om aan te tekenen dat de resultaten van de eerste 
transitie niet te gemakkelijk als slecht moet worden gekenmerkt. Hoewel de daarmee 
verkregen economische ontwikkeling zeer bescheiden was mag niet worden 
uitgesloten dat er in de gegeven uitgangspositie en met het oog op het niveau van de 
werkzame bevolking geen andere en betere keus was. Dani Rodrik (2002) heeft er 
terecht opgewezen dat de relatie tussen welvaart en instituties op het punt van de 
causaliteit zelden als eenrichtingverkeer mag worden geduid. Bij de tweede transitie 
sinds het midden van de jaren tachtig zijn de maatregelen op centraal niveau 
aanvankelijk zodanig tegengewerkt, dat de huishoudens op het platteland er 
nauwelijks van profiteerden. Dekker en Eeckhout (2005) laten zien dat een 
tussenlaag de toeneming van de welvaart naar zich toe trekt. De toegenomen lokale 
belastingen hebben nog niet veel effect gehad voor het lokale wegennet en de lokale 
dienstverlening. Met de nieuwe organen zoals de gemengd samengestelde 
districtsbesturen en de marketing en crop boards is de besluitvorming over de voor 
de bevolking belangrijke economische regels verder af komen te staan van de 
plaatselijke bevolking en de vertrouwde dorpshoofden. Gelukkig is er nu een door de 
cijfers ondersteunde voortgaande ontwikkeling in de richting van toenemende groei 
van meer dan 5 % per jaar. Daarmede begint de hoognodige verbetering van het 
onderwijs en van de fysieke infrastructuur enigszins op gang te komen. Dat gebeurt 
nog steeds niet zonder ontwikkelingshulp waarvan een deel ook nog moet worden 
gebruikt voor de bestrijding van armoede en aids. Alles overziende is het  
overduidelijk dat cultuur en instituties een grote rol hebben gespeeld in de 
wisselvallige en moeizame economische gang van zaken in Tanzania. 

3. MALEISIË 

 
(a) Algemene en bestuurlijke ontwikkeling 
 
Maleisië werd onafhankelijk in twee fasen. In  1957 werd het schiereiland Malaya 
onafhankelijk, in 1963 vond de ‘Merger’ met Singapore, Sarawak en Sabah tot 
‘Maleisië’ plaats, waarna in 1965 Singapore werd uitgestoten. Het kieskoninkrijk 
Maleisië kent een parlementair systeem. Het telt ongeveer 26 miljoen inwoners, van 
wie drie vijfden Bumiputra (=zonen van het land), veelal synoniem geacht met  
‘Malays’, die per definitie Muslim zijn. Hieronder vallen echter ook niet onaanzienlijke 
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aantallen inwoners van Sabah en Sarawak (van wie velen animist of christen zijn) en 
de zgn. Orang Asli, eveneens animisten. Daarnaast is de grootste censusgroep die 
der Chinezen (ongeveer een kwart ) en die der ‘Indians’ met iets minder dan 10%.  
Hoewel bovengenoemde categorieën als etnische identificaties door de overheid 
worden gehanteerd zou het verkeerd zijn, aan te nemen dat het om intern homogene 
groepen gaat. Zelfs de Muslim Malays zijn politiek sterk verdeeld, terwijl Chinezen 
zich orienteren naar onder andere hun taalgroep, religies (nogal wat christenen) en 
migratiegeneratie (locaalgeborenen t/o relatief recente migranten) 
Een van de grote opgaven voor het sinds 1953 overheersende Barisan Nasional 
(Nationaal Front), een wisselende coalitie waarin de drie belangrijkste ‘races’ altijd 
vertegenwoordigd zijn onder leiding van de Malay UMNO partij is de schepping van 
een Maleisische nationale identiteit, die echter in de ogen van de niet-Malays altijd 
een Maleise identeit lijkt te moeten zijn (via opleggen van de Maleise taal met –
althans tijdelijk- uitschakeling of tenminste achterstelling van het Mandarijn en het 
Tamil (officieel alledrie met het Engels nog steeds officiële talen, maar het 
schoolstelsel leert anders), instandhouding van de sultans-functies ed..  
Malaya leek, mede onder druk van een felle anti-communistische, en deels anti-
Chinese oorlog (1948-1960) onder Brits beheer een relatief stabiele samenleving van 
de Malays en de twee grote immigrantengroepen.  
Het staatsbestel onderging de volgende wijzigingen. In de organisatie en toebedeling 
van de economie komt regelmatig de beschuldiging van “cronyism” , nepotisme en 
geldelijke corruptie naar voren. Men moet hierbij bedenken dat er geen vrije media 
bestaan, en dat “klokkenluiders” risico’s lopen onder vigerende wetten tegen het 
verraden van staatsgeheim, subversie en dergelijke. Toch neemt Maleisië op de 
Corruption Perception Index een opvallend hoge plaats in (in 2004 nr. 39) vòòr de 
EU-leden Hongarije, Italie, Litouwen, Tsjechië, Bulgarije, Letland, Slowakije, Polen, 
terwijl van Aziatische buren alleen Singapore, Hong Kong, Japan,  enkele 
Golfstaatjes en Taiwan een betere score te zien geven (Wolters/de Graaf, 
Maatschappelijke Problemen, Boom, 2005, 197-200).  
 
