8.1 WAARAAN HERKEN JE EEN ONTWIKKELINGSLAND?
Wat is welvaart?
Welvaart is de mate waarin je in jouw behoeften kunt voorzien.
Hoe meten we welvaart?
Om welvaart tussen landen te vergelijken, kijken we naar het
nationaal inkomen per hoofd van de bevolking (dus per inwoner).
Is dat een perfecte manier om welvaart te meten?
Nee, want zo kijk je niet naar informele productie, de prijzen in een land en ook
niet naar voorzieningen zoals ziekenhuizen en scholen.

VANUATU

V.S.

MONOCULTUUR
Een land dat afhankelijk is van de export van één product
2020
2021
2022

x 2kg
=
x 5 liter
DE R
UILVOET
I
S
x 2kg
=
x 4 liter
VERSLE
CHTERD
x 2kg
=
x 3 liter

Landen met een monocultuur lopen een groot risico. Als andere landen genoeg hebben
van hun product of wanneer een oogst mislukt, hebben ze niks om op terug te vallen.

8.1 WAARAAN HERKEN JE EEN ONTWIKKELINGSLAND?
Ontwikkelingslanden kunnen dit risico beperken door buffervoorraden aan te leggen.
Dat betekent dat ze een deel van de productie niet verkopen, maar opslaan.
Zodra de vraag dan weer stijgt, verkopen ze deze voorraad alsnog.
Op deze manier blijven vraag en aanbod meer in evenwicht en de prijzen stabiel.

SPRUITJES
TE KOOP!

8.2 ARM ZIJN IS ARM BLIJVEN?
Veel ontwikkelingslanden blijven een monocultuur, omdat ze niet de technische
kennis hebben om iets anders te produceren.
Slecht onderwijs is dus een kenmerk van onderontwikkeling.
Andere kenmerken zijn:
• Slechte infrastructuur (wegen, internet, elektriciteit) waardoor vervoer en
communicatie moeilijker wordt.
• Handelen is moeilijk omdat andere landen protectiemaatregelen hebben genomen.
• Er zijn conflicten in het land en soms is de regering corrupt.
Deze landen kunnen geld lenen bij de Wereldbank, maar dat betekent natuurlijk wel
dat ze grotere schulden krijgen, wat leidt tot nog meer rente en aflossing.

€€

8.2 ARM ZIJN IS ARM BLIJVEN?
Het is moeilijk om als ontwikkelingsland zelf uit de problemen te komen.
Meestal versterken deze problemen zichzelf namelijk alleen maar.
Wanneer de vraag naar hun product namelijk daalt:
Daalt het
inkomen

Er kan minder
geproduceerd worden

VICIEUZE
CIRKEL

Er kan minder
geïnvesteerd worden

Er kan minder
gespaard worden

8.3 HOE KUNNEN LANDEN ZICH ONTWIKKELEN?
De enige manier waarop een ontwikkelingsland aan deze vicieuze cirkel kan
ontsnappen, is door hulp te krijgen van westerse landen.
Dit kan op twee manieren:
Hulp aan andere landen

Noodhulp
Eenmalig een ‘zak geld sturen’

Structurele hulp
Langere tijd ondersteunen,
het land zelfstandig maken
Ontwikkelingssamenwerking
Afspraak: 0,7% van ons BBP
gaat naar ontwikkelingshulp

8.3 HOE KUNNEN LANDEN ZICH ONTWIKKELEN?
In plaats van zomaar wat geld naar een heleboel verschillende landen te sturen,
kan de overheid beter een paar specifieke landen uitkiezen en daar écht helpen.
Dit is bilaterale hulp; hulp van één land rechtstreeks aan een ander land.
Nederland helpt bijvoorbeeld Ghana op deze manier.
Dit geld kan op twee manieren aan zo’n land gegeven worden:

#yolo
Gebonden hulp
Er is afgesproken dat het geld bijv. naar
onderwijs of gezondheidszorg moet gaan.

Ongebonden hulp
Het land mag zelf beslissen
waar ze het geld aan besteden.

8.3 HOE KUNNEN LANDEN ZICH ONTWIKKELEN?
Wanneer ondernemers in een ontwikkelingsland geen geld kunnen lenen bij een
bank, kunnen ze een microkrediet krijgen van een hulporganisatie.
Boeren kunnen hun prijzen stabiel houden met buffervoorraden, maar ze kunnen
natuurlijk ook gewoon grondstoffenovereenkomsten met elkaar afsluiten.

Microkrediet
Een kleine lening voor een
kleine ondernemer.

Grondstoffenovereenkomst
Afspraken over een minimumprijs, waaronder
niemand zijn producten gaat verkopen.

8.4 HOE DRAGEN WIJ ONS STEENTJE BIJ?
Onze ontwikkelingssamenwerking is erop gericht om een land uiteindelijk
economisch zelfstandig te maken.
Dat betekent dat onze hulp zorgt voor zoveel economische groei, dat het land ons
uiteindelijk niet meer nodig heeft.
Op de lange termijn zou dat er zelfs voor kunnen zorgen dat een land zo welvarend
wordt, dat ze uiteindelijk producten van ons gaan kopen en we (een deel van) onze
uitgaven weer terugverdienen…

8.4 HOE DRAGEN WIJ ONS STEENTJE BIJ?
Ook jij kunt ontwikkelingslanden helpen door te kiezen voor fair trade producten.
Je weet dan zeker dat de producent een eerlijke prijs voor zijn producten heeft
gekregen, waardoor hij zijn bedrijf verder kan opbouwen.

