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Samenvatting 

 

Hoewel Nederland in de periode 1975–2012 meer dan 0,7 % van zijn BNI aan hulp besteedde, is het momenteel 

op weg naar een daling tot 0,55 % van het BNI in 2017. Deze paper argumenteert dat die achteruitgang van de 

hulp niet alleen slecht nieuws is voor ontwikkeling maar ook een hinderpaal is voor Nederland zelf. Nederland 

is een open economie die steeds meer van ontwikkelingslanden afhankelijk is voor export en ook voor goedkope 

en betrouwbare import; hulp kan de wederzijds voordelige handel met ontwikkelingslanden vergemakkelijken. 

De kwaliteit en prijs van importgoederen uit ontwikkelingslanden worden steeds belangrijker voor Nederland. 

De waarde van de Nederlandse import verhoogde van minder dan € 45 miljard (US$ 50 miljard) in de periode 

1995–2003 tot € 106,8 miljard (US$ 137,3 miljard) in 2012. De import uit zeven van de tien grootste ontvangers 

van individuele Nederlandse hulp (in totaal in de periode 2001–12) groeide in dezelfde periode sneller dan de 

globale import. 

Nederland is afhankelijk van groei op zijn exportmarkten, en ontwikkelingslanden zijn steeds meer belangrijke 

bestemmingen voor de Nederlandse export. De export naar ontwikkelingslanden nam toe van € 11–15 miljard 

(US$ 13–17 miljard) in de periode 1995–99, tot € 64,2 miljard (US$ 82,5 miljard) in 2012, en het aandeel van 

ontwikkelingslanden in de totale export steeg van 8,7 % in 1995 tot 14,9 % in 2012. De export naar negen van 

de tien grootste individuele ontvangers van Nederlandse hulp (in totaal in de periode 2001–12) groeide sneller 

dan de hele globale export. 

Dit rapport onderzoekt de langetermijneffecten van hulp, in het bijzonder de effecten van Nederlandse hulp op 

de Nederlandse economie en de ontvangende economieën. We voeren simulaties uit en gebruiken daarvoor het 

Global Econometric Model, NiGEM, van het National Institute dat veel organisaties en centrale banken, 

waaronder de Nederlandse Centrale Bank gebruiken. We brengen verslag uit over het economische effect op 

Nederland (bruto binnenlands product (BBP), de export, investeringen) van een investering van 0,7 %/BNI in 

hulp tussen 2013 en 2017 (2013, het jaar waarin werd afgestapt van het streefcijfer van 0,7 %, 2017 het jaar 

waarin deze regeringstermijn eindigt) en vergelijken het met (i) geen hulp en (ii) het momenteel geplande 

hulpniveau. De gecombineerde shock, gekalibreerd op basis van de Nederlandse hulp per land, regio en 

sector, kan het BBP in sub-Sahara Afrika met ongeveer 1 % verhogen.  

Dat heeft op zijn beurt weer een impact op de Nederlandse economie. Hulp leidt tot lagere handelskosten, 

goedkopere import uit Nederland, meer export en een aantal andere effecten die in het model niet aan bod 

komen. De totale effecten leiden tussen 2013–17 tot een jaarlijkse toename van het Nederlandse BBP met 

0,03 %, of een geaccumuleerd resultaat van € 0,94 miljard over de hele periode. Dat betekent dat 

Nederlandse hulp een rendementsniveau van 4 % heeft. De export zou in die periode toenemen met € 11,9 

miljard. Anders gezegd: hulp betaalt zichzelf terug. 

Als de huidige uitgaveplannen voor hulp behouden blijven, zou het Nederlandse BBP € 250 miljoen 

verliezen in vergelijking met een 0,7 % scenario, en € 330 miljoen aan privé-investeringen. 
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1 Inleiding 

Hoewel Nederland altijd een voorstander van ontwikkelingshulp is geweest die het UN Official Development 

Assistance (officiële ontwikkelingshulp - ODA) doel van 0,7 % van het bruto nationale inkomen (BNI) tussen 

1975 en 2012 consequent haalde of overschreed, hebben de Nederlandse meerderheidspartijen VVD 

(Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) en PvdA (Partij van de Arbeid) in 2012 een regeerakkoord afgesloten 

met € 3,25 miljard cumulatieve bezuinigingen in ODA tussen 2013–17, wat duidelijk aangeeft dat 0,7 % van het 

BNI als streefcijfer verlaten werd. Het openbare debat over uitgaven voor ontwikkelingshulp is de laatste jaren 

grondig veranderd. Sommige politieke partijen gingen zo ver dat ze in hun campagne alle hulp, met 

uitzondering van dringende humanitaire hulp, afzwoeren en anderen wilden de ontwikkelingshulp met twee 

derde verminderen. Dat betekent een radicale koerswijziging die aantoonbaar schadelijk is, niet alleen voor 

ontwikkelingslanden maar ook voor Nederland, een open economie die steeds afhankelijker wordt van 

producten en diensten die in ontwikkelingslanden worden geproduceerd of geconsumeerd.  

Dit rapport onderzoekt de langetermijneffecten van hulp, meer bijzonder die van Nederlandse hulp, op de 

Nederlandse en ontvangende economieën. We voeren simulaties uit en gebruiken daarvoor het Global 

Econometric Model, NiGEM van het National Institute. Het NiGEM-model wordt sinds 1987 op het National 

Institute gebruikt voor voorspellingen en beleidsanalyses, en wordt tevens gebruikt door een groep van ongeveer 

40 abonnees van het model, vooral in de beleidsgemeenschap, waaronder de Nederlandse Centrale Bank, the 

Bank of England, de ECB, de Bundesbank, de OESO en het IMF. We brengen verslag uit van het economische 

effect op Nederland (bruto binnenlands product (BBP), export, tewerkstelling) van het investeren van 0,7 

%/BNI in hulp tussen 2013 en 2017 (2013 is het jaar waarin het streefcijfer van 0,7 % werd opgegeven, 2017 

het einde van de regeringstermijn) en vergelijken dat met (i) geen hulp en (ii) het momenteel geplande 

hulpniveau. We illustreren tevens de effecten op ontwikkelingslanden, vooral geaggregeerd voor grote regio’s.  

Het rapport bestaat uit de volgende delen. In deel 2 worden vroegere en toekomstige kwesties betreffende het 

niveau en de samenstelling van de Nederlandse hulp besproken. In deel 3 worden een aantal globale manieren 

besproken waarop de Nederlandse hulp een impact op de Nederlandse economie en op die van de ontvangers 

van hulp zou kunnen hebben. Deel 4 bevat een simulatie van de effecten van Nederlandse hulp met het NIGEM 

model. Deel 5 bevat de conclusies. 
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2 Nederlandse hulp: 
overwegingen uit het verleden, 
het heden en de toekomst 

Dit deel geeft informatie over de achtergrond van de Nederlandse hulp. Eerst onderzoeken we het niveau en de 

bestemming van de Nederlandse hulp (welke landen en sectoren) en de toekomstplannen (Deel 2.1). Dan geven 

we een kort overzicht van vroegere evaluaties van de Nederlandse hulp (Deel 2.2). 

2.1 Het niveau en de bestemming van de Nederlandse hulp in het verleden en 
de toekomst. 

Tot 2013 overschreed Nederland consequent het streefcijfer van 0,7 % ODA/BNI van de VN. De Nederlandse 

ODA lag hoger dan 0,7 % van het BNI tussen 1975 en 2012, toen het 0,71 % bedroeg (zie Afbeelding 1). De 

hulp daalde in 2013 echter voor het eerst tot onder 0,7 % van het BNI en zal volgens de planning gestaag verder 

dalen tot 0,55 % van het BNI in 2017. 

Afbeelding 1: Nederlandse ODA (in % van het BNI (1960-2012); plannen in % van het 
BNP (2013–17))  

 

Bronnen:  
1960–2012: Center for Global Development, Net Aid Transfers Dataset (http://www.cgdev.org/publication/net-hulp-transfers-
data-set-1960%E2%80%932012) (geen gegevens voor Nederland in 1966).  
2013–17: Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken (2013): Deel 5.2. 