b. Staat en Markt 
 
Na de afstoting van het (Chinese) Singapore werd het nieuwe Maleisië in Mei 1969 
door ernstige rassenrellen verstoord, hetgeen onmiddellijk tot herinvoering van de 
staat van beleg en, onder UMNO-leiding, het ontwerpen van een voortvarende New 
Economic Policy leidde. Deze had ten doel, de economische machts- en 
welvaartsverschillen tussen de drie groepen, maar met name tussen Malays en 
Chinezen, in overeenstemming te brengen met hun getalsverhoudingen. Daartoe 
werd een drastisch moderniseringsprogramma in de voedsel- en plantagelandbouw, 
industrialisering en urbanisering van de Maleische groep voorzien.  
Uitgangspunt was, en is, een sterke economische groei waardoor de achtergebleven 
sectoren (Malays, Indians, de Oostkuststaten, beide Staten op Borneo) in welvaart 
zouden kunnen toenemen, zonder dat de vooroplopende sectoren noodzakelijkerwijs 
zouden hoeven in te leveren.  
Met indicatieve Vijfjarenplannen werd het een en ander begeleid en gemonitord.in 
economisch opzicht, terwijl politieke stabiliteit mede door handhaving van enkele 
anti-subversiewetten en strikte regeling van stakingsmogelijkheden werd 
gewaarborgd. 
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Om de overheersing van buitenlands kapitaal te doorbreken nam de staat in de 
eerste jaren op grote schaal buitenlandse bedrijven over en stichtte zij semi-
overheidsondernemingen (NFPEs of Non-Financial Public Enterprises). Het een en 
ander liep via de Khazanah Nasional en daarmee verbonden 
ontwikkelingsmaatschappijen. In de jaren tachtig werd een deel hiervan weer 
geprivatiseerd, met name aan Malay nieuwe ondernemers, die echter veelal een 
Chinese zakenpartner in de arm namen om de dagelijkse leiding van het bedrijf te 
verzorgen.  
Modernisering van de landbouw vond op diverse manieren plaats: in 
rijstbouwgebieden werd de groene Revolutie en mechanisatie met kracht bevorderd, 
nieuwe landbouwgebieden werden geopend in het zgn. FELDA-programma, waarbij 
nieuwe nederzettingen, vooral gewijd aan marktgewassen (rubber, vooral palmolie), 
werden gesticht met omvangrijke overheidssubsidies. Buitenlandse plantages 
werden onder Maleisisch beheer gebracht. 
Na een fase van import-substitutie-industrialisatie werd al vroeg in de jaren zeventig 
export-georienteerde industrialisatie ondernomen, onder andere via het mechanisme 
van de Export Processing Zones, waarin buitenlandse, vooral Japanse en 
Amerikaanse, bedrijven textiel en in toenemende mate electronica producten lieten 
vervaardigen. Ook hier trad de overheid initiërend, subsidiërend en faciliterend op. In 
het geval van Penang, de eerste EPZ, moet hierbij als sterke factor de locale 
overheid genoemd worden (die gedomineerd wordt door Chinese partijen en 
belangengroepen). Maleisië bereikte de onafhankelijkheid voorzien van een redelijk 
ontwikkelde infrastructuur, die vooral ten dienste van de uitvoer van tin, rubber, en 
andere plantage-producten ontwikkeld was, maar vooral onder de Vijfjarenplannen 
werd uitbreiding en onderhoud van de infrastructuur: havens, vliegvelden, 
spoorverbindingen, door de overheid serieus ter hand genomen. Vooral onder het 
bewind van de premier Mohamed Mahathir (1981-2003) speelde rivaliteit met 
Singapore een motiverende rol. Met Port Klang, en recenter een containerhaven in 
Johor aan de overwal van Singapore, zowel als met een enorm vliegveld bij Kuala 
Lumpur, verbonden door een supertrein, en met de digitale supercorridor probeert 
Maleisië een deel van de informatie, de transportstromen en de vliegbewegingen 
naar zich toe te trekken. Onmiskenbaar hebben de talrijke grote projecten (PROTON-
autos in een beschermde markt; de Petronas Twin Towers, de digitale supercorridor 
en de nieuwe hoofdstad - Cyberjaya en Putrajaya - , een deel van de wegen) een 
sterk show-element te zien gegeven. Anderzijds kan de versterking van het moreel in 
de competitieve wereld niet ontkend worden. Nauwkeurige studie van deze projecten 
toont niet alleen een intensieve samenwerking overheid-bedrijfsleven, maar ook een 
zeer omvangrijke buitenlandse rol in design en uitvoering. 
 
