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Ter Verantwoording 

Het voorliggende verslag is het produkt van een kortlopend onder-

zoeksprojekt gefinancierd uit fondsen (de zgn. 'Eigen Onderzoeks 

Pool') van de ekonomische fakulteit aan de Vrije Universiteit. 

Het projekt begon op 1 december 1982 onder de titel 'Processen van 

klassendifferentiatie in de agrarische sektor in de Dominicaanse 

Republiek'. Aangezien de kwaliteit van het datamateriaal niet ge

heel overeenkwam met de verwachtigingen (de landbouwtellingen vielen 

in dit opzicht tegen, en de sektoranalyse viel mee), heeft het uit

eindelijke resultaat een iets ander aksent dan oorspronkelijk de 

bedoeling was. De veranderingsprocessen tussen 1960 en 1980 zijn 

niet louter op basis van de landbouwtellingen bestudeerd, en dit ge

deelte van het onderzoek (hoofdstuk 2) heeft een beschrijvend karak

ter gekregen. De nadruk van het onderzoek is komen te liggen op een 

struktuuranalyse van de agrarische sektor in het jaar 1975/76 (hoofd

stuk 3) met behulp van de sektoranalyse, uitgevoerd door het noord-

amerikaanse bureau voor ontwikkelingssamenwerking (USAID) en het 

dominicaanse ministerie van landbouw (SEA). 

Van de vele personen die hebben bijgedragen aan de realisatie van dit 

projekt is Herman Hendriks in eerste instantie de belangrijkste ge

weest: hij heeft als student-assistent in het projekt gewerkt en de 

USAID/SEA datatape toegankelijk gemaakt. 

De ekonomische fakulteit financierde een korte studiereis van Ruud 

Buitelaar naar de Dominicaanse Republiek (aug./sept. 1983), met het 

doel om recent datamateriaal te verzamelen en de interpretatie van 

het USAID/SEA materiaal te bespreken met degenen die de sektorana

lyse destijds uitvoerden. Daartoe werd een diskussiepaper geschre

ven onder de titel: 'Clasificación de fincas privadas en el sector 

arrocero en la Repüblica Dominicana'. Velen in de Dominicaanse Repu

bliek hebben Buitelaar met grote bereidwilligheid hierbij geholpen. 

Vooral David Alvarado van het SEA en Ruben Nunez, beiden in 1975/76 

bij de opzet van de sektoranalyse betrokken, zijn hierbij van groot 

nut geweest. 

Van de studiereis is apart verslag uitgebracht. 
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In een vergevorderd stadium van onderzoek zijn de resultaten aan 

diverse groepen van deskundigen voorgelegd en met de kritiek die 

deze besprekingen opleverde hebben de auteurs hun voordeel gedaan 

bij het schrijven van de definitieve versie van het verslag. 

De resultaten zijn gepresenteerd op de landelijke studiedag 'Land

bouw in Peru en de Dominicaanse Republiek' op 2 februari 1984, 

georganiseerd door de werkgemeenschap van Latijns-Amerikanisten. 

Louk Box heeft bij die gelegenheid en ook later veel stimulerende 

aandacht aan dit onderzoek besteed en gefundeerde kritiek geleverd. 

Het VWF-onderzoeksprogramma 'Ontwikkelingsvraagstukken' heeft een 

intern seminar aan de resultaten van dit onderzoek gewijd. 

Jan-Willem Gunning heeft hierbij vanuit een theoretische invalshoek 

opmerkingen gemaakt die tot een herformulering van de tekst noopte. 

Het geheel is ons inziens hierdoor zeer verbeterd. 

De tekortkomingen die er ondanks alles nog aan dit werkstuk kleven 

komen geheel voor verantwoordelijkheid van de schrijvers. 

R.B. 

J.P. de G. 
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Algemene gegevens Dominicaanse Republiek 

basis 
gegevens: 

arbeids-
kracht: 

Bevolking in 1980 

Oppervlakte 

BVP per hoofd in 1980 

gemiddelde jaarlijkse groei 
BNP p/c 1960-1980 

Alfabetisatiegraad onder vol
wassenen in 1977 

Levensverwachting bij geboor
te (1980). 

Bevolking tussen 15 en 64 jaar 

" werkzaam in landbouw 

" " " industrie 

diensten 

.400.000 

49.000 km2 

1.160 US$ 

3.4 % 

67 % 

61 j aar 

1960 1980 

49% 52% 

67 49 

12 18 

21 33 

urbanisatie: Urbane bevolking als % van to
tale bevoking 30 

jaarlijkse groei 1960-1970 5.6% 

1970-1980 5.4% 

Bevolking in Santo Domingo als 
% van tot. urbane bevolking. 50 

51 

54 

produktie-
s truktuur: 

Bruto Nationaal Produkt, 

landbouw 

US$ 720 xio 

27% 

7.120 x 10 

18% 

industrie 23 27 

diensten 50 55 

produktie- (1960-1970) (1970-1980) 

groei: Bruto Nationaal Produkt 4.5% 6.6% 

landbouw 2.1 3.1 

industrie 6.0 8.3 

diensten 5.0 7.0 

goederen
handel : 

exporten in 1980 

importen in 1980 

962 x io6 US$ 

1436 x 106 US$ 

groeivoet exporten 

" importen 

(1960-1970) (1970-1980) 

-2.3% 4.6% 

9.9 2.7 
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1960 1979 

Samenstelling 
goederen-
import ; 

Samenstelling brandstoffen, mineralen, metalen 
goederen- . . , s — overige primaire goederen export: ö * ° 

machines en transportmiddelen 

overige nijverheidprodukten 

voedsel 

brandstoffen, mineralen, metalen 

overige primaire goederen 

machines en transportmiddelen 

overige nijverheidsprodukten 

saldo lopende rekening 

intrestbetalingen op buiten
landse schuld 

buitenlandse schuld 

als % van BNP 

schuldendienst als % van 
exporten 

Betalings
balans, 
buitenlandse 
schuld en 
schulden-
dienst: 

6% 3% 

92 71 

0 2 

2 24 

17% 

27 

4 

19 

33 

1970 1980 

-102 -341 x 106US$ 

4 97 x 106US$ 

212 1186 

14.5% 17.5% 

4.5% 21.5% 

bron: World Development Report 1982. 
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Inleiding 

De overgrote meerderheid van de plattelandsbevolking in Latijns-

Amerika verkeert in een situatie van aanhoudende armoede en slechte 

leefomstandigheden. Deze situatie is de keerzijde van de voorspoed 

van de meer bevoorrechten in Latijns-Amerika zelf en in de industrie

landen. Hoe die samenhang is tussen armoede en welvaart, hoe dezelfde 

ontwikkelingsprocessen enerzijds ekonomische groei en anderzijds 

stagnatie veroorzaken moet juist worden onderzocht. Want dat inzicht 

is nodig om te kunnen komen tot ontwikkelingsprocessen waarin zulke 

onderschikking ontbreekt. 

In dit kader poogt de onderhavige studie een bijdrage te leveren aan 

een beter begrip van de krachten die de agrarische ontwikkeling in 

perifere gebieden in Latijns-Amerika bepalen. De logika van de ont

wikkeling die leidt tot groei en voorspoed enerzijds en stagnatie en 

armoede anderzijds dient achterhaald te worden alvorens haar te kun

nen doorbreken. 

De landbouwsektor in de Dominicaanse Republiek laat zich kenmerken 

door een aantal strukturele verschijnselen: 

scheve grondbezitsverhoudingen 

- geringe technifikatie van de produktie, hetgeen leidt tot een lage 

arbeidsproduktiviteit 

- de grote vraag naar arbeid, en de belangrijke plaats die goedkope 

huurarbeid, in de vorm van semiproletarische arbeid, inneemt. 

Deze strukturele verschijnselen hangen oorzakelijk met elkaar samen 

en versterken elkaar. Het zijn de geringe toegang tot grond en tech

nologie en bijgevolg de geringe mogelijkheden voor een produktieve 

aanwending van arbeid die stagnatie en armoede bij een bepaalde klasse 

van producenten veroorzaken. 

Naast armoede en stagnatie is er echter ook een dynamische groei aan

wijsbaar, een groei die zich voordoet in bepaalde landbouwbedrijven 

en in bepaalde produktieaktiviteiten. 
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De vraagstelling in deze studie betreft de logika van de hierboven 

kort aangeduide ongelijke ontwikkeling tussen bedrijven en tussen 

produktie-aktiviteiten, en de mechanismen die de strukturele kenmer

ken van de landbouwsektor in stand houden en versterken. 

Hoe valt het te verklaren dat de armoede op het platteland blijvend 

is, dat het land zich genoodzaakt ziet steeds meer voedsel te impor

teren terwijl er tegelijkertijd bedrijven en produkten te onderschei

den zijn die een snelle groei doormaken? 

Deze vraagstelling en de hiernavolgende uitwerking zijn deels inge

geven door de theoretische koncepten die A. de Janvry in het boek 

'The Agrarian Question and Reformism in Latin-America' ontwikkeld 

heeft. De Janvry vat de strukturele kenmerken van de landbouwsektor 

samen in het begrip 'funktioneel dualisme'. Dit duidt op de samen

hang tussen grootgrondbezit en dynamische kapitalistische ontwikke

ling enerzijds en de stagnerende produktie op voor het levensonderhoud 

van de boeren te kleine bedrijven anderzijds. 

De logika van het funktionele dualisme is gelegen in het ruime aanbod 

van goedkope (huur)arbeid en goedkoop voedsel dat op deze wijze ont

staat. Het zijn dus de mechanismen die de aanwending van arbeid bepalen 

die een belangrijke faktor vormen tot de verklaring van de ongelijke 

ontwikkeling in de landbouwsektor. 

In deze studie wordt getracht de mechanismen die de Janvry in zijn 

theoretisch werk heeft aangegeven uit te werken voor de landbouwsektor 

in de Dominicaanse Republiek in de periode 1960-1980. 

In hoofdstuk 1 wordt bij wijze van inleiding een samenvatting gegeven 

van de recente geschiedenis van de Dominicaanse Republiek. Daarna 

wordt in hoofdstuk 2 een globaal overzicht gegeven van de landbouw

ontwikkeling in de Dominicaanse Republiek van 1960-1980. 

Hieruit zal de belangrijke rol van de semiproletarische huurarbeid, 

die samenhangt met de scheve grondbezitsverhoudingen en de geringe 

technifikatie, naar voren komen. Dit hoofdtuk besluit met een analyse 

van de ongelijke ontwikkeling tussen produktieaktiviteiten (gewassen 

en dierlijke produktie) in de loop van de tijd. 
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Het niveau waarop de ongelijke ontwikkeling echter in wezen verklaard 

moet worden is het niveau van de producenten, ofwel de bedrijven. 

Daartoe wordt in hoofdstuk 3 met behulp van het USAID/SEA sektor 

survey uit 1976 een bedrijfstypologie gekonstrueerd. De struktuur van 

de agrarische sektor in termen van deze typologie en de kenmerken van 

de bedrijfstypen (verschillen de bedrijven naar aktiviteiten en/of 

produktiemethode?) voert naar een verklaring van de ongelijke ontwik

keling en de aanhoudende armoede in de agrarische sektor in de 

Dominicaanse Republiek. 

1. Ontwikkeling van produktiekrachten en -verhoudingen voor 

1960. 

De behandeling van de ontwikkeling van de agrarische sektor in de 

Dominicaanse Republiek tussen 1960 en 1980, zoals in deze studie be

oogd wordt, is niet goed mogelijk zonder eerst in grote lijnen te 

schetsen hoe de uitgangssituatie van 1960 ontstaan is. De voor dit 

onderzoek relevante voorgeschiedenis spitst zich toe op de ontwikke

ling van de produktiefaktoren grond, kapitaal en arbeid, waarbij 

gezocht wordt naar de historische achtergronden van het ontstaan van 

de faktormarkten en de distorties daarvan. Tevens zal enige aandacht 

besteed worden aan de historische ontwikkeling van de produktie-

aktiviteiten. Tenslotte wordt getracht de geschiedenis van de produk-

tieverhoudingen te traceren, teneinde het dualisme in de dominicaanse 

samenleving historisch te plaatsen. 

Dit hoofdstuk is gebaseerd op enkele bekende geschiedschrijvingen; 

het heeft niet de pretentie iets toe te voegen aan de bestaande kennis 

omtrent de geschiedenis van de Dominicaanse Republiek, doch slechts 

deze op bepaalde wijze te ordenen. 

1.1 V6or_X870 

Het begin van de kapitalistische ontwikkeling in de landbouw-

sektor in de Dominicaanse Republiek wordt dikwijls geplaatst in 

het begin van de 70-er jaren van de vorige eeuw, toen moderne 

suikerplantages werden aangelegd met cubaans en later noordameri-

kaans kapitaal. 
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Voor die tijd had de Dominicaanse Republiek een lange periode van 

ekonomische en sociaal verval gekend, zodanig dat het land in 

het midden van de vorige eeuw gekarakteriseerd werd als onderbe-

volkt en met een extreme overvloed aan landbouwgrond, hetgeen 

leidde tot chaotische situaties ten aanzien van grondbezitsver-

houdingen (Hoetink, 1982 p. 5). De Republiek telde slechts 100 

a 150.000 inwoners, de waarde van het landbezit was zeer laag 

en kapitaal werd vrijwel niet gebruikt in de agrarische produk-

tie - zo was de ploeg onbekend, waren er weinig ijzeren instru

menten en gebruikte men de 'slash and burn' methode-. Het niveau 

van ontwikkeling van de produktiekrachten was derhalve zeer laag. 

Voor 1870 vormde de kleinschalige, op zelfvoorziening gerichte 

landbouw voor het overgrote deel van de bevolking de bestaansba

sis. De belangrijkste ekonomische aktiviteiten naast deze klein

schalige landbouw waren relatief grootschalige extensieve vee

teelt (op in gemeenschappelijk bezit zijnde weidegronden), de 

traditionele kleinschalige verbouw van suikerriet en tabak, en 

de houtkap. (Cassa,1983, p. 13-25). Deze aktiviteiten waren alle 

gericht op de export, die overigens omschreven wordt als door

gaans gering van omvang en vaak sterk fluktuerend. 

In feite leidde de rurale bevolking een haast autarkisch bestaan. 

Het beschrijven van de sociale struktuur voor 1870 is een hache

lijke zaak. Hoetink meent dat 'elke poging tot een stratifikatie 

die méér dan een ruwe schets wil zijn vastloopt op een gebrek 

aan data en de sterke regionaliteit in de samenleving' (Hoetink, 

1982, p. 175). De schets die hij mogelijk acht is de volgende:-

- de armsten, zij die geen toegang hebben tot de grond en be

reid zijn zich van anderen afhankelijk te maken en te werken 

voor voedsel, staan het laagst op de sociale ladder. 

Vervolgens: 

de arbeiders op veeteeltbedrijven (peones en monteros) 

onafhankelijke kleine producenten (rancheros en conuqueros) 

- opzichters in de grote bedrijven 

eigenaars van plantages en (grote) veeteeltbedrijven(Hatos). 
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Gassa voegt aan deze opsomming nog toe de handelaars, de onder

nemers in de houtkap, en de burokraten uit het (embryonale) 

staatsapparaat, die tot de hoogste kringen gerekend moeten wor

den. Wil men deze stratifikatieschets verder uitwerken dan zal 

in de eerste plaats aandacht besteed dienen te worden aan de 

sterke regionale verschillen. 

Het lage niveau van de produktiekrachten en de geringe gepro

nonceerdheid van de sociale verhoudingen vóór*1870 zijn voldoen

de reden om geen aandacht te besteden in het onderhavige onder

zoek aan de historische ontwikkelingen van ouder datum, aan

gezien het hier slechts gaat om het beschrijven van die pro

cessen die van belang zijn voor de interpretatie van de periode 

1960-1980. 

1.2. 2ê_2E^25£H_YSS_ÉS_^S£i£Sli££i^£!lê_EE2ÉH^£iËHiiSê 
I§70-J_930 

De reeds gememoreerde verandering in de 70-er jaren van de vori

ge eeuw betrof de opkomst van de grootschalige suikerriet-ver

bouw. Dit betekende het begin van een proces van fundamentele 

veranderingen in de dominicaanse ekonomie. Het uitbreken van 

de Cubaanse onafhankelijkheidsoorlog in 1868 had tot gevolg dat 

een aantal Cubaanse ondernemers naar de Dominicaanse Republiek 

uitweken. Zij brachten vaak een startkapitaal en technologische 

kennis van de suikerproduktie mee. Door een van hen werd in 

1870 de eerste stoommachine in de rietverwerking geïntroduceerd. 

De eerste grootschalige, moderne suikerfabriek werd in 1875 

geopend. Hoewel vanaf dat moment de verbouw van suikerriet aan 

een snelle opmars begon, wordt de eerste periode gekenmerkt door 

vele mislukkingen en faillissementen, onder ander veroorzaakt 

door externe faktoren, zoals de prijsdaling op de wereldmarkt 

in 1884. Al spoedig is een proces van koncentratie waarneembaar 

waarbij de relatief vele en kleine ondernemers uit de beginperiode 

langzamerhand overvleugeld en weggekonkurreerd werden door 

kapitaalkrachtige buitenlandse investeerders, voornamelijk uit 
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de Verenigde Staten. Het was uiteindelijk de bezetting van de 

Dominicaanse Republiek door het noordamerikaanse leger in 1916 

die dit proces bezegelde. Toen ook deed de South Porto Rico 

Company haar intrede en stichtte de fabriek "La Romana", die 

lange tijd de grootste suikerfabriek ter wereld heette te zijn. 

Later werd de South Porto Rico opgekocht door Gulf & Western, 

momenteel de belangrijkste multinationale onderneming op het 

eiland. 

De #xtreem hoge suikerprijzen op de wereldmarkt tussen 1914 en 

1920 maakten suiker tot het fundament van de dominicaanse ekono-

mie, doordat dit produkt een zeer hoog percentage van de exporten 

ging uitmaken, (zie tabel I-.l) 

Niet alleen in de verbouw van suikerriet traden veranderingen 

in de produktiewijze op. Ook bij de tabaksproduktie vond een 

proces van kapitaalakkumulatie plaats, waarbij handelaren in

vesteringen deden in opslag- verwerkings- en transportkapaci-

teit. In de cacao- en koffieverbouw deed enige grootschalige 

produktie haar intrede, vooral in korte periodes van hoge 

wereldmarktprijzen. Overigens bleef de verbouw in de laatstge

noemde drie produkten voor een belangrijk deel in handen van 

kleine producenten. Voor deze kleine producenten bleef de klein

schalige verbouw van zelfvoorzieningsgewassen, waarin geen tech

nologische veranderingen gemeld worden, de basis van het bestaan. 

Verband houdend met bovenbeschreven veranderingen in de domini

caanse ekonomie kan een snelle ontwikkeling van de produktie-

krachten beschreven worden. 

de faktor grond 

De grond had voor 1870 vrijwel geen waarde. De ondernemers die 

zich wilden toeleggen op de verbouw van suikerriet zetten een 

proces van verdeling van de grond in werking, waarbij de grond 

langzamerhand haar prijs kreeg. De toeëigening van het grond

bezit ging vaak gepaard met brute gewelddaden en fraudes. Het 

kommunale grondbezit kwam onder druk te staan en werd tijdens de 

amerikaanse bezetting formeel afgeschaft. De fraudes en geweld

daden waar in dit verband op gedoeld wordt houden in het 
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Table I- 1 : the development of exports 1905-1960 

cuadro I- 1 : el desarrollo de las exportaciones 1905-1960 

SUGAR/AZUCAR COFFEE/CAFE COCOA/CACAO 

year 
total value 

tons 
of exports 

value price tons value price tons value 

valor tota! • 

aïïo de las 
exporta-
liones 

toneladas valor precio toneladas valor precio toneladas valor 

1938 14.938 504.800 62.1% 18.1 8.394 7.0% 123.8 28.366 12.8% 
39 18.643 546.500 65.5 24.2 14.127 9.3 122.5 28.072 10.8 
40 18.330 604.800 74.3 24.9 6.547 4.2 117.6 23.018 8.8 
41 17.124 242.400 53.9 15.3 12.109 8.6 121.6 19.287 13.1 
42 20.057 414.300 57.5 47.6 7.802 7.2 185.8 17.743 12.4 
43 , 36.205 414.300 63.6 55.6 10.564 6.8 233.6 27.913 11.2 
44 60.269 968.400 79.5 49.5 8.213 3.3 244.6 25.562 6.6 
45 43.564 423.200 55.5 57.2 17.721 10.8 265.0 18.755 7.1 
46 66.689 519.100 54.1 69.5 10.437 5.4 345.8 25.196 6.7 
47 83.206 587.400 65.2 92.4 9.124 4.9 443.9 29.998 15.6 
48 82.801 490.700 56.3 95.1 11.545 6.8 485.4 25.721 20.5 
49 73.748 542.500 53.3 72.8 14.391 12.5 640.0 20.032 10.2 
50 86.864 553.800 52.2 81.8 12.857 14.6 989.1 25.781 20.0 
51 108.455 607.900 66.4 118.5 14.241 16.3 1.237.8 22.768 19.5 
52 115.367 703.100 53.5 87.8 26.258 23.1 1.014.7 22.440 17.2 
53 105.321 731.100 46.0 66.2 20.084 23.4 1.225.0 24.751 19.7 
54 119.727 663.100 35.5 64.0 23.594 26.3 1.332.7 20.494 26.9 1 
55 114.850 746.900' 38.7 ; 59.5 24.382 24.6 1.159.4 22.620 14.6 
56 121.546 856.000 46.0 65.3 26.381 27.0 1.241.8 17.512 7.4 
57 147.372 
58 128.251 
59 130.099 41.9 13.5 17.2 
60 174.429 50.6 

i 

12.9 11.8 

Source/fuente : L. Gomez, Relaciones de producción dominantes 

1) value as percentage of total export value/ 

valor como porcentaje de valor total de las exportaciones. 
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verbranden van archieven, het vervaardigen van gefingeerde 

eigendomstitels en het gewelddadig verdrijven van boeren van 

hun land. Zeer grote stukken land kwamen op deze manier tegen 

geringe kosten en met gebruik van extra-ekonomische middelen 

in handen van een relatief klein aantal partikulieren. 

Dit proces deed zich het sterkst voor in het Zuid-Oostelijk 

deel van het land, waar vrijwel alle landbouwgrond op deze ma

nier verdeeld werd. De produktie van suiker koncentreerde zich 

in de beginperiode in deze streek, die dan ook het zwaartepunt 

van de nationale ekonomiewerd. In de overige gebieden, waarvan 

vooral de Cibao (het noord-westen) belangrijk is, ging de grond-

verdeling minder snel, en tot op heden heeft een grote groep 

kleine boeren er de toegang tot de grond behouden. (Baud, 1982). 

Tijdens de bezetting door de noordamerikanen (1916-1924) werd 

een begin gemaakt met een verbeterde registratie van het land

bezit. Twee instrumenten waren hierbij vooral van belang: 

De registratie van het bezit werd in de wet geregeld (Systeem 

Torrens), en de belasting op grondbezit werd ingevoerd (hervor

ming van de oude belastingsystemen). 

Vooral in het Zuidoosten betekende de koncentratie van landbezit 

in de voornamelijk door buitenlands kapitaal gedomineerde suiker

ondernemingen dat het land grotendeels onbewerkt bleef. In 1925 

besteedden de grote suikerplantages 29% van hun land aan de ver

bouw van suikerriet, 18% aan extensieve veeteelt en 53% bleef 

ongebruikt (Cassa, 1983, p. 137). Deze cijfers worden als repre

sentatief beschouwd voor de bedijfsvoering in de plantages. 

De konklusie moet luiden dat van een markt voor de produktie

faktor grond nauwelijks gesproken kan worden. Vanaf het moment 

dat de produktiefaktor grond schaars werd in ekonomische zin 

(een prijs kreeg) bepaalden voornamelijk extra-ekonomische fak-

toren de verdeling ervan. 

Minstens zo stormachtig als de ontwikkelingen m.b.t. de faktor 

grond is het groeiproces dat de produktiefaktor arbeid onder

ging in de periode 1870-1930. 
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De grootschalige suikerrietverbouw had een grote behoefte aan 

arbeidskracht, een produktiefaktor die zeker in de beginperiode 

schaars was. De lonen lagen derhalve in de periode rond 1880 

relatief hoog (Cassa* 1983, p. 137). De nationale arbeidsmarkt 

breidde zich dientengevolge sterk uit. Ook de tijdens het 

Heureux-regime ondernomen infrastrukturele werken betekenden 

een relatief grote vraag naar arbeidskrachten. Reeds in deze 

tijd doet zich het verschijnsel voor van kleine boeren met toe

gang tot grond die een deel van het jaar als loonarbeider werk

zaam zijn, al was deze vroege vorm van semiproletarisering ont

staan door de hoge lonen en niet, zoals later gebeuren zou, 

afgedwongen door gebrek aan bestaansmogelijkheden op het eigen 

bedrijfje. Na 1884 trachtten de suikerondernemers, onder druk 

van de lage prijzen op de wereldmarkt, de produktiekosten te 

drukken. De lonen stagneerden en de kleine boeren prefereerden 

het werk op het .eigen land. De grote suikerplantages haalden 

arbeiders van de omringende (engelse) eilanden, en sedert de 

militaire bezetting door de noordamerikanen bestaat ook het ver

schijnsel van de haïtaanse trekarbeiders. 

De bevolking groeide in de onderhavige periode zeer snel, vooral 

tengevolge van immigratie (zie tabel 1-2). 

De konklusie dat de arbeidsmarkt, die vanaf 1880 ontstaat, blijk

baar soepel funktioneert, is niet geheel gerechtvaardigd. In 

feite is de arbeidsvraag door suikerplantages een geïsoleerd 

segment van de arbeidsmarkt geworden, waar de lage lonen door 

middel van dwangmechanismen in stand gehouden worden. De infra

strukturele werken uit de Heureux-tijd en later uit de bezettings

periode vormden een andere belangrijke bron van vraag naar arbeid. 

De fluktuaties in de loonhoogte die de historici beschrijven 

duiden weliswaar op een zeker funktioneren van het prijsmecha

nisme op de arbeidsmarkt, maar wel op een arbeidsmarkt die per 

seizoen en per regio verschillend is en bovendien in de suiker-

sektor een "groot en losstaand segment kent. 

Bovendien is het grootste deel van de aangewende arbeid nog 

familie-arbeid. 
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table 1-2 estimates of population size in various years 

cuadro 1-2 estimaciones del tamano de la poblacion en varios anos 

year 

ano 

1819 

1871 

1887 

1897 

1900 

1910 

1920 

1935 

1950 

1960 

1970 

1981 

size 

tamano 

63.000 

150.000 

382.312 

486.000 

423.223 

632.769 

900.000 

1.479.417 

2.135.872 

3.047.070 

4.009.458 

5.647.977 

> 

source 

fuente 

various sources cited in 

Hoetink (1982, p. 19) 

diferentes fuentes citados 

en Hoetink. 

