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Ontwikkelingssamenwerkingsrapport 2014
Hulpmiddelen voor duurzame ontwikkeling mobiliseren
Samenvatting in het Nederlands

De milieudoelstellingen voor ontwikkeling voor 2015 zijn nu nagenoeg afgerond, maar er zijn nog
steeds veel ontwikkelingsuitdagingen en er komen ook nieuwe bij. De doelstellingen voor na 2015 worden
momenteel besproken door de internationale gemeenschap, onder toezicht van de Algemene Vergadering
van de Verenigde Naties, en omvatten sociale, economische en milieuvraagstukken die tot één stel
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zullen worden gebundeld.

Dit Ontwikkelingssamenwerkingsrapport (het tweede van een drietal rapporten over de doelstellingen
voor na 2015) vraagt wat er kan worden gedaan om de benodigde hulpmiddelen te mobiliseren voor de
financiering van deze doelstellingen.

Hoe kan duurzame ontwikkeling worden gefinancierd?
Officiële ontwikkelingshulp (official development assistance of ODA) werd tot voor kort gezien als de

voornaamste financieringsbron voor ontwikkeling (Hoofdstuk 1). Er zijn echter veel meer hulpmiddelen
nodig om een groter aantal wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te financieren. Tegelijkertijd
is ODA slechts één deel van de financiële ondersteuning die aan ontwikkeling wordt gegeven: ODA
bedroeg in 2012 nagenoeg US$ 135 miljard, maar dit was slechts 28% van alle officiële en private
geldstromen van van de 29 OESO‑landen die lid zijn van de Commissie voor Ontwikkelingsbijstand (DAC).
In totaal hebben opkomende landen in 2012 US$ 474 miljard van de DAC‑landen ontvangen, inclusief
ODA en 'andere officiële geldstromen': financiering door overheidsinstanties op basis van
bijna‑marktvoorwaarden en/of met een commerciële inslag (Hoofdstuk 4); privéfinanciering op basis van
marktvoorwaarden, zoals directe buitenlandse investeringen (Hoofdstuk 5); en privéschenkingen van
liefdadige instellingen en niet‑gouvernementele organisaties (ngo's) (Hoofdstukken 8 en 9). Dit wijst op de
groeiende diversiteit van de beschikbare financiële opties voor opkomende landen; opties die steeds
innovatiever worden en mogelijk tot nog meer financiering kunnen leiden (Hoofdstukken 6, 11 en 15).

De vele ideeën die in dit Ontwikkelingssamenwerkingsrapport zijn verwerkt, wijzen op een nieuw
tijdperk van kansen op het gebied van ontwikkelingsfinanciering. Opkomende landen ondersteunen elkaar
door middel van Zuid‑Zuid samenwerking (Hoofdstuk 3); stichtingen, directe schenkingen (Hoofdstuk 8) en
sociale business (Hoofdstuk 16) die nieuwe opties bieden; evenals de geldmiddelen die worden
aangeleverd door migranten die veel mogelijkheden scheppen. Maar niet al deze financieringsmethodes
zijn gestoeld op dezelfde kernprincipes als ODA, noch hebben al deze methodes een duurzame
ontwikkeling tot doel.

Dit vraagt om een herziening van de rol van ODA, tegen het licht van de overige hulpmiddelen.

Er zijn naast financiële ook andere redenen om de rol van ontwikkelingssamenwerking te herzien
binnen het streven naar een duurzame wereldwijde ontwikkeling.
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• Duurzame ontwikkeling is niet langer een kwestie van het 'Noorden' dat 'hulp' biedt aan het
'Zuiden'; het gaat nu om een evenwichtige verdeling van kansen, verantwoordelijkheden en opties.

• Steeds meer opkomende landen stimuleren hun eigen ontwikkeling en leveren zelf een bijdrage
aan de ontwikkelingssamenwerking (Hoofdstuk 2).

• De reductie van de armoede en een duurzame ontwikkeling hangen steeds vaker af van de
vooruitgang die wordt geboekt bij het oplossen van 'problemen zonder paspoorten', zoals oorlog en
conflicten (Hoofdstuk 19), milieu‑ en klimaatvraagstukken (Hoofdstuk 18), een precair financieel
klimaat, oneerlijke handelsvoorwaarden (Hoofdstuk 21) en besmettelijke ziekten. Dit zijn problemen
die de traditionele ontwikkelingsmethodiek niet kan aanpakken (Hoofdstuk 17).

