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yDORUODRD 

De problematiek van 'primaire exporten en ekonomiese 

ontwikkeling' heeft reeds een omvangrijke hoeveelheid 

literatuur voortgebracht. Politiek-ekonomiese benade

ringen van deze problematiek leggen over het algemeen 

de nadruk op de historiese en internationale kontekst. 

Daarnaast gaat in toenemende mate de aandacht uit 

naar de wijze waarop deze handelsbetrekkingen inwerken 

op de binnenlandse ekonomiese en politieke struktuur. 

Voortgaand in deze traditie besteden we in deze skrip

tie in het bijzonder aandacht aan de binnenlandse ef-

fekten van een primaire export-oriëntatie van onderont

wikkelde landen op het inkomensverdelings-proces,de 

ekonomiese groei en de struktuur van de ekonomie. 

Bij het schrijven van deze skriptie heeft drs. Hermine 

Ueyland mij begeleid. Haar kommentaar op eerdere kon-

cepten en de stimulerende aandacht daarvoor zijn van 

groot belang geweest. 

Drs, Dan de Groot heeft aan de case-studie van Maleisië 

zijn medewerking verleend en drs. Rob Uos heeft het gehe

le koncept krities doorgelezen, 

Veel steun heb ik verder gekregen van Ineke Bakker en 

Roddy Baroud ; hun beider vertrouwen in mij heeft de 

voltooiing van deze studie mogelijk gemaakt. 

Amsterdam, 

januari 1981 
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HOOFDSTUK I : INLEIDING 

1.1. Probleemstelling ; interne effekten van primaire exporten 

Vele onderontwikkelde landen zijn voor hun ontwikkeling in sterke mate 

afhankelijk van de export van é*e*n of enkele primaine produkten. De 

ontwikkelingsmogelijkheden worden zowel in ekonomies als in politiek 

opzicht bepaald door de primaire exportsektoren. 

In de internationale organen als de UNCTAD gaat de aandacht hoofdzake

lijk uit naar de wereldmarktsituatie van primaire produkten en komt 

men met voorstellen om middels 'kompenserende financiering' en inter

nationale 'bufferstocks1 de prijzen en exportopbrengsten te stabili-
1) 

seren, ' 

Betrekkelijk weinig aandacht wordt er besteed aan de binnenlandse ef

fekten van een primaire export-specialisatiefvoorzover deze voortko

men uit de organisatie van de produktie. In deze skriptie willen we 

ons nu daarmee bezig houden. 

Ue besteden aandacht aan een drietal binnenlandse effekten,welke te

zamen een vrij volledig beeld opleveren van de richting van het ont-
2) 

wikkelingsproces$t.w.; 
1) de effekten op de binnenlandse inkomensverdeling ,waarbij ook wordt 

ingegaan op de politieke verhoudingen die hierin zowel als oorzaak 

als als resultante een rol spelen. 

2) de effekten op de ekonomiese groei ; de uit primaire exporten re

sulterende buitenlandse koopkracht en de zgn. multiplier-effekten. 

3) de effekten op de ekonomiese struktuur ; de mate van diversifikatie 

en binnenlandse integratie van de produktie-struktuur ,mede t.b.v. 

een grotere mate van ekonomiese onafhankelijkheid, 

Er bestaan ook belangrijke interrelaties tussen deze drie processen. 

Zo is de relatie tussen ekonomiese groei en inkomensverdeling onder

werp van een uitgebreide diskussie inzake het optreden van zgn. 'tri-
3 \ 

ckle-down'-effekten (het verdelen van de groei) ' . Andersom bestaat 

er ook een belangrijk verband in die zin dat vraag- en besparings-

effekten vanuit een inkomensherverdeling kunnen bijdragen aan zowel 

de ekonomiese groei als de struktuurverandering van de ekonomie via 
4) 

de ontwikkeling van een binnenlandse markt 

In deze skriptie geven we een nadere analyse van de werking van deze 

processen,waarbij we ons koncentreren op de verdelingsproblematiek. 

