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Nederlandse Syrië gaat geb u
specialistheeft
topinkomen.

1

Het aantal private
ondernemers neemt
toe in Syrië. Maar kan
het land een snelle
liberalisering van de
economie wel aan?

I

Oeso zet Nederland op eerste plaats
JERpEN

PIERSMA

AMSTERDAM
- Vrijgevestigdespecialistenin de NederJandse zorg verdienen veel meer dan hun collega's in
aiidere ontwikkelde landen. Specialisten in loondienst
zitten veel dichter bij het gemiddelde.

EMMA BLiJDENSTEIN

DAMASCUS- Met een sissend
geluid komt een rij chocolaatjes uit
de machine. Een medewerker met
een mondmasker doet een snelle
inspectie en dan schokken de glimmende schelpjes over de loopband
naar de koelmachine.
In de bescheiden productiehal
van chocoladefabriek Swareen in
de Syrische hoofdstad Damascus
zijn nu maar twee macq.inesin werking. Toch is chocola big business,

Dat blijkt uit gegevens die de Oeso
de afgelopen week heeft gepubliceerd. De Oeso relateert het
spedalisteninkomen aan het bruto
binnenlands product per hoofd van
de
bevolldng.
Vrijgevestigde
Nederlandse specialisten blijken in
2005 8,4 maal het bbp per capita te
hebben verdiend. Belgiëstaat op de
tweede plaats met 7,8 maal het bbp
per capita.
Bij specialisten in loondienst is
h~t beeld anders. Nederlandse specialisten in loondienst verdienden
vier maal het bbp per capita. Landen als de VS en Groot-Brittannië
stelt de eigenaar. 'In het hoogseizitten boven dat niveau.
zoen produceren we tien ton choDe Orde van Medisch Specialiscolade per dag.'
Ahmad Fakhri Al-Akelzit in zijn
t.en,betwist de geldigheid van de
luxueuze, bruin-witte kantoor.
Oeso-cijfers. Volgens de Orde vergelijkt de Oeso appels met peren. land het systeem van prijs per ver- Nee, glÎlnlacht Al-Akel, hij vertelt
Zo is bijvoorbeeld niet duidelijk richting kent. Dat systeem zet spe- liever niet wat zijn omzet is. Het
wat. in de verschillende landen cialisten aan om meer te doen dan succes van de Swareen.fabriek is
eigenlijk onder medisch specialist strikt noodzakelijk. Bij specialisten duidelijk. 'We exporteren naar het
wordt verstaan. Dat maakt vergelij- met een vast salaris is het omge- Verre Oosten, de Arabische wereld,
ken moeilijk. Ook is in andere lan- keerde het geval. Weliswaar heeft en nu ook naar Mexico. Dat is de
den vaak sprake van een derde de overheid vanaf 1995 met behulp nieuwe grote markt', zegt Al-AkeL
geldstroom die niet in de Oeso-cij- van budgettering een rem gezet op Hij wijst naar een schaal met chode groei van de inkomens, maar het coladeschelpjes, à la zeebanket, die
fers wordt meegerekend.
. . Tweejaar geleden,toen de Oeso niveau is hoog gebleven.
uitnodigend voor hem staat.
Ondernemers zoals Al-Akeldoen
Per 1januari 2008 verandert het
voor het eerst deze cijfers publiceerde, stonden de vrijgevestigde bekostigingssysteem opnieuw. Spe- het goed. Ze leveren een substanspecialisten in Nederland ook al cialisten gaan werken met een tiële bijdrage aan de huidige groei
'bovenaan. Volgens Yvonne van zogenoemd normatief uurtarief. van de Syrische economie. Hun
Kemenade, strategisch adviseur Maar omdat die operatie budget- succes was eéhter niet mogelijk
van het Albert Schweitzer zieken- tair neutraal moet verlopen is het zonder een belangrijke financiële
huis, staan Nederlandse specialis- de vraag of het wat uitmaakt voor en economische ommezwaai.
Na zijn aantreden, zeven jaar
ten waarschijnlijk al heel lang aan de positie van Nederlandse speciageleden, besloot president Bashar
de' top. Dat komt doordat Neder- listen in de Oeso-cijfers.
al-Assad de teugels wat te laten
vieren. De starre, door het harde
regÎlne van zijn vader Hafez al-Assad gecontroleerde
economie
moest stapsgewijs worden geliberaliseerd.

Klein groepje
zakenlui heeft hele
economie in handen
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~u dringt bij China aan op
betere controle producten
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Jonge Syriërs genieten op een ten
Banken werden geprivatiseerd
het rentetarief verlaagd, en de Wis
selkoers gestabiliseerd. Terwijl d,
regering aanzienlijke control,
behield, werd het ondernemings
klimaat aantrekkelijker.
De Syrische economie groei
inmiddels met een gestage 3% pel
jaar. President Assad wil dit d!
komende jaren tot 10% opkrikken
'We zijn nu een gemengde econo.
mie. Zelfstandige ondernemen
dragen 60% bij aan de groei, staats.
be<,irijven nog maar 40%, stell
Ayham Assad.
Hij is hoofdredacteur van
Bunoek Wa Tamreen (Bankieren
en Verzekeren), een vooraanstaand
economisch maandblad in Damascus. Hij prijst de successen, maar
waarschuwt tegelijkertijd voor de
negatieve gevolgen van de haastige
hervormingen. 'Er zijn veel nieuwe
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