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Gevolgen schuldhoudbaarheid voor NL en EU

Schuldhoudbaarheidsproblemen in de MENA-regio kunnen

grote gevolgen hebben voor Nederland en de EU, bijvoorbeeld

direct wanneer betalingsafspraken niet (kunnen) worden

nagekomen of indirect wanneer dit leidt tot politieke en

economische instabiliteit.

Instabiliteit kan ook bijdragen aan een klimaat waarin

conflicten, terrorisme en extremisme goed gedijen. Dit vergroot

het risico op nieuwe migratiegolven binnen de regio en richting

Europa. Grote migratiegolven versterken lokaal vaak de

negatieve situatie op economisch, sociaal en politiek vlak, zoals

te zien is in Libanon.

Ten slotte zijn financieel instabiele landen kwetsbaarder voor

externe geopolitieke invloed van bijvoorbeeld China, Iran en

Saudi-Arabië, wat gevolgen kan hebben voor de regionale en

internationale machtsbalans en stabiliteit.

Instrumenten

Betreffende instrumenten die schuldhoudbaarheid positief

kunnen beïnvloeden denken we dat Nederland vooral een

bijdrage kan leveren aan:

• Het stimuleren van duurzame economische groei door

bijvoorbeeld economische diversifiëring;

• Kennisuitwisseling op relevante onderwerpen voor

Nederland, zoals landbouw en watermanagement;

• De onafhankelijkheid van overheidsinstellingen en -

instituties;

• Het inzetten op politiek en maatschappelijk haalbare

herfinancieringsvoorwaarden.

We zullen deze basis gebruiken om innovatieve oplossingen aan

te dragen voor verbetering van de schuldensituatie in de

gekozen landen. Als aandeelhouder van internationale

financiële instellingen en regionale ontwikkelingsbanken kan

Nederland multilateraal werken aan duurzame economische

groei en de herstructurering en herfinanciering van schulden.

We zullen onderzoeken hoe Nederland een economisch én

maatschappelijk duurzame visie kan agenderen in multilaterale

onderhandelingen. Verder willen we onderzoeken hoe onze

oplossingen inclusief kunnen zijn met betrekking tot. vrouwen,

jongeren en minderheden.
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Introductie

De afgelopen jaren is in sommige landen in het Midden-Oosten en

Noord-Afrika (MENA) de staatsschuld flink opgelopen. Politieke

instabiliteit, ineffectief economisch beleid, de corona crisis en

andere (lokale) factoren zorgen ervoor dat het vertrouwen van

geldverstrekkers in de terugbetalingscapaciteit van overheden

afneemt. Om te komen tot een houdbare schuldensituatie zijn

zowel politieke als economische hervormingen noodzakelijk.

Gunstige groeiperspectieven, politieke stabiliteit, een evenwichtige

begroting en economische diversifiëring kunnen het vertrouwen

versterken. In ons advies kijken we hoe Nederland hieraan, zowel

bilateraal als via internationale gremia, een bijdrage kan leveren.

De relatie tussen de (on)houdbaarheid van overheidsschulden,

sociale problematiek en vertrouwen in de politiek is complex. In

publieke voorzieningen snijden om de overheidsuitgaven onder

controle te krijgen, raakt de zwakkere groepen in de samenleving

hard [1].Een inventarisatie van potentiële (bij)effecten van schuld-

verlichtende instrumenten is daarom cruciaal. Wanneer het

nationale en internationale vertrouwen in een regering sterk daalt,

kan een neerwaartse spiraal ontstaan. Zo kunnen onhoudbare

overheidsschulden zowel een gevolg als een oorzaak van een

kwakkelende economie zijn.

Uitleg landkeuze

Na het analyseren van alle landen in de MENA-regio, hebben we

gekozen dieper in te gaan op de situatie in Egypte, Libanon en

Irak. Ze kampen met zorgelijke schuldenproblematiek, maar

verschillen op belangrijke factoren van elkaar. Ontwikkelingen in

deze landen achten wij tekenend voor ontwikkelingen in de regio.

Egypte heeft, ondanks de gediversifieerde economie, een fragiele

schuldhoudbaarheid. Investeringen die duurzame doeleinden

dienen, blijven achter terwijl volop geïnvesteerd wordt in politieke

prestigeprojecten [2]. Egypte is een groot (handels)land met

potentie. We zien de relatie tussen gender en economie als een

nieuwe invalshoek voor duurzaam economische beleid met een

positieve impact op schuldhoudbaarheid.

Libanon is gekozen omdat het de meest acute casus is; het land is

in default. De politiek-economische situatie maakt het draagvlak

voor mogelijke oplossingen van extra belang. Libanon is

belangrijk voor Nederland vanwege de essentiële rol die het speelt

in de opvang van vluchtelingen in de regio. Daarnaast is

Nederland via ontwikkelingssamenwerking reeds betrokken bij de

ontwikkeling van de private sector in het land.

Irak is een land in opbouw met een zwakke schuldhoudbaarheid.

De olie-afhankelijkheid van Irak toont de urgentie van

economische diversificatie [3]. Uitdagingen in de watersector

bieden kansen voor Nederland. Verder is voor Nederland

sociaaleconomische stabiliteit in Irak belangrijk aangezien dit de

voedingsbodem voor radicaal of extremistisch gedachtegoed doet

slinken.