Garcia Bonelly 

Population censusses 

Censos de poblacion 

/ 
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De ontwikkeling van de produktiefaktor kapitaal is minder één

duidig te beschrijven. Belangrijk zijn uiteraard de investeringen 

gedaan in het opzetten van de suikerfabrieken. Daarmee samen

hangend is er in de fysieke infrastruktuur van het land veel 

geïnvesteerd: spoorwegverbindingen werden aangelegd, een modern 

kommunikatie-netwerk werd ontwikkeld, haveninstallaties werden 

gebouwd. Pas in 1920/22 komt een landelijk wegennet tot stand, 

dat verschillende regios van het land onderling verbindt. 

Hoewel hieruit blijkt dat de ontwikkeling van de produktie-

krachten in een stroomversnelling is geraakt, is het evenzeer 

duidelijk dat deze ontwikkeling eenzijdig gericht was op de 

agrarische exportgroei. Het bestaan van een nationale kapitaal

markt kan uit bovenstaande investeringen niet afgeleid worden. 

De partikuliere investeringen werden voornamelijk gedaan door 

buitenlandse ondernemers met buitenlands kapitaal en de over

heidsinvesteringen in publieke werken' werden gefinancierd met 

behulp van buitenlandse leningen, terug te betalen uit de opbreng

sten van de exportbelasting. De douane-inkomsten van de havens 

van Puerto Plata en Santo Domingo, de grootste inkomstenbron 

van de overheid, speelden dus een kruciale rol in dit ontwikke

lingsmodel. In 1888 kwam de kontrole op deze douane-inkomsten in 

handen van het Nederlandse bankiershuis Westendorp, als onder

pand voor een omvangrijke lening. Westendorp werd al snel uit

gekocht door de San Domingo Improvement Company of New York. 

Van 1905 tot 1940 staan de douane-inkomsten onder direkte kon

trole van de amerikaanse overheid. Regel bij deze kontrakten 

was dat de helft van de douane-inkomsten gebruikt werd om de 

buitenlandse schulden af te lossen, een fraktie werd gebruikt 

om de administratieve kosten te dekken, en iets minder dan de 

helft ging naar het dominicaanse overheidsbudget. 

Sedert het eind van de 70-er jaren van de vorige eeuw zijn er 

pogingen ondernomen om kommerciële.banken op te zetten. Sedert 

het begin van deze eeuw zijn er amerikaanse en canadese banken 

aktief, die belangrijke banden hebben met (al weer) de ontvang

sten van de douane-gelden. 
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Het land kende echter geen eigen geldeenheid (de dollar fun

geerde als wettig betaalmiddel) en geen centrale bank tot 1948, 

hetgeen eens te meer duidelijk maakt dat er niet gesproken kan 

worden van een nationaal financieel beleid. De financiële chaos 

die in het begin van deze eeuw in de Dominicaanse Republiek 

bestond werd gesaneerd door de amerikanen tijdens de bezetting 

van 1916-1924, onder andere door de belastinghervormingen. 

Hiermee hebben zij de voorwaarden vervuld voor de op de agro-

export georiënteerde kapitalistische groei zoals die zich in de 

Dominicaanse Republiek zou voordoen. 

Konkluderend kan over de ontwikkeling van de produktiekrachten 

tussen 1870 en 1930 gezegd worden dat vanaf een situatie met 

zeer weinig mensen, vrijwel geen kapitaal en derhalve grote 

stukken ongebruikt land (midden vorige eeuw), de onderhavige 

periode een historische vooruitgang te zien heeft gegeven wat 

betreft de ekonomische ontwikkeling. Een sterke groei van de 

arbéidsvraag en het -aanbod, verdeling en registratie van het 

landbezit, het opzetten van fysieke infrastruktuur, de openleg

ging van het land en de monetarisering van de ekonomie, dit alles 

toont de sterke uitbreiding van de produktiekapaciteit aan. 

De groei van de produktiekrachten die onmiskenbaar heeft plaats

gevonden dient echter aangemerkt te worden als een beperkte en 

gedeformeerde groei. Beperkt in dubbele zin: het niveau van 

technologische ontwikkeling in de agrarische sektor is in absolute 

zin laag, en bovendien vindt de groei van de produktiekrachten 

voor een groot deel alleen in de suikersektor plaats. 

Ook in 1930 moet een zeer groot deel van de agrarische produktie 

nog gekarakteriseerd worden als kleinschalige produktie voor 

zelfvoorziening in een land met een nog weinig geïntegreerde 

nationale markt en een slechts gedeeltelijke monetarisering. De 

dualiteit tussen de agrarische marktsektor en de zelfvoorzienings-

sektor wordt door alle auteurs als een struktureel kenmerk aan

geduid. 
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De belangrijkste deformatie van het ontwikkelingsproces in de 

periode 1870-1930 is dat de dominicaanse ekonomie afgestemd wordt 

op de koopkrachtige vraag uit de Verenigde Staten. De grote 

invloed van het buitenlandse kapitaal (de kontrole over de 

douanegelden, relatief veel landbezit van suikerondernemingen, 

een buitenlandse banksektor) maakt dat de voordelen van de 

groei der produktiefaktoren voor een groot deel naar het buiten

land een wezenskenmerk is gaan vormen van de dominicaanse ekono

mie. 

Met betrekking tot de ontwikkeling van de sociale verhoudingen 

signaleren alle schrijvers vanaf het midden der 70-er jaren van 

de vorige eeuw een differentiatieproces. Volgens Hoetink ont

stonden twee nieuwe sociale groepen: (Hoetink, 1982, p.17] ) 

eigenaars van plantages, kooplieden en financiers, impor

teurs en industriëlen verbonden met het nieuwe produkt, 

suiker. 

- arbeiders (zowel dominicanen als immigranten van vnl. de 

britse eilanden, de cocolos) . 

Gomez ziet het opkomende kapitalisme als een proces dat de oude 

sociale struktuur afbreekt. Hij beschrijft drie wegen van ont

binding van de oude sociale struktuur: (Gomez, 1977, p. 55) 

konversie van de onafhankelijke kleine producent in een vol

tijdse loonarbeider 

konversie van de onafhankelijke kleine producent in een semi-

proletariër. 

- konversie van arbeiders op prekapitalistische extensieve 

veeteeltbedrijven en houtkapbedrijven in loonarbeiders. 

Bovendien wijzigt de sociale struktuur zich door de sterke immi

gratie. Faktoren die dit ontbindingsproces afzwakken zijn volgens 

Gomez: 

de overvloed aan land (de mogelijkheid van landbezit van de 

kleine producent) 

de seizoensfluktuatie in de arbeidsvraag 

- de lage loonnivo's 

Belangrijk en onbetwist is de observatie dat in de onderhavige 

periode de kapitalistische produktiewijze doordringt in de 

dominicaanse samenleving, de voor-kapitalistische produktiewijzen 

daarmede ondergeschikt maakt maar vooralsnog niet geheel vernie

tigt. 
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Met de opkomst van de suikerindustrie ontstaat een duale 

ekonomie en komt een sociaal differentiatieproces op gang. 

Bovendien moet de dominikaanse ekonomie vanaf die tijd als 

perifeer kapitalistisch aangeduid worden: 

het essentiële van de dynamiek van dit afhankelijke ontwikke

lingsmodel is dat buitenlandse (kapitalistische) krachten 

domineren over interne verhoudingen. 

1.3 5§Ei£ëIis£i££]ïë_ikfeH5Hl§£i:Ë_ËS_E2ï5222l±i^ê_YËEïii^iES 
1230-1960 

De mondiale krisis die begon in 1929 betekende een radikale 

breuk in de ontwikkeling van veel landen die sterk onder de 

invloed van de ekonomische dominantie van de Verenigde Staten 

gekomen waren. Het logisch gevolg van de sterke prijsdalingen 

op de wereldmarkten voor agrarische produkten betekende voor 

deze landen een (noodgedwongen) vermindering van het belang van 

de exporten en een sterker aksent op ontwikkeling van de interne 

markt en de nationale ekonomie. De sterke daling van de inter

nationale ekonomische aktiviteit leidde in eerste instantie tot 

een daling van het levenspeil in de afhankelijke landen waar

door de sociale onrust in deze periode verklaard wordt. 

In de Dominicaanse Republiek kreeg deze tendens gestalte in de 

vorm van het tijdperk van Trujillo. Nadat Trujillo, die tijdens 

de amerikaanse bezetting een bliksemkarière in het leger had 

gemaakt en was opgeklommen tot brigadegeneraal, via frauduleuze 

verkiezingen in 1929 de macht in handen had gekregen verstevig

de hij door middel van een repressief bewind zijn positie. Een 

karakterisering van de periode 1930-1961 moet de nadruk leggen 

op de uitbreiding van de produktiekapaciteit en de ekonomische 

groei, maar tevens op de vaak repressieve en bloedige wijze 

waarop het merendeel van de bevolking werd buitengesloten van 

dit groeiproces. De groei kwam slechts ten goede aan een kleine 

groep mensen rond de persoon van de diktator. 

De geschiedschrijver Cassa verdeelt de periode 1930-1961 in zijn 
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werk 'Capitalismo y dictadura' op de volgende manier in een aan

tal subperiodes: (Cassa, 1982, hoofdstuk 1) 

1 .) 1930-1934: de diepste krisis. 

De dynamiek van de gehele samenleving verandert abrupt door een 

prijsdaling van de vier exportprodukten. De situatie verslech

terde tot 1933. De dalende do11arinkomsten leidden onmiddelijk 

tot een hevig deflatoir proces. De staat moest in de eerste 

jaren een zeer gewelddadig beleid voeren om aan de macht te 

blijven bij een zo sterke daling van het levenspeil. Cassa 

spreekt zelfs van een demonetarisering van de ekonomie. Trujillo 

verlamde aanvankelijk de uitvoering van openbare werken, ontsloeg 

ambtenaren en halveerde het loon. De boeren weigerden tegen de 

geldende prijzen hun produkten te verkopen en gingen soms zelfs 

over tot het kappen van de koffie- en cacao-aanplant. 

2.) 1934-1939: nieuwe ekonomische tendenzen. 

Het akkoord in 1934 met betrekking tot de buitenlandse schuld 

van de republiek (uitstel en afbetaling tot 1970) stond interne 

akkumulatie toe en betekende een versteviging van'de staat. 

Openbare werken werden weer ter hand genomen waardoor de interne 

markt gestimuleerd werd. Het interne prijspeil werd losgekoppeld 

van het externe prijspeil en relatief hoog gehouden. Enige 

importsubstitutie en industrialisatie kwam op gang, maar toch 

bleef de agro-exportsektor de sleutelsektor in de samenleving, 

omdat alle kapitaalgoederen ingevoerd moesten worden en derhalve 

de deviezen opbrengende exportsektor een essentiële rol vervulde. 

3.) 1939-1945: de effekten van de tweede wereldoorlog. 

Dalende prijzen voor suiker en koffie in de eerste twee oorlogs

jaren door het wegvallen van europese markten deden het beginnen

de ekonomische herstel teniet. Zeer belangrijk voor de nationale 

ontwikkeling was het Trujillo/Hull verdrag uit 1940 waarbij de 

Dominicaanse Republiek de kontrole over haar eigen douane-gelden 

herkreeg. Tevens werd de National Citybank aangekocht en om

gevormd tot de eerste dominicaanse centrale bank. 

De deelname van de V.S. aan de oorlog betekende gunstiger prijzen 
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en hernieuwde ekonomische groei, die nu beter door de staat 

gemanipuleerd kon worden. Het Trujillo-imperium beleefde een 

periode van intense akkumulatie terwijl het levenspeil van 

de arbeiders en boeren verslechterde als gevolg van de inflatie. 

De suikersektor, beheerst door buitenlandse bedrijven, bleef 

verlamd omdat de buitenlandse suikerinvesteerders Cuba en 

Puerto Rico prefereerden. 

4.) 1945-1957; de naoorlogse bloeiperiode en aanzet tot verval. 

De ruilvoet verbeterde van 1946-1957, door de Korea-oorlog en 

door de industriële opbouw van het Westen. De naoorlogse bloei 

kenmerkt zich door een diversifikatie en een toename van de 

importen. Een andere belangrijke wijziging is de toeëigening 

van buitenlands kapitaal door Trujillo. Door de schadeloosstel

lingen raakten de staatsreserves op. Ook de kreatie van de 

dominicaanse peso was een ingrijpende ekonomische wijziging. 

De interne staatsschuld, opgebouwd tussen 1947 en 1952, vooral 

om een nationale militaire macht op te bouwen, en de liquidatie 

daarvan in 1953 vormde het begin van de financiële problemen. 

De centrale overheid had in 1953 een interne schuld van 31,3 mil

joen dollar, die volledig werd afgelost in enige maanden tijd. 

In werkelijkheid kwam dit neer op een omzetting in andere vormen 

van schuld (bijv. de uitgave van preferente aandelen door de 

nationale bank) waardoor de reële overheidsschuld verder steeg. 

De nationalisatie van de suikerproduktie betekende een grote 

aanwinst voor het land. De suiker werd weer zeer belangrijk, mede 

omdat cacao en tabak stagneerden. 

5. 1958-1961: de krisis van de diktatuur. 

Externe oorzaken (dalende exportprijzen na 1957, het wegvallen 

van buitenlandse politieke steun) en interne oorzaken (de rigide 

nationalistisch/diktatoriale struktuur tot uiting komende in 

louter prestigieuze openbare werken), faktoren van politieke en 

socio-ekonomische aard, leidden tot de val van de diktator in 

1961. Kapitaalvlucht en wapenaankopen versterkten de dramatische 

verslechtering van de ekonomische situatie. De konsumptiekapaci-
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teit van het overgrote deel van de bevolking verminderde drastisch, 

de ekonomische groei, die de enige legitimatie van het gezag was, 

viel weg. De sterke toename van de repressie die voortvloeide uit 

deze kris is van het gezag bleek de laatste stuiptrekking van het 

bewind dat kort omschreven kan worden met een beleid gericht op 

nationale ekonomische groei ten behoeve van persoonlijke verrij

king. 

de ontwikkeling van het arbeidsaanbod 

Gedurende de heerschappij van Trujillo verdubbelde de bevolking 

(van minder dan 1,5 miljoen inwoners in 1930 naar ruim 3 miljoen 

in 1960). De bevolking in de steden groeide sneller dan de be

volking in de rurale gebieden: in 1935 vormde de stedelijke be

volking nog slechts 15% van de totale bevolking, een percentage 

dat in 1960 opgelopen was tot 30%. De sterke bevolkingsgroei en 

beginnende urbanisatie duiden op grote veranderingen in de domi

nicaanse samenleving. 

Een beschouwing van de in de landbouw werkende bevolking 

toont echter dat familiearbeid op kleine bedrijven nog veel

vuldig voorkomt. 

In 1940 wees dé volkstelling uit dat er 750.000 personen eko-

nomisch aktief waren in de landbouw. Ongeveer 200.000 daarvan 

zijn eigenaar/bewerker van een perceel, en plusminus 450.000 

personen werken als familielid op het perceel van de eigenaar/ 

bewerker. Een groot deel van deze familieleden is jonger dan 

15 jaar (250.000). 

Ongeveer 100.000 loonarbeiders kende de landbouwsektor in 1940 

(13%). 

Vanwege de tegenstrijdigheden tussen de volkstelling en de land

bouwtelling van 1960 is het hachelijk de cijfers voor 1960 zoals 

die worden gegeven te vergelijken met bovenstaande gegevens uit 

1940. Bovendien is de methode van de censi veranderd (zo werden 

in 1960 personen onder de 15 jaar niet meer als ekonomisch ak

tief geteld in de volkstelling). 
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Hoe de telling ook uitvalt, duidelijk is dat de loonarbeiders 

ook in 1960 nog een minderheid van de ekonomische aktieven op 

het platteland zijn. (Cassa, 1982 geeft een minimumpercentage 

van 12,5% en een maximumpercentage van 30,3% en geeft als zijn 

vermoeden dat tussen 1940 en 1960 de loonarbeid op het platte

land zowel in absolute als in relatieve zin iets is gestegen -

p. 105). 

Niettemin dient er gesproken te worden van de opkomst van een 

stabiele dominicaanse arbeidersklasse in het tijdperk van 

Trujillo. Bestond de groep loonarbeiders voor 1930 nog groten

deels uit immigranten, via een sterke verpaupering van de rura

le massa ontstond een arbeidjersklasse waarin de volgende groepen 

ge onderscheiden zijn: 

- een toenemend aantal dominicaanse arbeiders in de industriële 

fase van de suikerproduktie 

een dominicaans agrarisch proletariaat 

een industriële arbeidersklasse buiten de suikerindustrie 

- een brede urbane proletarische massa varbonden aan de 

dienstensektor. 

Cassa noemt het prijs- en salarisbeleid van de overheid in de 

periode van Trujillo een van de meest beslissende onderdelen uit 

de akkumulatiestrategie van de diktator. Het beleid was uitdruk

kelijk gericht,.op een zo laag mogelijke loonvoet, al varieerde 

de uitwerking daarvan met de fluktuaties van de ekonomische kon-

junktuur. En het salarisbeleid diende uiteraard gepaard te gaan 

van een interventionistisch prijsbeleid. 

Het salarisbeleid hield voor 1945 in dat de reële lonen omlaag 

gingen en dat de arbeiders reële inkomensoffers leden. Deze 

afroming van de absolute meerarbeid, zoals Cassa dat noemt, 

kwam ten goede aan de handelssektor, de staat en de buitenlandse 

ondernemingen. 

De verandering in het salarisbeleid aan het eind van de tweede 

wereldoorlog is afgedwongen via een opleving van de sociale on

rust. De grootscheepse stakingen op de suikerplantages in 1945 

en 1946 konden slechts bedwongen worden na een verhoging van de 
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salarissen met circa 100%. (Cassa, 1982, p. 466). Hiermee kwam 

tevens enige ruimte voor de opkomst van een op de interne markt 

gerichte industrie. Dit verschijnsel had echter lang niet vol

doende omvang om de arbeidsuitstoot van het platteland te ver

werken. Deze arbeidsuitstoot was het gevolg van de toeëigening 

van grond door de diktator, de lage lonen en het gebrek aan 

toegang tot verbeteringen in de technologie voor de meerder

heid van de agrarische producenten. Vooral in de jaren '50 

ontstaan op deze manier de "gordels van ellende" rond de grote 

steden. Voor wat betreft de ontwikkeling van de arbeidsmarkt 

lijkt het duidelijk dat de konklusie getrokken moet worden dat 

het verschijnsel loonarbeid op het platteland, hoewel kwanti

tatief van behoorlijke omvang en niet meer weg te denken uit de 

samenleving, grotendeels nog in de suikersektor gekoncentreerd 

is. Voor het overgrote deel van de rurale bevolking blijft de 

familie-arbeid overheersend. 

De stedelijke arbeidsmarkt die in de Trujillo-periode opkomt 

hangt samen met de uitstoot van mensen uit de rurale sektor. 

De overheid voert in deze periode een sterk interventionistisch 

loon- en salarisbeleid. 

De ontwikkeling van het landgebruik, de produktie-

aktiviteiten en de bezitsverhoudingen. 

De veranderingen in de benutting van de produktiefaktor grond 

zijn samen te vatten met de toenemende inkorporatie van onge

bruikt land, zowel voor de teelt van gewassen als voor weide

grond. Met de bevolkingsgroei en de instandhouding van het mini-

fundismo verschoof de bebouwingsgrens. Het grondoppervlak in 

bedrijven nam toe van 1.675.000 hektare in 1935 tot 2.540.000 

in 1960, en het oppervlak besteed aan agrarische aktiviteiten 

verdubbelde ruim van 946.700 hektare in 1935 naar 2.081.201 in 

1960 (zie tabel II-3). Het aantal bedrijven nam toe van 218.000 

in 1940 tot 291.500 in 1960. 
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Aangezien cijfers over de verdeling van het landbezit in grootte

klassen slechts sedert 1950 bekend zijn valt daar pas in het 

volgend hoofdstuk iets over te zeggen. Duidelijk is echter dat 

de koncentratie van landbezit in handen van de diktator extreme 

vormen heeft aangenomen, en dat de struktuur van het landbezit 

als een latifundio/minifundio-struktuur gekenmerkt kan worden. 

Hierbij moet bedacht worden dat er uitgesproken regionale ver

schillen zijn, met name tussen het Zuid-oosten (uitgestrekte 

suikerrietplantages en extensieve veehouderijen) en de Cibao 

(dominantie van kleine producenten/eigenaar). 

Wat betreft de ontwikkeling van de produktie-aktiviteiten is de 

introduktie van de rijstverbouw, samenhangend met de toenemende 

urbanisatie en het meer op industrialisatie gerichte ontwikkelings

model, de belangrijkste vernieuwing in deze periode. Gekoppeld 

hieraan, en deels hieraan voorafgaand, is de uitbreiding van de 

irrigatiekapaciteit. In 1930 waren slechts 2453 hektare irri-

geerbaar, tegen 107.000 hektare in 1960. 

Suiker was en bleef de voornaamste basis van de dominicaanse 

ekonomie omdat het de belangrijkste bron van deviezen bleef. 

Globaal gesproken bevond deze sektor zich in een krisis van 1929 

tot 1947. De produktie stagneerde en de ondernemers zochten 

naar kostprijsverlagende methoden. Pas met de investeringen van 

Trujillo (1946) in deze sektor begon een nieuwe hausse. De 

modernisering en uitbreiding van de 'produktiekapaciteit die in 

die jaren gerealiseerd is bepaalt in belangrijke mate tot op 

de dag van vandaag de produktieomstandigheden in dit produkt. 

De dalende tendens van het aandeel van tabak in de exporten 

zet zich tussen 1930 en 1960 door. De dominicaanse tabak werd 

van lage kwaliteit geacht en deed slechte prijzen. De produktie 

was grotendeels in handen van kleine pachters, die uitgebuit 

werden door een netwerk van handelaren, van kleine opkopers tot 

europese handelsfirma's. Ook de verwerking voor de interne markt, 
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voor 50% in handen van Trujillo's fabriek "La Tabacalera'V was 

een voorbeeld van uitbuiting van de kleine boer. Koffie kende 

een relatief gunstig prijsverloop. De hausse in de twintiger 

jaren had dit gewas zijn plaats gegeven in de dominicaanse samen

leving en ook tijdens de periode van Trujillo bleef het in rela

tieve belangrijkheid toenemen. De produktie wordt gekenmerkt 

door een laag technologisch niveau en een gebrek aan arbeids

krachten in het oogstseizoen. Cacao was tot '29 het op één na 

belangrijkste exportprodukt. De prijstrends in de dertiger jaren 

waren desastreus. Ook in dit gewas moet men spreken van een lage 

produktiviteit en een technologische achterstand. Veeteelt is 

gekoncentreerd bij een kleine groep grootgrondbezitters. 

Tot 1950 was de vleesproduktie het belangrijkste onderdeel van 

de veehouderij. Na 1950 is een absolute afname van het aantal 

dieren geregistreerd, maar tevens modernisatie, rasverbetering 

en de introduktie van melkkoeien. 

De ontwikkeling van het gebruik van kapitaal in de 

landbouw. 

Het meest kenmerkende element van de ontwikkeling van de 

produtiekrachten in de landbouw buiten de rijst- en suikersektor 

is de stagnatie in de ontwikkeling van de produktiekrachten. 

De surplussen uit de landbouw vloeiden grotendeels af ten bate 

van akkumulatie elders in de ekonomie. 

De blijvende achterstand in produktietechnieken in de landbouw 

kan enigszins geïllustreerd worden aan de hand van gegevens voor 

1960 met betrekking tot de volgende onderwerpen: 

trekkracht : 1% van de bedrijven gebruikte mechanische 

trekkracht 

18% gebruikte dierlijke en mechanische trek

kracht 

14% gebruikte slechts dierlijke trekkracht 

67% had alleen de beschikking over menselijke 

trekkracht. 
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gereedschap : in 1960 waren er ongeveer 70.000 ploegen in 

gebruik en slechts 3000 traktoren. Dat 

houdt in 1 ploeg op een veelvoud van be

drijven. 

gebruik van kunstmest : vóór 1950 was het gebruik van 

kunstmest insignifikant. In 1960 werd 

het op bijna 6000 bedrijven gebruikt, ten 

behoeve van 100.000 hektares. 

Het behoeft nauwelijks betoog dat het gebruik van bovengenoemde 

technieken zich voornamelijk voordeed in de relatief geavanceer

de rijst- en suikerrietverbouw. Dit geeft aan waarom Cassa de 

term "primitivisme" gebruikt om de kleine-boeren produktie te 

karakteriseren. 

De overheidsbemoeienis met de landbouwsektor vond voornamelijk 

in de marge plaats: infrastrukturele werken als irrigatiekanalen, 

kommunikatiemiddelen, een wegennet. Bovendien besteedde Trujillo 

relatief veel aandacht aan de verwerkende industrie. Vermeld 

dient tot slot nog te worden dat de oprichting van de Batico 

Agricola in 1948 uiteraard een belangrijke stap vooruit was met 

betrekking tot de beschikbaarheid van krediet voor de agrarische 

sektor, maar dat vooral de grotere rijstboeren hiervan gebruik 

hebben kunnen maken. 

Iets over de ontwikkeling van de produktieverhou-dingen. 

Gomez situeert in de Trujillo-periode een proces van vrijmaking 

van de arbeid door middel van "descampesinización", met andere 

woorden, in deze periode wordt een echt proletariaat gekreëerd 

(Gomez, p. 125). Dit komt overeen met de observatie van Cassa 

dat in het midden van de Trujillo-periode de overgang plaats 

vindt van een campesino-sociale struktuur naar een kapitalis

tische sociale struktuur. 

Onderzoek van de gegevens duidt inderdaad op een substantiële 

groei van de loonarbeid, zowel absoluut als relatief. Dit gaat 

gepaard met een beginnende industrialisatie. Niettemin lijkt 
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voor het grootste deel van de rurale bevolking in 1960 de kleine 

boeren-produktie de basis van het bestaan te vormen. De wens 

dat in de dominicaanse republiek het kapitalisme haar historische 

rol reed zou hebben vervuld en dat derhalve het socialisme met 

sukses geïnstalleerd kan worden lijkt bij bovengenoemde schrij

vers de vader van de gedachte te zijn. 

In het blok van dominante klassen was voor 1930 de buitenlandse 

monopolie-bourgeoisie, die haar basis had in de suikersektor, het 

belangrijkst. De dominicaanse bourgeoisie bevond zich in de 

marge hiervan, en dat betreft met name de handelsklasse. Na 1930 

was een tijd lang de militaire macht overheersend. Bij haar 

sloten zich de suikerondernemers in de financiële instellingen 

aan. In zekere zin is het korrekt om te spreken van een natio

nale bourgeoisie die sterker wordt in de Trujillo-periode, maar 

deze bourgeoisie bestaat dan in feite uit 1 persoon, namelijk de 

diktator zelf. 