De monetaire discipline van de Maleisische overheid geeft een wisselend beeld te 
zien. In de jaren zeventig, een periode van gunstige inkomsten uit de export, 
ontstond een trend van snel oplopende overheidsuitgaven, die rond 1980 doorschoot 
en een ernstig tekort veroorzaakte. Na de verkiezingen van 1982  werd  de fiscale 
discipline, evenals de disciplinering van de NFPEs, aangetrokken met aanzienlijke 
bezuinigingen met name op de ontwikkelings-investeringen, tot midden jaren tachtig. 
Pas tegen de verkiezingen van 1986 begon er weer wat ruimte voor development  te 
komen.  
De periode van de NEP (1970-1990) is steeds met een deficit gewerkt, soms stevig 
oplopend en inflatie bevorderend, maar in de jaren negentig ontstond een meer 
uitgebalanceerd beeld van slechts enkele procenten GNP deficit tot een overschot in 
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de vijf jaren voor de Aziatische crisis. Rente kon laag gehouden worden terwijl de 
laatste jaren gekenmerkt worden door zeer bescheiden inflatiecijfers.  
Hoewel de overname van buitenlandse bedrijven in eerste instantie met verzet  te 
maken kreeg bleven investeerders Maleisië goed gezind. Het heeft aan zijn kapitaal-
behoefte behalve via (gedwongen) sparen vrijwel volledig via de markt kunnen 
voldoen. Multilaterale ontwikkelingsfinanciering via ODA is er bijna niet aan te pas 
gekomen, waardoor de handelingsvrijheid van het bewind ook vergelijkenderwijs 
groot bleef, zoals bleek in 1998 bij de unilaterale fixering van de ringgit op 3.80 per 
US dollar, tegen IMF-voorkeuren in. 
 