De databanken van OESO DAC en CRS kunnen worden gebruikt om de Nederlandse hulp gedetailleerder te 

bestuderen. Afbeelding 2 toont de betalingen van Nederlandse hulp tussen 2001 en 2012 in Euro. Uitbetalingen 

kunnen bilateraal of multilateraal gebeuren. Bilaterale hulp is hulp van het ene aan het andere land, waarbij de 

donor beslist aan wie en met welk doel hij hulp geeft; multilaterale hulp is niet gereserveerde hulp van landen 

aan multilaterale organisaties. Ongeveer 70 % van de totale Nederlandse hulp is bilateraal (Afbeelding 3).  

Dalingen door bezuinigingen in de 
begroting door de coalitie van Rutte  

http://www.cgdev.org/publication/net-aid-transfers-data-set-1960%E2%80%932012http:/www.cgdev.org/publication/net-aid-transfers-data-set-1960%E2%80%932012http:/www.cgdev.org/publication/net-aid-transfers-data-set-1960%E2%80%932012
http://www.cgdev.org/publication/net-aid-transfers-data-set-1960%E2%80%932012http:/www.cgdev.org/publication/net-aid-transfers-data-set-1960%E2%80%932012http:/www.cgdev.org/publication/net-aid-transfers-data-set-1960%E2%80%932012
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Afbeelding 2: Nederlandse ODA, 2012 constante prijzen, Euro, 2001–12 

 
Bron: OESO.StatExtracts, DAC Tabel 1 (http://stats.OESO.org/Index.aspx?datasetcode=TABEL1). Omgezet naar Euro met de 
wisselkoersen van OESO DAC (http://stats.OESO.org/index.aspx?queryid=169#). 

Afbeelding 3: Verdeling van Nederlandse ODA, 2012 

 

Bron: OESO.StatExtracts, DAC Tabel 1 (http://stats.OESO.org/Index.aspx?datasetcode=TABEL1). 

We kunnen ook de geografische en sectorale verdeling van bilaterale hulp analyseren. Afbeelding 4 toont aan 

welke regio’s de Nederlandse bilaterale hulp werd toegewezen. Een groot en groeiend aandeel van de 

Nederlandse bruto betalingen gebeurt echter aan niet-gespecificeerde ontvangers – in 2001 was het 21,8 % en in 

2012 liep het op tot 69 %.
2
 Op basis van uitbetalingen aan bekende ontvangers was Sub-Sahara Afrika (SSA) 

veruit de grootste begunstigde in de periode 2001–12. Het was elk individueel jaar de grootste ontvangende 

regio en ontving over de hele periode in totaal meer dan drie keer meer hulp dan de tweede grootste begunstigde 

– Zuid- en Centraal-Azië. Desondanks blijft het aandeel van de totale hulp van Nederland aan SSA lager dan dat 

van alle, behalve twee andere EU-landen, een verrassend feit omdat twee derde van de Nederlands 

partnerlanden in SSA liggen (ONE, 2013). 

 

                                                           
2
  Middelen gerapporteerd aan de DAC als de begunstigde geen land of regio is, worden gerapporteerd als ‘bilateraal niet-gespecificeerd’. 

Middelen die als ‘bilateraal, niet-gespecificeerd’ gerapporteerd worden, omvatten gewoonlijk niet aan een land gebonden programmeerbare 
hulp zoals administratiekosten, vluchtelingen in het donorland en onderzoekskosten. 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=TABLE1
http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=169
http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=TABLE1
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Afbeelding 4: Aandeel van de Nederlandse bilaterale hulp per regio, 2001–12 

 
Bron: berekend op basis van bulkgegevensbestanden van de OESO CRS (8 april 2014). 

Afbeelding 5 toont de uitsplitsing van bruto betalingen per brede sector (waarvoor de niet toegewezen of niet 

gespecificeerde bedragen de afgelopen jaren bijna tot nul zijn gedaald).
3
 De grootste sector was in de hele 

periode sociale infrastructuur en diensten, die in 2012 alleen al goed was voor 47 % van het totaal. Ook 

multisectoriële /diagonale betalingen vertegenwoordigden een flink deel van het totaal in deze periode, hoewel 

ze in 2012 achter administratiekosten van donoren, economische infrastructuur en diensten, vluchtelingen in 

donorlanden, en productiesectoren werden gerangschikt. Het aandeel van economische en sociale infrastructuur 

in de Nederlandse bilaterale hulp bedroeg 56,3 %.  

Afbeelding 5: Aandeel van de Nederlandse bilaterale hulp per sector, 2001–12 

 
Bron: berekend op basis van bulkgegevensbestanden van de OESO CRS (8 april 2014). 

                                                           
3
  Enkele specifieker omschreven doelen van de Nederlandse hulp die onder deze brede sectortitel vallen: 

Sociale Infrastructuur en Diensten – onderwijs, gezondheid, watervoorziening en volksgezondheid, regering en maatschappelijk middenveld 
in het algemeen; 

Economische Infrastructuur en Diensten – transport en opslag, communicatie, energie, bank- en financiële diensten, zakelijke en andere 

diensten;  
Productiesectoren – landbouw, bosbouw, visserij, industrie, delfstoffen en mijnbouw, constructie, handelsbeleid en -reguleringen, toerisme;  

Multisectorieel/Diagonaal – algemene milieubescherming;  

Hulpgoederen/Alg. Programmabijstand – algemene budgetondersteuning, voedselhulp/voedselveiligheid;  
Humanitaire Hulp – noodhulp, wederopbouw/hulpverlening/sanering, rampenpreventie en -paraatheid. 

Niet gespecificeerd 

Oceanië 

Azië, regionaal 

Midden-Oosten 

Zuid- en Centraal Azië 

Het Verre Oosten (Azië) 

Amerika, regionaal 

Zuid-Amerika 

Noord- en Centraal-Amerika 

Afrika, regionaal 

SSA 

Noord-Afrika 

Europa 

Niet toegewezen/niet gespecificeerd 

Vluchtelingen in donorlanden 

Administratiekosten van donoren 

Humanitaire hulp 

Actie in verband met schulden 

Hulpgoederen/alg. programmabijstand 

Multisectorieel/diagonaal 

Productiesectoren 

Economische infrastructuur & diensten 

Sociale infrastructuur & diensten 
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De beschikbare gegevens met betrekking tot regionale betalingen per sector worden getoond in Afbeelding 6 

(SSA wordt daarin apart getoond omdat de betrokken bedragen veel hoger liggen dan die van eender welke 

andere regio).  

Afbeelding 6: Waarde van de Nederlandse bilaterale hulp per regio en sector, 2012 

 

 
 

 

Bron: berekend op basis van bulkgegevensbestanden van de OESO CRS (8 april 2014). Omgezet naar Euro met 
wisselkoersen van OESO DAC (http://stats.OESO.org/index.aspx?queryid=169#). 

2.2 Eerdere evaluaties van de Nederlandse hulp 

Ondanks het belang dat aan evaluaties van de Nederlandse hulp wordt gehecht, zijn er geen pogingen 

ondernomen om de impact van de Nederlandse hulp in zijn geheel te beoordelen. In een uitgebreide beoordeling 

van de Nederlandse hulp argumenteren Spitz et al. (2013) dat ‘er geen globale beoordelingen van de volledige 

Nederlandse hulp beschikbaar zijn’. De auteurs geven echter wel een overzicht met nuttige informatie over de 

effecten van hulp. Ze zijn globaal positief voor de effecten op ontvangers en op Nederland. 

Als onderdeel van het DAC peer review prees de OESO (2011) de Nederlandse hulp vanwege het hoge niveau 

van de politieke betrokkenheid, het feit dat het personeel goed op de hoogte was van de beginselen van Parijs en 

de inspanningen die de Nederlandse ambassades leveren om ze toe te passen. Het vermeldt de belangrijkste 

sterke punten van de ontwikkelingssamenwerking, in het bijzonder de flexibele en responsieve programma’s die 

door de ambassades worden beheerd (p. 25), en de technische capaciteit die in de Nederlandse ambassades 

voorhanden is (p. 53).  