1) Zie o.a. Noord/Zuid(1976)}deel II;S.Schiavo-Campo & H.U.Singer(1970) 
2) rt.P.Todaro(l977) , hf st 6,waarin meerdere definities van 'ontwikke

ling' worden behandeld. 
3) H.B.Chenery et.al. (1974) ;U.R.Cline(1975) 
4) M.H.Rosner(l974),Hfst. 1 
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I.2. Produktie,verdeling en besteding 

Bij de analyse van de invloed van internationale handel op de binnen

landse inkomensverdeling kunnen ue onderscheid maken tussen? 

1) de produktiesfeer s de vorming van uaarde in het produktieproces 

2) de realisatiesfeer : de realisatie van de uaarde in de handel. 

Het is niet mogelijk deze onderscheiding volledig door te voeren,aan

gezien de uit de produktiesfeer resulterende binnenlandse finale markt

vraag ueer onderdeel is van de realisatiesfeer van andere produktie-

processen. 

Voorzover de produktie (vrijuel) volledig op de buitenlandse markt af

gezet uordt is een strikte scheiding tussen produktiesfeer en realisa

tiesfeer uél zinvol omdat de realisatie van de uaarde dan geheel onaf-

hanke113k van de binnenlandse vraag geschiedti ' 

"....Omdat de cirkulatie gescheiden is van de produktie en zich 
in hoofdzaak voltrekt op de buitenlandse markt,heeft de indivi
duele konsumptie van de arbeider geen invloed op de realisatie 
van het produkt.... " 

Bij een volledige buitenlandse afzet van een sektor bepaalt de handels-

omvang - in samenhang met de externe ruilvoet - de totale gerealiseerde 

en dus te verdelen uaarde. De verdeling hiervan dient vervolgens geana-

lyseerd te uorden vanuit het produktieproces. Immers de institutionele 

organisatie van de produktie bepaalt niet alleen het gebruik van de 

produktiefaktoren (en dus bijvoorbeeld de werkgelegenheid),maar ook 

de inkomensverdeling voorzover deze afhankelijk is van de relatieve 

machtsposities,zouel binnen het bedrijf als ten opzichte van de staat. 

Een dergelijke benadering komt voort uit de traditie van de politieke 

ekonomie,uaarin de samenhang tussen produktieverhoudingen en de verde-
3) ling centraal staat en waarover Marx reeds schrijft ' 

"....die Uerteilungsverhaltnisse (sind) uesentlich identisch 
mit diesen Produktionsverhaltnisse, (und sind) eine Kehrseite 
derselben...." 

In figuur 1 geven ue ter illustratie hiervan een stroomschema van de 

produktie-,verdelings- en bestedings-struktuur van de primaire export-

sektor. Duidelijk zichtbaar is hierin de onderscheiding tussen produk-

tiesfeer en realisatiesfeer. Centraal in het schema staan de eigen

domsverhoudingen en de uijze uaarop deze - via de produktie-technologie 

- de produktiviteit,de 'linkages' en de uerkgelegenheid bepalen. 

1) R.N.Narini(1976),p. 100 
De binnenlandse vraag is daarentegen uel van belang voor andere sek
toren,o.a de lokale nijverheid. Inherent aan een grote buitenlandse 
sektor is derhalve een tegenspraak tussen nationaal en internatio
naal cirkulerend kapitaal. 

2) Wgl. E.Nell(1972),o.a. p. 95;..."(de politieke ekonomie uil)' meer de 
nadruk leggen op de interdependenties in de produktie dan op de mark-
te n •. • • " 

3) K.MarXjdeel III,p 885 
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Toelichting bij figuur 1.1. 

1. Labour | het arbeidsaanbod uordt bepaald door de natuurlijke bevol
kingsgroei [exogeen) en de omvang van de migratie. De migratie-
faktor is opgenomen analoog aan het model van Todaro,waarin de (ver
wachtingen t.a.v) het ruraal-urbaan inkomensverschil en de kans op 
werk de bepalende faktoren zijn. De arbeidsvraag wordt bepaald door 
de technologie-keuze (de gekozen faktorkombinaties),welke in handen 
ligt van de eigenaren van de 'kritlese' produktiefaktoren. 