1.4 §55i2YS££iSS 

De historische tendenzen die voor een analyse van de dynamiek 

van de samenleving tussen 1960 en 1980 van belang zijn zijn 

hierboven kort geschetst. 

Er is veel veranderd in de Dominicaanse Republiek sedert het 

midden van de vorige eeuw, toen de situatie gekenmerkt werd door 

onderbevolking, extreem landoverschot en het vrijwel ontbreken 

van kapitaal. 

Desondanks moet gezegd worden dat in 1960 voor een meerderheid 

van de rurale bevolking de produktie voor zelfvoorziening met 

behulp van familiearbeid op kleine bedrijven nog dagelijkse 

praktijk was. De veranderingsprocessen worden in gang gezet door 

buitenlandse investeringen in de suikersektor rond 1870/1880. 

De belangrijkste elementen hieruit zijn: 

- het ontstaan van loonarbeid, sterke immigratie en bevolkings

groei 

- de toeëigening van het land, het ontstaan van partikulier 

grondeigendom-
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- het ontstaan van een staatsapparaat, wetgeving, belasting

hervorming , etc. 

- ontsluiting van het nationale grondgebied 

- monetarisering van de ekonomie. 

De militaire bezetting door het leger van de Verenigde Staten 

van 1916 tot 1924 konsolideerde dit proces van vervulling van de . 

voorwaarden voor een kapitalistische ontwikkeling. Via twee 

korte hausseperiodes deden twee nieuwe exportgewassen hun intrede: 

cacao in het eerste en tweede decennium van deze eeuw, koffie in 

de 20-er jaren. 

De wereldkrisis in de 30-er jaren doorbreekt de groei van de 

agro-exportsektor en dwingt de dominicaanse samenleving zich 

aan te passen aan minder inkomsten uit export. In deze sociaal 

onrustige situatie grijpt Trujillo m.b.v. de strijdkrachten de 

macht, en hij stuurt aan op ontwikkeling van de nationale ekonomie 

met persoonlijke verrijking als uiteindelijk doel. 

De kontrole over de douanegelden, een eigen financieel systeem 

en een eigen muntsoort geven aan dat de dominicaanse ekonomie 

een volwaardige nationale ekonomie wordt. Urbanisatie en begin

nende industrialisatie veranderen het aanzien van de dominicaan

se s amenl ev ing. 

Voor de landbouwsektor betekent de periode van Trujillo een ver

dubbeling van het in gebruik zijnde areaal, koncentratie van het 

landbezit in handen van een kleine groep personen rond de dik-

tator, en de invoering van de rijstverbouw ten behoeve van de 

stedelijke bevolking. Verpaupering van de rurale massa en margi

nalisering van de kleine boer zijn de kosten die verbonden zijn 

aan het akkumulatie- en koncentratieproces dat in de landbouw 

te zien is. 

Met betrekking tot de ontwikkeling van de faktormarkten kan het 

volgende opgemerkt worden: 

De groei van de urbane bevolking en de groei van de loonarbeid 

in de agrarische sektor geven aan dat er in deze eeuw een ar-
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beidsmarkt ontstaan is in de Dominicaanse Republiek. De relatieve 

dominantie van de familiearbeid in de agrarische sektor, alsmede 

de sterke seizoensfluktuaties in de vraag naar arbeid, de seg

mentatie van de arbeidsmarkt (in de vorm van de vraag naar riet

kappers die vanwege de lage lonen en het gebruik van dwang los

staat van de overige vraag), en de sterke overheidsinterventie 

in de loonvorming geven aan dat er zeker geen sprake is van een 

vrij funktionerende arbeidsmarkt. De verdeling van de landbouw

grond wordt nog minder gekenmerkt door het spel van vraag en 

aanbod: voornamelijk extra-ekonmische middelen gebruikten de 

suikerondernemers en later Trujillo om zich het land toe te ei

genen. 

Aan de voorwaarden voor het ontstaan van een kapitaalmarkt (een 

financieel systeem) is pas in de vijftiger jaren voldaan, en de 

toegang tot dat systeem is in die periode nog heel restriktief. 

Met de moord op diktator Trujillo in 1961 begon voor de Dominicaan

se Republiek een nieuw tijdperk. 

De persoonlijke bezittingen van de familie Trujillo vielen aan de 

staat toe, die daarmee ineens een belangrijke greep had gekregen 

op 's lands ekonomie. Naast de sterk gegroeide produktiemogelijk-

dene hield de Trujillo-erfenis voor het land ook scheefgegroeide 

sociale verhoudingen in, waarbij slechts een klein deel van de 

bevolking deelde in de ekonomische groei. 

In het volgende hoofdstuk wordt begonnen met het eigenlijke onder

werp van deze studie: de ontwikkeling van de agrarische sektor 

tussen 1960-1980. 
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2. Groei van de agrarische produktie en basis van de 

produktietoename 1960-1980. 

2 . 1 Globale groei van de agrarische produktie. 

Het relatieve belang van de landbouwsektor is in de periode 

1960-1980 sterk afgenomen. Dit blijkt onder meer uit de daling van 

het aandeel van de sektor in het Bruto Nationaal Produkt (BNP) van 

28,4% in 1960/62 tot 16,8% in 1979/81 (zie tabel II-1). Deze daling 

is mede het gevolg van het overheidsbeleid waarin de agrarische 

ontwikkeling relatief weinig aandacht kreeg. Dat beleid was, met 

name in de periode na 1966, sterk gericht op industrialisatie en op 

de ontwikkeling van de fysieke infrastruktuur van het land. 

De ontwikkeling van de vooral op importvervanging gerichte industrie 

werd bevorderd door een pakket maatregelen, dat naast belastingfaci

liteiten, toegang tot goedkoop krediet en ondergewaardeerde buiten

landse valuta, lage invoerrechten op inputs en kapitaalgoederen 

omvatte, alsmede een relatief hoog niveau van protektie (!). 

De landbouwsektor die met de industrie konkurreert om schaarse 

middelen als krediet, deviezen en overheidsfondsen, genoot niet zulke 

voordelen, zodat de bevordering van de industrie plaats vond ten 

koste van de landbouwontwikkeling. De steunmaatregelen van de over

heid moedigden de opkomende industrie aan om in plaats van lokale 

grondstoffen, geïmporteerde inputs te gebruiken. Zij stimuleerde de 

industriesektor bovendien tot het opzetten van kapitaalintensieve 

produktiemethoden, waardoor de werkgelegenheid relatief weinig toenam. 

Het hoge niveau van overheidsinvesteringen (Graber, 1978, p. 22 en 

WB 1978, p. 11 en p. 69 e.v.), met name na 1966, in fysieke infra

struktuur - wegen, dammen, irrigatiewerken, openbare gebouwen en 

huizenprojekten - heeft een stimulans gegeven aan de bouwnijverheid. 

Het grootste deel van deze investeringen vond echter plaats in 

grootschalige projekten met kapitaal intensieve konstruktietechnieken, 

die buitenlandse valuta vragen en relatief weinig werkgelegenheid 

scheppen, mede door de over het algemeen lange ontwikkelingsperiode 

van dit type projekten. Voor de landbouw geldt, dat pas profijt 
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Table II-1 AGRICULTURE: 

AGRICULTURA: 

RELATIVE SHARE IN GDP and PRODUCTION MIX 

PARTICIPACIÓN RELAT. EN PBI y COMPOSICION de la PROD. 

1960 - 1980 

year 1960/62 1966/68 1972/74 1979/80 ano 
% % % % 

Ratio GDP Agric/ Ratio PBI agric/ 
total GDP* 28.4 23.6 19.8 16.8 PBI total 

Gross agric.prod. 100.0 100.0 100.0 100.0 Prod.bruta agric. 
Crops 68.7 63.3 65.6 61.5 Cultivos 
Livestock 28.5 33.8 32.0 34.7 Ganaderia 
Forest & Fish ** 2.8 2.9 2.4 3.8 Silv. y Pesca 
Inputs 7.7 7.8 10.3 11.0 Insumos 
total value added 92.2 92.3 89.7 89.0 Valor agreg.total 

Gross erop prod. 100.0 100.0 100.0 100.0 Prod.bruta cultivos 
Export crops 48.3 39.9 41.6 42.8 Cultiv.de Export. 
Cereals & legumes 16.2 22.9 22.7 25.5 Cereales y Legum. 
Other food crops 35.5 37.8 35.7 31.7 Otros cult.alim. 
Inputs 9.1 8.9 11.9 - Insumos 
Value ad.in crops 90.9 91.1 88.1 - Val.agr.cultivos 

Gross livestock prod. 100.0 100.0 100.0 100.0 Prod.bruta ganaderia 
Beef, hogs, goats 25.0 23.7 26.3 20.8 Res,Porcika,Caprino 
Dairy 36.0 34.8 31.6 26.8 Lechera 
Poultry & other 39.0 41.4 42.0 52.4 Aves y otros 
Inputs 5.4 6.3 7.8 - Insumos 
Value ad.in livest. 94.6 93.7 92.2 - Val.agr. en ganaderia 

source/fuente: Banco Central, Cuentas Nacionales 1960-1975,1974-1977,1976-1979 

Banco Central, Boletm Mensual, abril 1983 

*) in DR $ 1970 
en precios constantes de 1970 

**) value added/valor agregado 

http://Cultiv.de
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wordt verkregen van de investeringen in dammen en irrigatiesystemen 

als het netwerk van kanalen tot op boerderijniveau is voltooid. 

Dit onderdeel heeft in de konstruktieaktiviteiten onvoldoende aan

dacht gekregen. De mijnbouwsektor, eveneens een kapitaalintensieve 

sektor, heeft een snelle groei te zien gegeven, met name na 1967. 

Het aandeel van deze sektor in de totale produktie is bescheiden, 

4,7% in 1980. 

Als gevolg van het kapitaal- en deviezenintensieve ontwikkelings

beleid met name in de industrie-, de mijnbouw- en konstruktiesektor, 

is enerzijds de werkgelegenheid bij de groei achtergebleven en ander

zijds de groei als zodanig sterk afhankelijk geworden van de externe 

sektor. Voor de landbouwsektor had dit belangrijke implikaties. De 

landbouwsektor levert de grootste bijdrage aan de export zodat de 

toenemende behoefte aan buitenlandse valuta tot extra druk leidde 

op de agrarische exportsektor. In het midden 

van de besproken periode (1969/71) bedroeg het aandeel van de landbouw 

in de export 90%. Met betrekking tot het werkgelegenheidsaspekt is 

duidelijk, dat hoe kapitaalintensiever de produktiemethoden in de 

niet-agrarische sektoren zijn, des te moeilijker wordt het om het 

aandeel van de agrarische beroepsbevolking in het totaal te vermin

deren. 

Hoewel het relatieve belang van de landbouwsektor in de ekonomie is 

afgenomen, is er toch sprake geweest van aanzienlijke groei in de 

agrarische produktie.(zie tabel II-2). In de periode 1960/62 - 1979/80 

nam de landbouwproduktie gemiddeld toe met 3,2% per jaar, vergeleken 

met een groeivoet van de bevolking van 3% en van de rurale bevolking 

met 1,1% per jaar. 

Deze produktietoename verliep ongelijkmatig. In de periode 1960/62 

tot 1966/68 was de groei gering, gemiddeld 1% per jaar, vooral ten 

gevolge van de daling van de produktie van de exportgewassen. In 

het bijzonder bij suiker en cacao was de wereldmarktsituatie bepalend 

voor deze ontwikkeling. Bij voedselgewassen was in deze periode de 

toename van de produktie geringer dan de bevolkingsgroei, alleen de 



Table II-2 CUMULATIVE GROWTH RATES OF AGRICULTURAL OUTPUT (%, average annual) 

TASAS ACUMUL. DE CRECIMIENTO DE LA PROD. AGRlCOLA (%, promedio anual) 

1960/62-1966/68 1966/68 -1972/74 1972/74 -1979/81 1960/62 -1979/8 

Total agriculture* 1.0 5.9 2.8 3.2 

Crops 
Export crops 
Food crops 

- 0.6 
- 4.0 
2.1 

5.9 
6.1 
4.6 

1.8 
1.0 
2.3 

2.3 
1.0 
2.9 

Value ad. in crops - 0.6 4.1 

Inputs - 0.9 9.6 

Livestock 3.6 6.2 4.0 5.0 

Value ad.in livest 3.5 3.9 

Inputs 6.4 7.1 

source/fuente: see/vease Table II-l 

*) includes forestry and fishing 
incluye silvicultura y pesca 
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dierlijke produktie steeg relatief snel. In 

de periode 1966/68 was de groei gering, gemiddeld 1% per jaar, voor

al ten gevolge van de daling van de produktie van de exportgewassen. 

In het bijzonder bij suiker en cacao was de wereldmarktsituatie be

palend voor deze ontwikkeling. Bij de voedselgewassen was in deze 

periode de toename van de produktie geringer dan de bevolkingsgroei, 

alleen de dierlijke produktie steeg relatief snel. 

De periode 1966/68 - 1972/74 was een periode van snelle groei van 

de landbouwproduktie, de gemiddelde produktietoename bedroeg 5,9% 

per jaar. De produktie van exportgewassen herstelde zich, mede ten 

gevolge van prijsstijgingen op de wereldmarkt voor de traditionele 

exporten. Maar ook de export van voedselgewassen en de dierlijke 

produktie vertoonden snelle groei, waarbij de bevolkingstoename 

werd overtroffen. 

In de periode 1972/74-1979/80 viel de groei van de agrarische pro

duktie terug naar gemiddeld 2,8% per jaar. De voedselproduktie 

groeide zelfs nog minder snel, met slechts 2,3% per jaar, zodat de 

per capita produktie daalde. Voedselprodukten worden sinds 1972 

dan ook in toenemende mate geïmporteerd. 

Basis van de produktietoename. 

De groei van de agrarische produktie in de periode 1960-1980 hing 

samen met een uitbreiding van het landbouwareaal, een toenemend ge

bruik van aangekochte produktiemiddelen en van arbeid. 

Het areaal geïnkorporeerd in landbouwbedrijven nam in de periode 

60-81 toe met naar schatting 135.000 hektare (zie tabel II-3). Het 

gedeelte van het nationale landoppervlak dat in agrarische bedrij

ven is opgenomen steeg daarmee van 50,8% in 1960 naar 53,5% in 1981. 

De mogelijkheden voor verdere uitbreiding van het landbouwareaal 

zijn zeer beperkt. Toch steeg in deze periode het akkerbouwareaal 

nog met ongeveer 360.000 hektare en het weideareaal met naar schattin 

75.000 hektare. Deze uitbreidingen berustten zowel op de bovengenoem

de inkorporatie van nieuw land in de bedrijven, als op een in 
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Table II-3 LAND in FARMS; CROPLAND, PASTORES, NON-agricultural LAND, selected years 

(000 nas.) 

1920 1935 1950 1960 1971 1981 

total land area 5007.5 5007.5 5007.5 5007.5 5007.5 5007.5 
land in farms 1086.7 1675.6 2328.5 2542.1 2736.4 2676.7 

non-agricultural land 544.0 728.9 596.5 460.9 337.7 161.4 
agricultural land 542.7 946.7 1732.0 2081.2 2398.7 2505.3 

eropland - 462.6 853.2 958.8 1054.9 1318.1 
pastures - 484.1 878.8 1122.4 1343.8 1197.2 

land in farms as 
% of total 

21.7 33.5 46.5 50.8 54.6 53.5 

non-agric. land (%) 50.1 43.5 25.6 18.1 12.3 6.0 
agricult. land (%) 49.9 56.5 74.4 81 .9 87.7 94.0 

cropland (%) - 48.9 49.3 46.1 44.0 52.4 
pastures (%) — 51.1 50.7 53.9 56.0 47.6 

source: Censo Agroprecuario 1950, 1960, 1971 and 1981 (preliminary dates) 

Cuadro II-3 TIERRA en FINCAS; TIERRAS en LABRANZA, PASTOS, TIERRAS NO-AGRICOLAS, 

varios anos en 000 de tareas ^ 

1920 

superficie nacional 
tierra en finca 

tierras no-agricolas 
tierras agricolas 

t.enlabranza 
pastos 

tierras en fincas como 
% de superf. nac. 

tierras no-agr. (%) 
tierras agric. (%) 

t. en labranza (%) 
pastos (%) 

79. .619. ,8 
17, .278. ,6 

8. .649. ,2 
8, .629. ,4 

21.7 

1935 

79.619,8 
26.642,3 

11.590,2 
15.052,1 
7.355,7 
7.696,4 

1950 

79 
37 

.619: 

.022. 
,8 
,7 

9 
27 

.484, 

.537, V
O

 
00

 

1960 1971 

33.5 

13.565,5 
13.972,4 

46.5 

79.619,8 
40.420,3 

7.329,2 
33.091,1 
15.245,2 
17.845,9 

50.8 

79.619,8 
43.508,9 

5.369,5 
38.139,4 
16.772,2 
21.367,2 

54.6 

1981 

79 
42 

.619. 

.559. 
,8 
,3 

2 
39 

.566; 

.993: 
,1 
,5 

20.957,6 
19.035,9 

53.5 

50.1 43.5 25.6 18.1 12.3 6.0 
49.9 56.5 74.4 81 .9 87.7 94.0 

- 48.9 49.3 46.1 44.0 52.4 
- 51.1 50.7 53.9 56.0 47.6 

fuente: Censo Agropecuario 2950, 2960, 1971, 1981 (datos preliminares) 

*) De cijfers van 1960 berusten op interpolatie tussen de waarden van 1950 en 1971 

Bron: Landbouwtellingen 
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gebruik nemen van gronden binnen de bedrijven die eerder niet voor 

landbouwproduktie werden aangewend. Dit betrif ub de periode 1960— 

1980 ongeveer 300.000 hektare. 

Twee derde deel van het akkerbouwareaal is geschikt voor op regen

val gebaseerde gewassenproduktie, op een 15% van dit areaal is 

supplementaire irrigatie wenselijk en ongeveer 20% is te klassifi-

ceren als droog gebied waar irrigatie een absolute voorwaarde is 

voor akkerbouw (WB, 1978, p. 29). Het areaal dat gedurende tenminste 

een deel van het jaar kan worden geïrrigeerd nam toe van ongeveer 

75.0000 hektare in 1960 (9%) tot naar schatting 200.000 hektare in 

1981 (15%). 

Het gebruik van gekochte inputs is vooral in de periode 1966/68 

tot 1972/74 toegenomen. In 1967 vertegenwoordigden de aangekochte 

produktiemiddlen 7,8% van de bruto agrarische produktie, in 1974 

was dit opgelopen tot 10,3% en in 1980 tot 11% (zie tabel II-l). 

Toch blijft het niveau van gekochte inputs in algemene zin laag. De 

belangrijkste totename in de akkerbouw betrof het gebruik van kunst

mest met name bij de verbouw van suikerriet en rijst. In de dierlijke 

produktie steeg het gebruik van mengvoeders aanzienlijk. 

De graad van mechanisatie van de landbouwproduktie is relatief laag. 

Als indikatie kan gelden het aantal trekkers. Dit aantal werd in 

1960 geschat op 3000 (ONAPLAN, 1966, p. 78) en in 1979 op 5800 stuks 

(Mounier, 1981, p. 13). Gerelateerd aan het akkerbouwareaal steeg 

de mechanisatie graad van 1 trekker op 320 hektare in 1960 tot 1 

trekker op 220 in 1979. De nadruk bij de mechanisatie ligt op de 

grondbewerking. 

De dominicaanse landbouw wordt dus gekenmerkt door een relatief 

laag niveau van techniek, d.i. een gemiddeld lage graad van mecha

nisatie met als gevolg een lage arbeidsproduktiviteit, en een laag 

niveau van technologie, d.i een gering gebruik van biologisch-

chemische inputs met als gevolg een lage grondproduktiviteit. Deze 

lage graad van mechanisatie en irrigatie van de landbouw betekent 

dat de produktie in sterke mate afhankelijk is gebleven van de na-
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tuurlijke cykli, m.a.w. nog in hoge mate seizoensgebonden is. 

Uit deze omstandigheden is de centale rol af te leiden die de arbeid 

speelt in de landbouwproduktie én het sterk seizoensgebonden karakter 

van de agrarische arbeidsprocessen. Dit impoliceert de noodzaak van 

een relatief grote beschikbaarheid van arbeid in verhouding tot het 

landbouwareaal. Een belangrijk aspekt dat moet worden onderzocht is 

dus hoe het landbouwsysteem een ruim arbeidsaanbod genereert. 

In der periode 1960-1981 nam de beschikbaarheid van arbeid in de 

agrarische sektor aanzienlijk toe. De in de agrarische sektor ekono-

misch aktieve bevolking gevestigd op de boerenbedrijven, steeg van 

naar schatting 524.000 in 1960 naar 693.000 in 1981 (ONE, volkstel

lingen div. jaren). Ondanks de toename van de oppervlakte landbouw

grond met rond de 435.000 hektare, daalde de ratio landbouwgrond per 

hoofd (ekonomische aktieve bevolking) van 4 ha/hoofd naar 3,6 ha./ 

hoofd. De beschikbaarheid van arbeid afkomstig van landloze land

arbeiders nam eveneens toe. Naar schatting steeg de beschikbare 

arbeid, uitgedrukt in mensjaren, van 17.000 in 1960 naar 70.000 in 

1981. 

2.3 Semi-proletarische huurarbeid. 

Belangrijk, juist ook om het toegenomen aanbod van arbeid op de 

arbeidsmarkt te begrijpen, is het om de landarbeid verder te analy

seren. Het meest kenmerkende van de arbeidssituatie is, dat huurar

beid een grote rol speelt. Uit een in het landbouwjaar 1975/76 

verricht onderzoek blijkt, dat 49% van de in dat jaar in de landbouw 

aangewende arbeid werd ingehuurd (USAID/SEA, p. 6) 

Dit zeer hoge aandeel van de huurarbeid in de totale arbeid is direkt 

gerelateerd aan de scheve grondbezitverhoudingen. In de periode 

1960-1980 raakte een toenemend deel van de rurale bevolking de toe

gang tot de grond kwijt, met als gevolg proletarisering. Een gedeel

te van hen degradeerde tot de status van landloze landarbeiders en 

zij vormen een belangrijke bron voor het aanbod van huurarbeid. 
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Een ander gedeelte vertrok van het platteland naar de stedelijke ge

bieden. Omvangrijk ook is het aanbod van huurarbeid afkomstig van 

dat deel van de rurale bevolking dat weliswaar nog toegang heeft 

tot een stukje grond, maar steeds minder in staat is om daarmee in 

het eigen levensonderhoud te voorzien. Dit is dan het gevolg van 

het geringe bedrijfsoppervlak of van de slechte kwaliteit van de gron

den waarop het bedrijf wordt uitgeoefend, of ook van de beperkte 

mogelijkheden om over komplementaire produktiemiddelen te beschikken. 

Deze stanlvan zaken dwingt de betrokkenen hun inkomen aan te vullen 

middels het uithuren van hun arbeid. Ongeveer één derde van het to

taal van de in de landbouw gebruikte huurarbeid is van dit type. 

Van deze semi-proletarische huurarbeid, arbeid afkomstig dus van 

arbeiders die nog toegang hebben tot een klein stukje grond, gaat 

een loondrukkende werking uit. Enerzijds blijft het levensonderhoud 

van de betrokken arbeiders voor een deel drukken op het mini-bedrijf 

waaruit zij afkomstig zijn, zodat zij evt. bereid zijn een beloning 

te accepteren die beneden de reproduktiekosten van de arbeider ligt. 

Anderzijds is er geen noodzaak voor de gebruiker van de huurarbeid 

de arbeider te onderhouden buiten het seizoen waarin hij deze wer

kelijk nodig heeft. Dan immers kan de arbeider terugvallen op het 

eigen bedrijfje. De arbeidskosten worden op die manier volledig 

variabel en bijgevolg lager dan wanneer de inhuurder voor het levens

onderhoud gedurende het hele jaar zou moeten zorgen (De Janvry, 

1981, p. 83/84). Verwacht mag worden dat zulke variabele arbeids

kosten dié produktaktiviteiten zullen stimuleren, waar relatief veel 

seizoenarbeid aan te pas komt. De semi-proletarische arbeid is dus 

een bron van goedkope arbeid, mede door de konkurrentie op de arbeids

markt tussen de semi-proletarische arbeiders en de landloze arbeiders. 

De goedkope semi-proletarische arbeid en de geringe technifikatie 

zijn twee sterk aan elkaar gerelateerde verschijnselen. Enerzijds 

verhindert de beschikbaarheid van goedkope arbeid het gebruik maken 

van nieuwe produktietechnieken, van mechanisatie. Tegelijkertijd 

biedt de toegenomen beschikbaarheid van (seizoen-) arbeid mogelijk

heden om de produktie te verhogen hetzij via produktiviteitsverho-

gende innovaties op technologsich gebied, maar ook via uitbreiding van 

het areaal onder handhaving van traditionele produktietechnologieën 
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Anderzijds is de semiproletarische arbeid zelf het gevolg, niet alleen 

van scheve grondbezitsverhoudingen, maar eveneens van de beperking 

die bepaalde groepen producenten ondervinden met betrekking tot de 

toegang tot produktieve technische en technologsiche verbeteringen. 

De sociale relaties tussen enerzijds de kommerciële producenten die 

toegang hebben tot grond, tot nieuwe produktie technologieën, en 

technieken, maar ook tot goedkope huurarbeid, en anderzijds grote 

groepen producenten met voor hun levensonderhoud te kleine bedrijven, 

worden dan ook aangeduid met de term "funktioneel dualisme" (De Jan-

vry, r 1981, p. 81/82). Het handhaven van de scheve grondbezitsver

houdingen en het uitsluiten van de kleine producenten van de toe

gang tot produktiviteitsverhogende mogelijkheden leidt tot het ont

staan van deze goedkope huurarbeid en verhoogt de beschikbaarheid 

ervan. Het inzetten van deze goedkope arbeid betekent een mogelijk

heid een surplus te realiseren, zonder dat grote investeringen hoeven 

te worden gedaan, met name in landbouwmechanisatie. Niet alleen 

grotere, maar ook kleinere bedrijven zullen indien mogelijk gebruik 

maken van zulke huurarbeid, waarbij duidelijk is dat bedrijven van 

grotere omvang beter in staat zijn deze profijtelijk in te schakelen. 

Zoals opgemerkt, in de dominicaanse landbouw doet zich een relatief 

grote vraag naar huurarbeid voor. Het gebruik neemt toe met de be

drij f sgrootte, zoals in onderstaande tabel zichtbaar wordt. De gege

vens hebben betrekking op het landbouwjaar 1975/76 en vermelden het 

aandeel van de familiearbeid en de huurarbeid in het totaal van de 

arbeidsdagen, in procenten (Mounier, p. 32 cuadro 10). 

bedrijfsgrootte %familiearbeid %huurarbeid 

Kleiner dan 5 ha. 74 26 

van 5 tot 31,4 ha. 52 _ 48 

groter dan 31,4 ha. 29 71 

Voor wat betreft het aanbod,, schat (p. 32 cuadro 10) Mounier, op 

basis van gegevens uit hetzelfde onderzoek, dat de bedrijven kleiner 

dan 0,5 hektare veel arbeid uithuren aan de grote bedrijven, en vrij

wel niet inhuren. De bedrijven tussen 0,5 en 5 hektare zijn grote 
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aanbieders, maar ook vragers van huurarbeid, en er zou sprake zijn 

van een netto uithuur van arbeid van geringe omvang. 