c. Speciale kenmerken 
 
In het kader van de gewenste emancipatie van de Maleise groep werd meteen in de 
jaren zeventig flink ingezet op het onderwijs, dat inmiddels vrijwel universeel is. De 
koloniale periode had slechts een, op Britse (Oxbridge) leest geschoeide universiteit, 
opgeleverd. Dit aantal is inmiddels tot 13 uitgebreid, waarbij toepassing van meer 
Amerikaans aandoende formules opvalt, en tevens een aantal 
natuurwetenchappelijk-technische universiteiten te melden valt. Politieke motieven 
speelden zeker een belangrijke rol, zoals uit de oprichting blijkt van een ‘Nationale 
Universiteit’ (UKM) en  een ‘Islamitische Universiteit’. 
De Maleische bevolkingsgroep kreeg via een quota-systeem en de verstrekking van 
beurzen sterk de voorrang in het middelbaar en vooral het tertiaire onderwijs. Toch 
wordt geklaagd over gebrek aan voor het bedrijfsleven geschikte hoger opgeleiden. 
Deels is dit aan het stimuleringssysteem te wijten, omdat voor de Chinese en Indiase 
groepen toegang tot een studieplaats een gok is, en zij, aangezien ze toch moeten 
betalen, vaak overzee gaan studeren, vanwaar ze dan vaak niet meer terugkomen. 
Met het inzetten van de New Economic Policy en de vijfjarenplannen is Maleisië dus 
de weg opgegaan van een flinke uitbreiding van het (semi-) overheidsbestel. Waar 
voorheen de koloniale nachtwakerstaat het model was, werd nu de ‘development 
state’ toonaangevend.  
Gegeven de federale structuur van het staatsbestel was het doorzetten van de 
moderniseringsplannen vanuit het centrum echter nogal gecompliceerd. Zeker onder 
Mahathir zien we dan ook een continue strijd om onder erkenning van de noodzaak 
tot decentralisering en locale bevoegdheden, toch sterkere centralisering van 
besluitvorming, belastingheffing en controle tot stand te brengen. Daartegen zijn 
sterke tegenkrachten in het geweer gekomen, veelal onder de mantel van de 
etniciteit (het etnisch Chinese Penang dat door het ‘Maleise’ Kuala Lumpur weinig 
invloed in ‘eigen zaken’ gegund wordt, de sterk islamitische oostkuststaten die van 
KL juist weer teveel corrumperende moderniteit vrezen en de samenleving meer naar 
eigen religieus inzicht willen inrichten, Sabah en Sarawak die een groter aandeel in 
hun eigen exportopbrengsten eisen en zich als ‘periferen’ systematisch 
onderbedeeld achten). 
 
Met de sterk toegenomen rol van de overheid in de economie is de gelegenheid voor 
corrupte handelingen toegenomen. Jomo (1988) spreekt van ‘statist capitalists’, die 
via gunstige politieke connecties kunnen accumuleren op basis van staatsfondsen.  
 
Hoewel het groeitempo lager was dan dat van Zuid-Korea en Taiwan, was Maleisië 
sinds de onafhankelijkheid een succesvolle groeier met een gemiddelde van boven 
de 5 procent per jaar, en vooral in de jaren negentig getallen dicht tegen de 10 
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procent. Zelfs de vijf crises die Okposin en Cheng onderscheiden leidden slechts in 
twee jaren (1985 (- 1%) en 1998 (-7%)) tot negatieve groei Het inkomen per hoofd 
vertienvoudigde. De industrie heeft de landbouw ver overvleugeld, vooral door inzet 
van kapitaal en arbeid, maar in veel mindere mate van verbetering van productiviteit 
en technologische vooruitgang. Het zgn. TFP-deel van de groei bleef steeds achter 
bij dat van de nog succesvollere landen als Taiwan, Korea en Singapore. 
De omvangrijke investeringen zijn vooral benut voor expansie in de breedte en een 
aantal opvallende projecten en niet zozeer voor productiviteitsverbeterin en innovatie 
in de diepte. Dat neemt niet weg dat verbeteringen in de sectoren onderwijs en 
gezondheidszorg, gekoppeld aan de hoge (deels gedwongen) prublieke en private 
besparingen sterk hebben bijgedragen tot het niet te miskennen succes. 
Ondanks de persistente geruchten over corruptie kan er gesproken worden van een 
zichzelf respecterende en toegewijde bureaucratie, waarbij (relatief goed betaalde) 
top-technocraten vermeldenswaard zijn. 
 
De levensverwachting en de gezondheid  zijn in de periode na de onafhankelijkheid 
gestaag verbeterd. In 1957 was de levensverwachting in Malaya 57 jaar, in 1991 
71.2 (M 69, F. 73,5 in 1989, Chew/Wong, 17) met afname van de verschillen tussen 
de raciale groepen (Leete, Malaysia’s Demographic Transition, 1996, 
45).Sterftecijfers daalden aanzienlijk tot rond de 5 promille, terwijl infant mortaility 
terug liep tot een kwart van het niveau rond de onafhankelijkheid. Onder de Maleise 
groep wordt een pro-natalistisch klimaat bevorderd, maar ook in die groep lopen de 
geboortecijfers terug met toenemend onderwijs en urbanisering..   
 