2. Land/Natural Resources ; deze faktor is vooral in de agrariese sek-
tor van groot belang. De initiële grondbezitsverhoudingen zijn be
palend voor de faktorintensiteit viaï 
- de invloed op de 'access' ; de toegang tot krediet,kunstmest,mar

keting en de voorwaarden waaronder men daartoe toegang heeft 
- de invloed i'op de techno looi e-keu ze .m. n de land-labour-ratio (het 

verschil tussen peasant-produktie met een hoge arbeidsintensiteit 
en plantage-produktie met een veel lagere arbeidsintensiteit). 

3. Capital/Material Inputs ; het kapitaal-aanbod bestaat uit 'retained 
profits' en partikuliere besparingen. Deels wordt dit aanbod gevoed 
uit binnenlandse kapitaalformatie (waarbij * dornestic input linkages' 
resulteren),deels ook uit kapitaalimport. 
De 'toegang' tot kapitaal .speelt een centrale rol (zie 2.). In de 
minerale sektor gaan (buitenlands) kapitaal en technologie vrijwel 
geheel samen, 

4. Hieruit resulteert een bepaalde - sterk institutioneel bepaalde -
produktie-technologie en deze bepaalt weer de produktiviteit 

5. In fysieke termen resulteert de output of produktion,die gereali
seerd wordt via; 
- exporten tegen de externe ruilvoet. Bij een 'major exporting coun

try' is deze ruilvoet weer een resultante van de importvraag (be
paald door de buitenlandse inkomens- en substitutie-elasticiteit 
van de vraag) en de exportproduktie (totale produktie minus bin
nenlandse afzet). Voor een 'minor exporting country' is de exter
ne ruilvoet exogeen. 

-. binnenlandse afzet ; hieruit resulteren 'dornestic output linkages' 
Hierbij is een onzichtbare transfer naar de industriële sektoren 
mogelijk via de interne ruilvoet. 

6. De aldus gerealiseerde outputwaarde wordt verdeeld over: 
" uinsten f deze zijn hier opgenomen als 'residu' 

De besteding daarvan valt uiteen in winstoverdrachten naar het 
buitenland en 'retained profits'. Samen met de partikuliere be
sparingen worden hieruit de investeringen weer gefinancierd. 
Het besparingsaanbod wordt hierin dus niet als 'constraint' opge
vat, Deze is in wezen 'ingebouwd' in het mechanisme van de inv.es- 
teringsvraag.(zie 2) 

~ belastingen en exportheffingen ;deze post betreft de transfer 
naar"~d^™overheidsselTto^."DJejrrTvloed van de staat is verder niet 
in het schema opgenomen. Belangrijk is m.n de bestedingspolitiek, 
waarbij de staat 'infrastruktuur' financiert, en het prijsbeleid op 
de kapitaalmarkt. 

- lonen en salarissen ; deze zijn afhankelijk van de werkgelegen-
heid en de loonstruktuur. 
In het schema zijn alleen initiële werkgelegenheidseffekten opge
nomen |'linkages'-werkgelegenheid en finale-vraag-'linkages' komen 
er nog niet in voor. 
Een gedeelte van de zgn. 'unpriced externalities' komt (met een 
time-lag) weer tot uitdrukking in de lonenjhet gaat hier om de 
hogere lonen t.g.v. 'skills'. 

In de lonen en salarissen zit ook een gedeelte van de zgn. 'infor-
mal profits' : winsten van het kleinbedrijf e».d. 

http://inv.es-


_5~ 

Binnen de benaderingen die uitgaan van de produktie-organisatie kun

nen we een belangrijk onderscheid maken. 