In de periode 1960-1981 nam het aantal bedrijven kleiner dan 0,5 

hektare toe met naar schatting 12.600, van 49.100 tot 61.700 in 

1981 (tabel II-4). Deze bedrijven vormen de belangrijkste bron van 

semi-proletarische arbeid. De bedrijven tussen 0,5 en 5 hektare 

namen toe van naar schatting 174.700 in 1960 tot 253.000 in 1981, 

een stijging van 78.300. Deze cijfers suggereren een forse stijging 

van het aanbod van semi-proletarische arbeid afkomstig uit deze 

twee bedrijfsgrootte klassen. Het verschil tussen vraag en aanbod 

van huurarbeid wordt gedekt door landloze landarbeiders en Haïtiaan-

se trekarbeiders. In 2.2 is al melding gemaakt van de toename van 

het aantal landloze landarbeiders in de periode 1960-1981. De trek-

arbeid van Haïtianen is traditioneel een belangrijk verschijnsel, 

met name verbonden met de suikerrietkap. Jaarlijks komen meer dan 

15.000 rietkappers onder kontrakt naar de suikerondernemingen. De 

lonen in dit segment van de arbeidsmarkt liggen aanzienlijk beneden 

de lonen die in het algemeen aan de nationale landarbeiders worden 

betaald. De laatste jaren is er een toenemende participatie van 

Haïtiaanse arbeiders in werkzaamheden in andere gewassen (koffie, 

rijst). 

Uit de gepresenteerde cijfers is duidelijk dat een verhoudings

gewijs groter gebruik van huurarbeid samenhangt met de bedrij fs— 

grootte in de zin van het bedrijfsareaal. Maar de bedrij fsgrootte 

is zeker niet de enige verklarende variabele. In hoofdstuk 3 zullen 

nog anderekenmerken van de huurarbeid gebruikende bedrijven aan de 

orde komen en zal de analyse van het gebruik en herkomst van de 

semi-proletarische huurarbeid verder worden verfijnd. In de volgen

de paragraaf zal echter eerst worden ingegaan op de ontwikkeling 

van de grondbezitsverhoudingen in de periode 1960-1980. Deze verhou

dingen vormen een belangrijk aspekt van de struktuur van de agrarische 

sektor. 
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TabIe II-4 NUMBER OF FARMS AND AREA, according to SIZE, selected years 

Cuadro II-4 NUMERO DE FINCAS Y SUPERFICIE, segun TAMAKO, varios aflos 

year 
size (1) ano 
tamano 

1940 1950 1960 (2) 

< 0.5 ha 
0.5-5 ha 
5-50 ha 
50-200 ha 
> 200 ha 

total 

< 0.5 ha 
0.5-5 ha 
5-50 ha 
50-200 ha 
> 200 ha 

total 

a. Number_of_Farms_according_to_size (000) 

Numero_de_Fincas_segun_Tamano__(000) 

218.1 276 .8 291 .5 

1943.2 2328.5 2542.1 

c. Number_and_Area_according to size_(%) 

Numero_y_Su£er^icie_segun_Tamafi£_^%2 

H has # has # has 

1971 

304.8 

2736.4 

H 

1981 

48.4 49.1 49.6 61.7 
163.1 174.7 185.3 253.0 
57.8 60.4 62.8 63.4 
6.6 6.4 5.8 5.9 
0.9 0.9 1.3 1.1 

385.1 

13.0 12.6 12.2 12.5 
305.4 323.3 339.7 313.6 
768.4 795.0 819.2 872.3 
390.7 457.0 517.3 523.1 
851.0 954.2 1048.0 955.2 

2676.7 

has M has 

< 0.5 ha 
0.5-5 ha 
5-50 ha 
50-200 ha 
> 200 ha 

total 

17. 
58. 
20. 
2. 
0. 

0.6 
13.1 
33.0 
16.8 
36.5 

16, 
59. 
20. 
2. 
0.3 

0.5 
12.7 
31.3 
18.0 
37.5 

16. 
60, 
20. 
1, 
0, 

0, 
12, 
29, 
18. 
38.3 

16.0 
65.7 
16.5 
1.5 
0.3 

0.5 
11.7 
32.6 
19.5 
35.7 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

(1) In the 1950 agricultural census the smallest size class goes up to 0.6 
instead of 0.5 ha. 
En el censo apro pecuario la clase mas pequeïïa es de las fincas 'menor 
que 0.6 en lugar de 0.5 hectareas. 

(2) The 1960 data are based upon an interpolation with the 1950 and 1971 data. 
Los datos de 1960 estan basados en una interpolación con los datos de 1950 
y 1971. 

Source/fuente : Censos Agropecuario, 1940, 1950, 1960, 1971, 1981. 

Superf icie se^un_Tamafio__(000_areas2 

1940 1950 1960 1971 1981 

< 0.5 ha 
0.5-5 ha 
5-50 ha 
50-200 ha 
> 200 ha 

total 30896.1 

206.2 199.9 194.1 199.4 
4855.4 5140.8 5400.3 4986.6 
12217.8 12640.9 13025.5 13869.9 
6212.0 7266.6 8225.4 8316.5 
13531.3 15172.1 16663.6 15187.2 

37022.7 40420.3 43508.9 42559.6 
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2.4 Veranderingen in de grondbezitsverhoudingen. 

De grondbezitsverhoudingen in de Dominicaanse Republiek waren al 

voor 1960 zeer scheef geworden (zie tabel II-4). In de periode 

1960-1981 heeft de koncentratie van het grondbezit zich verder voort

gezet, het duale karakter van de grondbezitsverhoudingen is versterkt. , 

Tussen 1960 en 1981 is het aantal landbouwbedrijven toegenomen met 

naar schatting ruim 93.000 (landbouwtellingen, div. jaren).De toe

name van het aantal bedrijven in de bedrijfsgrootteklasse kleiner 

, dan 5 hektare bedroeg ruim 90.000, een stijging met 40% ten opzichte 

van 1960. In de groep bedrijven tussen 5 en 50 hektare was de toe

name ongeveer 3.000: 5% ten opzichte van 1960. En het aantal bedrij

ven groter dan 50 hektare liep terug van 7,1 naar 7 duizend. 

Vrijwel de gehele toename van het aantal landbouwbedrijven in de 

periode 1960-1981 heeft dus plaats gevonden in de eerstgenoemde be

drijf sgrootteklasse. In 1981 vormde deze groep ruim 80% van het 

aantal bedrijven en zij beschikten tezamen over slechts 12% van het 

landbouwareaal. Tussen 1960 en 1981 liep de gemiddelde bedrij fs-

grootte in de groep kleiner dan 0,5 hektare terug van 0,26 naar 0,2 

hektare, en in de groep tussen 0,5 en 5 hektare van 1,85 naar 1,24 

hektare. 

Het zijn met name deze ontwikkelingen die hebben geleid tot het 

ontstaan van de in de vorige paragraaf besproken semi-proletarische 

arbeid. 

Het aantal bedrijven in de bedrijfsgrootteklasse tussen 5 en 50 

hektare steeg van 60.400 in 1960 naar 63.400 in 1981, de gemiddelde 

bedrijfsgrootte nam nog iets toe: van 193 naar 211 hektare. Dit zal 

gedeeltelijk het gevolg zijn van de daling van het aantal bedrijven 

met ongeveer 100. Maar uit de data in tabel II-4b is af te leiden 

dat de in paragraaf 2-1 vermelde uitbreiding van het landbouwareaal 

met 135.000 hektare geheel plaats vond in deze bedrij fsgrootte

klasse en in die tussen 5 en 50 hektare, zodat de toename van het 

gemiddelde bedrij fsoppervlak ook te maken heeft met de inkorporatie 

van nieuw landbouwareaal in deze bedrijfsklasse. 
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Tab Ie II-5 U.SE OF FARM AREA accord mg to SIZE, 1971 

•u se area of land 

size 

se 

total in crops in ; pastures in other uses total number of farms 

(000 has) (%: ) (%) (%) (%) (000) 

< 0.5 ha 12.8 76. ,0 14.8 9.2 100.0 49.7 

0.5 - 5 ha 339.7 66, .0 17.4 16.6 100.0 185.3 

5 - 1 0 ha 231.4 48. ,7 31.0 20.3 100.0 33.8 

10-50 ha 587.8 27, .0 54.7 18.3 100.0 29.0 

50-100 ha 268.5 20, .0 66.2 13.8 100.0 3.9 

100-200 ha 248.8 14, .9 74.4 10.7 100.0 1.8 

200-500 ha 268.0 14 .2 75.1 10.7 100.0 0.9 

500-1000 i ha 147.8 14, .6 74.3 11.3 100.0 0.2 

> 1000 ha 632.2 32, .6 52.3 15.1 100.0 0.2 ha 

2736.4 

32, .6 52.3 15.1 100.0 

304.8 

(1) 
.- bush 

- f, 

- o 

allow land 

thers 

souce: Agricultural census-1971, preliminary figures, dec. 1972 

Cuadro II-5 UTILIZACION DE LAS TIERRAS en FINCAS !, segün TAMANO, 1971 

util: izacion 
superficie de tierras 

tamaiio 

util: 

total en i zultivos en pastos en otros usos total no. de fincas 

(000 Tar • ) (%) (%) (%) (%) (%) '<-

< 0.5 ha 194.1 76.0 14.8 9.2 100.0 49.7 

0.5 - 5 ha 5400.3 66.0 17.4 16.6 100.0 185.3 

5 - 1 0 ha 3678.9 48.7 31.0 20.3 100.0 33.8 

10 - 50 ha 9346.6 27.0 54.7 18.3 •100.0 29.0 

50 -100 ha 4269.5 20.0 66.2 13.8 100.0 3.9 

100-200 ha 3955.9 14.9 74.4 10.7 •100.0 1.8 

200-500 ha 4261.6 14.2 75.1 10.7 100.0 0.9 

500-100C ) ha 2349.8 14.6 74.3 11.1 100.0 0.2 

> 1000 ha 10052.2 32.6 52.3 15.1 100.0 0.2 ha 

43508.9 

32.6 52.3 15.1 100.0 

304.2 

(1) montes y bosques, tierras en descanso, tierras improductivas 

fuente; censo a-greopecuario ,Datos Avanzados por Muestra, S.D., Dic. 1972, Cuadro no.6 
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In par. 2.2 pag. 31 werd de uitbreiding van het akkerbouwareaal 

door land binnen de bedrijven over te hevelen van niet-agrarisch 

gebruik naar akkerbouw, voor de periode 1960-1980 geschat op 300.000 

hektare. Volgens tabel II-3 zou deze uitbreiding voor het grootste 

deel (200.000 hektare) na 1971 hebben moeten plaats vinden. Uit 

onderstaande tabel, die betrekking heeft op het jaar 1971, is af te 

leiden dat deze uitbreiding waarschijnlijk grotendeels in de bedrij

ven groter dan 5 hektare heeft plaats gevonden. Het totale landbouw

areaal van de kleine bedrijven immers bedraagt niet meer dan 353.000 

hektare en het gedeelte onder akkerbouw is relatief hoog. (Deze tabel 

is een bewerking van tabel II-5) 

grootte land in 
( 000.ha.) 
bedrijven 

akkerbouw weidegrond ander 

gebruik 

< 5 ha. 352,5 66,4% 17,3% 16,3% 

5-50 ha. 819,2 33,1 48,0 18,9 

> 50 ha. 1565,3 22,8 64,2 13,0 

Daaruit zou zijn af te leiden, dat niet slechts de koncentratie 

van het grondbezit is toegenomen, maar ook dat het aandeel van de 

grotere bedrijven in de totale produktiewaarde is toegenomen. 

Sinds 1962 heeft een proces van landhervorming plaatsgevonden, 

waarbij aan ongeveer 43.000 'parceleros' een individueel bedrijfje 

is verschaft of een aandeel in een kollektief bedrijf. Gemiddeld 

betrof dit ongeveer 5 hektare per begunstigde, 3 hektare in het geval 

van geïrrigeerde grond. In totaal werd ongeveer 205.000 hektare grond 

herverdeeld, ofwel een kleine 10 procent van het landbouwareaal van 

2.398.700 hektare in 1971 (zie tabel II-6) . Gerelateerd aan het aan- . 

tal landloze landarbeiders en boeren met bedrijven kleiner dan 5 

hektare - 270.000 in 1971 - vormt het totaal van 'parceleros' een 

kleine 16%. Tussen 1960 en 1980 nam de groep landloze landarbeiders 

en kleine boeren nog toe met 144.000 van 240.000 naar 384.000. 

In diezelfde periode trokken naar schatting 320.000 ekonomisch aktie-

ven weg van het platteland (2). Dat geeft aan dat de landhervorming 

onvoldoende tegenwicht heeft geboden tegen de koncentratietendens 

die zich in deze periode voortzette. Het duale karakter van de grond-



Table II-6 

Cuadro II-6 
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LANDREFORM 1962-1981: FARMERS SETTLED AND AREA DISTRIBUTED 

REFORMA AGRARIA 1962-1981: NUMERO DE ASENTADOS Y AREA DISTRIBUIDO 

year farmers > settled 
arïo no. de asentados area dis stributed/area dis tribuido 

# # acum tareas has has acum, ha/asentado 

1962 863 863 61188 3848 3848 4.5 

1963 719 1582 63358 3985 7833 5.5 

1964 2214 3796 183386 11534 19367 5.2 

1965 - 3796 - - 19367 

1966 321 4117 39696 2497 21864 7.8 

1967 1991 6108 161865 10180 32044 5.1 

1968 1447 7555 109757 6903 .38947 4.8 

1969 2057 9612 155273 9766 48713 4.7 

1970 1243 10855 75783 4766 53479 3.8 

1971 3670 14525 279356 17570 71049 4.8 

1972 6498 21023 596902 37541 108590 5.8 

1973 8342 29365 643378 40461 149051 4.9 

1974 1800 31165 144774 9105 158156 5.1 

1975 2032 33197 151419 9523 167679 4.6 

1976 3162 36359 176461 11098 178177 3.5 

1977 139 36498 7074 445 179222 3.2 

1978 2384 38882 153612 9661 188883 4.1 

1979 1962 40844 132005 8302 197185 4.2 

1980 1986 42830 125187 7873 205058 4.0 

1981 3244 46074 237787 14955 220013 4.6 

1982 1556 47630 81859 5148 225161 3.3 

source/fuente: IAD, Boletrxns Estadisticos, varios aflos 

IAD, Edición CECARA, anos nos 1,2 y 3. 
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bezitsverhoudingen is door de landhervorming nauwelijks afgezwakt, 

mede door de geringe levensvatbaarheid van veel individuele landher

vormingsbedrij f j es. 

De herverdeelde grond was voor een groot deel afkomstig uit de 

konfiskatie van het bezit van Trujillo, terwijl ook andere staats-

gronden (vaak woeste gronden)werden verdeeld. Onteigening van parti-

kuliere grond vond slechts in geringe mate plaats, dit betrof onge

veer 30.000 hektare geïrrigeerd rijstgronden (wet 290, 1972 betref

fende rijstgronden) en een 7.000 hektare in nieuw aangelegde irri-

gatiedistrikten. (3) Incidenteel kocht de uitvoerende macht groot

grondbezit ten behoeve van landhervorming. 

Verdere herverdeling van landbouwgronden zal moeten berusten op 

onteigening van partikuliere grond; de voor herverdeling in aanmer

king komende staatsgronden zijn vrijwel uitgeput.(4) 

2.5 Ongelijke ontwikkeling van de produktieaktiviteiten. 

In deze paragraaf zal aandacht worden besteed aan de ontwikkeling 

van de verschillende produktieaktiviteiten (gewassen, dierlijke pro

duktie) in de periode 1960-1980. Er is sprake van een ongelijke ont

wikkeling van de verschillende produktieaktiviteiten. Bij sommige 

gewassen en dierlijke produktieaktiviteiten vond een snelle groei 

van de produktie plaats, andere aktiviteiten ontwikkelden zich traag 

of stagneerden. 

Dit verschil in dynamiek kan slechts ten dele uit de kenmerken van 

de produktieaktiviteiten zelf worden verklaard, zoals Crouch in 

zijn dissertatie tracht te doen, al liggen daar wel bepaalde aan

knopingspunten. De ongelijke ontwikkeling tussen produktieaktivitei

ten is veeleer een gevolg van ongelijke ontwikkeling tussen bedrij

ven. Het gaat daarbij om een toenemende differentiatie tussen agra

rische bedrijven. Bepaalde groepen bedrijven bezitten in toenemende 

mate mogelijkheden om de produktie uit te breiden, om de 

produktiviteit op te voeren en hun aandeel in de produktiewaarde te 

vergroten. Andere groepen bedrijven hebben weinig ontwikkelings

mogelijkheden, stagneren en hun relatieve positie gaat achteruit. 

Het zijn deze differentiatieprocessen tussen agrarische bedrijven 

én de relatieve participatie van de verschillende bedrijfskiassen in 
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bepaalde produktieaktiviteiten, die ten grondslag liggen aan de on

gelijke ontwikkeling tussen produktieaktiviteiten. In hoofdstuk 3 

komt deze klassifikatie van de bedrijven, de struktuur van de land-

bouwsektor, verder aan de orde. In deze paragraaf wordt nog behandeld 

een belangrijke kontradiktie van de agrarische ontwikkeling, namelijk 

de toenemende voedselimporten. 

Aan de hand van tabellen II-7a en II-7b kan een onderscheid worden 

gemaakt tussen verschillende aktiviteiten (gewassen, dierlijke pro

duktie) met betrekking tot de dynamiek van de ontwikkeling. De export-

aktiviteiten apart gelaten, kan onderscheiden worden tussen produktie

aktiviteiten die zich in de periode 1960-1980 dynamisch ontwikkeld 

hebben en anderen die stagneerden. Van stagnatie is sprake als de 

produktietoename is achtergebleven bij de groei van de bevolking. 

Van een dynamische ontwikkeling is sprake als de produktiegroei de 

bevolkingsgroei overtreft. Een enkele aktiviteit neemt een tussen

positie in. 

Exportaktiviteiten: 

suikerriet 

- koffie 

- tabak 

- cacao 

- rundvlees 

De ontwikkeling van deze aktiviteiten wordt primair beïnvloed door 

de situatie op de wereldmarkt, maar ook interne faktoren spelen een 

rol. 

De suikerprij zen op de wereldmarkt waren in de periode 1958-1962 

gedaald tot het uitzonderlijk lage niveau van gemiddeld US 3,1 dollar

cent per pond. Desondanks kwam de suikerproduktie in 1960 voor het 

eerst in de geschiedenis boven het niveau van 1 miljoen ton, een om

vang die daarna pas weer in 1971 werd geëvenaard. De nieuwe invoer

regeling voor suiker die in 1962 in de V.S. van kracht werd, stond 

de Dominicaanse Republiek toe om het grootste deel van de suiker

produktie op de amerikaanse markt te verkopen tegen prijzen bijna 

twee keer zo hoog als op de wereldmarkt. Binnenlandse politieke 
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onrust tot 1966, droogte in 1967 en 1968 en het voor de exportland

bouw ongunstige ekonomische beleid leidden ertoe dat de suikerpro-

duktie desondanks in de jaren '60 stagneerde. Na 1970 treedt met name 

onder invloed van de wereldmarktsituatie - zeer hoge prijzen in 1974 

en 1975- een herstel op in de suikerrietproduktie. Het areaal neemt 

tussen 1970 en 1976 toe met naar schatting 30 procent, de produktie 

stijgt overeenkomstig.' 

De situatie op de wereldmarkt voor koffie, cacao en tabak -na suiker 

de belangrijste exportprodukten van het land- kenmerkte zich in de 

jaren '60 door lage prijsniveau's en quotaregelingen voor koffie en 

cacao. Deze externe faktoren werden nog versterkt door de bovenge

noemde binnenlandse faktoren, met als gevolg dat de produktie in 

deze periode stagneert. De hausse in de grondstoffenprijzen in het 

begin van de jaren '70 leidt tot herstel van de tabaksproduktie en 

een opleving van de koffieteelt. Maar het grootste deel van de cacao

aanplant is oud en slecht onderhouden, zodat de produktie van dit 

gewas ook in de jaren '70 bleef stagneren. In 1979 en 1980 richtten 

wervelstormen aanzienlijke schade aan in de koffie- en cacaoaanplant. 

De uitvoer van rundvlees is geen traditionele exportaktiviteit maar 

is pas in 1967 begonnen (5). Aanvankelijk, met name in de periode 

1972-1976, nam de produktie sneller toe dan de bevolkingsgroei, maar 

sindsdien is de produktietoename achtergebleven. De export berust 

dan ook meer en meer op vervanging van de binnenlandse konsumptie 

van rundvlees door die van varkensvlees en kip. Overigens vormt de 

exportproduktie slechts een klein deel van de totale produktie. 

De produktietoename in de traditionele exportgewassen suikerriet, 

koffie en cacao is achtergebleven bij de bevolkingsgroei. Als boven

dien in beschouwing wordt genomen dat het aandeel van de binnenlandse 

konsumptie van deze gewassen is gestegen, is duidelijk dat het uit-

voervolume per hoofd van de bevolking is gedaald. 
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Activiteiten gericht op de binnenlandse markt 

dynamische aktiviteiten tussenpositie stagnerende akt.: 

- rij st - . bruine bonen - bakbananen 

- tomaten - aardnoten (beh.69-73) 

- aardappels - cassave 

slachtkuikens - mais 

- varkens (in de jaren '70) - kikkererwten 

- rundvlees - zoete aardappel 

- melk 

Het verschil in ontwikkeling tussen dynamische en stagnerende akti

viteiten houdt verband met de ongelijke wijze waarop de kapitalis

tische produktieverhoudingen in de verschillende aktiviteiten zijn 

doorgedrongen. Kapitalistische produktieverhoudingen brengen via de 

bedrijven dynamiek aan in bepaalde gewassen of in de dierlijke pro-

duktie. Zulke verhoudingen doen zich voor als de produktie zich 

meer richt op akkumulatie, het produceren van een surplus i.p.v. 

zelfvoorziening (direkte zelfvoorziening of zelfvoorziening via de 

markt). Dat gaat gepaard met toenemende specialisatie, schaalvergro

ting, stijgend gebruik van huurarbeid, invoering van nieuwe produk-

tietechnologieën en technieken. Voorwaarde is dat er toegang is tot 

krediet en/of voor surplusretentie, beïnvloeding van het landbouw

kundig onderzoek en de voorlichting, alsmede van het overheidsbeleid, 

op het gebied van prijsvorming en handel. Het gaat hierbij om een 

zichzelf versterkend proces. Als kapitalistische produktieverhoudingen 

ontstaan of doordringen in een bepaalde produktieaktiviteit dan worden 

tevens de voorwaarden geschapen voor een verdere uitbreiding van die 

kapitalistische verhoudingen. Dat kan betekenen, dat een proces van 

dynamische ontwikkeling op gang komt en zich doorzet. 

Bepaalde eigenschappen van gewassen kunnen aanleiding geven tot 

het op gang komen van dynamische ontwikkelingsprocessen. Dat rijst 

en tomaten goed reageren op irrigatie heeft zonder twijfel bijgedra

gen tot de snelle ontwikkeling van deze gewassen. 

Dat de produktie van slachtkuikens en het mesten van varkens niet 

zijn onderworpen aan de seizoensmatige produktiecykli die de agra-
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rische produktie in het algemeen kenmerken, maakte het mogelijk deze 

produktieaktiviteiten op industriële schaal op te zetten. 

Het landbouwkundig onderzoek, en daaraan gekoppeld vaak ook de 

landbouwvoorlichting, is in sommige gevallen georganiseerd op basis 

van specifieke gewassen. Zo zijn er voor rijst en voor tabak, in de 

jaren '70 het meest dynamische exportgewas, aparte onderzoeksinsti

tuten. De verwerkende industrie is aktief voor wat betreft het onder

zoek en de landbouwkundige voorlichting op het gebied van tomaten 

en aardnoten. 

Echter zulke eigenschappen van produktieaktiviteiten of de gewas-

specifieke organisatie van bepaalde diensten betekenen niet, dat de 

oorzaken van de ongelijke ontwikkeling van produktieaktiviteiten ook 

op het niveau van de aktiviteiten zelf moeten worden geanalyseerd. 

Het zijn de agrarische bedrijven, de producenten, die deze eigenschap

pen al dan niet weten te benutten en/of van zulke gewasspecifieke 

diensten gebruik maken. Soms zelfs zijn groepen producenten in staat 

om de overheid zó te beïnvloeden dat deze dienstverlening specifiek 

voor bepaalde bedrijfstypen wordt opgezet of erop wordt afgestemd. 

Kapitalistische produktieverhoudingen moeten dan ook in eerste in

stantie worden onderzocht in het kader van de bedrijven. Bedrijven 

die geklassificeerd worden op grond van kriteria, die het al of niet 

aanwezig zijn van kapitalistische produktieverhoudingen aangeven. 

En van de verschillende bedrijfstypen moet worden nagegaan welke 

gewassen zij verbouwen en wat voor vee men houdt en in welke propor

tie. Om zo via de bedrijven bij de produktieaktiviteiten en de oor

zaken van de ongelijke ontwikkeling uit te komen. 

De ongelijke ontwikkeling van produktieaktiviteiten op zich (zie 

tabel II-7b) leent zich om een belangrijke tegenstelling te analy

seren die de agrarische ontwikkeling kenmerkt, namelijk de toenmende 

importen van voedsel en veevoedergrondstoffen. In tabel II-8 worden 

deze importen weergegeven. Het gaat daarbij om het verband tussen 

de stagnatie van bepaalde aktiviteiten en de groei van de invoer. 