De studie uit 2011 vermeldt ook dat, hoewel de nadruk op de Millenniumdoelstellingen blijft liggen, de focus 

van de Nederlandse hulp zich verplaatst van sociale ontwikkeling naar economische sectoren, dat de 

onafhankelijkheid van ontwikkelingslanden ondersteund wordt en dat de relaties tussen ontwikkelingsdoelen, 

algemene openbare belangen zoals het klimaatbeleid of de bescherming van de biodiversiteit, en Nederlands 

nationale belangen worden gestimuleerd.  

Het IOB (2011) oordeelt dat begrotingssteun een goed instrument voor beleidsondersteuning kan zijn in 

ontvangende landen. Het zegt ook dat begrotingssteun heeft bijgedragen aan de economische groei en sociale 

diensten, vooral op gebied van onderwijs en gezondheid heeft helpen uitbreiden. Ook het financiële beheer en 

de democratische controle verbeterden. Maar het instrument is niet geschikt om grotere hervormingen na te 

streven als het niet geruggensteund wordt door de ontvangende regering. 

Niet toegewezen/niet 

gespecificeerd 

Vluchtelingen in donorlanden 

Administratiekosten van donoren 

Humanitaire hulp 

Actie in verband met schulden 

Hulp in de vorm van goederen/alg. 

programmabijstand 

Multisectorieel/diagonaal 

Productiesectoren 

Economische infrastructuur & 

diensten 

Sociale infrastructuur & diensten 

http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=169
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Een studie van het IOB (2008) suggereert dat de beste resultaten van bilaterale hulp te vinden zijn in het 

verbeteren van toegang tot openbare diensten (onderwijs en gezondheidszorg) en dat Nederland zich ontwikkeld 

heeft tot een koploper op het vlak van steun aan het nationale beleid voor basisonderwijs. 

Spitz et al (2013) bespreken daarnaast de effecten van de Nederlandse hulp op het Nederlandse middenveld, de 

effecten van de Nederlandse multilaterale hulp, en de waarde daarvan voor de Nederlandse samenleving. 

Betreffende de effecten op de Nederlandse samenleving zegt de studie het volgende.  

 Ontwikkelingshulp heeft een positieve impact op de economische ontwikkeling in Nederland. 

Nederlandse bedrijven verkopen producten en diensten aan landen die Nederlandse hulp (hebben) 

ontvangen. De ongeveer € 1,5 miljard aan Nederlandse goederen die Indonesië, Bangladesh, 

Vietnam en Ghana in 2010 importeerden, vertegenwoordigt een derde van het totale budget voor 

ontwikkelingshulp van € 4,3 miljard.  

 Nederlandse bedrijven verkochten in 2010 goederen en diensten, bijvoorbeeld technische 

instrumenten en geneesmiddelen, aan de Verenigde Naties ter waarde van € 117 miljoen (US$ 155 

miljoen).  

 De economische groei in China en India heeft tot meer Nederlandse export geleid, die op zijn 

beurt weer tot meer tewerkstelling heeft geleid in Nederland. 

De Social-Economic Council benadrukt dat het voor de Nederlandse regering van kapitaal belang is om de 

samenwerking met andere landen te stimuleren, om problemen rond duurzaamheid, veiligheid en sociale 

ontwikkeling binnen en buiten Nederland op te lossen.  
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3 De economische effecten van 
Nederlandse hulp op 
Nederland: mogelijke kanalen  

Er zijn een aantal economische kanalen via dewelke Nederlandse hulp invloed zou kunnen uitoefenen op 

Nederland en zijn ontvangers van hulp.  

 Meer en goedkopere import (Deel 3.1). Als hulp de productiviteit opdrijft en handelskosten 

verlaagt (bijv. via Aid for Trade (Hulp voor Handel - AfT), zie Kader 1), verlaagt dat de kostprijs 

van import uit hulp ontvangende landen, wat – afhankelijk van de importpatronen – een effect kan 

hebben op Nederland. 

 Meer export (Deel 3.2). Als hulp de groei versnelt en de handel bij ontvangers vergemakkelijkt 

(zie Kader 1), hebben ze meer middelen nodig en geven ze meer middelen uit aan import, wat – 

afhankelijk van de exportpatronen – ten goede kan komen van Nederland.
4
  

 Meer buitenlandse directe investering (BDI) en overzeese winsten (Deel 3.3). Hulp kan BDI in 

ontwikkelingslanden aantrekken of stimuleren, zie Te Velde (2007), wat tot hogere 

rendementsniveaus voor Nederlandse multinationals kan leiden. 

Er zijn een aantal andere kanalen die we in deze paper niet bespreken: hulp kan bijdragen aan de voorziening 

van globale collectieve voorzieningen (Te Velde et al., 2002) zoals stabiele financiële regels, een schoon milieu, 

een veiligere wereld, of globale kennis – die allemaal ten goede kunnen komen van Nederland en de hulp 

ontvangende landen. 

Kader 1: Hoe worden de groei, productiviteit en handelskosten in 
ontvangende landen beïnvloed door hulp? 

Barrell et al. (2009) en Holland en te Velde (2012) bekijken een grote hoeveelheid macro-
econometrische studies met betrekking tot de macrorelaties tussen hulp, groei en investeringen. 
De resultaten zijn heterogeen: sommige zijn negatief, sommige neutraal en sommige positief. Na 
onderzoek van recent bewijs met betrekking tot hulp, waarbij de nieuwste econometrische 
methoden en specificaties werden gebruikt, argumenteert Tarp (2009) echter dat ‘bewijs aantoont 
dat de levensstandaard van ’s werelds armste mensen naar verwachting stijgt als buitenlandse 
hulpprogramma’s op een redelijk niveau blijven’.  

De literatuur wijst ook op het verschil tussen hulp aan productiesectoren (bijv. infrastructuur) en 
andere hulp. Veel literatuur met betrekking tot de effecten van investeringen in infrastructuur raamt 
het rendementsniveau met gebruik van macro-economische groeiregressies. Zo suggereert 
Estache (2006) dat het economische rendementsniveau van projecten gemiddeld 30–40 % 
bedraagt bij telecommunicatie, meer dan 40 % bij opwekking van elektriciteit, en meer dan 200 % 
voor wegen (maar zonder de uitschieters bedraagt het gemiddelde voor wegen ongeveer 80 %). 
Het rendement is vaak hoger in landen met een laag inkomen dan in landen met een gemiddeld 
inkomen (zie Canning en Bennathan, 2000; Briceño-Garmendia et al., 2004). Het sociale 
rendementsniveau ligt bij infrastructuurprojecten van de Wereldbank rond de 20 %. Deze raming 
wordt in het volgende deel verder uitgewerkt. 

                                                           
4  Opmerking: dit moet onderscheiden worden van gebonden hulp die een directe, maar uiteindelijk dure manier is om de export te 
bevorderen. 
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Hulp kan ook handelskosten verlagen. Er zijn verschillende studies die de impact van “Aid for 
Trade” (AfT) (Basnett et al., 2012) onderzoeken. Zo suggereren Bearce et al. (2010) dat een 
investering van US$ 1 van de totale handelssteun van de Amerikaanse regering de export met 
gemiddeld US$ 42–53 zou doen toenemen.

5
 Ferro et al. (2012) onderzoeken de impact van AfT op 

de industrie- en dienstensector. Ze concluderen dat 10 % meer steun aan transport, informatie- en 
communicatietechnologie, energie, en bankdiensten in ontvangende landen gepaard gaat met 
respectieve toenamen van 2 %, 0,3 %, 6,8 % en 4,7 % in de industriële export.  

Cali en te Velde (2011) onderzoeken de impact van AfT en handelskosten en export. Ze 
concluderen dat een toename van US$ 1 miljoen in de vergemakkelijking van AfT tot 6 % minder 
verpakkings-, laad-, en verzendkosten naar de transithub leidt. De ramingen (kolom 4 in Tabel 3 in 
hun publicatie) stellen vast dat de elasticiteit van handelskosten naar meer AfT significant is, met 
een waarde van ongeveer -0,10. De Nederlandse AfT voor Trade Policies and Regulations (Hulp 
voor Handel voor Handelsbeleid en -regulaties - AfT TPR) bedroeg ongeveer 10 % van de totale 
AfT voor Trade Policies and Regulations. De Nederlandse AfT TPR voegt dus ongeveer 10 % toe 
aan de AfT TPR en een 10 % verhoging van AfT TPR vertaalt zich in 1 % minder handelskosten. 