In de eerste plaats kennen ue zgn» produktiefunktie-benaderinqen* 
V) —" — — — 

Thirluall ; beschrijft zo bijvoorbeeld een 'production~function ap-

proach to the study of the causes of growth' ,waarin op makro-ekono™ 

mies nivo de bijdragen van verschillende faktoren (hoeveelheden faktor™ 

inputs, produktiviteit , ed*) aan de ekonomiese groei nagegaan wordt<'. 

Uit een overzicht van een aantal produktiefunktie-studies van onder

ontwikkelde landen konkludeert hij dat de kwaliteit en de kwantiteit 

van de faktor-input en de 'resource shifts' van de landbouw naar de 

industrie bepalend zijn voor de groei. 
2) < 

Balduin ' houdt zich meer bezig met de invloed van de produktiefunktie 

op het finale vraag-patroon, Na een vergelijking van peasant-produktie 

met plantage-produktie konkludeert hij; ' 
"(The) technological nature of the production,function fpr the 
major commodities initially selectéd foi? commercial production 
influences the potentialities for further development (•',.«,,,)• 
In conjunction with market conditions in the more developed 
areas,these engineering constraints affect the nature of factor™ 
migration and the early distribution of income within a region» 
The latter factor,in turn,affect the stimuli for further eco
nomie development"* 

Baldwin relateert deze 'engineering constraint' in eerste instantie 

aan klimaat en bodemvruchtbaarheid,welke aanleiding geven tot de 

teelt van bepaalde geuassen en tot het gebruik van een bepaalde tech

nologie en sociaal-e^konomiese organisatievorm van de produktie. 

Thoburn bekritiseert deze benaderingen als een 'technologically deter-

ministic view' ' en uijst er op dat eigendomsverhoudingen en over

heidsbeleid de 'keuze' van technieken bepalen. 

Een systematiese uituerking van de invloed van deze institutionele fak

toren op de produktie-organisatie brengt ons bij het begrip 'mode of 

production'„ 

In tegenstelling tot de neo-Hlassieke en Keynesiaanse groei-theorieën 

waarin beschikbaaröeidsverhoudingen en partiële output-elasticiteiten 

de determinanten van de groei zijn,hanteren (neo)marxisten het begrip 

'mode of production' als theoreties kader voor de analyse van de his-

toriese ontuikkeling. Men kan deze onderscheiden in drie elementen! 

(a) de materiële produktiekrachten ,(b) de sociale produkti©verhou-

1) A.P.Thirlwall(1978-2),hfst. 2 
2) R,E*Baldwin(1963);ook ;D„C.North(1955) en de zgn. «staple!theorie. 
3) R,E»Balduin(l956),p 179 
4) D,T,Thoburn(l977),p 249 
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dingen ( sociaal-ekonorniese organisatie van de produktie en de eigen

domsverhoudingen) en (c) de superstruktuur (de juridiese en politieke 

instituties). Deze drie elementen bepalen gezamenlijk de (ontuikkeling 

van de) produktieuii jze: ; 

"In the social production uhich men carry onsthey enter into defi-
nite relations that are indispensible and independent of their 
uill | these relations of production correspond to a definite 
state of development of their material pouers of production. The 
sum total of these relations of production constitutes the eco
nomie structure of society - the real foundation on uhich rise 
legal and political superstructures and to uhich correspond defi
nite forms of social consciousness," 

De centrale bijdrage vanuit deze traditie aan de analyse van de export™ 

sektor bestaat eruit dat naast de beschikbaarHieidsverhoudin-

gen nu wordt geuezen op de rol van de eigendomsverhoudingen,de orga

nisatievorm van de produktie en de rol van de staat als centrale de™ 

terminanten van de produktieuijzefhet faktorgebruik en de belonings

verhoudingen» 

De produktie-organisatie is hierin geen volledig technologies gedeter

mineerd procesjmaar uordt bepaald door de institutionele struktuur, 

in het bijzonder de eigendomsverhoudingen en de staat» Dat geldt even

eens tyoor de daaruit voortkomende verdelingsstruktuur® De inkomens-

besteéiing lèensldtte srtaat in nauu verband met de inkomensverdeling 

en bepaalt ueer de ontuikkeling van de binnenlandse markt en via deze 

de struktuur van de ef<onom'ie» i: 