Zo moet de invoer van tarwe en rij st in verband worden gebracht met 

de bij de bevolkingsgroei achterblijvende produktiegroei van de tra-



Tabla II-8i IMPORT OF FOOD AND FOODPRODUCTS 1961 -1980 ( in 000 DR$, current prices) 

Cuadro II-8S IMPORTACIONES DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1961-1980 (en 000 DR$, precios corrienttfs) 

1961-1965(1) 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

8149 
- 4041 

2509 
68 

7576 8886 
6168 

4 
341 

13469 9081 
6693 

5893 
2893 
110 
186 

5864 
2640 

476 

8348 
3524 
2225 
226 

40240 79879 72995 45301 
23939 
6993 
9385 

Cereals and cerealproducts 8149 
- 4041 

2509 
68 

7576 8886 
6168 

4 
341 

13469 9081 
6693 

5893 
2893 
110 
186 

5864 
2640 

476 

8348 
3524 
2225 
226 

40240 79879 72995 86918 54539 
21863 
17057 
8477 

45301 
23939 
6993 
9385 

of which: - Wheat and Wheatflour 
- Rice (milled) 
- Maiie(2) 

8149 
- 4041 

2509 
68 

5341 

2 

8886 
6168 

4 
341 

7889 
2751 
163 

9081 
6693 

5893 
2893 
110 
186 

5864 
2640 

476 

8348 
3524 
2225 
226 

16670 
14552 
4518 

24983 
40452 
9814 

42225 
19165 
5535 

45752 
24016 
13100 

54539 
21863 
17057 
8477 

45301 
23939 
6993 
9385 

Beans 839 183 663 947 1370 1065 2367 1615 6186 1426 5479 6798 1620 1604 

Oils and Oilseeds 2582 
253 
1932 
78 

3361 
T533 
162 
,836 

4491 
2060 

8 
61 

5193 
4655 

10 

8606 
3800 
2700 
800 

5418 
2092 
2341 
191 

7471 
1879 
3742 
262 

11994 15817 30384 27821 38042 31274 
4972 
11475 
3877 
4680 

29800 

of which: - Soybean oil 
- Groundnut oil 

t - Cottonseed oil 
- Soybean cake(2) 

2582 
253 
1932 
78 

3361 
T533 
162 
,836 

4491 
2060 

8 
61 

5193 
4655 

10 

8606 
3800 
2700 
800 

5418 
2092 
2341 
191 

7471 
1879 
3742 
262 

1694 
6906 
1386 

1074 
9799 
1260 
750 

9269 
5052 
10598 
4606 

13216 
3514 
4338 
2200 

13680 
7440 
3800 
5000 

31274 
4972 
11475 
3877 
4680 

7229 
2006 
71Ï1 
6759 

Vegetables and Fruit», -products 1980 2755 1580 1433 1777 2481 2268 3450 2402 2201 2910 3310 2804 3717 

Animal products 3895 
2267 
738 

7290 
5212 
1050 

7024 
4904 
922 

9271 
6721 
855 

8018 
5527 
1238 

9194 
5863 
1105 

9995 
6511 
1574 

8675 7383 9169 11094 11540 14698 19805 
7120 
9675 

of which: - Milk and Milkproducts 
- Fallow 

3895 
2267 
738 

7290 
5212 
1050 

7024 
4904 
922 

9271 
6721 
855 

8018 
5527 
1238 

9194 
5863 
1105 

9995 
6511 
1574 

4375 
941 

1394 
1439 

1388 
4000 

1704 
5000 

2457 
5000 

5893 
6103 

19805 
7120 
9675 

Fish and Fishproducts 3973 5988 4301 4417 4806 5924 5724 5655 4446 4827 8236 10507 14214 14379 

Various Foodpróducts 1938 3430 3013 3227 3814 3560 4943 4431 6961 7349 7250 8720 11419 13488 

TOTAL 23356 30583 29908 37957 37472 33435 38632 44168 83435 135235 135785 165835 130568 128094 

(1) 1961-1965 : Yearly average 
(2) mainly utilized for concentrates 

-Source: FAO-Supply Utilization Accounts 



51 

traditionele voedselgewassen als cassave, zoete aardappel, bakbanaan 

en kikkererwten. 

Het stagneren van de aardnotenverbouw moet in verband worden gebracht 

met de invoer van spijsolie en de geringe dynamiek van de melkvee

houderij met de invoer van zuivelprodukten. De import van mengvoeder

grondstoffen, maïs en sojaschroot, houdt juist verband met de dyna

mische ontwikkeling van de pluimveeteelt en de varkenshouderij. 

Maar ook hier leidde de invoer tot stagnatie van de binnenlandse 

maïsproduktie. 

In het geval van de zuivel, de spijsolie en de mengvoeders heeft de 

verwerkende industrie kans gezien het invoerbeleid van de overheid 

zó te beïnvloeden, dat de importen een belangrijke rol (zuivel) of 

zelfs een groeiende rol (olie, mengvoeders) kunnen spelen in de 

grondstoffenvoorziening van die industrieën. Daarmee is een belang

rijke prikkel weggevallen om deze produktieaktiviteiten binnenslands 

aan te moedigen. Uiteraard loopt ook hier het verband via agrarische 

bedrijven en kunnen de reakties van verschillende bedrijfstypen uit

eenlopen. Bij aardnoten en maïs lijkt dat niet het geval. De binnen

landse prodüktie lag aan het eind van de jaren '70 voor beide pro-

dukten 15% onder het niveau van 1960/62; dynamische subsektoren 

lijken te ontbreken of hebben weinig invloed op het totaal van de 

prodüktie. Bij de melkveehouderij is de situatie mogelijk verschil

lend . 

Bij de voedselgranen is het verband tussen import en prodüktie minder 

eenduidig. Ook hier speelt de invoer, vooral in de jaren '60 van de 

goedkope PL 480 tarwe een negatieve rol met betrekking tot de binnen

landse prodüktie van voedselgewassen. Maar terwijl de prodüktie van 

traditionele voedselgewassen stagneert, ontwikkelt de rijstbouw zich 

dynamisch. Deze verschillen zijn niet op het niveau van produktieak

tiviteiten te verklaren. Het is nodig eerst de bedrijfsstruktuur 

nader te analyseren. 

Duidelijk is overigens wel, dat het handelsbeleid van de overheid 

van grote invloed is geweest op de ongelijke ontwikkeling van pro

duktieaktiviteiten. Dat handelsbeleid wordt deels bepaald door de 

wens de voedselprijzen laag te houden, maar is meer nóg de uitkomst 

van de belangenstrijd tussen importeurs, handelaren, verwerkende 

industrie, boeren en buitenlandse faktoren. 
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Samenvatting van hoofdstuk II 

In de periode van 1960-1980 is, mede door de oriëntatie van de over

heid, de relatieve betekenis van de agrarische sektor sterk afgeno

men. Toch is er sprake geweest van een aanzienlijke toename van de 

agrarische produktie. Deze toename berustte slechts in beperkte mate 

op technische en technologische verbeteringen in de landbouw, maar 

was vooral gebaseerd op uitbreiding van het landbouwareaal, en op 

een grotere aanwending van arbeid. Die arbeid kreeg in toenemende 

mate de vorm van semi-proletarische huurarbeid, waarvan ontstaan en 

voortbestaan afgeleid kan worden uit het handhaven van scheve grond-

bezitsverhoudingen en de daarmee samenhangende beperking van de 

toegang tot overige produktiemiddelen. De beschikbaarheid van dit 

type arbeid heeft de technifikatie van de landbouw vertraagd en die 

landbouwaktiviteiten gestimuleerd die veel seizoenarbeid vereisen. 

Dat komt mede tot uiting in de ongelijke ontwikkeling van de produk-

tieaktiviteiten. Sommige aktiviteiten stagneerden, andere vertoonden 

in dezelfde periode een dynamische ontwikkeling. Daarbij is ook een 

duidelijke samenhang te konstateren met het handelsbeleid van de 

overheid. De toenemende importen van voedsel zijn oorzaak en gevolg 

van ongelijke ontwikkeling van produktieaktiviteiten. 

Aangezien van de voornaamste gewassen en dierlijke produktieaktivi

teiten tijdreeksen voorhanden zijn, leent de ontwikkeling van de 

produktieaktiviteiten zich voor analyses in de tijd. Maar het niveau 

van de produktieaktiviteiten is niet het juiste niveau om de oorzaken 

van ongelijke ontwikkeling te analyseren. Bij die oorzaken moet voor

al aandacht worden besteed aan mechanismen die de verdeling regelen 

van grond, kapitaal en technologie. Mechanismen die verbonden zijn 

met opkomende kapitalistische produktieverhoudingen in de landbouw 

en waarbij het overheidsbeleid een belangrijke rol speelt. In dit 

hoofdstuk is gesteld, dat in de periode 1960-1980 het ontstaan en 

gebruik van semi-proletarische huurarbeid een belangrijk afgeleid 

mechanisme is in die processen van ongelijke ontwikkeling. De ge

noemde mechanismen, speciaal dat van de huurarbeid, moeten worden 

geanalyseerd op het niveau van de bedrijven en de bedrijfsstruktuur. 

En dit thema is het onderwerp van het volgende hoofdstuk. 
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3. De struktuur van de agrarische sektor in 1975/76 

3.1 Inleiding: Het USAID sektor survey 

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de bedrijfsstruktuur in de 

agrarische sektor in de Dominicaanse Republiek aan de hand van het 

sektor survey, dat het ministerie van landbouw in samenwerking met 

USAID uitgevoerd heeft en waarvan de data betrekking hebben op de 

periode maart 1975 tot april 1976 (6). 

De data bestaan uit 1802 cases. Aangezien de bedoeling van het survey 

was om produktiekoëfficiënten van verschillende soorten bedrijven 

en van verschillende regios te meten (7) is het materiaal represen

tatief voor het gehele land voor wat betreft de produktiekoëfficiën

ten der bedrijven. Het is dan ook zeer geschikt om een bedrijfstypo-

logie op te stellen. 

Het materiaal is echter niet bedoeld om te komen tot schattingen van 

aantallen producenten, hektares of tonnen op nationaal niveau. 

Daarom wordt in deze studie het USAID/SEA materiaal aangepast om te 

komen tot een schatting van aantallen huishoudens en hektares in de 

onderscheiden bedrijfstypen. Deze aanpassing gebeurt aan de hand 

van de gegevens uit de landbouwtellingen van 1971 en 1981 (8). 

Het sektor survey zelf gebruikt twee kriteria om onderscheid te 

maken tussen bedrijven: 1) naar bedrij fsoppervlak 2) naar regio en 

zone. 

De indeling naar bedrijfsgrootte, noch de indeling naar geografische 

ligging levert een struktuurschets op waarmee het dualisme in de 

agrarische sektor in de Dominicaanse Republiek nader valt te onder

zoeken. Het bedrijfsgrootte-koncept wordt door sommige auteurs bij 

gebrek aan beter wel als kriterium gebruikt om de dualiteit in de 

agrarische sektor aan te geven, en ook in deze studie zal dit begrip 

terugkeren. Het sektor survey biedt echter juist de mogelijkheid tot 

diepgravender analyse. 
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In de publikaties van het USAID/SEA team is men kort over de doel

stelling van de sektoranalyse: 'In the dominican republic there is 

a wealth of existing diagnostic information, with a notable lack of 

consistent data at the farm level on production, employment and in-

come. Sectoral Analisis is designed to fill this vacuüm' (Methodolo-

gical working document no 4, p. xi) 

Deze stelling parafraserend kan de doelstelling van dit hoofdstuk 

in alle bescheidenheid omschreven worden als: 'Het USAID/SEA sektor -

survey biedt een schat aan konsistente data op bedrijfsniveau over 

produktie, werkgelegenheid en inkomen. Er is tot op heden nog vrij

wel geen grondige theoretische analyse mee uitgevoerd. Deze studie 

beoogt de ontwikkelde kwalitatieve koncepten en de verzamelde data 

met elkaar in verband te brengen'. 

3.2 De bedrij fstypologie 

Twee ingangen zijn gebruikt om het materiaal te herstruktureren: 

1.) het onderscheid tussen kommerciële-, familie- en semiproleta-

rische bedrijven 

2.) het onderscheid naar gewas. 

In de literatuur zijn een aantal methoden uitgewerkt om te komen tot 

een operationalisering van bedrijfstypologieën zoals de indeling 

naar kommerciële-, familie- en semiproletarische bedrijven. Twee 

ervan worden hier besproken: 

A. De Janvry (1981, p. 114) gebruikt de CIDA-data uit 1950 en 1960 

voor 7 latijnsamerikaanse landen. (9) De CIDA-klassifikatie is ge

baseerd op de werkgelegenheidskapaciteit van een bedrijf, gerelateerd 

aan de familie-omvang. CIDA kent 4 bedrijfstypen:. 

Grote 'multifamily' bedrijven: deze bieden werk aan meer dan 12 

personen per jaar (LMF). 

Middelgrote 'multyfamily' bedrijven (MMF): deze bieden werk aan 

4 tot 12 personen per jaar. 

Familiebedrijven (F): werkgelegenheid voor 2 tot 4 persoenen 

per jaar. 

'Subfamily' bedrijven (SF): werk voor slechts maximaal 2 perso

nen per jaar. 
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De Janvry maakt vervolgens de vooronderstelling dat deze indeling, 

die het voordeel heeft dat ze vrij eenvoudig operationeel te maken 

is, gerelateerd kan worden aan de indeling zoals hij die op theore

tische wijze ontwikkeld heeft. De eerste groep, LMF, komt dan over

een met de semifeodale en kapitalistische bedrijven die De Janvry 

de ' landed elite' noemt. De tweede groep, MMF, vormen de kommerci'êle 

bedrijven, terwijl de derde groep, F, gelijk staat aan de rurale 

petty bourgeoisie, die verstrengeld is in kapitalistische sociale 

relaties. De vierde groep tenslotte, SF, bevat de interne en externe 

zelfvoorzieningsbedrijven. 

Een dergelijke klassifikatie is in de Dominicaanse Republiek slecht 

toepasbaar, tenminste niet op basis van het sektor survey, want het 

kriterium diskrimineert niet voldoende. Als wordt uitgegaan van een 

arbeidsjaar van 250 dagen, dan valt het grootste deel van de bedrijven 

in de SF-groep. Het gemiddeld aantal arbeidsdagen in de landbouwbe

drijven in de Dominicaanse Republiek is 322 (zie SEA, Aspectos del 

empleo). De CIDA-indeling laat voor de andere bedrijfstypen te weinig 

waarnemingen over om op een zinvolle wijze de kenmerken daarvan te 

onderzoeken. 

B. Louis Crouch, zich baserend op de Janvry theoretische koncep-

ten en gebruik maken van het sektor survey, ontwerpt het volgende 

kriterium: (Crouch, 1981, p. 74) 

semiproletarische bedrijven zijn bedrijven die netto arbeid 

uithuren. 

- Kapitalistische bedrijven zijn bedrijven die netto arbeid inhu

ren en waarvan de netto ingehuurde arbeid meer dan 70% is van de 

totale beschikbare arbeid. 

peasant bedrijven zijn bedrijven die netto arbeid inhuren maar 

waarvan de netto ingehuurde arbeid niet meer is dan 70% van de 

totale beschikbare arbeid. 

In deze indeling worden bedrijven dus in de eerste plaats onderschei

den naar hun status op de arbeidsmarkt (netto-vrager dan wel netto 

aanbieder) en in de tweede plaats worden de netto-vragers van loon-

.arbeid onderscheiden naar het relatieve belang van loonarbeid op het 
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bedrijf. 

Dit kriterium is, met alle beperkingen die kwantitatieve indikatoren 

jvan_kwa1.itatieve koncepten kenmerken, 

bruikbaar om de ontwikkeling van het funktionele dualisme nader te 

onderzoeken. In de onderhavige studie wordt dit kriterium dan ook 

gebruikt, met dien verstande dat in deze studie gesproken wordt van 

familiebedrijven in plaats van peasantbedrijven en kommerciële be

drijven in plaats van kapitalistische bedrijven en dat de scheidslijn 

is gelegd bij 50% van de totale beschikbare arbeid als loonarbeid. 

Dit heeft het voordeel dat het verschijnsel huurarbeid dan voor bijna 

70% in de kommerciële bedrijven wordt gelokaliseerd in plaats van 

voor 60% zoals bij Crouch (Crouch, 1981, p. 74). 

3.3 De struktuur van de agrarische sektor 

Om de door USAID/SEA gegenereerde data geschikt te maken voor het 

berekenen van absolute aantallen producenten op nationaal niveau 

werden de cijfers aan de hand van een extrapolatie op basis van de 

landbouwtellingen van 1971 en 1981 gekorrigeerd. De volgende kruis

tabel geeft aan hoeveel producenten in de verschillende bedrij ftypen 

zijn. 

tabel III-l Aantallen producenten in de diverse bedrijfstypen. 

klasse totaal 0-5 ha. 5-50 ha. 50 en me 

M
 119315 112838 6136 341 

(35%) (33,1%) (1,8%) (0,1%) 

II 172495 133633 36476 2386 

(50,6%) (39,2%) (10,7%) (0,7%) 

III 49090 24204 20454 4432 

(14,4%) (7,1%) ( 6% ) (1,3%) 

totaal 340900 270675 63067 7159 

(100%) (79,4%) (18,5%) (2,1%) 

I = Semiproletarisch bedrijf 

II = Familiebedrijf 

III = Kommercieel bedrijf 

http://jvan_kwa1.it
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Bovenstaande indeling laat zien, dat de helft van de landbouwbedrij

ven in de Dominicaanse Republiek familiebedrijven zijn. Weliswaar 

netto vragers van arbeid, maar in de bedrijfsvoering voornamelijk 

steunend op familie-arbeid. 35% Moet gerekend worden tot de groep 

semiproletarische bedrijven. Volgens deze schatting dus 120.000 

huishoudens met toegang tot land, die voornamelijk afhankelijk zijn 

van uitgehuurde loonarbeid. Het leeuwedeel van deze bedrijven bezit 

minder dan 5 hektare. Slechts 15% van de bedrijven is als kommercieel 

te benoemen. Dit zijn de bedrijven die voor de bedrijfsvoering voor

namelijk afhankelijk zijn van ingehuurde loonarbeid. 

Opvallend is dat de helft van de kommerciële bedrijven kleiner is 

dan 5 hektare. Het aantal kommerciële bedrijven dat groter is dan 

50 hektare is bescheiden (1,3% van het toaal aantal bedrijven), maar 

hun gewicht is groot, zoals nog aangetoond zal worden, 

Globale kenmerken van de bedrij fstypen 

A. Arbeid. 

In semi-proletarische bedrijven wordt 94.1 mensdag gemiddeld per 

jaar besteed. In familiebedrijven is dat ruim tweemaal zoveel, name

lijk 220.7 mensdagen. Echter slechts de kommerciële bedrijven beste

den gemiddeld meer dan 1 mensjaar arbeid aan hun bedrijf: 587.6 dagen. 

In de semi-proletariche bedrijven wordt voor 18% van de arbeidsbe-

hoefte loonarbeid aangetrokken. Het kan voorkomen dat het gewas 

zodanig veel arbeid in korte tijd vereist dat de boer extra arbeid 

moet aantrekken. Het kan eveneens voorkomen dat de boer, juist de 

semiproletarische boer, een deel van het werk op het land door an

deren laat uitvoeren omdat bezigheden elders dat noodzaken. 

In de familiebedrijven wordt voor 22% van de arbeidsbehoefte loon

arbeid aangetrokken. Dit zal doorgaans te maken hebben met het piek-

karakter van bepaalde werkzaamheden. 

In de kommerciële bedrijven wordt voor 78,8% van de arbeidsbehoefte 

loonarbeid gebruikt. Hier is veeleer sprake van een andere bedrij fs-

strategie, een andere produktieorganisatie, -schaal en -techniek. 
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De vraag naar loonarbeid in de agrarische sektor wordt voor 68.8% 

uitgeoefend door de kommerciële bedrijven (15% van het toaal aantal 

bedijven). De familiebedrijven oefenen ruim 25% van de totale vraag 

naar arbeid uit, en de resterende 6% van de vraag komt voort uit 

semiproletarische bedrijven. 

Het aanbod van arbeid komt voor een gedeelte uit de landbouwbedrij

ven zelf. Het totale in USAID/SEA geregistreerde aanbod van loon

arbeid beloopt 65% van de vraag naar loonarbeid. Ongeveer de helft 

van de door bedrijven aangeboden loonarbeid wordt echter aangewend 

buiten de agrarische sektor. Het verschil is afkomstig van landloze 

landarbeiders en Haïtiaanse trekarbeiders. De typering van de 

bedrijfssoorten naar het gebruik van arbeid levert verder op dat 

semiproletarische bedrijven gemiddeld 171.6 mensdagen buiten het 

bedrijf werkzaam zijn, hetgeen voor de familie- en kommerciële be

drijven beduidend minder is, resp. 5.7 en 3.3 mensdagen per jaar. 

Een en ander wordt samengevat in onderstaande tabel: 

tabel III-2 Aanwending van arbeid per bedrijfstype, in dagen p/jaar. 

klasse familie loon totale buiten totale fam. 

arbeid arbeid arbeid bedrijf arbeid 

I 77.2 16.9 94.1 171.6 248.8 

II 172.1 48.6 220.7 5.7 177.8 

III 124.3 463.3 587.6 3.3 127.6 

B. Grond 

Van het totale landbezit in bedrijven is bijna de helft (49.4%) in 

bezit van familiebedrijven, bijna 40% in bezit van kommerciële be

drijven en ruim 10% in bezit van semiproletarische bedrijven. Het 

feit dat de suikerplantages en de kollektieve landhervormingsbedrij-

ven buiten beschouwing zijn gelaten in het survey betekent dat de 

kommerciële landbouwgrond in deze cijfers is onderschat. 

Semi-proletarische bedrijven beschikken gemiddeld over 2.1 hektare, 

familiebedrijven over gemiddeld 6.3 ha.* en kommerciële bedrijven 

over 17.7 ha. Dit verschil in toegang tot de grond is een van de 
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onderliggende faktoren die het verschil in bedrijfsvoering kan ver

klaren. Tevens is dit een sleutel tot de verklaring van de opkomst van 

het funktioneel dualisme. 

Gegevens over het gebruik van de grond zijn samengevat in tabel III-3. 

De belangrijkste opmerking die daaruit naar voren komt is dat de K-

bedrijven relatief een groote percentage van hun grondbezit aanhou

den in de vorm van aangelegde weidegronden. In familiebedrijven is 

een relatief graot deel van het bezit in de vorm van natuurlijke wei

degronden, doorgaans land van geringe kwaliteit. Met betrekking tot 

het areaal besteed aan gewassen kan opgemerkt worden dat de kleine 

semiproletarische bedrijven het grootste percentage land in tijde

lijke gewassen hebben. Dit is altijd nog een gering oppervlak. 

Meerjarige gewassen bestrijken in de drie bedrijfstypen ongeveer 18% 

van het land. 

Tabel III-3 Beschikking over grond en grondgebruik, in hektares. 
(Tussen haakjes staan percentages vermeld), (zie noot 10) . 

type bezit I II III IV V VI VII 

I 2,1 ha. 0,5 0,4 0,3 0,36 0,39 0,05 0,08 

(23,8%) (19) (14,3) (17,1) (18,6) (2,4) (3,8) 

II 6,3 1,3 1,1 1,3 1,4 0,9 0,07 0,2 

(20,6) (17,5) (20,6) (22,2) (14,3) (1,1) (3,2) 

III 17,7 2,8 3,2 5,7 3,3 2,3 0,2 0,3 

(15,8) 
,. 

(18,1) (32,2) (18,6) ( 13 ) (1,1) (1,7) 

In alle bedrij fstypen komt ook geïrrigeerd land voor. In de semi

proletarische bedrijven is dat gemiddeld 0,08 hektare, in familie

bedrijven 0,37 hektare en in kommerciële bedrijven 1,7 hektare. Van 

het totale irrigeerbare land in de Dominicaanse Republiek bevindt 

zich meer dan de helft in de kommerciële bedrijven, 41% in de fami

liebedrijven, en 6% in de semiproletarische bedrijven. 

C. Kapitaal 

Het is notoir mogelijk het kapitaalbezit in diverse bedrijfstypes 

te meten. Het sektor survey gebruikt een groot aantal items om het 

kapitaalbezit aan te geven, hetgeen de vergelijking tussen de be

drij f stypes bewerkelijk en niet overzichtelijk maakt. Op twee ma-
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nieren zal hier een indruk gegeven worden van de verschillen in 

kapitaalgebruik door de onderscheiden bedrijfstypes: 

1) een vergelijking van de bedrijfskosten 

2) een vergelijking van de kredietkosten 

Het koncept van de bedrijfskosten omvat zowel de geldelijke als de 

niet-geldelijke bedrijfskosten, de arbeids- en de kapitaalkosten, 

en alles is op jaarbasis berekend. Opvallend is uiteraard weer het 

verschil in schaal van de produktie tussen de bedrijfstypes. De 

semiproletarische bedrijven maken per jaar 771 peso gemiddeld aan 

kosten, tegen de familiebedrijven 1290 en de kommerciële bedrijven 

6270. Gerelateerd aan het aantal hektares dat de bedrijven ter be

schikking staat geven deze cijfers toch een merkwaardig beeld. Per 

hektare per jaar maken de semiproletarische bedrijven de hoogste 

kosten, nl. 367,3 pesos. De kommerciële bedrijven hebben iets minder 

kosten per hektare (354,3 pesos), terwijl de familiebedrijven be

duidend minder kosten hebben, 205 pesos. 

Tabel III-4 Bedrijfskosten per type per jaar, in pesos. 

type bedrijfskosten per hektare 

I $ 771.4 $ 367.3 

II $ 1289.3 $ 204.7 

III $ 6270.4 $ 354.3 

Hierin komt tot uiting dat de produktiekosten ondeelbaarheden be

vatten, en dat de kleine omvang van de semiproletarische bedrijven 

in dit opzicht een duidelijk nadeel betekent. Hierin komt eveneens 

tot uiting dat ook in de kommerciële bedrijven het niveau van tech-

nifikatie in absolute zin laag is. Tenslotte kan nog opgemerkt wor

den dat uit de gegevens per hektare duidelijk wordt de kommerciële 

bedrijven een relatief groot deel van hun landbezit in weidegrond 

aanhouden, hetgeen weinig kosten met zich meebrengt. 

Een ander aspekt van het gebruik van kapitaal is de toegang tot de 

financiering ervan, met andere woorden de toegang tot krediet. Door 

de opbouw van het survey is het te bewerkelijk gebleken alle kre-
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dietkosten te aggregeren. Slechts het kredietgebruik in de in dit 

onderzoek bestudeerde gewassen staat ter beschikking. 

Uit de gepubliceerde data blijkt dat er ruim $ 60 miljoen aan kre-

dietkosten is besteed, waarvan ruim 40 miljoen aan gewassen en 

$ 15 miljoen aan veeteelt. Van $ 41 miljoen aan gewassen en gewassen-

verbouw heeft het gewasspecifieke onderzoek (zie paragraaf 3.3 en 

verder) in 12 gewassen ruim 35 miljoen aangetroffen (85,8%). Van 

deze 35 miljoen is bekend hoe zij is verdeeld over de bedrijfstypen. 

De kommerciële bedrijven betaalden hiervan bijna 30 miljoen en de 

familiebedrijven het overige deel. Krediet komt in semiproletarische 

bedrijven vrijwel niet voor. De konklusie dat ongeveer 85% van al 

het agrarisch krediet ter beschikking staat aan de kommerciële be

drijven (15% van alle bedrijven) lijkt niet te gewaagd. 