 

3.1 Nederlandse import 

Eerst bespreken we de Nederlandse import uit ontwikkelingslanden. In het geval van een omvangrijke 

Nederlandse invoer zal een verlaging van handelsprijzen of een verhoging van de kwaliteit van de verhandelde 

producten niet alleen de Nederlandse economie, maar ook de ontvangende economieën ten goede komen. We 

komen tot de vaststelling dat de waarde van de Nederlandse import uit ontwikkelingslanden steil begon toe te 

nemen in 2004, en ondanks een terugval in 2009 de pre-globale financiële crisisniveaus overschreed in 2010. 

Van een waarde van minder dan € 45 miljard (US$ 50 miljard) in de hele periode 1995–2003 bereikte ze een 

waarde van € 106,8 miljard (US$ 137,3 miljard) in 2012 (Afbeelding 7). 

Afbeelding 7: Waarde van de Nederlandse import uit ontwikkelingslanden 

 

Bron: databank UN COMTRADE. Omgezet naar Euro met de wisselkoersen van OESO DAC 
(http://stats.OESO.org/index.aspx?queryid=169#). 

Het aandeel van de import uit ontwikkelingslanden in de totale import nam eveneens steil toe tussen 2002 en 

2005, bleef stabiel tussen 2005 en 2009, en begon toen opnieuw toe te nemen (hoewel het aandeel in 2012 met 

27,4 % lichtjes onder de 27,6 % van 2011 bleef) (Afbeelding 8). De kwaliteit en prijs van de importgoederen uit 

ontwikkelingslanden worden dus steeds belangrijker voor Nederland.  

                                                           
5  http://pdf.ushulp.gov/pdf_docs/PDACR202.pdf.  

http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=169
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PDACR202.pdf
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Afbeelding 8: Het aandeel van de Nederlandse import uit ontwikkelingslanden 

 
Bron: ontleend aan gegevens uit de databank van UN COMTRADE. 

De samenstelling van deze import blijft grotendeels ongewijzigd in de periode 1995–2012. De import uit zeven 

van de tien belangrijkste individuele ontvangers van Nederlandse hulp (in totaal over de periode 2001–12) 

groeide sneller dan de wereldwijde import in dezelfde periode, en de import uit vier daarvan groeide ook sneller 

dan het gemiddelde van de ontwikkelingslanden (Afbeelding 9). 

Afbeelding 9: Gemiddelde jaarlijkse groei van de import uit de tien belangrijkste 
ontvangers van hulp, 2001–12 

 
Opm.: * De grafiek van Sudan dateert uit 2001–10 vanwege de oprichting van Zuid-Sudan in 2011. 
Donkergroene balken wijzen op een snellere groei dan die van ontwikkelingslanden in het algemeen, lichtgroene balken op 
tragere groei.  
Bron: ontleend van gegevens van bulkgegevensbestanden van de OESO CRS en de databank van UN COMTRADE. 

3.2 Nederlandse export 

Nederland is een open economie. Het is afhankelijk van de groei van zijn exportmarkten. Ontwikkelingslanden 

zijn belangrijke bestemmingen voor de Nederlandse export. We zien dat het patroon van de Nederlandse export 

naar ontwikkelingslanden in de periode van 1995 tot 2012 erg op dat van de import lijkt. Zowel qua waarde als 

qua aandeel zien we een steile opwaartse trend vanaf het begin van deze eeuw. Van een waarde van € 11–15 

miljard (US$ 13–17 miljard) in 1995–99 was de export in 2012 gestegen tot € 64,2 miljard (US$ 82,5 miljard) 

(Afbeelding 10), en het aandeel van de ontwikkelingslanden in de totale export steeg van 8,7 % in 1995 tot 14,9 

% in 2012 (Afbeelding 11). 

Er was een wat grotere verandering in de samenstelling van de export naar ontwikkelingslanden in de periode 

dan in die van de import; minerale brandstoffen en smeermiddelen groeiden jaarlijks gemiddeld met 12,6 % en 

Wereld 

Ontwikkelde landen 

Ontwikkelingslanden 

10 belangrijkste ontvangers van hulp: 

Afghanistan 

Nigeria 

DR Congo 

Ghana 

Bangladesh 

Tanzania 

Indonesië 

Sudan* 

Mozambique 

Suriname 
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dierlijke/plantaardige vetten en was, voedsel en levende dieren en industrieproducten zakten jaarlijks 

respectievelijk met gemiddeld 9,3 %, 6,1 % en 4,1 %.
6
 

De export naar negen van de tien belangrijkste individuele ontvangers van Nederlandse hulp (in totaal over de 

periode 2001–12) groeide sneller dan de wereldwijde export, en die naar vijf van die tien landen groeide 

eveneens sneller dan het gemiddelde van de ontwikkelingslanden (Afbeelding 12).  

Afbeelding 10: Waarde van de Nederlandse export naar ontwikkelingslanden 

 
Bron: databank UN COMTRADE. Omgezet naar Euro met de wisselkoersen van de OESO DAC 
(http://stats.OESO.org/index.aspx?queryid=169#). 

Afbeelding 11: Aandeel van de Nederlandse export naar ontwikkelingslanden 

 
Bron: ontleend aan gegevens van de databank van UN COMTRADE. 

                                                           
6  Net zoals bij de importgegevens stemmen de gegevens i.v.m. sectorale export slechts in één jaar sinds 2000 overeen met de 
gerapporteerde waarde van de totale export. 

http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=169
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Afbeelding 12: Gemiddelde jaarlijkse groei van de export naar de tien belangrijkste 
ontvangers van hulp, 2001–12 

 
Opm.: * De afbeelding van Sudan dateert uit 2001–10 vanwege de oprichting van Zuid-Sudan in 2011. 
Donkergroene balken wijzen op een snellere groei dan die ontwikkelingslanden in hun geheel, lichtgroene balken op tragere 
groei.  
Bron: ontleend aan gegevens van bulkgegevensbestanden van de OESO CRS en de databank van UN COMTRADE. 

3.3 Buitenlandse directe investeringen 

Afbeelding 13 toont dat de uitgaande BDI-stromen van Nederland naar ontwikkelende economieën zijn 

toegenomen.  Van de ontwikkelende economieën zijn de meest begunstigde regio’s onder meer Azië en Latijns-

Amerika; de BDI-stromen naar SSA bedragen jaarlijks gemiddeld ongeveer € 1,5 miljard. 

Afbeelding 13: Uitgaande BDI van Nederland naar ontwikkelingslanden, 2001–12, per 
regio 

 

Opm.: * ‘Rest van Azië’ = Azië zonder het Midden-Oosten. 
Inclusief OESO-landen; exclusief niet toegewezen bedragen naar bredere regio’s dan hier getoond (bijv. Afrika, niet 
toegewezen) 
Bron: OESO.StatExtracts, BDI-stromen per partnerland 
(http://stats.OESO.org/Index.aspx?DataSetCode=BDI_FLOW_PARTNER#). 
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http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=FDI_FLOW_PARTNER
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4 Simulatie van de effecten van 
Nederlandse ontwikkelingshulp 

In dit deel beoordelen we de macro-economische impact van de Nederlandse ontwikkelingshulp. De analyse 

gebeurt met het globale econometrische model NiGEM van het National Institute, dat op het National Institute 

of Economisch and Social Research sinds 1987 gebruikt wordt voor voorspellingen en beleidsanalyses. Het 

wordt ook door een groep van ongeveer 40 abonnees op het model gebruikt, vooral in de beleidsgemeenschap, 

onder meer door de Nederlandse Centrale Bank, de ECB, de OESO en het IMF.  

NiGEM is een grootschalig driemaandelijks macro-economisch model van de wereldeconomie. De meeste 

OESO-landen worden apart gemodelleerd en er bestaan ook aparte modellen van China, India, Rusland, Hong 

Kong, Taiwan, Brazilië, Zuid-Afrika, Estland, Letland, Litouwen, Slovenië, Roemenië en Bulgarije. De rest van 

de wereld wordt op basis van regionale blokken gemodelleerd zodat het model een globaal bereik heeft.
7
 De 

regionale groepen stemmen overeen met de landengroepen van het IMF, zoals die voor de databank van de 

World Economic Outlook bepaald zijn, behalve dat ze geen landen omvatten die individueel met NiGEM zijn 

gemodelleerd. Deze paper bekijkt de impact van de hulp op de regio’s van SSA, Latijns-Amerika en de 

Caraïben, opkomend Azië, het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS), en eveneens op de grootste 

ontwikkelingslanden.  

