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Enkele belangrijke internationale instellingen

rol van de wereldbank 
 
De Wereldbank (WB)is een internationale, openbare instelling die in 1944 werd opgericht. Ze wordt door haar 
lidstaten bestuurd. Elk jaar besteedt de WB miljarden dollars leningen, waarborgen en andere financiële steun 
aan overheden en privéondernemingen in Afrika, Azië, het Midden-Oosten, Latijns-Amerika en Oost-Europa. 
Deze activiteiten beïnvloeden de wetgeving, reglementering en uitgaven van overheden en hebben een effect 
op beslissingen omtrent privé-investeringen wereldwijd. 

Rol van het Internationaal Monetair Fonds 

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) wil de stabiliteit verzekeren van het internationaal financieel systeem 
en voorwaarden creëren voor een duurzame, economische groei. Sinds de oprichting in 1945 steunt het 
IMF haar lidstaten om tijdelijke problemen bij de financiering van hun externe tekorten te overwinnen. Het 
IMF staat enkel leningen toe als het  beleid consistente en structurele aanpassingen voert. Volgens de 
instelling is dat een essentiële voorwaarde om duurzame groei te verzekeren, die een cruciale rol speelt bij 
armoedevermindering.

Het IMF bewaakt eveneens het macro-economisch beleid en de geld- en wisselkoerspolitiek van haar lidstaten 
om onder andere crisissen te vermijden. Zo heeft het de taak om problemen van banksystemen te identificeren 
die een ernstig macro-economisch onevenwicht zouden kunnen veroorzaken. Naast financiële hulp, biedt het 
IMF technische bijstand in allerlei uiteenlopende domeinen (budgettair, monetair, fiscaal, statistisch, juridisch, 
informatietechnologisch, enz.). 
 
Le rôle de l’OMC

De Wereldhandelsorganisatie (WTO), is een internationale organisatie gevestigd in Genève. Zij telt 162 lidstaten 
(11/2015) en werd in 1995 opgericht om een kader te scheppen voor de internationale handelsbetrekkingen. 
De organisatie wil de groei van de internationale handel bevorderen door elke barrière voor vrijhandel weg 
te nemen. Met andere woorden: de grote droom van de WTO is de grootst mogelijke vrijheid realiseren inzake 
internationaal verkeer van goederen, diensten en kapitaal. De WTO is de enige instelling die zich bezig houdt 
met het reguleren van de handel tussen landen.

http://users.skynet.be/cadtm/pages/nederlands/imfwereldbank.htm
http://www.mo.be/fr/node/32268
http://www.11.be/item/de-wereldhandelsorganisatie-wto


moelijkheden

De internationale financiële instellingen beweren dat ze de ontwikkelingslanden helpen, terwijl ze hen dwingen 
om hun markten open te stellen voor producten uit de meer geïndustrialiseerde landen, die hun eigen markten 
zelf blijven beschermen. Dergelijk beleid maakt rijken nog rijker en armen nog armer.

Tussen 1990 en 2000 hebben de financiële instellingen ontwikkelingslanden verplicht om economische 
maatregelen te nemen, de zogenoemde ‘Structurele Aanpassingsprogramma’s’ (SAP), die  landen echter geen 
voordeel geboden hebben. Zo heeft het IMF hen aangemoedigd om de openbare nutsvoorzieningen (water, 
elektriciteit, telefonie) te privatiseren, de publieke hulpverlening te verminderen en de vraag naar lokale 
goederen en diensten te beperken. 

Deze maatregelen hebben de industrie van de een reeks landen verwoest en in het bijzonder de kleine en 
middelgrote ondernemingen, die voor het grootste deel van de tewerkstelling zorgen. 

Het beleid van de financiële instellingen veranderde ernstig de leefbaarheid van kleine boeren , bracht 
de voedselveiligheid in het gedrang en schaadde het milieu. De import van goedkope levensmiddelen, de 
afschaffing van landbouwsubsidies, het afstoten van technische, financiële en commerciële steun door 
de staat en de focus op export hebben kleine landbouwbedrijven aan de kant gezet en hen verplicht tot 
overexploitatie van de natuurlijke rijkdommen.