In de taal van de diverse planningsdocumenten is Maleisië in vijftig jaar vanuit het 
stadium van primaire produktie-economie gericht op export, via importsubsitutie-
industrialisatie en export georiënteerde lichte en later zware industrialisatie rond het 
midden van de jaren negentig aangeland in de fase van de informatie-economie, 
waarop dan ook allerlei overheidsmaatregelen zijn toegesneden. Of dit beeld met de 
werkelijkheid klopt staat nog te bezien. Er wordt geklaagd over graduate 
unemployment omdat de instroom in tertiair onderwijs op de humaniora en sociale 
wetenschappen gericht is, en niet op de sciences en techniek. Ook zijn investeringen 
in R&D uiterst bescheiden (Chew/Wong). Bovendien schort er in de beschikbaarheid 
van mensen om deze claims waar te maken schort het een en ander. Men kan wel, 
terecht, met trots melden dat er meer vrouwen dan mannen met hoge kwalificaties 
afstuderen, maar wanneer die vrouwen vervolgens na afstuderen niet meer aan het 
arbeidsproces deelnemen is er nog weinig gewonnen. In 1990 werd geconstateerd 
dat de hooggestemde doeleinden van de NEP niet gehaald waren, hoewel er goede 
voortgang was gemaakt met de emancipatie van de Malays. Echter, de vereiste 30% 
participatie in management en eigendom van ondernemingen was niet gehaald. 
Armoede was substantieel gedaald, zij het met aanzienlijke etnische en regionale 
verschillen. Tussen 1970 en 1999 liep het armoedepercentage volgens de overheid 
terug van 49.3% tot 7.5%  Ondanks deze tegenvallers werd in de Vision 2020 als 
doel geformuleerd het in dat jaar opzijstreven van de huidige geindustrialiseerde 
wereld. 
Met een zeer laag werkloosheidsniveau sedert jaren, gekoppeld aan de noodzaak 
om honderdduizenden Thais, Filipinos, Indonesiers en Bangladeshis te importeren 
voor werk in de bouw, plantages, huishoudelijke dienstverlening lijkt bovenstaand 
bezwaar van beperkte arbeidsparticipatie van vrouwen wellicht overdreven. In sociaal 
opzicht levert het echter grote problemen op, die neerkomen op de creatie van een 
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rechteloze en zogenaamd onzichtbare onderklasse. Tegelijkertijd is onder de wel 
zichtbare huishoudens van de Maleisiërs ook sprake van groeiende 
inkomensongelijkheid. 
Maleisië heeft wel degelijk een grondige transitie ondergaan. Deze leidde van een 
laissez-faire systeem naar een van overheidswege geleide en gecontroleerde 
planmatige economie met als doel opheffing van armoede en daarmee emancipatie 
van de Maleise groep. Daarbij werden, om een Maleise entrepreneursgroep te 
creëren staatsondernemingen gesticht, die op termijn weer op afstand werden 
geplaatst. Het daarmee gepaard gaande industrialisatieproces werd vooral indicatief 
aangestuurd, met ondersteuning van subsidies en flexibele inschakeling van 
buitenlands kapitaal. Ondanks deze omvangrijke overheidsbemoeienissen, die ook 
een patronage-afhankelijke laag kleine/middelgrote kapitalisten heeft opgeleverd, 
blijft toch, met de nodige complicaties en crises, het overheersend beeld één van een 
marktconforme economie.  
  
Al met al toont Maleisië een wereld van verschil met Tanzania. In de grove 
beoordeling van de kwaliteit van bestuur (zoals hiervoor op een schaal van 1-5 al 
aangegeven) komt Maleisië er over vrijwel de hele linie beter af met een royale drie 
voor vrijwel alle aspecten van bestuur met als uitzondering de beperkte ruimte voor 
de oppositie. Daarbij moet wel worden erkend dat de uitgangspositie zeer 
verschillend was met een ten dele verder ontwikkelde bevolking, een meer intensief 
contact met westerse invloeden in Maleisië en de daarmee samenhangende 
aanwezigheid van meerdere voor export geschikte produkten. De culturele input in 
de op groei gerichte kwaliteit van het bestuur kwam hier grotendeels van binnen uit 
(echter: deels uit de koloniale Malay Civil Service traditie, de ‘iron backbone’, deels 
uit de Chinese en Tamil immigranten cultuur). Dat was anders in Tanzania, waar 
nauwelijks een koloniale traditie gevestigd was, en dan nog sterk in de vorm van 
indirect bestuur.  
 