Alle landen- en regionale modellen in NiGEM bevatten de determinanten van binnenlandse vraag, een aanbod 

kant, export- en importvolumes, prijzen, lopende rekeningen en netto buitenlandse vorderingen. De output op de 

lange termijn wordt bepaald door factorinputs en technische vooruitgang die via productiefuncties op elkaar 

inwerken, maar wordt op de korte tot middellange termijn aangestuurd door de vraag. De economieën zijn 

verbonden via handel, concurrentievermogen en financiële markten en zijn volledig gelijktijdig.
8
  

In navolging van de aanpak van Holland en te Velde (2012) worden in deze paper de effecten van de 

Nederlandse hulp, zowel op de ontwikkelingslanden als op de Nederlandse economie gesimuleerd. We 

onderzoeken twee scenario’s: (i) Nederlandse hulp ter waarde van 0,7 % van het BNI per jaar, die in de periode 

2013–17 ongeveer € 22,694 miljard vertegenwoordigt, en (ii) Nederlandse hulp die van ongeveer 0,7 % van het 

BNI in 2013 vermindert tot 0,55 % van het BNI in 2017, wat overeenstemt met een totale besparing van 

ongeveer € 3,225 miljard in de periode 2013–17. De scenario’s worden voorgesteld in Tabel 1.  

Tabel 1: Hulpscenario’s 
 

Scenarios 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Netto ODA in Euro 4.276 4.431 4.565 4.625 4.797 

    in procent van het BNP 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

2. Netto ODA, Rutte II, in Euro  4.154 3.735 3.913 3.898 3.769 

    in procent van het BNP 0,68 0,59 0,6 0,59 0,55 

Bron: ministerie van Buitenlandse Zaken (2013). 

Het doel van deze paper is het simuleren van de impact van hulp als die 0,7 % van het BNI zou blijven 

bedragen, en van de effecten van de huidige uitgaveplannen, zowel op de ontvangende landen als op de 

Nederlandse economie.  

                                                           
7
  Zie bijlage A voor details m.b.t. de samenstelling van regionale groepen. 

8  Meer details over het NiGEM-model vindt u op http://nimodel.niesr.ac.uk/. 

http://nimodel.niesr.ac.uk/
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4.1 Opbouw van het model 

We gaan ervan uit dat de Nederlandse hulp in de periode 2013–17 even sterk gericht zal zijn op individuele 

ontwikkelende regio’s als in 2012. Tabel 2 toont de regionale verdeling van de Nederlandse hulp. We gaan er 

eveneens van uit dat de 30 % Nederlandse hulp die naar multilaterale hulp gaat, op dezelfde manier wordt 

verdeeld als bilaterale hulp. Nederland wijst zijn multilaterale en bilaterale hulp op vergelijkbare wijze toe aan 

economische en sociale infrastructuren, dus passen we de verhoudingen in Tabel 3 eveneens op de multilaterale 

hulp van Nederland toe.
9
 

Tabel 2: Bilaterale Nederlandse hulp aan individuele regio’s, 2012 
 

 SSA GOS Ontw. 

Europa 

Verre 

Oosten 

Latijns- 

Amerika 

Midden-

Oosten 

Aandeel in totale 

hulp 

60,1 % 0,7 % 3,0 % 15,3 % 8,4 % 5,3 % 

Opmerkingen:  
Bovenstaande regio’s zijn exclusief de grootste ontwikkelingslanden: Brazilië, China, India, Zuid-Afrika, en ook Indonesië, 
Mexico, Turkije en Vietnam. De hulp aan de uitgesloten landen bedraagt ongeveer 7 % van de totale Nederlandse hulp.  
De waarde van betalingen aan niet gespecificeerde bestemmingen werd verdeeld tussen de individuele regio’s en landen 
volgens het aandeel van elke regio/land aan de totale betalingen aan bekende bestemmingen. 

De effecten van de hulp zullen, zowel op de korte als op de lange termijn, niet alleen afhankelijk zijn van het 

bedrag van de hulp en waar die op gericht is, maar ook van de manier waarop het geld wordt uitgegeven. Deze 

paper bekijkt de verschillende kanalen waardoor de hulp de ontvangende landen zal beïnvloeden, en er zijn 

hoofdzakelijk drie manieren waarop de hulp kan worden gebruikt (Barrell et al., 2009; te Velde en Holland, 

2012). 

Ten eerste kan de hulp gezien worden als schuldverlichting die het aandeel van de buitenlandse schuld kan 

verlagen. Dat heeft geen direct effect op de echte economie in het ontvangende land, maar het zal ervoor zorgen 

dat er minder geld uit het ontvangende land wegstroomt om de buitenlandse schuld te financieren.  

Ten tweede kan het geld gebruikt worden om de huidige consumptie te financieren. Dat heeft onmiddellijk 

invloed op het binnenlandse aanbod en stimuleert de groei op de korte termijn. 

Ten derde kunnen de fondsen gebruikt worden om investeringen in de productie te financieren, waardoor de 

productiecapaciteit van de economie op de lange termijn verhoogt. Dat zal de economie zowel op de korte als op 

de lange termijn beïnvloeden. Als we ervan uitgaan dat investeringen in infrastructuur de productiviteit 

langdurig kunnen doen stijgen, heeft dat positieve doorwerkingseffecten, en wordt technologie sneller toegepast 

in de ontwikkelingslanden. 

Tot slot kan de hulp ook bijdragen aan handelsfacilitatie. Er bestaat een positieve relatie tussen AfT en 

handelskosten en we gaan ervan uit dat deze hulp de export- en importprijzen in de ontvangende landen helpt 

verlagen. 

De macro-economische effecten van Nederlandse hulp zullen afhangen van hoeveel geld wordt uitgegeven aan 

consumptie, waardoor het BBP op de korte termijn gestimuleerd wordt; en aan investeringen, waardoor het BBP 

zowel op de korte als de lange termijn wordt gestimuleerd. Tabel 3 toont de relatieve omvang van deze twee 

componenten in individuele regio’s. De hulp die naar de economische en sociale infrastructuur gaat, komt 

overeen met een stimulans van de investeringen, waardoor de kapitaalvoorraad toeneemt en, als gevolg daarvan, 

ook de productiecapaciteit van de ontvangende economie. Alle andere soorten hulp worden beschouwd alsof ze 

voor binnenlandse consumptie worden gebruikt.  

                                                           
9
  Het aandeel van economische en sociale infrastructuur in de Nederlandse bilaterale hulp bedroeg 56,3%. Dat is bijna hetzelfde als de 

63% die multilaterale organisaties in 2012 uitgaven aan infrastructuur. 
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Tabel 3: Aandeel van de Nederlandse bilaterale hulp die wordt uitgegeven aan 
investeringen en consumptie (vanaf 2012) 

 Consumptie Investeringen 

SSA 0,44 0,56 

GOS 0,39 0,61 

Ontwikkeling Europa 0,35 0,65 

Verre Oosten 0,39 0,61 

Latijns Amerika 0,51 0,49 

Midden-Oosten 0,49 0,51 

Bron: Analyse in Deel 2 op basis van de databank van de OESO CRS. 

Naargelang de regio wordt tussen 35 % en 51 % van de hulp uit Nederland gespendeerd aan consumptie en de 

rest aan investeringen. In de periode 2013–17 zal dus ongeveer € 9,7 miljard (ongeveer 43 % van het totaal 

€ 22,5 miljard) naar consumptie gaan, en zal ongeveer € 12 miljard (57 %) gebruikt worden om de 

productiecapaciteit in de ontwikkelingslanden te verhogen. Rekening houdende met de koopkrachtpariteit en het 

feit dat € 1 veel meer kan kopen in de ontvangende landen dan in Nederland (zie bijlage B voor details m.b.t. de 

koopkrachtpariteiten) kan de ongeveer € 22 miljard Nederlandse hulp de output in de ontwikkelingslanden flink 

stimuleren. Veel ontwikkelingslanden zijn ook veel kleiner dan de Nederlandse economie, wat inhoudt dat 

eenzelfde bedrag daar relatief meer betekent voor het BBP. 