Sindsdien werd geen enkele doelstelling van de SAP’s bereikt. Integendeel, dergelijk beleid treft de meest 
kwetsbare gemeenschappen, vergroot de sociale kloof en de armoede en versterkt een aantal problemen van 
macro-economische aard.

http://web.mit.edu/africantech/www/articles/PlanningAdjust.htm


Tussenkomst van de IMF kan een omgekeerd effect hebben. 
Een slechte diagnose van een crisis kan leiden tot onaangepaste maatregelen. Dat is bijvoorbeeld het geval 
wanneer het IMF een liberalisering van de financiële markten  oplegt terwijl ze er niet op voorbereid zijn, of 
wanneer het landen dwingt tot een te strikt monetair en budgettair beleid, dat uiteindelijk de economische 
groei afremt.

verandering is mogelijk

 
Oxfam stelt enkele haalbare oplossingen voor,  voor meer rechtvaardigheid en solidariteit.  
 
De Tobintaks 
 
Deze taks wordt in sommige landen anders genoemd -  Robin Hood-taks in  Canada, Frankrijk, het Verenigd 
Koninkrijk  en  Spanje, Taks tegen armoede in Duitsland (Steuer gegen Armut), 0,05 (Zerozerocinque) in  
Italië  – maar het betreft telkens hetzelfde: een zeer lage taks op de transacties van grootbanken. De taks 
kan miljarden dollars vrijmaken en die ter beschikking stellen om burgers te helpen en armoede wereldwijd te 
bestrijden.

Krijg gelijk   
 
De kloof tussen rijk en arm neemt duizelingwekkende proporties aan. Wist je dat 1 % van de wereldbevolking 
meer bezit dan al de rest samen? En dat 62 miljardairs samen even veel bezitten als de armste helft van de 
wereldbevolking? Elk jaar vergroot de kloof tussen arm en rijk en deze trend zet zich verder door de toevlucht 
naar belastingparadijzen. Niet minder dan 7.600 miljard dollar aan persoonlijk kapitaal is in offshore-rekeningen 
ondergebracht. Dat heeft desastreuse gevolgen voor de allerarmste landen.

Dergelijke extreme economische ongelijkheid ondermijnt de wereldwijde armoedebestrijding en benadrukt de 
ongelijkheid op andere vlakken, zoals die tussen vrouwen en mannen. Het is tijd om een einde te maken aan de 
belastingparadijzen en om de ongelijkheden weg te werken. 

http://www.rektoverso.be/artikel/het-zuiden-kompas-voor-de-toekomst
http://www.oxfamsol.be/nl/themas/ongelijkheid
http://taxerobindesbois.ca/
http://oxfamfrance.org/nos-actions/taxe-sur-transactions-financieres/taxe-sur-transactions-financieres
http://robinhoodtax.org/
http://robinhoodtax.org/
http://www.intermonoxfam.org/es/campanas/proyectos/robin-hood-que-no-paguen-de-siempre
http://www.steuer-gegen-armut.org/
http://www.zerozerocinque.it/
http://www.zerozerocinque.it/
http://www.oxfamsol.be/nl/krijg-gelijk


weetjes

•- Het IMF prijst de manier waarop Bolivia zich de laatste tien jaar economisch heeft hersteld. De instelling 
heeft Bolivia tot voorbeeld gesteld van de andere Zuid-Amerikaanse landen. Ironisch genoeg heeft 
Bolivia net het tegenovergestelde gedaan dan wat het IMF had geadviseerd.

•-	De onderhandelingen van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) zijn verworden tot een strijd van de rijke 
landen om de markten van de ontwikkelingslanden open te stellen ten voordele van hun grote bedrijven.

•-	Vandaag bestaat meer dan 80% van de buitenlandse investeringen in de ontwikkelingslanden uit 
privékapitaal, tegen 50% begin jaren ‘90.

•-	Christine Lagarde, directeur van het IMF, betaalt geen inkomstenbelastingen (krachtens haar ‘bijzonder 
statuut’ bij deze internationale instelling) hoewel haar salaris  380.939 euro bedraagt. Dat heeft haar 
er niet van weerhouden om te verklaren dat de Grieken maar eens allemaal moesten beginnen met hun 
belastingen te betalen en te overwegen om ze uit de eurozone te bannen.

en nu ben jij aan het woord

•- Hebben economisch rijkere landen het recht om, via de WTO, druk uit te oefenen op economisch armere  
landen elke vorm van protectionisme binnen hun economie af te schaffen en lagere douanerechten toe 
te passen? Wie haalt er voordeel uit die voorwaarden?

•-	Welke producten zijn meestal het goedkoopst: de producten die door buitenlandse multinationals 
verkocht worden of die van lokale markten?

•-	Nestlé stelt rechtstreeks 160.000 mensen tewerk en heeft contracten afgesloten met 600.000 
landbouwers. De tewerkgestelden uit een van de twee groepen verdienen bijna niets, de anderen leven 
zeer comfortabel. Over wie gaat het? 

?