 

Deel III. Algemene Conclusies 

1.  Tot slot:  samenhang en rangorde van kansen en hinderpalen  

Instituties blijken inderdaad van belang voor het efficiënt werken van economische 
processen. Voor het wegnemen van de hinderpalen voor economische groei moet er 
een daarop gericht redelijk capabel bestuur zijn, in staat om de voorwaarden voor 
motivering en prestatie te scheppen bij de economische actoren.  Deze voor de hand 
liggende conclusie, bijna een tautologie, kan nu wat meer worden uitgediept. 
Veranderingsgezindheid, gezag, integriteit en ‘empowerment’ (het opdoen van 
kennis die relevant is voor maatschappelijk functioneren) van de burgers en van de 
bestuurders blijken nodig op een niveau waar het mogelijk is om, gesteund door 
externe deskundigheid, de nodige transities te kunnen doorvoeren voor het op gang 
houden van het groeiproces. Succesvolle landen  spelen dit klaar dank zij een 
gewortelde, of van bovenaf gecreerde (Singapore) cultuur van maatschappelijke 
deugden, waardoor de instituties redelijk doelmatig kunnen functioneren. Hier is een 
samenhang tussen het nodige respect voor wetten en regels en het op zowel 
prestatie als maatschappelijke deugden gericht onderwijs. Uiteraard gaat daar aan 
vooraf een goede handhaving van orde en veiligheid als zijnde nodig maar niet 
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voldoende. Nodig maar evenmin voldoende is de integriteit van de bestuurlijke elite. 
Die integriteit moet ook  in redelijke mate aanwezig zijn bij het decentrale bestuur en 
de van dat bestuur afhankelijke economische spelers op micro niveau. Landen, waar 
de oudere generaties onvoldoende onderwijs hadden en waar, vanuit een dorps of 
stamcultuur, een culturele overgang nodig was om in te spelen op veranderde 
economische  verhoudingen met meer ruimte voor initiatief en profijt  zullen 
beduidend meer tijd nodig hebben om mee te kunnen komen. Daarbij moet worden 
gedacht in termen van generaties en niet van enkele decennia. Er zijn uitzonderingen 
van landen met bijvoorbeeld qua bodemschatten of toerisme zeer gunstige 
uitgangspositie. Maar als in het verdere proces van houdbare groei voor de activering 
meer decentralisatie nodig is en meer ruimte moet worden gemaakt  voor de 
oppositie is ook daar een moeizame culturele transitie nodig.  

Verstandige ontwikkelingsstrategie blijkt  afhankelijk van de gegeven situatie van 
land en regio. Een algemeen geldige lijst van prioriteiten is niet te geven. Ter 
beoordeling van de situatie moet worden gekeken naar de eerder genoemde 
bepalende elementen.  

Er is alle reden om kritisch te kijken naar puur projectgebonden hulp. Het lijkt 
verstandig om die hulp in te bedden in een programma, waarin ook verbeteringen in 
en eisen aan het bestuur zijn vervat. Hulpprojecten moeten in die optiek samengaan 
met het inbouwen van de nodige controle en deskundige ondersteuning voor de 
realisatie en de benutting van het project. Het behoeft geen betoog dat de 
verzekering van orde en veiligheid een primaire voorwaarde is voor alle op groei 
gerichte ontwikkelingshulp. Dat sluit humanitaire hulp gericht op bestrijding van 
armoede of interne conflicten niet uit. Maar die hulp valt dan buiten het bestek van 
deze beschouwing.  

De schuldsaneringen illustreren de geringe resultaten van ongebonden of  weinig 
concreet gebonden geldelijke steun aan de regeringen van ontwikkelingslanden en in 
het verlengde daarvan de noodzaak van institutionele verbeteringen. Aan de andere 
kant hebben de ervaringen met de eisen van het IMF verbonden aan het 
kwijtschelden van schuld laten zien dat er naast dwang wel geduld en begeleidende 
steun nodig is voor de transitie om uit de financiële ellende te komen. Hervatting van 
geldelijke steun zal dan ook gepaard moeten gaan met controleerbare acties op de 
terreinen  van corruptiebestrijding, monetaire stabiliteit, banken,  kredietverlening en 
regels voor het economisch verkeer.  