Hiermee is een essentieel deel van de problematiek rond de toegang 

tot produktiemiddelen aangegeven. In tabel III-5 worden de kenmerken 

van de drie ingevoerde bedrijfstypen nog eens overzichtelijk samen

gevat. Deze tabel wordt gevolgd door een definiërende beschrijving 

van elk van deze typen en een toelichting op de gekozen benaming. 
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Tabel III-5 

Gegevens betreffende aantallen en karakteristieken van de drie bedrijfstypen 

Semiproletarisch Familie Kommercieel 

Aantal bedrijven 119.300 (35%) 172.500 (50%) 49.100 (15%) 

Gemiddelde oppervlakte van het 2.1 ha. 6.3 ha. 17.7 ha. 

bedrijf waarvan geïmmigreerd .'(4%) (6%) (10%) 

Totale werkgelegenheid op bedrijf 

- in mensjaren 0,3 0,9 2,4 

- in arbeidsdagen totaal 

- arbeidsdagen ingehuurd 

94,1 220,7 587,6 - in arbeidsdagen totaal 

- arbeidsdagen ingehuurd 16,9 ( 6%) 48,6 (22%) 463,3 (79%) 

- arbeidsdagen familiearbeid 77,2 (82%) 172,1 (78%) 124,3 (21%) 

Totaal door familie gewerkte dagen 

- binnen het bedrijf 

- buiten het bedrijf 

2488 177,8 127,6 Totaal door familie gewerkte dagen 

- binnen het bedrijf 

- buiten het bedrijf 

77,2 (31%) 

.171,6 (69%) 

172,1 (97%) 

5,7 ( 3%) 

124,3 (97%) 

3,3 ( 3%) 

Aandeel in vraag naar huurarbeid ( 6%) (24%) (70%) 

Aandeel in aanbod van agr.huurarbeid (31%) ( 1%) ( - ) 

Aandeel in voor gewassen ontvangen 

kredieten ( " ) (15%) (85%) 

Gemiddeld aantal gewassen p/bedrijf 1,2 1,8 1,7 

Dominante produktie aktiviteiten géën 
zekere profile
ring in tabak 
en pinda (ar
beidsintensief) 

trad.export 
gewassen 
trad.voedsel 
gewassen 

rijst, suiker
riet, rundvee
houderij 

Doelfunktie van de landbouwproduktie aanvulling van 
inkomen uit uit-
gehuurde arbeid 

produktieve 
werkgelegenheid 
voor de fami
liearbeid 

kapitaalakkumu-
latie, voort
brengen van een 
surplus. 
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Het semiproletarisch bedrijf is qua oppervlakte en werkgelegenheid 

een mini-bedrijfje. De toegang tot de grond is beperkt en het bedrijf 

verschaft onvoldoende werkgelegenheid om in het levensonderhoud te 

kunnen voorzien. Desondanks wordt, net als op de familiebedrijven, 

toch nog ongeveer één vijfde van de arbeid ingehuurd. Het inkomen 

is voornamelijk afkomstig uit arbeid; het aantal door de familie ge

werkte dagen ligt dan ook lager dan op de familiebedrijven, en bijna 

tweemaal zo hoog als op de kommerciële bedrijven. Aangezien minder 

dan één derde van de familiearbeid binnen het eigen bedrijfje kan 

worden aangewend, wordt door de gezinsleden voornamelijk buiten 

het bedrijf gewerkt. Vrijwel alle agrarische huurarbeid afkomstig 

van boeren komt uit dit bedrijfstype, wat overeenkomt met bijna 

éénderde van alle aangewende huurarbeid in de landbouwsektor. 

De landbouwproduktie op deze bedrijven is minder divers dan op de 

andere bedrijfstypen, het gemiddeld aantal gewassen per bedrijf ligt 

zelfs iets lager dan bij de andere typen. Dit wijst niet in de rich

ting van direkte zelfvoorziening. De produktie is voor het grootste 

deel marktgericht en heeft tot doel een aanvullend inkomen op het 

arbeidsinkomen te leveren. Arbeidsintensieve gewassen als tabak en 

pinda's komen naar verhouding iets meer voor op dit type bedrijf. 

De produktiemethoden zijn traditioneel, wat te verklaren is uit de 

beperkte toegang tot zowel de grond als tot verbeterde produktiemid-

delen en financieringsbronnen. 

Het meest kenmerkende van deze bedrijven is de uithuur van arbeid en 

het aanvullend karakter van de landbouwproduktie. De term semi-pro-

letarisch bedoelt deze karakteristieken weer te geven. 

Het familiebedrijf is een klein bedrijf, het verschaft minder dan 

1 mensjaar werkgelegenheid, mede omdat 78% van de bedrijven in deze 

categorie kleiner is dan 5 ha. Van de totale arbeid op dit type 

bedrijf wordt ongeveer één vijfde ingehuurd, wat te verklaren is uit 

de piekwerkzaamheden in de gewassen. Hoewel op deze bedrijven slechts 

aanbiedingsmogelijkheden zijn voor 0.7 mensjaar familie-arbeid, 

wordt vrijwel geen arbeid uitgehuurd. Dat onderscheidt de familie

bedrijven van de semiproletarische bedrijven waar het grootste deel 

van de familie-arbeid buiten het bedrijf wordt ingezet. 
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Het verschil met de kommerciele bedrijven betreft juist het aandeel 

van de familie-arbeid in het totaal van de aangewende arbeid: bij de 

familiebedrijven is vier vijfde familiearbeid, bij de kommerciele 

bedrijven is vier vijfde ingehuurde arbeid. 

De landbouwproduktie is meer divers dan bij de andere bedrij fstypen. 

De nadruk ligt op de produktie van traditionele export- en voedsel

gewassen. Hoewel op dit bedrij fstype het element van direkte zelf

voorziening nog het grootst is, wordt toch voornamelijk voor de 

markt geproduceerd. De produktiemethoden zijn overwegend traditio

neel vanwege de beperkte toegang tot verbeterde produktiemogelijk-

heden, krediet en de geringe kapaciteit om een surplus vast te hou

den. 

Juist vanwege deze geringe surplusretentiekapaciteit kan de doel-

funktie van dit bedrijfstype (achteraf) worden omschreven, als het 

verschaffen van (produktieve) werkgelegenheid aan de familie-arbeid. 

De term familiebedrijf is gekozen om deze nadruk op de rol van fa

milie-arbeid weer te geven. 

Het kommerciele bedrijf is qua omvang groter, het verschaft ongeveer 

2.4 mensjaren werkgelegenheid, hoewel de helft van de bedrijven in 

deze categorie een oppervlakte heeft van minder dan 5 ha. De aange

wende familiearbeid is naar verhouding gering, slechts één vijfde 

deel van het totaal terwijl gemiddeld niet méér dan 0.5 mensjaar 

binnen het bedrijf wordt ingezet. Toch wordt slechts een onbeteke

nend aantal arbeidsdagen buiten het bedrijf gewerkt, iets meer dan 

3 dagen. Het inkomen is dan ook in geringe mate afkomstig uit fami

liearbeid. De toegang tot de grond en/of moderne produktiemiddelen 

en krediet maakt het mogelijk de produktie te baseren op de kommer

ciele exploitatie van (huur) arbeid. Vier vijfde van de totaal aan

gewende arbeid in deze bedrijven wordt ingehuurd. Daarmee neemt deze 

categorie bedrijven bedrijven 70% van de totale vraag naar huurarbeid 

in de lanbouwsektor voor zijn rekening. 

Belangrijke produktieaktiviteiten zijn rijst, suikerriet en veehou

derij, maar deze categorie bedrijven heeft ook nog een aanzienlijk 

aandeel in de produktie van traditionele export- en voedselgewassen. 
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De produktiemethoden zijn deels modern, deels traditioneel. Gepro

duceerd wordt voor de markt, een aantal produkten (rijst, suikerriet) 

is de rol van de overheid in de marketing prominent. De produktie is 

gericht op akkumulatie, op het voortbrengen van een surplus; de 

surplusretentiekapaciteit die in de familiebedrijven lijkt te ont

breken is in deze categorie duidelijk aanwezig. De benaming van deze 

categorie bedrijven legt de nadruk op de rol van arbeid als handels

waar, op de kommerciële exploitatie van de huurabeid. 

Nadat in voorgaande paragrafen de stuktuur van de agrarische 

sektor is geanalyseerd, komen vervolgens twee vragen aan de orde. 

Is er onderscheid in de kombinatie van produktieaktiviteiten op 

de drie bedrijfstypen? Met welke gewassen, welke veeteeltaktivi-

teiten en in welke verhouding houden zij zich bezig? 

- Is er verschil in produktiemethoden tussen de onderscheiden be

drij f stypen? Wordt een bepaald gewas in kommerciële-, familie-

en semiproletarische bedrijven op verschillende wijze verbouwd? 

Zijn die verschillen voor alle gewassen even groot? 

De beantwoording van de eerste set vragen betreffende de produktie-

patronen komt in paragraaf 3.5 aan de orde, die van de tweede betref

fende de produktietechnieken in paragraaf 3.6. Daarna zal worden 

bekeken of het mogelijk is de eerder in paragraaf 2.5 besproken on

gelijke ontwikkeling van de produktieaktiviteiten te begrijpen van

uit de gemaakte bedrijfsindeling en vanuit de kenmerken van de onder

scheiden bedrijftypen. 
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3.5 De bedrij fstypen en hun produktie~aktiviteiten 

Van belang voor de vergelijking van de bedrijfstypen is dat er een 

aanzienlijk verschil is in de omvang van het gemiddeld landbouw

areaal tussen de drie typen bedrijven. Zo beschikken: 

- kommerciële bedrijven met bijna 15% van het aantal over 45% van 

het landbouwareaal. 

- familiebedrijven met ruim 50% van het aantal over 45% van het 

landbouwareaal. 

semiproletarische bedrijven met 35% van het aantal over slechts 

10% van het landbouwareaal. 

Daarmee is al aangegeven, dat de landbouwproduktie van de semipro

letarische bedrijven relatief van weinig belang is. Het gemiddeld 

landbouwareaal is in de kommerciële bedrijven beduidend hoger dan 

de andere bedrijfstypen. De verhouding ligt in de orde van 10:3:1. 

Met betrekking tot de produktieaktiviteiten moet voorop gesteld 

worden dat alle in dit onderzoek betrokken gewassen voorkomen in 

alledrie de bedrijfstypen. De vergelijking tussen bedrijfstypen be

treft dan ook de plaats en het relatieve belang van de verschillende 

gewassen en van de veehouderij in het geheel van de aktiviteiten van 

de drie typen bedrijven. 

Opvallend is (zie tabel III-6), dat semiproletarische bedrijven ge

middeld minder gewassen verbouwen dan familie- of kommerciële be

drijven. Van de twaalf gewassen in dit onderzoek hebben de eerste 

soort bedrijven er gemiddeld 1.2, terwijl dit bij de andere soorten 

bedrijven gemiddeld resp. 1.8 en 1.7 is. Dit is een eerste aanwij

zing dat de semiproletarische bedrijven geen gediversificeerde 

directe zelfvoorzieningslandbouw beoefenen. 

In tabel III-6 is de informatie samengebracht die inzicht verschaft 

in veeteeltaktiviteiten en het gewassenpatroon van de bedrijfstypen. 

Deze informatie betreft voor het totaal van de landbouwsektor en per 

bedrij fstype: 

- het percentage van het totale landbouwareaal in gebruik als weiden 

- het percentage bedrijven dat een bepaald gewas verbouwd 

- het percentage van het akkerbouwareaal gewijd aan bepaalde gewassen 

- het percentage van het areaal van bepaalde gewassen in elk 

bedrijfstype. 
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Table III-6 : CARACTERISTICS OF THREE FARM CLASSES 

cuad ra I I I - 6 : CARACTERISTICAS DE TRES CLASES DE FINCAS 

S e c t o r 
A g r o p e c u a r i o 

F i n c a s 
S e m i - p r o l e t a r i a s 

F i n c a s 
F a m i l i a r e s 

F i n c a s 
C o m e r c i a l e s 

A. 
A - 1 . 

A - 2 . 

GANADERIA 
Numero de F i n c a s con P a s t o s («') : 

12.1 6 . 5 
Area de p a s t o s como % d e l a r e a a g r i c o l a de 

11.9 
cada c l a s e ( % ) 

2 6 . 7 

A - 3 . 
38 .1 

Area de p a s t o s como 
• 21 .1 

% d e l a r e a t o t a l de pa s t o s 
3 4 . 1 

( % ) : 
4 5 . 9 

A - 4 . Numero de 
100.0 5 .6 4 0 . 6 

c a b e r a s d e ganado como % d e t o t a l d e l p a i s (%) 
5 3 . 7 

100.0 8 .8 3 6 . 7 5 4 . 5 

B. 
B - l . 

CULTIVOS 
Numero de F i n c a s . c o n e u l t i v o s d e t e r m i n a d o s en On-ite d e p s c u e n c i a ( % ) : 

1. Café 2 7 . 9 1. Maiz 24 .0 1. Café 3 3 . 2 1. Café 3 1 . 4 

2 . Maiz 2 6 . 2 2 . Café 18.7 2 . Maiz 2 8 . 9 2 . H a b . R o j . 2 7 . 8 

3 . Hab.Ro; 18.6 3 . F l a t a n o 17.6 3 . H a b . R o j . 2 2 . 2 3 . Maiz 2 2 . 0 

4 . Yuca 18 .3 4 . Yuca 16 .3 4 . Yuca 2 1 . 3 4 . Ar roz 17.6 

5 . P l a t a n o 17.1 5 . Hab.Roj 9 . 5 5 . P l a t a n o 16.6 5 . P l a t a n o 17.4 

6 . Arroz 11 .4 6 . Mani 7.1 6 . Mani 13.1 6 . Yuca 12 .8 

7 . Man f 10 .7 7 . B a t a t a 6 .5 7 . Ar roz 12.9 7 . B a t a t a 12 .2 

8 . B a t a t a 10.1 8 . Ar roz 6 . 5 8 . B a t a t a 12.6 8 . Cacao 11.3 

9 . Cacao 9 .1 9 . Cacao 6 . 0 9 . Cacao 10.6 9 . Mani 10.7 

IQ. Tabaco 4 . 7 10. Tabaco 4 . 8 10. Tobaco 5 . 5 10. Cana 4 . 9 

1 1 . Caïïa 2 . 2 1 1 . Cana 2 . 5 1 1 . Cana 1.3 1 1 . Xabaco 1.6 

119.5 178.1 170.3 

B-2. Superficie de Cultivos Determinados como % del area agricolei,(menos pastos) de cada 

c l i s e (%): 

1. Café 2 1 . 8 1. Café 15.6 1. Café 24 .1 1. Café 

2 . Cacao 10.2 2 . Maiz 13.7 2 . Cacao 14 .3 2 . Ar roz 

3 . Maiz 9 . 4 3 . P l a t a n o 8 .0 3 . Maiz 10 .2 3 . Cana 

4 . Ar roz 9 .2 4 . Yuca 7 .0 4 . P l a t a n o 7 . 3 4 . MaJz. 

5 . P l a t a n o 7 . 3 5 . Ar roz 7 .0 5 . H a b . R o j . 6 . 8 5 . P l a t a n o 

6 . Hab. Ro j . 6 .0 6 . Mani 6 .1 6 . Mani 6 . 8 6 . Cacao 

7 . Mani 5 . 3 ' 7 . Cacao 5 .7 7 . Yuca 6 .7 7 . Hab.Roj 

8 . Yuca 5 . 2 8 . H a b . R o j . 4 . 8 8 . Ar roz 5 .6 8 . Mani 

9 . Caïïa 5 .0 9 . Tabaco 2 . 4 9 . B a t a t a 3 .6 9 . Yuca 

10. B a t a t a 2 . 6 10. B a t a t a 2 . 2 10. Tabaco 2 .1 10. B a t a t a 

1 1 . Tabaco 1.6 

8 3 . 6 

1 1 . Cana 1.4 

73 .9 

1 1 . Cana 1.5 

8 9 . 0 

1 1 . Tabaco 

21 1 

14 2 

10 5 

7 0 

6 8 

6 7 

5 2 

3 3 

2 .6 

1 . 5 

0 .7 

79.6 

-3 Produccion de Cultivos Detenaiaattoa como Z de la produccion total de este cultivo (Z) y 

Superficie de Cultivos Determinadoa como Z de la superficie total de eate cultivo (X): 

Arroz 100.0 P r o d u c c i o n 5 .0 S u p e r f i c i e 9 . 9 P r o d u c c i o n 2 7 . 6 S u p e r f i c i e 2 9 . 7 P r o d u c c i o n 6 7 . 4 S u p e r f i c i e 6 0 . 4 

Cana 10O.O 2 . 6 3 .6 16.1 14.7 8 1 . 3 8 1 . 6 

F l a t a n o 100 .0 13.7 14.2 4 9 . 8 4 8 . 8 3 6 . 5 3 7 . 0 

Tabaco 100.0 19 .3 2 0 . 0 5 5 . 0 6 3 . 2 2 5 . 7 16 .8 

Cacao 100 .0 7 . 8 7 . 3 6 8 . 8 6 7 . 1 2 3 . 4 2 5 . 6 

Café 100 .0 8 . 8 9 . 3 5 5 . 4 5 3 . 2 3 5 . 8 3 7 . 6 

Mani 100.0 12.2 14 .8 5 4 . 1 6 1 . 5 3 3 . 7 2 3 . 8 

Yuca 100.0 14 .8 17.7 6 3 . 5 6 2 . 5 2 1 . 7 19 .8 

Maiz 100.0 14 .9 18.7 5 0 . 6 5 2 . 0 3 4 . 5 2 9 . 3 

H a b . R o j . 100.0 6 . 0 10.6 5 6 . 5 5 6 . 0 3 7 . 5 3 3 . 4 

S a t a t a 100.0 7 . 8 10 .8 6 5 . 9 6 7 . 6 2 6 . 3 2 1 . 6 

Fuente: Elaborado en base a USAID/SEA 7 Ceosoa Agropecuarios. 
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Met betrekking tot de veehouderij kan worden opgemerkt: Onder kom

merciele bedrijven zijn relatief veel bedrijven met weidegrond, ruim 

een kwart van alle bedrijven in deze klasse. Bij familiebedrijven is 

dat 12% en bij semiproletarische bedrijven slechts 7%. Van het tota

le landbouwareaal in kommerciele bedrijven is 46% in gebruik als 

weidegrond, in de familiebedrijven is dat 34% en in de semiproleta

rische bedrijven 21%. 

Tenslotte, van het totale weideareaal ligt 54% in kommerciele be

drijven, 40% in familiebedrijven en 6% in semiproletarische bedrij

ven. 

Duidelijk is dat de rundveehouderij een zeer belangrijke aktiviteit 

is voor de kommerciele bedrijven. Dit blijkt uit het relatief grote 

aantal bedrijven met veeteeltaktiviteiten. Maar ook uit het grote 

aandeel van de weidegrond in het totale landbouwareaal van dit be

drijf stype. 

In het verlengde daarvan kan worden gekonkludeerd dat de sektor 

van kommerciele landbouwbedrijven een groot aandeel heeft in de 

rundveehouderij. 

Met betrekking tot de gewassen kan worden opgemerkt: 

In kommerciele bedrijven zijn rijst en suikerriet belangrijke 

gewassen, samen beslaan zij een kwart van het akkerbouwareaal in dit 

bedrij fstype (tabel III-6B). Meer dan 80% van het totale suikerriet

areaal (10) bevindt zich in kommerciele bedrijven (tabel III-6B3). 

Bij rijst is dat 60%, terwijl twee derde van de produktie uit deze 

sektor afkomstig is. 

Koffie is belangrijk in alle bedrijfstypen. In kommerciele bedrijven 

komt dit gewas voor op 30% van alle bedrijven (III-6B1) en het be

slaat meer dan een vijfde van het akkerbouwareaal van dit bedrij fs-

type. Veel kommerciele bedrijven verbouwen traditionele voedselge

wassen als bonen, mais en bakbananen. Duidelijk is, dat het aandeel 

van deze gewassen in het totatle akkerbouwareaal van deze bedrijven 

relatief klein is. De verbouw ervan moet dan ook gemiddeld nogal 

kleindschalig van karakter en voor de betrokken bedrijven van sekun-

dair belang zijn. 
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De familiebedrijven zijn belangrijke producenten van traditio

nele exportgewassen. Van koffie en tabak is 55% van de produktie af

komstig uit dit bedrijfstype, van cacao bijna 70%, Deze gewassen be

slaan dan ook een 40% van het totale akkerbouwareaal van dit bedrij fs-

type. Ook bij de traditionele voedselgewassen zijn de familiebedrij

ven belangrijke aanbieders. Bijna twee derde van de produktie van 

knolgewassen als cassave en zoete aardappel komt uit deze bedrij

ven. Bij bonen is dat meer dan de helft en bij maïs en bakbananen 

ongeveer de helft. 

Slechts 13% van het totale akkerbouwareaal bevindt zich in semi-

proletarische bedrijven. Daarvan wordt het grootste deel gebruikt 

voor de verbouw van traditionel voedselgewassen, maïs, bakbananen, 

zoete aardappel en bonen. Toch wordt nog een kwart gewijd aan export

gewassen. Een naar verhouding groot aandeel hebben de semi-proleta-

rische bedrijven in de produktie van tabak en aardnoten. Dit houdt 

verband met het arbeidsintensieve karakter van de oogst van deze 

gewassen. Eerder is al opgemerkt dat het gemiddeld geringe aantal ge

wassen per bedrijf niet wijst in de richting van zelfvoorzienings-

landbouw op de semi-proletarische bedrijven. De produktie van export

en marktgewassen versterkt het beeld van een .zekere specialisatie en 

gerichtheid op de markt. De gewassenproduktie heeft ten dele het ka

rakter van een aanvulling op het geldinkomen dat deze producenten 

verkrijgen uit arbeid buiten het eigen bedrijf. 

Omdat alle gewassen in alle bedrijfstypen voorkomen is er een veel

heid van gewassenkombinaties. Voor de kommerciële bedrijven geeft 

onderstaande lijst een overzicht van de meest voorkomende kombina-

ties. Voor de hoofdgewassen van dit bedrij fstype wordt per gewas 

aangegeven de belangrijktste produktieaktiviteiten waarmee het be

treffende gewas kombineert en de frequentie van de kombinatie (11). 

RIJST: bonen (15.8), maïs (13.3), bakbananen (12.),aardnoten (9.2) 

SUIKERRIET: maïs (34.8), rijst (9.4), weiden (8.2) 

BAKBANAAN: rijst (14.3), maïs (1.42), cassave (11.6), cacao (10.6) 

CACAO: maïs (17.9), weiden (14.0), bakbanaan (13.9), koffie (10.9) 

KOFFIE: bonen (25.8), weiden (15.3), maïs (14.8) 

MAÏS: bonen (14.6), weiden (15.3), aardnoten (8.6), suikerriet (6.9) 
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Suikerriet komt veel voor met maïs, maar ook in kombinatie met 

andere aktiviteiten die juist typerend zijn voor kommerciële be

drijven, nl. rijst en veeteelt. Het samengaan van bakbanaan en cacao 

heeft te maken met de funktie van schaduwgewas die de bakbanaan in 

dit verband heeft. De bedrijven die cacao en koffie verbouwen kombi-

neren dat vaak met veehouderij. De kombinatie koffie en bonen komt 

eveneens veel voor. 

De vraag of de verschillende bedrijfstypen zich onderscheiden met 

betrekking tot de gewassen die zij verbouwen kan bevestigend worden 

beantwoord. Hoewel alle gewassen in alledrie de sektoren voorkomen, 

is toch duidelijk geworden dat de kommerciële bedrijven een overheer

sende rol spelen bij de grootschalige veehouderij, bij de rijst- en 

suikerrietverbouw. De familiebedrijven, met 50% van het akkerbouw-

areaal, verzorgen het grootste deel van de produktie van de tradi

tionele export- en voedselgewassen. De produktie is hier het element 

van direkte zelfvoorziening nog het sterkst aanwezig. Het aandeel van 

de semiproletarische bedrijven in de gewassenproduktie is over het 

totaal genomen van weinig betekenis. Als er al sprake is van een 

zekere profilering, dan gaat het om arbeidsintensieve gewassen als 

tabak en aardnoten. 

In de volgende paragraaf wordt onderzocht of er, behalve van ver

schillende produktiepatronen ook sprake is van verschillende produk-

tietechnieken in de onderscheiden bedrijfstypen. 

De bedrij fstypen en hun_produktiemethoden 

Tabel III-7 geeft voor een elftal gewassen de verschillen aan in 

teeltwijze, in produktiemethode tussen semi-proletarische bedrijven 

(SP), familiebedrijven (F), en kommerciële bedrijven (K). Het gaat 

om de verschillen in technische koëfficiënten, verschillen in aan

wending van land, arbeid en kapitaal tussen de drie bedrijfstypen 

en tussen de onderscheiden gewassen in dezelfde bedrijfstypen. 