Vanuit deze optiek uillen ,ue in deze skriptielde primaire exportsek-

tor gaan benaderen. ' 

1.3. Opzet 

In hoofdstuk II „geven ue allereerst een beschrijving van de organisa

tie van de wereldhandel in primaire produkten» Ue gaan daarbij in op 

de konkurrentie-verhoudingen en de prijsontwikkeling en de gevolgen 

daarvan voor de ekonomiese ontwikkeling en de ekonomiese'planning van 

primaire export-ekonomieën. 

Hoofdstuk III behandelt d& struktuur en de organisatie van de produk
tie in de primaire exportsektoren» Centraal daarbij staat de analyse 

van de invloed van dö eigendomsverhoudingen op de produktiewijze, Af

zonderlijk wordt ingegaan op de rol van de diverse 'linkages1 -mecha

nismen voor de ontuikkeling van een geïntegreerde binnenlandse ekono

miese struktuur. 

.1) K.Marx ( 1859,1971) fp. 20 
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In hoofdstuk 11/ gaan we in op de struktuur van de inkomensverdeling. 

Deze verbinden we met de eerdere analyse van de produktiewijze,waarbij 

we gebruik maken van de handelstheorie én de diverse dualisme-theorieën 

In hoofdstuk V bezien we de politieke dynamiek die hieruit voortkomt; 

de politieke en sociale belangentegenstellingen en de positie van de 

staat in het klassenkonflikt» 

In hoofdstuk UI gaan we tenslotte in op de effekten van de primaire 

exporten op de ekonomiese groei en de struktuur van de ekonomie,met 

het oog op de mogelijkheden om vanuit de primaire export-specialisatie 

een binnenlands gericht akkumulatieproces tot stand te brengen. 

De hoofdstukken VII en VIII illustreren deze theoretiese analyses 

met een case-studie van Maleisië. Hoofdstuk VII geeft een overzicht 

van de strukturele ontwikkeling van produktie,handel,werkgelegenheid 

en inkomensverdeling. Hoofdstuk VIII gaat in op het overheidsbeleid 

en analyseert de ontwikkeling van'de produktiewijze in de drie be

langrijkste primaire export-sektoren van Maleisië en de gevolgen 

daarvan voor technologie,produktiviteit en werkgelegenheid. 
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HOOFDST-UK II : PRODUKTIE EN HANDEL VAN PRIMAIRE PRODUKTEN 

11 e 1 Primaire produkten 

Ter oriëntatie op de positie van primaire produkten in het internatio

nale handelsverkeer en -de betekenis van primaire exporten voor de eko-

nomiese ontwikkeling van de onderontwikkelde landen geven we in dit 

hoofdstuk een overzicht van de ontwikkelingen van de produktie,handel, 

verwerking,prijsvorming en marktstruktuur van primaire produkten, 

Primaire produkten kunnen worden gedefinieerd als agrariese en minerale 
1) 

produkten» Men kan een onderverdeling maken in 5 kategorieën; 

1e Voedselprodukten (w.o. granen,vlees,vis,vruchten) 

2. Beverages (u.o. kof fie,thee,cacao) 

3. Landbouwgrondstoffen (katoen,rubber,jute,sisal) 

4. Mineralen en metalen (koper,bauxiet,nikkel,tin;incl. non-ferro metalen 

5. Brandstoffen 

In het algemeen worden onder primaire exporten ook begrepen produkten 

die een of meerdere verwerkings-stadia hebben ondergaan. De definiëring 

van Rowe ('...in the form they are first exchanged internationally') •' 

laat evenwel te veel ruimte hierin toe. Beter lijkt het daarom gebruik 

te maken van de internationale standaard conventies m.b.t, de maximale 

bewerkingsfase van een produkt(toegepast bij de tariefstrukturen). 