De hulp die naar infrastructuur gaat, zal in de ontvangende landen voor een stijging van de kapitaalvoorraad en 

de potentiële output zorgen. Dat effect is gekalibreerd op basis van aannamen met betrekking tot de 

kapitaal/output verhouding in individuele regio’s (2,6 in Afrika, 2,8 in ontwikkelend Azië, en 3 in het GOS en 

Latijns-Amerika), en een kapitaalontwaarding van 10 %. De langetermijneffecten van Nederlandse hulp op de 

productiecapaciteit in de ontwikkelingsregio’s worden getoond in afbeelding 14.
10

 

Afbeelding 14: De impact van kapitaalvorming op de potentiële output bij 0,7 % 
ODA/BNI 

 

De grootste langetermijneffecten worden verwacht in SSA waar de potentiële output, als gevolg van de 

Nederlandse hulp, met 0,35 % kan stijgen. In de regio van het Verre Oosten stijgt de output mogelijk permanent 

met 0,1 %. Als we ervan uitgaan dat de investeringen een sociaal rendementsniveau van 20 % hebben, zullen de 

effecten van kapitaalaccumulatie op de potentiële output met nog 20 % meer kunnen verhogen. Die toename van 

de productiviteit wordt weerspiegeld in een productiviteitstrend die naar verwachting met 0,07 % zal stijgen in 

SSA, en met 0,02 % in het Verre Oosten.  

                                                           
10

  De resultaten voor de grootste ontwikkelingslanden zijn op aanvraag beschikbaar. 

Sub-Sahara Afrika 
Latijns-Amerika 

Verre Oosten 

GOS 

Midden-Oosten (incl. Noord-Afrika) 
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4.2 Het model in de praktijk – de impact van 0,7 % ODA/BNI op ontvangende 
landen 

Hulp die aan schuldvermindering wordt uitgegeven …  

Als we ervan uitgaan dat alle Nederlandse hulp wordt uitgegeven om het aandeel buitenlandse schuld in de 

ontwikkelingslanden te verlagen, zullen de hulpstromen leiden tot een verslechtering van het huidige saldo in 

Nederland en een verbetering van de huidige lopende rekeningen in de ontvangende landen. Als gevolg daarvan 

zullen de ontvangers van hulp een verbetering van hun netto vorderingen op het buitenland optekenen en het 

donorland een achteruitgang. In netto termen zal de netto toename van het vermogen van de ontvangers gelijk 

zijn aan de netto vermindering van het vermogen van het donorland. Hulpstromen voor een bedrag van 0,7 % 

van het Nederlandse BNI zullen in de vijfjarenperiode van 2013–17 leiden bij deze veronderstelling tot een 

verslechtering van de Nederlandse lopende rekening met gemiddeld ongeveer 0,4 procentpunt. De lopende 

rekeningen in de ontwikkelingslanden zouden in SSA verbeteren met max. 0,13 procentpunt en een gelijkaardig 

bedrag in ontwikkelend Europa. In de meeste andere regio’s zouden de lopende rekeningen slechts relatief 

weinig verbeteren (minder dan 0,02 procentpunt).  

We gaan ervan uit dat de hulp via belastingen wordt gefinancierd. De Nederlandse hulp van 0,7 % van het BNI 

per jaar bedraagt in de periode 2013–17 ongeveer € 22,5 miljard. Dit model vergelijkt het niveau van 0,7 % van 

het BNI met een referentiescenario zonder enige ontwikkelingshulp; in het model gaan we er dus van uit dat de 

belastingen zouden moeten stijgen om dit bedrag aan hulp te financieren. De theoretische stijging van het 

belastingpercentage zou echter relatief klein zijn. Het belastingpercentage zou tijdelijk met ongeveer 0,8 

percentpunt moeten stijgen (de effecten van het belastingpercentage zijn veel kleiner als we de hulp productief 

inzetten in plaats van volledig voor schuldverlichting, zoals we hieronder zullen onderzoeken). 

De effecten van schuldvermindering zijn dus relatief beperkt, zowel voor de ontvangende landen als voor het 

donorland. De effecten op de ontvangende landen en internationale handel veranderen als de hulp productief 

wordt ingezet, voor consumptie en investeringen.  

… aan consumptie … 

We nemen nu aan dat alle hulp wordt uitgegeven aan goederen en diensten in de ontvangende landen, en 

voortbouwend op het vorige scenario, simuleren we de effecten van een tijdelijke stijging van de consumptie. 

Afbeelding 15 toont welke impact de Nederlandse hulp op de korte termijn heeft op het BBP van individuele 

ontwikkelingsregio’s. Een door hulp gestimuleerde toename van de consumptie ondersteunt het BBP op de korte 

termijn. Als de hulpstromen in 2017 ophouden, zouden we vanaf 2018 een teruggang zien in het binnenlandse 

aanbod in de ontwikkelingslanden.  

Afbeelding 15: De impact op het BBP van hulp die wordt uitgegeven aan consumptie, 
0,7 % ODA/BNI 

 
Sub-Sahara Afrika 

Verre 

Oosten 
GOS Latijns-

Amerika 
Midden-Oosten (incl. Noord-Afrika) 
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De grootste effecten van Nederlandse hulp zouden zich naar verwacht in SSA voordoen; daar kan hulp het BBP 

op korte termijn met max. 0,3 % doen stijgen. Het consumptiekanaal genereert in de regio Verre Oosten een 

groei van 0,15 % in het BBP. In alle andere regio’s zijn de effecten relatief milder.  

… aan investeringen … 

Als we het scenario hierboven als vertrekpunt nemen, simuleren we nu de impact van hulp die in infrastructuur 

wordt geïnvesteerd. Ervan uitgaand dat ongeveer 57 % van de hulp (naargelang de regio van 49 % tot 65 %) 

naar investeringen gaat, kan de productiecapaciteit in de ontwikkelingslanden relatief veel groeien. Als we 

toelaten dat de positieve spill-overs van investeringen, zoals hierboven vermeld, tot stand komen via het 

technologische vooruitgangkanaal, stijgt het BBP nog meer, zowel op de korte als op de lange termijn. De 

impact wordt getoond op afbeelding 16. Het BBP blijft voortdurend boven de uitgangswaarden. Van 2013 tot 

2017 stijgt het BBP in SSA met 0,45 %. In de regio Verre Oosten stijgt de output met ongeveer 0,2 %. Op de 

lange termijn stijgt de output in de ontvangende landen met max. 0,3 %. 

Afbeelding 16: De impact op het BBP van hulp die wordt uitgegeven aan consumptie 
en investeringen, 0,7 % ODA/BNI 

 

 

… en aan handelsfacilitatie 

Als aanvulling op het bovenstaande introduceren we de effecten van handelsfacilitatie. Van hulp die aan handel 

wordt gegeven, wordt verwacht dat ze de handel vergemakkelijkt, omdat ze de kosten van import uit, en uitvoer 

naar de hulp ontvangende landen verlaagt. Op basis van het AfT aandeel in de totale hulp en ramingen uit de 

literatuur, gaan we ervan uit dat, als er 0,7 % van het BNI aan hulp wordt uitgegeven, de export- en 

importprijzen in de ontvangende landen met ongeveer 2–3 % kunnen dalen (endogene verandering, waarbij 

rekening wordt gehouden met de interne dynamiek van het model). Het model garandeert een endogene 

feedback tussen export- en importprijzen in alle landen en regio’s. Afbeelding 17 toont de resultaten voor de 

ontvangende landen.  

Sub-Sahara Afrika 
Verre 

Oosten 
GOS Latijns-

Amerika 
Midden-Oosten (incl. Noord-Afrika) 
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Afbeelding 17: De impact op het BBP van hulp die wordt uitgegeven aan consumptie, 
investeringen, en het toestaan van de effecten van handelsfacilitatie, 0,7 % ODA/BNI 

 

Als gevolg van productief bestede Nederlandse hulp kan het BBP in de ontvangende landen significant 

stijgen. In SSA kan het BBP tegen eind 2017 met bijna 1 % stijgen. De economische activiteit in de regio 

van het Verre Oosten zou ongeveer 0,3 % hoger liggen. In Latijns-Amerika en de regio van het Midden-Oosten 

zou de output met max. 0,2 % kunnen toenemen.  