De aangegeven waarden per bedrij fstype zijn gemiddelden van die 

bedrijven die het betreffende gewas in hun bouwplan hebben. 
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TABEL III- 7 : VERSCHILLEN IN PRODUCTIEMETHODEN IN VERSCHILLENDE BEDRIJFSTYFEN 

gewas type h e k t a r e s 
met h e t 
gewas 

d e e l van 
l andbe 
z i t (#) 

a r b e i d 
i n he t 
gewas 
(dagen) 

d e e l van 
a r b e i d 
be sch ik 
baar (•}£) 

a r b e i d 
i n g e 
huurd 
(*) 

a r b e i d 
per 
h e k t a r e 
(dagen) 

kos ten 
i n h e t 
gewas 
(peaos) 

k o s t e n 
pe r 
h e k t a r e 
(pesos ) 

produk-
t i v i -
t e i t v . 
a r b e i d 

produk-
t i v i -
t e i t v . 
k a p i t a a l 

waarde 
van de 
oogst 
per ha, 

r i j s t I 
I I 
I I I 

1.2 
1 
6 .3 

15 
13.4 
32 .3 

59.6 
87 .4 

543.8 

32.1 
25.2 
43 .5 

37 
48 .3 
91 .8 

50.9 
84 .3 
85 .9 

76 .9 
203 

3654 

65 
196.8 
577.5 

6 .8 
6 .3 
8.1 

5.3 
2 .7 
1.2 

341.9 
536.4 
694.3 

s u i k e r r i e t i 
i i 
i n 

0 .5 
4 

15.1 

6 .4 
41.1 
27 

17.3 
168.1 
534.1 

7 .8 
26.4 
45 .6 

35 .8 
56.9 
97 .8 

31 .8 
41 .3 
35 

45 .4 
593.7 

5397.6 

84 .3 
147.9 
357.8 

7.7 
8.8 
9 .5 

2 .9 
2 .5 
0.9 

246.5 
370.5 
337.1 

bak' anaan i 
i i 
i n 

0 .7 
1 
3.2 

17.7 
7 

18 .3 

31.9 
57.4 

190.2 

16.7 
17.5 
22.2 

37.7 
44 .5 
92.9 

42 .9 
55.7 
6O.4 

35 .3 
45 .5 

718.6 

47.7 
44 .5 

227.4 

5.9 
4 . 8 
4 . 3 

5.3 
6.1 
1.1 

256 
270.3 
260.8 

tabak i 
i i 
u i 

0 .7 
0 .8 
2 .6 

11.5 
5.1 

20 

87 .5 
91.6 

194.9 

39.1 
24.8 
4 1 . s 

25 .7 
39.6 
80 .2 

119.3 
108.1 

74.7 

56.5 
50 .8 

548 

77.9 
60 .4 

208.3 

7 
7 

17 .9 

8.2 
9.6 
4 .8 

637.6 
574 

1008.1 

cacao i 
i i 
i n 

1.1 
3.4 
7 

13.2 
18 
28.6 

28.1 
47 .3 

172.3 

23 
17.2 
17.9 

18.6 
3 7 . 5 
8 9 , 2 

27 
14.3 
25.4 

9 .3 
48 

282.3 

9-5 
14 .3 
39 .8 

11.2 
20 
10 .3 

33.5 
19.8 

6 .3 

295.7 
283 
252.8 

k o f f i e i 
II 
i n 

1.1 
2.1 
5.4 

14.6 
14.6 
17.3 

41 .8 
103 
274.5 

29.6 
36.7 
40.7 

2 3 . 4 
33.3 
89.9 

39.8 
47.7 
50.9 

22 .5 
69.7 

234.8 

20.7 
33.4 
42 .9 

5.1 
4 .6 
4 

9.6 
6.9 
4.7 

205.1 
224.2 
205.1 

a a r d n o t e n i 
I I 
u i 

1 
1.3 
2.1 

26.6 
19.3 
12.2 

38.5 
50.8 
81.9 

24.1 
16.1 
13.5 

2 3 . 5 
3 2 . 9 
84.7 

38.2 
39.8 
39.8 

67 .9 
68 .8 

148.5 

68.4 
54.1 
71.6 

3.5 
3.6 
5.8 

2 
2.6 
5.2 

132.8 
141.5 
227.4 

cassave i 
I I 
i n 

0 .7 
0 .7 
1.4 

6 
7 .9 
6.6 

50 
62 .9 
76 

27.5 
21 .8 
14.6 

18.4 
2 2 . 3 
7 8 . 3 

68.4 
90.6 
52.5 

6 .2 
13.9 
98 

8 
20.7 
68 .4 

4 .7 
4 . 3 
8 

38.1 
19.6 

6.2 

324.4 
394.3 
424.5 

mais i 
i i 
i n 

0 .6 
0 .8 
2.1 

13.2 
8.8 
6.9 

32 
44.7 
61 .8 

22.6 
14.2 

7.7 

2 3 . 1 
3 8 . 9 
80.4 

54.1 
52.5 
28.6 

7.6 
15.4 
84 .6 

12.7 
17.5 
39.8 

2.6 
3.3 
7.2 

11.2 
9.7 
5.3 

143.1 
174.9 
211.5 

bonen i 
I I 
i n 

0 .6 
0 .7 
1.4 

12.6 
5.6 
5 

33.3 
47 .a 
66 .5 

16.4 
14.1 

9 

3 8 . 4 
3 1 . 8 
74 

57.2 
63.6 
47.7 

8.1 
12.4 
70.1 

14.3 
17.5 
50.9 

3.9 
6.3 
9 .4 

16 
24.4 

8.9 

227.4 
407 
453 

zoe t e 
aa rdappe l 

i 
I I 
u i 

o .3 
9 .7 
0 .9 

7.1 
7.9 
4 .8 

43 .5 
79 .3 
48.7 

14.8 
21.2 

8.2 

3 2 . 5 
53 
6 6 . 3 

133.6 
112.9 

52.5 

7.9 
17.7 
21.9 

23.9 
25.4 
23.9 

2.1 
3.3 
8.8 

11.5 
14.7 
19.5 

275.1 
372.1 
464.3 

Opmerkingen: 

1) De gegevens hebben betrekking op bedrijven die het betreffende gewas ingezaaid hebben en geven telkens het 
gemiddelde per bedrijf weer 

2) De gegevens voor de gewassen hebben betrekking op alle variëteiten, met of zonder irrigatie, al dan niet 
gemengd ingezaaid 

3) De bedrijfstypen zijn de volgende: I : semiproletarische bedrijven 
II : familiebedrijven 
III: kommerciële bedrijven 

4) Kolom twee geeft aan welk deel van het totale landbezit van de bedrijven is besteed aan gewas x, voor alle 
bedrijven die gewas 1 ingezaaid hebben 

5) Voor de berekening van de bruto produktiewaarde, de arbeids- en kapitaalproduktiviteit, is gebruik gemaakt 
van een vaste prijs per gewas. Deze prijzen zijn: rijst .114 per libra; riet .01 per libra; bakbanaan: .05 per 
banaan; tabak: .5 per libra; cacao: .5 per libra; koffie (onbewerkt): .06 per libra; aardnoten: .15 per libra; 
«assave: .082 per libra; mais: .077 per libra; bonen: .345 per libra; zoete aardappels .06 per libra; alle 
prijzen luiden in pesos. 

6) arbeidsproduktiviteit is gedefinieerd als bruto produktiewaarde gedeeld door het aantal arbeidsdagen aangewend 
in het betreffende gewas 

7) kapitaalproduktiviteit is gedefinieerd als bruto produktiewaarde per uitgegeven peso aan inputs, machines 
(kosten op jaarbasis), krediet en marketing 
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Zo geldt met betrekking tot de rijstproduktie, dat K bedrijven die 

rijst in hun bouwplan hebben meer gespecialiseerd zijn in de rijst

produktie dan de F of SP bedrijven, die dit gewas verbouwen. De 

K bedrijven wijden gemidddeld 32.3% van hun landbouwareaal en 43.5% 

van de beschikbare arbeid aan de produktie van rijst, de SP bedrij

ven slechts gemiddeld resp. 15.0% en 32.1%, De K bedrijven gebruiken 

per oppervlakte- eenheid rijst meer kapitaal dan de SP bedrijven 

De gemiddelde kapitaalkosten bedragen $ 577.5 per hektare tegen

over $ 65.0 per hektare op de SP bedrijven. Ook het arbeidsverbruik 

ligt op de rijstverbouwende K bedrijven hoger dan op de SP bedrij

ven, gemiddeld 85.9 arbeidsdagen per hektare tegenover 50.9 per hek

tare op de SP bedrijven, een verschil van bijn 70%. Het gevolg van 

deze relatief hoge aanwending van arbeid is, dat ondanks het hoger 

verbruik van kapitaal op de K bedrijven en de deels daarmee samen

hangende hogere fysieke opbrengsten, het verschil in arbeidsproduk-

tiviteit relatief gesproken gering is. In absolute termen ligt de 

gemiddelde arbeidsproduktiviteit op de rijstverbouwende K bedrijven 

op een laag niveau, $ 8.1 per arbeidsdag. De grotere aanwending van 

arbeid per hektare rijstgewas gaat samen met een hoger percentage 

ingehuurde arbeid, dat het kenmerk is van de K bedrijven. Gemiddeld 

wordt op de rijstverbouwende K bedrijven 92% van de voor dit gewas 

gebruikte arbeid ingehuurd, op de SP bedrijven 37%. 

Het laatste gewas in tabel III-7 is de zoete aarappel. De K bedrij

ven die dit gewas verbouwen zijn voor wat betreft de aanwending van 

land en arbeid niet méér maar minder gespecialiseerd dan de SP be

drijven. De K bedrijven die zoete aardappel in hun bouwplan hebben 

gebruiken gemiddeld 4.8% van hun areaal voor de verbouw van zoete 

aardappel en 8.2% van de beschikbare arbeid. Voor de SP bedrijven 

is dat resp. 7.1 en 14.8%. Beide bedrijfstypen hebben per hektare 

zoete aardappel even lage kapitaalskosten,$ 23.9. Het K bedrijf 

gebruikt gemiddeld 52.5 arbeidsdagen per hektare tegen het SP bedrijf 

133.6. Desondanks is het percentage ingehuurde arbeid op de K 

bedrijven 66.3 en op de SP bedrijven 32.5%. 

De vergelijking tussen de twee gewassen, rijst en zoete aardappel, 
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levert het volgende beeld op. 

Voor de K bedrijven die rijst verbouwen is dit gewas een belangrijke 

aktiviteit waaraan een aanzienlijk deel van het areaal en de beschik

bare arbeid wordt gewijd. De teeltwijze op deze K bedrijven verschilt 

substantieel van die op de SP bedrijven die rijst in hun bouwplan 

hebben. Deze verschillen in produktiemethode hangen samen met de 

schaal waarop het gewas wordt verbouwd. Op de rijstverbouwende K 

bedrijven is het gemiddelde met rijst geteelde areaal 6.3 hektare, 

op de SP bedrijven 1.2 hektare. Uit het veel groter kapitaalgebruik 

kan een verschil in techniek (mechanisatie) worden afgeleid, en 

mogelijk ook in technologie (biologisch/chemische inputs). Gewezen 

werd al op de grotere aanwending van arbeid per hektare rij st op 

deze K bedrijven. 

Voor de K bedrijven die zoete aardappel in hun bouwplan hebben is 

dit gewas een ondergeschikte aktiviteit. Dit geldt eveneens voor de 

SP bedrijven. Beide bedrijfstypen wijden slechts een marginaal 

gedeelte van het areaal en de beschikbare arbeid aan dit gewas. Het 

gemiddelde areaal met zoete aardippel in beide bedrijfstypen is zo 

beperkt, dat'er geen verschil is in produktieschaal. De teeltwijze 

is voor beide bedrijfstypen dan ook moeilijk voor t/at betreft het 

gebruik van kapitaal; op de SP bedrijven wordt arbeidsintensiever 

gewerkt waarbij dan voornamelijk familiearbeid wordt ingezet. 

Rijst en zoete aardappel zijn gewassen die, zeker in de K bedrijven, 

sterk verschillen in produktiemethode. Zij zijn als uitersten te be

schouwen. T)e 11 in tabel III-7 vermelde gewassen zijn in een bepaalde 

orde geplaatst. Deze rangorde is gebaseerd op de kenmerken van de 

produktie van het gewas in de K bedrijven, die het betreffende gewas 

in hun bouwplan hebben. Voor het vaststellen van de rangorde zijn 

als kriteria gebruikt: 

de specialisatiegraad (% van het totale areaal en arbeid aan het 

gewas gewijd) 

de schaal (oppervlakte in hektare van het gewas) 

het kapitaalgebruik (per oppervlakteeenheid van het gewas, in 

pesos) 

de huurarbeid (als % van de totaal in het gewas aangewende ar

beid) . 



74 

Op grond van deze rangorde kan de volgende indeling worden gemaakt 

van de 11 gewassen in de tabel: 

A - urbane loonvoedselgewassen : rijst, suikerriet 

B.l - traditionele exportgewassen : tabak, cacao, koffie 

B.2 - binnenlandse marktgewassen : bakbanaan en aardnoten 

C - traditionele voedselgewassen : cassave, maïs, bonen en zoete 

aardappel 

Uit de tabel is af te leiden dat in het geval van de urbane loon

voedselgewassen (groep A), de K bedrijven die deze gewassen produ

ceren, meer gespecialiseerd zijn. Eveneens blijkt dat zij deze ge

wassen op relatief grote schaal verbouwen, gebruik maken van meer 

kapitaal per hektare. 

Bij de traditionele exportgewassen (BI) is de specialisatiegraad 

van de K bedrijven lager, er is verder zeker bij cacao en koffie 

nog wel sprake van een zekere produktieschaal, maar het gebruik van 

kapitaal ligt in deze permanente gewassen, evenals bij de aardnoten, 

op een lager niveau. 

Het is niet zo opmerkelijk, dat de K bedrijven voor wat betreft 

rijst en suikerriet (groep A) op grotere schaal produceren dan de 

SP bedrijven, noch dat zij (deels daarmee samenhangend) meer kapi

taal gebruiken per gewas. Evenmin, dat zij gegeven het groter areaal 

per gewas in absolute zin meer arbeid aanwenden dan het SP bedrijf 

en proportioneel meer arbeid inhuren. Opmerkelijk is wel, dat het 

gemiddelde K bedrijf per oppervlakte-eenheid van hetzelfde gewas 

meer arbeid inzet dan het gemiddelde SP bedrijf uit deze groep. 

Bij de traditionele exportgewassen, cacao, koffie en tabak, is sprake 

van schaalverschillen tussenK en SP bedrijven, van groter kapitaal-

gebruik op de K bedrijven, van meer arbeid per bedrijf en van een 

hoger percentage huurarbeid. Voor deze hele groep (groep B), inklu-

sief de aardnoten en bakbananen, maar met uitzondering van de tabak, 

geldt eveneens dat de K bedrijven meer arbeid per oppervlakte-

eenheid van het betreffende gewas verbruiken. 

Bij de traditionele voedselgewassen (groep C), zijn de schaalver

schillen zeer gering, wel is er in het algemeen een proportioneel 

groter gebruik van kapitaal op de K bedrijven. Maar de aanwending 
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van arbeid per oppervlakte-eenheid van deze gewassen ligt op de K 

bedrijven weer lager dan op de SP bedrijven uit deze groep. 

De familiebedrijven nemen in meer of mindere mate een tussenpositie 

in. Dat geldt in algemene termen de specialisatiegraad van areaal en 

arbeid, de schaal van de produktie en de aanwending van kapitaal 

per hektare. In een enkel geval, zoals bij de produktie van suikerriet 

in deze bedrijven, geven schaal, kapitaalgebruik en fysieke opbreng

sten aan, dat de produktiemethoden dicht liggen bij die van de kom-

merciële bedrijven. Maar in het algemeen wijken de technische 

koëfficienten in de richting van nog traditionele produktiemethoden. 

Daarbij hoort ook in de traditionele voedselgewassen én in de ar

beidsintensieve tabak een lager gebruik van arbeid per hektare ge

was. Voor koffie, cacao en bakbananen ligt die verhouding net als 

bij de semiproletarische bedrijven weer omgekeerd. Uitzonderingen 

vormen aardnoten en rijst waar de familiebedrijven hetzelfde hoge 

niveau van arbeid per hektare laten zien als de kommerciële bedrij

ven, en het suikerriet waar het niveau zelfs hoger ligt. 

De hier besproken verschillen tussen de drie bedrijfstypen betreffen 

de specialisatiegraad in termen van grond en arbeid, de schaal 

waarop de produktie plaats vindt, het gebruik van kapitaal en de 

inschakeling van huurarbeid. Gesproken zou kunnen worden van produk-

tiemethoder die verschillen in kapitalistisch karakter. Onder kapi

talistisch wordt dan in dit verband verstaan, het gericht zijn 

van de produktie op akkumulatie, het voortbrengen van een surplus. 

Met het oog daarop wordt een grotere specialisatie nagestreefd, 

wordt gezocht naar schaalvergroting, wordt kapitaal aangewend en 

arbeid ingehuurd. Op deze wijze gedefinieerd gebruiken kommerciële 

bedrijven voor gewassen als rijst en suikerriet kapitalistische 

produktiemethoden. Voor traditionele exportgewassen is dat in 

mindere mate het geval. En de produktiemethoden, tenslotte, die de 

K bedrijven voor traditionele voedselgewassen gebruiken onderschei

den zich nog maar weinig van die van de andere bedrijfstypen. 

Die zijn eerder als traditioneel dan als kapitalistisch aan te dui

den. 



7$ 

3.7 De bedrij fstypen en de ongelijke ontwikkeling van de 

produktieaktiviteiten. 

De beantwoording in paragraaf 3.5 van de vraag of er onderscheid is 

tussen de drie bedrijfstypen als het gaat om produktieaktiviteiten, 

heeft het volgende duidelijk gemaakt. Alle gewassen worden geprodu

ceerd in alle bedrij fstypen. Maar de kommerciele bedrijven domineren 

de produktie van rijst en suikerriet en de rundveehouderij. De F 

bedrijven zijn belangrijke producenten van traditionele export- en 

voedselgewassen. De bijdrage van de SP bedrijven aan de totale pro

duktie is bescheiden. De produktie is gespreid over een groot aantal 

gewassen, met een zekere profilering in tabak en aardnoten. 

Vervolgens is in paragraaf 3.6 gebleken dat de produktiemethoden op 

de onderscheiden bedrijfstypen meer of minder verschillen. Bij rijst 

en suikerriet lopen de produktiemethoden tamerlijk ver uiteen. 

K bedrijven en tot op zekere hoogte ook de familiebedrijven gebrui

ken hier duidelijk meer kapitalistische produktiemethoden dan SP 

bedrijven. Dezelfde verschillen maar dan tussen kommerciele bedrij

ven enerzijds en familie- en semiproletarische bedrijven anderzijds 

zijn te vinden bij de produktiemethoden van de traditionele export

gewassen, maar zij zijn iets minder geprononceerd. Bij de tabak is 

de situatie afwijkend waar het gaat om het arbeidsgebruik, dit hangt 

samen met het arbeidsintensieve karakter van dit gewas. 

Na de schets van de bedrijfsstructuur en de bespreking van de ken

merken van de onderscheiden bedrijfstypen is het zinvol terug te 

komen op het verschijnsel van de ongelijke ontwikkeling van de 

produktieaktiviteiten. Nu wordt het immers mogelijk de verschillen in 

dynamiek tussen produktie-aktiviteiten te begrijpen vanuit de 

kenmerken van de bedrijven waarin de produktieaktiviteiten plaat

vinden. Rijst, suikerriet en rundveehouderij aangemerkt als dyna

mische produktieaktiviteiten- worden overheerst door kommerciele 

bedrijven die voor deze gewassen bovendien kapitalistische produk

tiemethoden gebruiken. Juist dit kapitalistisch karakter van de 

produktiemethode en het grote aandeel van de K bedrijven in het 
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totaal van de produktie verlenen dynamiek aan deze produktieaktivi-

teiten. 

De traditionele exportgewassen worden gedomineerd door familiebedrij

ven; het aandeel van K bedrijven is kleiner dan bij rijst en suiker

riet. Maar ook de produktiewijze voor deze gewassen op de K bedrijven 

is minder kapitalistisch. Dat heeft voor een deel te maken met de 

samenstelling van het kapitaal. Bij cacao en koffie is een relatief 

groot deel van het kapitaal belichaamd niet in produktiemiddelen, maar 

in het gewas zelf. De vorming van dit kapitaal in het verleden vond 

plaats onder andere omstandigheden dan die nu gelden . Nu is voor 

produktiemiddelen, maar ook voor renovaties van de plantages, de toe

gang tot kredietbronnen belangrijk. Zeker bij tabak is de produktie-

methode minder kapitalistisch vanwege de al besproken arbeidsinten

siteit van dit gewas. 

De geringe dynamiek van deze gewassen hangt dus samen met het beperk

te aandeel van de K bedrijven in de produktie en de minder kapita

listische produktiemethoden. Heel konkreet bijvoorbeeld wordt deze 

situatie zichtbaar in het gekonstateerde verval van de cacao en 

koffieplantages (13). 

De stagnatie van de traditionele voedselgewassen hangt samen met de 

ook hier dominante positie van de F bedrijven. Maar minstens zo 

belangrijk is, dat de kommerciële bedrijven deze gewassen verbouwen 

op een wijze die heel weinig verschilt van de traditionele produktie

methoden. 

Er blijven nu twee vragen over: 

Waarom zijn kommerciële bedrijven in staat op kapitalistische 

wijze te produceren? 

Waarom wordt op K bedrijven voor bepaalde gewassen wel en voor 

andere gewassen minder of nauwelijks kapitalistische produktie

methoden gebruikt? 

De mogelijkheden voor bedrijven om op kapitalistische wijze te pro

duceren worden in belangrijke mate bepaald door de toegang tot en 

de toepasbaarheid van meer produktieve produktiemiddelen (inklusief 

een meer efficiënte allokatie). 
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Bij toegang gaat het om toegang tot grond, kapitaal en arbeid, maar 

meer nog om produktieviteitsverhogende inputs, kapitaalgoederen, 

infrastrukturele voorzieningen zoals irrigatie en drainage. Ook om 

toegang tot kredietfondsen om deze produktiemiddelen te financieren, 

als aanvulling op het surplus dat bedrijven zelf weten te genereren 

en vast te houden. 

Bij toepasbaarheid gaat het om de aansluiting van de produktiviteit 

verhogende mogelijkheden bij de gegeven hulpbronnen-basis en de hui

dige produktietechnologie en techniek van bepaalde groepen bedrijven. 

De scheve grondbezitsverhoudingen, die in 1.4 al aan de orde zijn 

geweest, zijn een belangrijke faktor bij het ontstaan van zulke 

toegangs- en toepassingsongelijkheden. De organisatiegraad van be

paalde groepen producenten en hun onderhandelingskapaciteit t.o.v. 

de overheid en t.o.v. het handels- en industriële kapitaal beïn

vloeden in sterke mate deze mogelijkheden. 

Bij het ontstaan van kapitalistische wijzen van produceren, waarbij 

de mogelijkheden van toepassing van en toegang tot produktieve 

technologieën en technieken worden verondersteld, spelen algemene 

en fysieke faktoren een rol. Zo'n algemene faktor is bijv. de inter

nationale beschikbaarheid van nieuwe rijstvariëteiten, een speci

fieke faktor de organisatie van de dominikaanse suikersektor. Het 

gaat hier niet om het nagaan van de specifieke ontstaansgeschiedenis 

van kapitalistische wijzen van produceren in de landbouwsektor. 

Aandacht wordt hier geschonken aan de mechanismen die leiden tot het 

doordringen, het doorzetten van zulke produktiewijzen. Speciaal 

wordt de rol belicht die de huurarbeid speelt in deze processen. 

Van belang is in dit verband het zelfversterkend karakter van de 

kapitalistische produktie-wijze en de ongelijke ontwikkeling, het 

dualisme dat daarmee samenhangt. 

Zo leidt de ontwikkeling van kapitalische wijzen van produceren tot 

koncentratie in de produktie. In tabel III-6 werd de koncentratie in 

kommerciëlebedrijven getoond van de produktie van suikerriet (81%) 

en rijst (67%). Maar zo'n koncentratie leidt weer tot een grotere 

onderhandelingspositie van de betrokken producenten t.o.v. de over-
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heid. Een gunstiger overheidsbeleid- bijv. het laten aansluiten van 

het landbouwkundig onderzoek en de landbouwvoorlichting op de pro-

duktie-techniek en technologie van deze producenten, leidt weer tot 

een vergroting van de toepassings- en toegangsmogelijkheden, dus 

van kapitalistische produktie methoden in de betrokken bedrijven. 

Meer toepassings- en toegangsmogelijkheden voor bepaalde groepen 

bedrijven betekenen dikwijls juist toepassingsmoeilijkheden (bijv. 

het niet aansluiten op) en toegangsproblemen voor anderen. In veel 

gevallen, zoals het krediet, landbouwkundig onderzoek, irrigatie, 

is er immers sprake van konkurrentie om schaarse middelen. 

Toeëigening van zulke middelen door bepaalde groepen producenten be

tekent stagnatie voor anderen. Sterker nog, het monopoliseren van 

toepassings- en toegangsmogelijheden, het bewust onthouden ervan 

aan andere groepen producenten schept de mogelijkheid voor onder

schikking van deze groepen producenten in de zin van afroming van 

een surplus. 

Juist de.in dit stuk behandelde huurarbeid is een voorbeeld van zo'n 

mechanisme van surplusafroming, waardoor de tegenstellingen tussen 

groepen bedrijven worden vergroot. Uit de bespreking in 3.6 is dui

delijk geworden dat de kapitalistische wijze van produceren o.a. 

wordt gekenmerkt door een grotere inzet van arbeid per oppervlakte-

eenheid en speciaal van huurarbeid. Tegelijkertijd is aangetoond, 

dat een groeiende categorie boeren die- géén of geringe toegang hebben 

tot grond en produktievere produktiemiddelen, gedwongen zijn een 

groot deel van hun arbeid uit te huren. 

In de traditionele landbouw wordt juist op de kleinste bedrijven 

meer arbeid aangewend per oppervlakte-eenheid dan op de grotere 

bedrijven (14). 

Op deze laatsten, te vergelijken met de bedrijven die hier kommer

ciele bedrijven worden genoemd omdat zij voor een belangrijk deel 

zijn aangewezen op huurarbeid, wordt de arbeidsinzet beperkt, omdat 

daarvoor een marktloon moet worden betaald. De kleinere bedrijven 

daarentegen gebruiken hoofdzakelijk familiearbeid, die wordt aange

wend ook voorbij het punt waar de waarde van het marginaal produkt 

gelijk is aan het marktloon. Dit is nog de situatie van de produktie 

van de traditionele voedselgewassen (tabel III-7). Op de kommerciele 
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bedrijven wordt in deze gewassen minder arbeid per hektare gebruikt 

dan op de semiproletarische. en in de familiebedrijven. Uiteraard 

zijn ook in deze gewassen de produktie methoden niet meer volledig 

traditioneel. Op de kommerciële bedrijven wordt bij de produktie 

van deze gewassen verhoudingsgewijs iets meer kapitaal gebruikt. 

Dat resulteert o.a. in een nog wat hogere arbeidsproduktiviteit dan 

al voort zou komen uit het verschil in arbeidsaanwending. De 

bedrijfsomvang van de K bedrijven is groter, met als gevolg dat een 

relatief groot deel van de totale arbeid op deze bedrijven moet 

worden ingehuurd. 

Bij aardnoten, koffie, bakbanaan,suikerriet en rijst is de situatie 

verschillend. Bij deze produktieaktiviteiten wordt op K bedrijven 

juist meer arbeid per hektare gebruikt dan op SP en deels ook de 

F bedrijven. Dit gaat gepaard met een voor het betreffende gewas zeer 

hoog percentage ingehuurde arbeid. 

Dit groter gebruik van arbeid in deze gewassen op K bedrijven kan 

niet berusten op een permanente aanwezigheid van huurarbeid die 

goedkoper zou zijn dan familiearbeid. Dan immers zouden deze zelfde 

K bedrijven ook geneigd zijn de traditionele voedselgewassen die 

zij verbouwen op een meer arbeidsintensieve wijze voort te brengen. 

Dat is, zoals zojuist beschreven, niet het geval. 

De kommerciële bedrijven zouden voor de gewassen die zij op kapita

listische wijze produceren uiteraard een produktietechniek en tech

nologie kunnen gebruiken, die sterk verschilt van de overige produ

centen. De hogere aanwending van arbeid én van kapitaal die zich in 

werkelijkheid voordoet zou dan wijzen op een sterk afwijkende 

techniek en technologie, een geheel verschillende produktiefunktie. 

In de praktijk is er geen sprake van wezenlijk andere produktie-

methoden. Daarom moet veeleer gedacht worden, dat het hoger arbeids-

gebruik per hektare op de kommerciële bedrijven zich slechts voor

doet in onderdelen van een in grote lijnen overeenkomstige produk-

tiewijze en met name in.bepaalde perioden van de produktiecyclus. 