Niet vergeten mag worden dat de hulpontvangende regeringen de eigenaren zijn van 
het probleem. Zij moeten bereid  zijn om nieuwe belangengroepen een plaats te 
geven. De daarvoor nodige rechten en vrijheden zullen moeten worden 
gewaarborgd. Die ontwikkeling kan worden gestimuleerd als het betrokken bestuur 
wordt geholpen in het voeren van een goed economisch beleid door ‘technocraten’’ 
op of dicht bij sleutelposities in het bestuur. Dat geldt in het bijzonder voor de 
toelating van buitenlands kapitaal, de fasering in de stappen voor vrijmaking van de 
handel en voor de modernisering het bankwezen. De groei is gebaat met de toegang 
tot krediet van kleine ondernemers en zelfstandigen, niet minder dan  bij de spreiding 
en de nuttige besteding van de opbrengsten van eventuele bodemschatten. Bij dit 
alles is de invoering van democratie volgens het westerse model geen voorwaarde. 
Spreiding van macht door bestuurlijke decentralisatie zijn daarentegen wel nodig om 
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te komen tot een goed geregelde marktverhoudingen voor de ontplooiing van meer 
zelfstandige ondernemers. Vrijwel alle vormen van advisering of hulp aan 
ontwikkelingslanden zullen te maken krijgen met de noodzakelijke aanpassing van 
instituties  - inclusief regels voor banken en eigendomsrechten. Ook het onderwijs is 
een medebepalende factor voor het bereiken van de beoogde resultaten. Bij het 
steunen van de verbetering van het aanbod en de  kwaliteit van het onderwijs zal 
men zich ook moeten afvragen in hoeverre enige vorm van compensatie voor de 
door het gezin en de ouders in dat verband te brengen offers nodig is voor het 
participeren aan diverse onderwijsvormen.  

Aanleiding voor deze studie was, zoals aan het begin van dit stuk gezegd, het boek 
van Powelson over het belang van instituties en spreiding van macht voor 
succesvolle economische groei. Dat belang blijkt onmiskenbaar maar daarmee is de 
heilige graal in de voedingsbodem voor groei nog niet gevonden. Het blijkt meer nog 
te gaan  om de goede en goed gemotiveerde toepassing van meerdere vormen van 
beleid. Wellicht is die heilige graal te vinden bij de opkomst van bestuurlijke elites,die 
het voortouw nemen. Dat wijst op een ‘verlichte burgerschap’ als beginvoorwaarde 
voor ontwikkeling. Verlicht in die zin dat burgers en bestuurders maatschappelijke 
medeverantwoordelijkheid tonen, leervaardig zijn en open staan voor verandering. 
Ze zullen die verantwoordelijkheid moeten durven delen met anderen en daarvoor in 
het onderwijs en de bevordering van maatschappelijke deugden de voorwaarden 
willen scheppen. Het kan beginnen met goed opgeleide traditionele leiders en 
ondernemers, in elk geval met mensen,die verder kunnen kijken dan hun neus lang 
is en zich betrokken voelen bij het lot van hun medemensen. Door verder empirisch 
onderzoek kan worden bepaald in hoeverre institutionele aspecten daar een rol bij 
spelen. 

2.  Verantwoording. 

Dit essay is de vrucht van besprekingen rond het vraagstuk van economische groei 
in de kring van oud- hoogleraren van de UvA, van contacten met mevr. Eeckhout van 
de afdeling Onderzoek en Communicatie van het directoraat Internationale 
samenwerking van het ministerie van Buitenlandse Zaken, respectievelijk de Heer 
Richelle, directeur-generaal van de afdeling Ontwikkelingsbeleid van de Europese 
Unie en de kennisneming van een aantal hieronder genoemde publicaties en 
boeken. Voorts is steun ondervonden van de Universiteit (Alumni) bij het gebruiken 
van vergaderruimte en catering. 
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