Het aanpakken van dergelijke wereldwijde uitdagingen vergt een bijdrage van alle betrokkenen ‑ ze
moeten allemaal verantwoordelijkheid nemen voor individuele en collectieve actie.

ODA is nog steeds belangrijk
Binnen de context van deze steeds grotere kansen en maar ook steeds grotere uitdagingen, blijft ODA

van vitaal belang voor duurzame ontwikkeling, vooral als de hulp op strategische en 'intelligente' wijze
wordt ingezet. Bijvoorbeeld:

• ODA kan belangrijke financiering en ondersteuning leveren voor de fragiele en minst ontwikkelde
landen, die het moeilijk vinden om andere bronnen van hulp aan te trekken of te ontwikkelen
(Hoofdstuk 19).

• ODA kan worden gebruikt om investeringen aantrekkelijk te maken in zeer risicovolle situaties, door
het risico te verspreiden en te delen, en door incentives te creëren (Hoofdstukken 11, 12 en 15).

• ODA kan landen helpen bij de ontwikkeling en aansturing van hun eigen binnenlandse
hulpbronnen, door de uitbreiding van capaciteit en het delen van de best practices (Hoofdstukken 7
en 14).

• ODA kan de opzet van een positief ontwikkelings‑ en investeringsklimaat stimuleren door
beleidshervormingen, bijvoorbeeld op het gebied van investering en handel (Hoofdstukken 12 en
21).

De ontwikkeling wordt steeds vaker van binnen uit gehandhaafd
Opkomende landen maken steeds vaker gebruik van hun potentieel om hun eigen ontwikkeling te

stimuleren en niet langer afhankelijk te zijn van 'hulp'. Dit doen ze bijvoorbeeld als volgt:
• Uitbreiding van de capaciteit van hun belastingstelsels. In absolute cijfers zijn de

belastinginkomsten vele malen groter dan ODA: de totale hoeveelheid ingezamelde belasting in
2012 in Afrika was tien maal groter dan het bedrag dat aan het continent werd gegeven voor
ontwikkelingshulp (Hoofdstukken 1, 7 en 14).

• Nieuwe en creatieve manieren ontwikkelen om gebruik te maken van het steeds grotere aantal
overmakingen door migranten. Overmakingen door migranten zijn de grootste bron van externe
financiering voor veel opkomende landen. In 2012 bedroeg dit US$ 351 miljard, en dit is meer dan
ODA én de directe investeringen uit het buitenland (Hoofdstuk 10).

• De ontwikkeling van de beleidsbepalingen en het klimaat dat benodigd is om investeringen door
bedrijven in andere landen aan te trekken, waaronder andere opkomende landen (Hoofdstuk 12).

• Het aanpakken van corruptie en het verlies van geld door illegale geldstromen (Hoofdstuk 13).

Volgende stappen
De wereld kan een duurzame ontwikkeling financieren: de geldmiddelen zijn aanwezig. De uitdaging

voor de wereldwijde gemeenschap is om de beschikbare financieringsopties in kaart te brengen, te
bundelen, te coördineren en te traceren, zodat de doelstellingen voor na 2015 gerealiseerd kunnen
worden. Enkele belangrijke actiestappen uit het rapport zijn:

• Stuur ODA naar landen waar dit het hardste nodig is ‑ de minst ontwikkelde landen en fragiele
staten ‑ en gebruik het om andere hulpmiddelen te mobiliseren.

• Pas het ODA‑concept aan het actuele financiële klimaat aan.
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• Maak innovatief gebruik van alle financieringsbronnen die ingezet kunnen worden om de
wereldwijde Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen voor na 2015 te realiseren.

• Verbeter de samenwerking en wederzijdse betrokkenheid tussen alle instanties die financiering
leveren voor gerichte inspanningen om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen voor na 2015 te
realiseren.

• Ondersteun lokale en wereldwijde beleidshervormingen op het gebied van belasting, financiën,
investeringen en handel en zorg voor samenhang tussen de binnenlandse en internationale
beleidsbepalingen.

• Ontwikkel de wetgeving en samenwerking die nodig is om een halt toe te roepen aan illegale
internationale geldstromen.

• Toon politieke moed en innovatie bij de financiering van wereldwijde goederen, zoals een stabiel
klimaat of vrede en veiligheid en begin met de ontwikkeling van de structuren en mechanismen die
hiervoor nodig zijn.
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