4.3 De impact van 0,7 % ODA/BNI op de Nederlandse economie 

Hieronder tonen we de impact van het gecombineerde scenario dat hierboven wordt voorgesteld (de effecten van 

hulp die gericht is op consumptie, investeringen en handelsfacilitatie) op de Nederlandse economie. Dat geeft 

ons de mogelijkheid om conclusies te trekken m.b.t. de economische voordelen van Nederlandse hulp voor de 

binnenlandse economie. Afbeelding 18 toont de impact op het Nederlandse BBP in de periode 2013–17 in 

procentuele afwijkingen van de uitgangswaarden, en Afbeelding 19 toont de absolute impact. 

Afbeelding 18: De impact van de uitgave van 0,7 % van het BNI aan hulp op de 
Nederlandse economie (procentuele afwijkingen van de uitgangswaarden)  

 

De Nederlandse economie kan voordeel halen uit het uitgeven van 0,7 % van het BNI aan hulp aan 

ontwikkelingslanden. Onze simulaties tonen aan dat de Nederlandse economie jaarlijks gemiddeld een 

stimulans van 0,03 % van het BBP zou ontvangen in de periode 2013–17. Het BBP stijgt eerst en vertraagt 

dan lichtjes (omdat de consumptie door de hogere belasting vermindert), voordat het weer stijgt. Zowel de 

investeringen als de export zouden in de periode 2013–17 met respectievelijk ongeveer 0,25 % en 0,4 % 

groeien, en de import gemiddeld met 0,11 %.  

Sub-Sahara Afrika 
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(incl. Noord-Afrika) 
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Afbeelding 19: De impact van de uitgave van 0,7 % van het BNI aan hulp op de 
Nederlandse economie (absolute afwijkingen van de uitgangswaarden)  

 

 

In de vijfjarenperiode 2013–17 zou de waarde van het BBP stijgen met € 0,94 miljard, wat jaarlijks een 

gemiddelde stijging van ongeveer € 190 miljoen vertegenwoordigt. De investeringen zouden gemiddeld 

met ongeveer € 200 miljoen per jaar toenemen, en de netto-export gemiddeld met ongeveer € 1,84 miljard 

per jaar. De ruilvoet zou verbeteren – Afbeelding 20 toont de export- en importprijzen.  

Afbeelding 20: De impact van de uitgave van 0,7 % van het BNI aan hulp op de 
Nederlandse ruilvoet (afwijkingen van de uitgangswaarden in procenten)  

 

 

 

 

 

 

 

Exportprijzen 

BBP Export Investeringen Import 

Importprijzen 
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4.4 Impact van de hulp na de bezuinigingen op de Nederlandse economie  

Ter vergelijking analyseren we hierna het scenario met de dalende hulpniveaus in de periode 2013–17, van 

0,7 % naar 0,55 % van het BNI. Afbeelding 21 toont de impact op de Nederlandse economie in de periode 

2013–17.  

Afbeelding 21: De impact van de uitgave van 0,7 %–>0,55 % van het BNI aan hulp op 
de Nederlandse economie (afwijkingen van de uitgangswaarden in procenten)  

 

In geval van de huidige uitgaveplannen tonen onze simulaties dat de Nederlandse economie in de periode 2013–

17 een jaarlijkse stimulans van gemiddeld 0,024 % van het BBP zou ontvangen. De investeringen en export 

zouden stijgen, respectievelijk met ongeveer 0,17 % en 0,31 %. De volgende vijf jaar zou de waarde van het 

BBP cumulatief toenemen met € 0,686 miljard, een gemiddelde jaarlijkse stijging van ongeveer € 137 miljoen. 

De investeringen zouden gemiddeld toenemen met ongeveer € 132 miljoen per jaar, en de netto export 

gemiddeld met ongeveer € 1,51 miljard per jaar. 

Daarna vergelijken we de twee scenario’s. Tabel 4 toont de geaccumuleerde absolute effecten van 0,7 % 

ODA/BNI in de eerste kolom. In vergelijking met het geen hulp scenario zou het BBP ongeveer € 0,94 miljard 

hoger liggen. De export stijgt naar verwachting met € 11,9 miljard en investeringen stijgen in dezelfde periode 

met € 1 miljard. In vergelijking met de huidige uitgaveplannen zou het BBP ongeveer € 250 miljoen hoger 

liggen, en de export zou met € 2,86 miljard gestegen zijn. De positieve effecten van hulp komen niet alleen op 

de korte termijn tot uiting, maar ook op de lange termijn. De laatste kolom vergelijkt de geaccumuleerde winst 

van de uitgave van 0,7 % van het BNI aan hulp met de huidige bezuinigingsplannen. Op de lange termijn zou 

het BBP in geval van het 0,7 % ODA/BNI scenario ongeveer € 1,1 miljard hoger liggen. De export en import 

zouden respectievelijk met ongeveer € 17 miljard en € 18 miljard stijgen, en de investeringen met ongeveer € 2 

miljard.  

Tabel 4: Geaccumuleerde absolute effecten van verschillende hulpschokken 

  Geaccumuleerde winst 

(2013–17) van 

0,7 % ODA/BNI in 

vergelijking met geen 

hulp 

Geaccumuleerde winst 

(2013–17) van 0,7 % 

ODA/BNI in 

vergelijking met 

huidige 

uitgaveplannen  

Geaccumuleerde winst 

(2013–27) van 0,7 % 

ODA/BNI in 

vergelijking met 

huidige 

uitgaveplannen 

BBP (in miljard Euro) 0,94 0,25 1,11 

Export (in miljard Euro) 11,93 2,86 17,15 

Import (in miljard Euro) 2,71 1,18 18,66 

Investeringen (in miljard Euro) 0,99 0,33 2,32 

 

 

BBP Export Investe-

ringen 
Import 
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Afbeelding 22 vergelijkt de impact van het 0,7 % ODA/BNI scenario met de effecten van de huidige 

uitgaveplannen voor hulp – we tonen afwijkingen in percentages van de uitgangswaarden, waar de 

uitgangswaarden nul hulp betekenen. In het 0,7 % ODA/BNI scenario zouden het BBP en al zijn onderzochte 

componenten hoger liggen. De afbeeldingen tonen duidelijk aan dat hulp zichzelf terugbetaalt. 

Afbeelding 22: De impact van de uitgave van 0,7 % en 0,7 %–>0,55 % van het BNI aan 
hulp op de Nederlandse economie – vergelijking van de scenario’s 

  

  

 

Zoals in het BBP deel van Afbeelding 22 te zien is, ligt het BBP in 2017 lager in het scenario met meer hulp. 

Dat is te wijten aan de effecten van de dynamieken en terugkoppelingslussen in het model. Dat effect is echter 

tijdelijk en vanaf 2019 ligt het BBP in het scenario met 0,7 % ODA/BNI definitief hoger dan in het scenario met 

0,7–>0,55 % ODA/BNI (Afbeelding 23). 

0,7->0,55% ODA/BNI  0,7->0,55% ODA/BNI  

0,7->0,55% ODA/BNI  0,7->0,55% ODA/BNI  

0,7% ODA/BNI  0,7% ODA/BNI  

0,7% ODA/BNI  0,7% ODA/BNI  
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Afbeelding 23: De impact op de langere termijn op het Nederlandse BBP indien 0,7 % 
en 0,7 %–>0,55 % van het BNI aan hulp wordt uitgegeven 

 

0,7->0,55% ODA/BNI  0,7% ODA/BNI  
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5 Conclusies en implicaties 
voor het beleid  

 

Na een lange periode waarin de Nederlandse hulp meer dan 0,7 % van het BNI bedroeg, is er nu een daling 

ingezet naar 0,55 % van het BNI in 2017. Deze paper komt tot de bevinding dat deze achteruitgang niet alleen 

slecht nieuws is voor ontwikkeling, maar ook Nederland schade berokkent. Nederland is een open economie die 

voor haar export en ook voor goedkope en betrouwbare import steeds afhankelijker wordt van 

ontwikkelingslanden, en hulp kan een wederzijds winstgevende handel met ontwikkelingslanden 

vergemakkelijken. 