Konkreet moet hierbij gedacht worden aan de arbeidspieken in de 
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gewassen waar het hier om gaat, zoals het overplanten van de rijst, 

het kappen van het riet, de koffiepluk. Er zijn twee redenen om 

aan te nemen dat K bedrijven beter in staat zijn in zulke piekperio

den in hun behoefte aan arbeid te voorzien. Ten eerste geeft de toe

gang tot kredietfondsen zulke bedrijven een voorsprong bij het in

huren van arbeid voor deze seizoenpieken. Kontante betaling van 

(dikwijls) stuklonen is van groot belang bij het kontrakteren van 

de arbeid. Ten tweede zijn met name de semiproletarische boeren 

(in enkele gevallen ook de boeren van de F bedrijven) gedwongen hun 

inkomen aan te vullen met arbeid buiten het eigen bedrijf. De moge

lijkheden betaald werk te vinden zijn beperkt. De seizoenpieken op 

de kommerciele bedrijven behoren tot de schaarse gelegenheden. 

De semi-proletarische boeren die hetzelfde gewas verbouwen als dat 

waarin op het kommerciele bedrijf seizoenarbeid wordt gevraag, zullen 

wellicht niet geneigd zijn op dat moment ook voor hun bedrijf een 

piekperiode hun arbeid uit te huren. De produktiviteit van de op het 

eigen bedrijf ingezette arbeid zal in de piekperiode niet lager hoe

ven te zijn dan die op het kommerciele bedrijf. De tegenzin tegen het 

werken in loondienst zal de producent mogelijk arbeid op het eigen 

bedrijfje doen verkiezen boven uithuur van zijn arbeid. Tijdsvoorkeur, 

loon nu tegenover inkomen uit eigen produktie later, zou kunnen sti

muleren tot verhuur van zijn arbeidskracht. Gegeven de grote sprei

ding van gewassen onder semi-proletarische producenten is het echter 

zeer aannemelijk, dat het aanbod van seizoenarbeid geheel wordt gedekt 

door boeren, die niet het gewas verbouwen waarvoor het kommerciele be

drijf seizoenarbeiders vraagt. 

De implikatie van de gedwongen uithuur van arbeid zou in zekere mate 

ook kunnen zijn, dat de piekwerkzaamheden op het eigen bedrijf met 

minder arbeid dan wenselijk zou zijn moeten worden uitgevoerd. 

De beperking met betrekking tot het inhuren van arbeid en de nood

zaak de eigen arbeid uit te huren geldt het sterkst voor semi

proletarische bedrijven. De eerste faktor speelt ook bij familie

bedrijven een rol. Ook die beschikken over weinig eigen werkkapitaal 

en hebben slechts in geringe mate toegang tot kredietfondsen. De 

noodzaak arbeid uit te huren is op deze bedrijven van mindere bete

kenis. 
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De gegevens in tabel III-8 laten zien, dat dat ook in werkelijkheid 

het geval is . De relevante verschillen tussen de onderscheiden 

bedrij fstypen doen zich voor bij het overplanten en het oogsten van 

rijst, bij de suikerrietkap en het planten van het riet en bakbana-

nen, bij de koffiepluk, en de oogst van cacao en aardnoten. Het gaat 

hier in het algemeen om piekwerkzaamheden, die manuaal worden ver

richt, omdat mechanisatie moeilijk is (koffiepluk bijv.) of nog 

onrendabel is. Duidelijk is ook, dat bij die werkzaamheden die wel 

gemoderniseerd kunnen worden verricht, bijv. de grondbewerking, de 

kommerciële bedrijven voor de genoemde gewassen juist minder arbeid 

aanwenden. (Een uitzondering daarop vormt de grondbewerking voor 

bakbananen, hierbij speelt wellicht een rol dat in dit gewas plant-

gaten moeten worden gedolven). Bij wieden en snoeien is een betere 

spreiding in de tijd van de werkzaamheden mogelijk, zodat de inzet 

van familie-arbeid goed mogelijk is. De geringere arbeidsinzet voor 

deze werkzaamheden op kommerciële bedrijven wijst in deze richting, 

hoewel hier ook het gebruik van herbiciden een rol speelt. 

Bij de traditionele voedselgewassen waar de aanwending van arbeid 

juist op de semiproletarische en familiebedrijven groter is spelen 

mechanisatie in de grondbewerking en soms in de oogst (maïs) een rol. 

Maar de grootste verschillen doen zich voor bij wieden en snoeien, 

waar de familiearbeid bij uitstek kan worden aangewend. De grote ver

schillen tussen de bedrijfstypen bij een gewas als de zoete aardappel, 

dat noch bij het planten, noch bij het oogsten eenvoudig is te mecha

niseren, illustreert heel duidelijk het grote onderscheid in het 

patroon van arbeidsaanwending bij een nog behoorlijk traditionele 

produktiemethode. 

Daarmee is ook het antwoord duidelijk op de eerste van de twee hier

boven gestelde vragen. De kommerciële bedrijven zijn op grond van 

hun grotere toepassingsmogelijkheden voor meer produktieve produktie

middelen en op grond van hun grotere toegangsmogelijkheden tot land 

en zulke complementaire produktiemiddelen in staat op kapitalistische 

wijze te produceren. De specifieke ontstaansgeschiedenis van deze 

grotere mogelijkheden zijn in dat verband van minder belang dan het 

zelfversterkend karakter van deze processen. De produktie wordt ge-
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TABSL III-8 Besteedde arbeid per hektare per gewqs in verschillende arbeidstaken 

gewas klasse areaal grond planten kunstmest wieden oogsten totaal 
(ha.) prepa- zaaien insectic- snoeien verpak-

tie applic. + ken en 
irrigatie transport 

1.6 17.8 10.5 50.4 
5.5 17 20.7 84.7 
4.5 13.8 26.6 86 

1.7 14.6 9.9 32 
0.6 20.7 17.8 42 
1.6 6.7 18 35.5 

5.7 20 4.1 4?.6 
5.8 
5.7 

1.7 
1.5 
4.5 

0 
0.2 
0.5 

0.5 
0.6 
0.6 

0.8 15.5 15.7 33.6 
1.1 H . 9 ' 15.8 39.6 
1 12.7 18.9 39.6 

0.8 29.4 13.5 68.8 
1.1 55.8 26,2 90.8 
3.2 21.5 12.2 52.9 

0.5 22.9. 11-1 54.1 
1.1 21.1 10.7 52.3 
0.6 10.2 7 29.^ 

1 19.2 14.2 58 
1 21.5 19.8 64.' 
4 15.4 15.9 48.5 

0.6 58.5 57 152.9 
1.4 55.2 33.4 113.5 
0.6 16.7 13.2 52.5 

De besteedde arbeid is uitgedrukt in mandagen per jaar. De cijfers geven 
steeds het gemiddelde weer per bedrijf dat het betreffende gewas ingezaaid 
heeft. 

rijst I 1.2 11.9 8.4 
II 1 22.7 20,8 
III 6.3 15.6 25.6 

suiker I 0.5 1.4 4.1 
riet II 4 1.6 1.4 

III 15.1 0.6 8.6 

bak- I 0.7 8.1 7.6 
banaan II 1 -7 t-

7.2 
III 5.2 10.2 14 

tabak I 0.7 14.2 16.5 
II 0.85 17.2 18.8 
III 2.6 3.7 12:9 

cacao I 1.1 0 0 
II 3.4 0 0 
III 7 0 0 

koffie I 1.1 0.6 0.6 
II 2.1 0 0.2 
III 5.4 0 0 

pinda T 1 3.7 
II 1.3 4.5 ^ 7 

III 2.1 2.4 4.6 

cassave I 0.7 15.1 10 
II 0.7 1 5.4 12.2 
III 1.4 6 10.2 

mais I 0.6 15.4 6.4 
II 0.85 12.9 7.2 

III 2.1 6.5 4.1 

bonen I 0.6 12.6 11.1 
II 0.75 17.5 9.5 
III 1.4 8.1 ~7 

f 

zoete T 0.3 29.6 27-2 
aardappe d II 0.7 19.7 2S.6 

III 0.9 8.9 15.2 

20 
50.1 
29.5 

4.1 
8 
5.2 

42 
53.1 
23.1 

4^.2 
57.4 
50.4 

14.9 
6.7 
10.5 

11.6 
-7 2 
1 • J 

13.8 

13 
9.7 
14.6 

25.3 
38 
55.5 

15.3 
U.9' 
12.7 

13.7 
13.8 
18.9 

29.4 
35.8 
21.3 

13.5 
26.2 
12.2 

22.9. 
21.1 
10.2 

11.1 
10.7 
7 
1 

19.2 
21.5 
15.4 

14.2 
19.8 
15.9 

58.5 

55.2 
16.7 

57 
33.4 
13.2 

5c. •4-
60, ,3 

119. A 

107. ,6 
74. • 3 

26. ,6 
1 •" 
1 -f • 

, 2 
,6 

39. ,8 
43. >5 
50. ,6 
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richt op akkumulatie, het voortbrengen van een surplus, daartoe wordt 

in toenemende mate grootschalig, relatief gespecialiseerd en met 

gebruikmaking van meer kapitaal én meer huurarbeid voor piekwerkzaam-

heden geproduceerd. 

Het verschijnsel van het grote gebruik van huurarbeid voor piekwerk-

zaamheden op de kommerciele bedrijven levert een bijdrage voor de 

beantwoording van de tweede vraag, naar de redenen waarom op dit 

type bedrijven sommige gewassen wel en andere gewassen niet op kapi

talistische wijze worden verbouwd. Naast andere gewasspecifieke ken

merken, zoals mogelijkheden voor mechanisatie, de response met be

trekking tot irrigatie, speelt het voorkomen van geprononceerde 

piekwerkzaamheden daarbij een rol. De kommerciele bedrijven immers 

verkeren waar het gaat om de beschikking over arbeid voor piekwerk

zaamheden in een gunstige positie t.o.v. de semiproletarische en de 

familiebedrijven. Deze positie berust op de kapaciteit van de kom

merciele bedrijven om die arbeid te financieren, op het ontbreken 

van die kapaciteit voor de semi-proletarische en familiebedrijven en 

op de noodzaak van met name de semiproletarische bedrijven het 

grootste deel van hun familiearbeid uit te huren. Juist door de toe-

passings- en toegangsmogelijkheden tot produktiemiddelen voor andere 

producenten te belemmeren kunnen de kommerciele bedrijven het arbeids

aanbod vergroten. Er vindt een onderschikking plaats van semiprole

tarische producenten aan de kapitalistische produktiewijze, er wordt 

via het gebruik van huurarbeid een surplus afgeroomd. De tegenstel

ling tussen de bedrijven, het dualisme wordt funktioneel gemaakt. 

Dat stimuleert de kommerciele bedrijven zich toe te leggen op die 

gewassen waarbij geprononceerde piekwerkzaamheden voorkomen, 

waarvan de mechanisatie vooralsnog onrendabel is. Bij die gewassen 

wordt gestreefd naar uitbreiding en loont het relatief meer kapitaal 

in te zetten, dus kapitalistische produktiemethoden toe te passen. 

Bij de traditionele voedselgewassen, waar zulke arbeidspieken zich 

in veel mindere mate voordoen, is het voor K bedrijven niet goed mo

gelijk de traditionele produktiewijze te overtreffen. De hogere kosten 

van huurarbeid ten opzicht van familiearbeid dwingen tot een lager 

gebruik van arbeid per oppervlakte eenheid. Tegelijkertijd maakt de 

relatieve prijsverhouding van arbeid en kapitaal de invoer van ar

beidsbesparende technieken nog onaantrekkelijk. Zodat kommerciele 

bedrijven nog weinig geneigd zijn om deze gewassen op kapitalistische 

wijze te produceren. 
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Samenvatt ing 

De landbouwontwikkeling in grote delen van Latijns-Amerika kenmerkt 

zich door blijvende armoede van de meerderheid van de plattelands

bevolking, door stagnatie in de produktie van vooral de traditionele 

voedselgewassen, door toenemende voedselimporten, maar ook door 

dynamische groei van bepaalde sub-sektoren. Dus door een zeer onge

lijke ontwikkeling tussen bedrijven, produktieaktiviteiten en regio's. 

De verklaring van het hoe en waarom van deze ongelijke agrarische 

ontwikkeling is nog onvolledig. Toch is die verklaring belangrijk 

om deze ongelijke ontwikkeling, die met veel menselijk leed en so

ciale spanningen gepaard gaat, te kunnen doorbreken. 

In de onderhavige studie die betrekking heeft op de agrarische ont

wikkeling in de Dominicaanse Republiek in de periode 1960-1980, 

wordt een belangrijk element van deze verklaring geanalyseerd. 

Het gaat hierbij om de rol van de huurarbeid in de agrarische pro

duktie en in het bijzonder om die huurarbeid die wordt geleverd door 

kleine boeren. Gebleken is dat huurarbeid een grote rol speelt in 

de landbouwproduktie. Niet minder dan de helft van alle arbeid die 

in de landbouwsektor wordt aangewend is huurarbeid en hiervan is 

weer een derde afkomstig van kleine boeren. Deze laatsten worden 

aangeduid als semi-proletarische boeren. Zij zijn tot de uithuur van 

arbeid gedwongen door de precaire hulpbronnenbasis waarover zij be

schikken. Gesteld wordt in deze studie, dat juist deze semi-proleta

rische arbeid één van de mechanismen is waardoor de ongelijke agra

rische ontwikkeling tot stand komt en doorzet. 

Voor 1870 is er in de Dominicaanse Republiek sprake van een geringe 

ontwikkeling van de produktiekrachten en van nog weinig gepronon

ceerde sociale verhoudingen. De opkomst na dat jaar van de rietsui-

kerproduktie leidt tot een snelle maar geïsoleerde ontwikkeling van 

dze subsektor, die bovendien gedomineerd wordt door buitenlands ka

pitaal. De opkomst van de suikerrietkultuur geeft de aanzet tot een 

proces van grondtoeëigening dat in de Trujillo-periode, die geken-
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merkt wordt door ekonomische groei gericht op persoonlijke verrij

king van de diktator, wordt voortgezet. Bij aanvang van de jaren '60 

wordt de landbouwsektor dan ook gekenmerkt door strukturele ver

schijnselen als scheve grondbezitsverhoudingen en geringe techni-

fikatie van de produktie. Huurarbeid in de vorm van seizoenarbeid 

en buitenlandse trekarbeid speelt een grote rol in de suikerrietkap. 

In de periode 1960-1980 neemt de relatieve betekenis van de land

bouwsektor af. Sommige produktieaktiviteiten stagneren, vooral de 

traditionele voedselgewassen als bakbanaan, cassave, mals, zoete 

aardappelen en kikkererwten. Onder invloed van het invoerbeleid 

stagneert ook de produktie van aardnoten en melk. Andere produktie

aktiviteiten vertonen echter een dynamische ontwikkeling, waarbij 

de groeicijfers de bevolkingstoename overtreffen. Dit is het geval 

van rijst, tomaten, aardappels, slachtkippen, rund- en varkensvlees. 

Deze dynamische ontwikkeling berustte slechts in beperkte mate op 

technische en technologische verbeteringen in de produktie, maar 

was vooral gebaseerd op uitbreiding van het landbouwareaal en een 

grotere aanwending van huurarbeid. 

Gerelateerd aan deze ongelijke ontwikkeling is de toename van de 

voedselimporten, die vooral aan het eind van de jaren '70 een grote 

druk leggen op de betalingsbalans van het land. Deze importen zijn 

deels gevolg van de stagnatie van de binnenlandse voedselproduktie, 

maar via het handelsbeleid deels ook oorzaak van stagnatie. Dat is 

dan vooral het geval daar waar de invoer onderdeel is van een door de 

overheid gevoerd 'goedkoop voedselbeleid', gericht op lage lonen in 

de industrie en in de exportlandbouw. 

De ongelijke ontwikkeling van de agrarische sektor kan goed zicht

baar worden gemaakt aan de hand van de stagnerende en dynamische 

produktieaktiviteiten, maar moet op het niveau van bedrijven worden 

verklaard. 
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Op basis van een uitvoerig farmsurvey dat in 1975/76 door USAID/SEA 

is uitgevoerd wordt in deze studie daarom een bedrijfsklassifikatie 

opgezet waarbij de rol van de arbeid centraal staat. Daarbij wordt 

gebruik gemaakt van een variant op de indeling die Crouch heeft 

geïntroduceerd. De indeling behelst: 

semiproletarische bedrijven, gekenmerkt door netto uithuur van 

arbeid 

familiebedrijven, gekenmerkt door netto inhuur van arbeid, waar

bij de ingehuurde arbeid ten hoogste de helft uitmaakt van de in 

totaal beschikbare arbeid 

- kommerciële bedrijven, gekenmerkt door netto inhuur van arbeid, 

waarbij de ingehuurde arbeid tenminste meer dan de helft uitmaakt 

van de in totaal beschikbare arbeid. 

Uit de studie wordt duidelijk dat er verschil is tussen de drie 

onderscheiden bedrijfstypen als het gaat om produktieaktiviteiten. 

Weliswaar komen alle gewassen voor in alle bedrijfstypen, maar de 

kommerciële bedrijven domineren de verbouw van rijst en suikerriet 

en de rundveehouderij. 

De familiebedrijven zijn belangrijke producenten van traditionele 

export- en voedselgewassen. De bijdrage van de semiproletarische 

bedrijven aan de totale produktie is bescheiden. De produktie is 

gespreid over een groot aantal gewassen, met een zekere profilering 

in tabak en aardnoten. 

Vervolgens is ook gebleken dat er verschillende produktiemethoden 

worden gebruikt op de onderscheiden bedrijfstypen, maar dat dit mede 

afhankelijk is van het gewas. Het gaat daarbij om verschillen in specia

lisatiegraad, in schaal en in aanwending van kapitaal en huurarbeid. 

Deze verschillen worden in deze studie onderscheiden als kapitalis

tische - en traditionele produktiemethoden. Bij de kapitalistische 

produktiemethoden is de specialisatiegraad hoger, wordt op grotere 

schaal geproduceerd en onder aanwending van méér kapitaal en huur

arbeid, en dit met het oog op het voortbrengen van een surplus, het 
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akkumuleren van kapitaal in de produktie. Het groter gebruik van 

huurarbeid moet in dit verband worden gezien als een element van 

surplusafroming. Bij gewassen als rijst en suikerriet nu blijken de 

produktiemethoden tamelijk ver uiteen te lopen. De kommerciële 

bedrijven gebruiken hier duidelijk meer kapitalistische produktie

methoden dan de semiproletarische bedrijven. Bij de traditionele 

exportgewassen zijn deze verschillen in produktiemethoden nog wel 

aanwezig, maar zij zijn minder geprononceerd. Bij de traditionele 

voedselgewassen is er praktisch geen verschil in produktiemethoden 

tussen de drie bedrijfstypen, alle drie volgens traditionele 

produktiewijzen. 

De studie laat zien dat de dynamische produktieaktiviteiten worden 

gedomineerd door kommerciële bedrijven, die bovendien in deze ge

wassen kapitalistische produktiemethoden gebruiken. Terwijl de stag

nerende produktieaktiviteiten worden overheerst door familie- en 

semiproletarische bedrijven, die daarbij in het algemeen traditionele 

produktiemethoden bezigen. Voorzover de kommerciële bedrijven in 

deze gewassen participeren, gebruiken zij produktiemethoden die 

zichtbaar dichter bij de traditionele dan bij de kapitalistische lig

gen. 

Dat de kommerciële bedrijven een deel van hun gewassen verbouwen 

gebruik makend van kapitalistische produktiemethouden berust op de 

toegang die zij hebben tot grond, produktiviteitsverhogende inputs, 

kapitaalgoederen én tot de benodigde financiële middelen. Terwijl 

ook de toepasbaarheid van nieuwe technologieën en technieken voor 

dit type bedrijven groter is. 

Opmerkelijk is dat, zoals de studie laat zien, bij deze kapitalis

tische produktiemethoden meer (huur) arbeid per oppervlakte eenheid 

grond wordt gebruikt dan bij de traditionele wijze van produceren. 

Opmerkelijk, omdat juist in de traditionele landbouw steeds de in

verse relatie is gekonstateerd tussen bedrij fsgrootte en arbeidsaan-

wending. Nadere analyse leert, dat deze grotere arbeidsinzet vooral 

plaatsvindt bij de arbeidspieken in de gewassen die op kapitalis-
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tische wijze worden verbouwd, zoals het overplanten van rijst, het 

kappen van suikerriet, de koffiepluk. De kommerciële bedrijven zijn 

in deze piekperioden beter in staat in hun behoefte aan arbeid te 

voorzien, vanwege de toegang tot kredietfondsen voor het inhuren van 

arbeid. Anderzijds moeten de semiproletarische boeren juist deze 

seizoenspieken benutten voor het uithuren van hun arbeid. 

Gedurende zulke piekperioden is de arbeid schaars en de inzet van 

additionele arbeid lonend. De voorsprong van de kommerciële bedrij

ven op de overige producenten met betrekking tot de toegang tot de 

seizoensarbeid, stimuleert deze bedrijven zich toe te leggen op die 

gewassen, waarbij geprononceerde piekwerkzaamheden voorkomen, waar

van de mechanisatie vooralsnog onrendabel is. In die gewassen zullen 

de kommerciële bedrijven zich verder specialiseren, de schaal van 

de produktie zal stijgen en er zal relatief meer kapitaal worden in

gezet. Het kapitalistische karakter van de produktiemethoden zal nog 

verder toenemen. 

Dit zal ook tot uitdrukking komen in nieuwe verlangens met betrek

king tot overheidsaktiviteiten op het gebied van technische en tech

nologische vernieuwingen. 

Het gaat in dit verband niet om het identificeren van de direkte 

aanleiding of de initiërende faktor voor het invoeren van een kapi

talistische produktiemehode. Dat kan, zoals hier ten dele het geval 

lijkt, een voorsprong zijn van de kommerciële bedrijven m.b.t. het 

beschikken over seizoenarbeid. Maar zo'n voorsprong kan evengoed 

voortkomen uit een technische of technologische innovatie. Belang

rijker is het zelfversterkend karakter van het proces van verandering 

in produktiemethode te benadrukken. Als de produktie methode eenmaal 

in kapitalistische richting is omgebogen, dan zullen van deze pro

duktiemethode zelf nieuwe impulsen uitgaan om dat kapitalistische 

karakter verder te versterken. De gunstige positie van de kommer

ciële bedrijven m.b.t. het inhuren van seizoenarbeid kan in dat ge

val als zo'n versterkende impuls worden gezien. 
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Bij de traditionele voedselgewassen, waar zulke arbeidspieken zich 

in veel mindere mate voordoen, beschikken de kommerciële bedrijven 

vooralsnog niet over een dergelijke voorsprong. 

Zij zullen zich niet verder specialiseren in deze gewassen, de schaal 

waarop geproduceerd wordt zal niet worden uitgebreid en de inzet van 

kapitaal en arbeid blijft beperkt. Er is geen aanleiding de traditio

nele produktiemethoden te verlaten. Juist vanwege het voortbestaan 

van de traditionele produktiemethoden, zal ook het landbouwkundig 

onderzoek minder impulsen ontvangen dan het geval is bij produktie-

aktiviteiten waar een zelfversterkend proces van invoering van een 

kapitalistische produktiemethode zoals boven aangegeven al is ingezet. 

Van groot belang is verder dat de groeiende vraag naar huurarbeid 

op de kommerciële bedrijven door het gebruik van in toenemende mate 

niet los staat van het aanbod van arbeid. Door voortgaande koncen-

tratie van de grond en monopolisering van de toegang tot komplemen-

taire produktiemiddelen door kommerciële producenten ontstaat juist, 

zoals is aangetoond, een klasse van semiproletarische boeren. 

Daarmee wordt een ruim aanbod van voor seizoenspieken beschikbare 

arbeid gegenereerd. Er is sprake van onderschikking van de ene klasse 

van producenten aan de andere. 

Juist in het mechanisme van de aanwending van huurarbeid wordt deze 

onderschikking duidelijk zichtbaar. 

Het is om die reden, dat in deze studie de rol wordt benadrukt die de 

huurarbeid speelt bij het ontstaan van de kapitalistische prodtuktie-

methoden en bij ongelijke ontwikkeling tussen produktieaktiviteiten. 

Overigens zal duidelijk zijn, dat deze faktor niet geïsoleerd kan 

worden beschouwd. Het verschijnsel van de huurarbeid, in het bijzon

der van de semiproletarische huurarbeid, is zoals opgemerkt gerela

teerd aan de strukturele kenmerken van de dominicaanse landbouwsek-

tor, de scheve verdeling van de grond en van de toegang tot komple-

mentaire produktiemiddelen en de lage graad van de technifikatie. 
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Terwijl ook van andere technologische faktoren, zoals de respons 

van rijst en tomaten op irrigatie, impulsen zijn uitgegaan om ka

pitalistische produktiemethoden in te voeren. 

De speciale nadruk op de rol van de arbeid is ook om die reden van 

belang, dat de sociale verhoudingen in de landbouwsektor duidelijk 

worden belicht. 
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NOTEN: 

1. Ley 299, zie o.a. ILO (1975) p. 153 e.v., WB (1978) p. 56 en EG 

(1978), p. 22 

2. De migratie van het platteland omvat van 1960-1981 1.231.000 per

sonen. De ekonomisch aktieve bevolking is gemiddeld 26% van de 

totale bevolkingg = 320.060 personen. 

3. Dit betreft een bijdrage in natura (land) in de kosten van aan

leg door de staat van irrigatiesystemen. 

4. Met uitzondering van de suikerrietplantages die door de staat 

worden geëxploiteerd. 

5. De export van rundvlees naar Haïti was in het verleden wel een 

traditionele ekonomische aktiviteit. 

6. Zie voor meer informatie: U.S. Agency for International Develop-

ment, Secretaria de Agricultura: Sector Analysis (20 volumes), 

Washington D.C., diverse jaren. 

7. Een onderscheid wordt gemaakt naar drie zones en zeven regios. 

8. De aanpassing houdt in dat de bedrijven tussen 0 en 8 tarea er

bij geteld worden en dat de bedrijven in de andere bedrij fs-

grootteklassen een extra wegingsfaktor krijgen zodat het totaal 

aantal bedrijven uitkomt op 340.900, een getal dat verkregen is 

door extrapolatie van de gegevens uit de landbouwtellingen van 

1971 en 1981. 

9. De resultaten van de CIDA-onderzoeken zijn samengevat in de S. 

Barraclough, Agrarian structure in Latin-America. 

10. I = tijdelijke gewassen, II = meerjarige gewassen, III = aange-

legede weidegrond, IV = natuurlijke weidegrond, V = bos, 

VI = braakliggend land, VII = andere doeleinden. 

11. Dit betreft het suikerriet-areaal buiten de grote plantages, dus 

slechts het land van de kleine colonos. 

12. Tussen haakjes staat het percentage van de bedrijven die het 

hoofdgewas in het bouwplan hebben en die tevens het betreffende 

13. Zie bijvoorbeeld WB. 1980: het koffie- en cacao rehabilitatie 

programma. 
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