De kwaliteit en prijs van de import uit ontwikkelingslanden worden steeds belangrijker voor Nederland. De 

waarde van de Nederlandse import steeg van minder dan € 45 miljard (US$ 50 miljard) in de hele periode 1995–

2003 tot € 106,8 miljard (US$ 137,3 miljard) in 2012. De import uit zeven van de tien belangrijkste ontvangers 

van Nederlandse hulp (in totaal in de periode 2001–12) groeide in dezelfde periode sneller dan de globale 

import en die uit vier van die landen groeide eveneens sneller dan het gemiddelde van het ontwikkelingsland. 

Nederland is ook afhankelijk van de groei op zijn exportmarkten en ontwikkelingslanden zijn steeds meer 

belangrijke bestemmingen voor de Nederlandse export. De export naar ontwikkelingslanden steeg van € 11–15 

miljard (US$ 13–17 miljard) in 1995–99 tot € 64,2 miljard (US$ 82,5 miljard) in 2012 en het aandeel van 

ontwikkelingslanden in de totale export steeg van 8,7 % in 1995 tot 14,9 % in 2012. De export naar negen van 

de tien belangrijkste individuele ontvangers van Nederlandse hulp (in totaal over de periode 2001–12) groeide 

sneller dan de globale export, en die naar vijf van hen groeide ook sneller dan het gemiddelde van het 

ontwikkelingsland. 

Evaluaties van de Nederlandse hulp door de OESO en het IOB zijn volledig positief m.b.t. de impact op 

ontvangers. Daarnaast beginnen sommige verslagen m.b.t. de kwaliteit te suggereren dat de Nederlandse 

economie profijt trekt van hulp, hetzij direct door de verkoop van producten en diensten aan de VN, hetzij 

indirect door handel. Er zijn echter nooit kwantitatieve verslagen gemaakt van de volledige Nederlandse hulp op 

ontvangende landen of op Nederland. 

Dit rapport onderzocht de effecten van hulp, en bracht verslag uit van het economische effect op Nederland 

(BBP, export, investeringen) indien 0,7 %/BNI als hulp wordt geïnvesteerd tussen 2013 en 2017 en vergeleek 

dit met (i) geen hulp en (ii) het momenteel geplande hulpniveau. De gecombineerde schok, gekalibreerd op 

basis van de Nederlandse hulp per land, regio en sector, kan het BBP met max. 1 % verhogen in SSA. 

Bovendien betaalt hulp zichzelf terug. Hulp leidt tot lagere handelskosten, goedkopere Nederlandse import, 

meer export en een aantal andere effecten die het model niet meerekent. De totale effecten leiden in 2013–17 

jaarlijks tot een verhoging van het Nederlandse BBP van 0,03 %, of een geaccumuleerd bedrag van € 0,94 

miljard over de hele periode. Dat betekent dat de rendementsvoet van de Nederlandse hulp naar schatting 4 % 

bedraagt, een goede investering en in overeenstemming met de returns die geëist worden door instellingen die 

ontwikkelingshulp financieren zoals het FMO (Slegtenhorst et al., 2014). De export zou in die periode groeien 

met € 11,9 miljard. Als de huidige plannen voor de uitgaven aan hulp behouden blijven, zou het Nederlandse 

BBP € 250 miljoen verliezen, in vergelijking met een scenario van 0,7 %, of € 330 miljoen aan investeringen.
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Bijlage A: Samenstelling van 
de regio’s in NiGEM 

Individueel gemodelleerde landen 

 

Europa: Oostenrijk, België, Bulgarije, Tsjechische Republiek, Denemarken, ontwikkelend Europa, Estland, 

Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Nederland, 

Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, Republiek Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Switzerland, 

Turkije, V.K. 

Amerika: Brazilië, Canada, Mexico, V.S.A. 

Azië/Australië: Australië, China, Hong Kong, India, Indonesië, Japan, Zuid-Korea, Nieuw-Zeeland, Singapore, 

Taiwan, Vietnam 

Afrika: Zuid- Afrika 

 

Regio’s – groepen landen die in blokken zijn gemodelleerd 
 

Landgroepen stemmen overeen met de groeperingen van het IMF. Individuele regio’s omvatten de volgende 

landen: 

Afrika – komt overeen met de IMF groep Sub-Sahara Afrika, zonder Zuid-Afrika (dat in NiGEM apart wordt 

gemodelleerd). Deze groep omvat: Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Kameroen, Kaapverdië, 

de Centraal-Afrikaanse Republiek, Tsjaad, de Comoren, de Democratische Republiek Congo, de Republiek 

Congo, Ivoorkust, Equatoriaal Guinea, Eritrea, Ethiopië, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinee-Bissau, 

Kenya, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritius, Mozambique, Namibië, Niger, Nigeria, 

Rwanda, Sao Tome en Principe, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Swaziland, Tanzania, Togo, Uganda, 

Zambia, Zimbabwe. 

Verre Oosten – komt overeen met ontwikkelend Azië van het IMF, zonder China, India, Indonesië, en Vietnam 

(die individueel worden gemodelleerd). Deze groep omvat: de Republiek Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, 

Brunei Darussalam, Cambodja, Fiji, Kiribati, de Democratische Volksrepubliek Laos, Maleisië, Maldiven, 

Myanmar, Nepal, Pakistan, Papoea Nieuw Guinea, Filippijnen, Samoa, Solomon Eilanden, Sri Lanka, Thailand, 

de Democratische Republiek Timor-Leste, Tonga, Vanuatu. 

Midden-Oosten – is gebaseerd op de Midden-Oosten en Noord-Afrika groep van het IMF, en we voegen 

geavanceerde economieën uit het Midden-Oosten toe die niet apart gemodelleerd worden (Israël). De groep 

omvat: Algerije, Bahrein, Djibouti, Egypte, de Islamitische Republiek Iran, Irak, Israël, Jordanië, Koeweit, 

Libanon, Libië, Mauritanië, Marokko, Oman, Qatar, Saudi-Arabië, Soedan, Syrië, Syrische Arabische 

Republiek, Tunesië, Verenigde Arabische Emiraten, Republiek Jemen. 

Latijns-Amerika – is gebaseerd op de groep Westers halfrond van het IMF, zonder Brazilië en Mexico (die 

apart worden gemodelleerd). Deze groep omvat: Antigua en Barbuda, Argentinië, Bahama’s, Barbados, Belize, 

Bolivia, Chili, Colombia, Costa Rica, Dominica, Dominicaanse Republiek, Ecuador, El Salvador, Grenada, 

Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, St. Kitts en Nevis, St. 

Lucia, St. Vincent en the Grenadines, Suriname, Trinidad en Tobago, Uruguay, Venezuela.  
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GOS – komt overeen met het Gemenebest van Onafhankelijke Staten, zonder Rusland (individueel 

gemodelleerd). Deze groep omvat: Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Georgië, Kazachstan, Kirgies Republiek, 

Moldova, Mongolië, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, Oezbekistan. 

Ontwikkelend Europa – stemt overeen met Centraal- en Oost-Europa van het IMF, zonder de landen die 

individueel gemodelleerd worden (Bulgarije, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië en 

Turkije), en we voegen gevorderde Europese landen toe die niet apart gemodelleerd worden (IJsland, 

Luxemburg, Malta en Cyprus). Deze groep omvat: Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kroatië, Cyprus, IJsland, 

Luxemburg, De Republiek Macedonië, Malta, Montenegro en Servië. 
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Bijlage B: Koopkrachtpariteit in 
NiGEM 

Afbeelding B.1 toont de koopkrachtpariteit van de belangrijkste ontwikkelingsregio’s (berekend op basis van 

gegevens van het IMF).  

Afbeelding B.1: Koopkrachtpariteit in de ontwikkelingsregio’s 

 
 

De koopkrachtpariteit is het hoogst in de ontwikkelingsregio Azië. In alle andere ontwikkelingslanden bevindt 

de koopkrachtpariteit zich dicht bij 2, wat betekent dat 1 dollar in Nederland minstens 2 dollar waard is in de 

ontvangende landen.  

 

Ontwikkelend Europa 

GOS 

Ontwikkelend Azië 

Midden-Oosten 

Latijns-Amerika 