Het centrale kenmerk van primaire produkten is de 'resource basis' waar

op zij berusten. Om deze reden worden zij in de internationale handels-

3) 
theorie ook wel 8 Ricardo—goederen' genoemd 'sgoederen waarvan de pro
duktie plaatsgebonden is t.g.v. fysieke natuurlijke omstandigheden(kli
maat, natuurlijke beschikbaarheid) en waar de natuurlijke data derhalve 
de lokatie van de produktie bepalen. Produktie en handel kunnen in dit 
geval niet verklaard worden vanuit de relatieve beschikbaarheid van de 
produktiefaktoren,maar eerder vanuit de absolute fysieke beschikbaar™ 
heid van de natuurlijke hulpbronnen. 

Ondanks deze overeenkomst bestaan er tussen de verschillende katego» 

rieën primaire produkten ook essentiële verschillen.De rol van de vosd-

selprodukten in de problematiek van de wereldvoedselvoorziening is niet 

vergelijkbaar met de problematiek van de brandstoffen en de energie

voorziening. Er bestaan daarnaast grote verschillen in marktorganisatie 

en concurrentieverhoudingen. Vanwege het specifieke karakter van de 

voedsel- en olie-problematiek beperken we ons in hoofdlijnen tot agra

riese en minerale grondstoffen. 

1) Naar; NAR-advies 64 (1979) 
2) D.U.F. Rowe (1965) ,p 2 
3) S. Hirsch (1974) ;het gebruik van verschillende handelstheorieën als 

complementaire verklaringen gaat daarbij wel erg eenvoudig voorbij 
aan de fundamentele verschillen tussen de klassieke en de neoklassie
ke handelstheorie (zie o.m A.Emmanuel,1972,p. x en S.Amin,1976,p 137) 
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II.2 Primaire produkten in het internationale handelsverkeer 

II,2.1 Goederenstruktuur van de wereldhandel 

De positie van primaire goederen in het internationale handelsverkeer 

kan in eerste instantie afgeleid worden uit Het aandeel van primaire 

produkten in de wereldhandel. In tabel 11,1 staat de ontwikkeling van de 

goederensamenstelling van de handel (SITC-codes) aangegeven. 

ÏSÖSi_IIi2 : S2S^SI2n£i£ühiüHI„^2D_.^Ë_!22Dd2i (̂  fob-wereldexport) 

SITC Goederen 1955 1960 1965 1970 1975 

0+1 

2+4 

3 

Voedselprodukten 

Grondstoffen 

Brandstoffen 

20.1 

18.5 

11.1 

17.5 

16.6 

9.9 

16.7 

13.3 

9.6 

13.2 

10.6 

9.1 

11.9 

7.6 

19.3 

0-4 Primaire produkten 49.7 44.0 39.6 32.9 38.8 

5 

7 

6+8 

Chemiese produkten 

Machines 

Fabrikaten 

5.3 

17.4 

26.5 

5.9 

21.8 

27.1 

6.6 

24,5 

27.8 

7.0 

28.8 

29.0 

7,0 

28.0 

24,4 

5-8 Industr. produkten 49.2 54.8 58.9 64.8 59,4 

Bron : UN,Yearbook of international trade statistics , div. jaren 

Uit deze tabel kunnen we een aantal konklusies trekken : 

- het aandeel van de primaire exporten vertoont (m.u.v. 1975) een dui

delijke daling. Een Jkontinue afname is zichtbaar in de kategorieën 

voedselprodukten en 'grondstoffen. De stérke stijging van het aandeel 

van de brandstoffen t.g.v, de oliecrisis laat het totale aandeel van 

de primaire produkten in de wereldhandel toenemen in 1975. 

- het toenemende belang van de brandstoffen blijkt tevens uit het feit 

dat het aandeel van de brandstoffen dat van de andere primaire produk-

ten in 1975 overtreft '. 

Het dalende aandeel van de primaire produkten heeft zowel een volume-

aspekt als een prijs-aspekt»0p de prijsontwikkelingen gaan we in II.2.3 

nader in. De relatieve afname van de vraag naar primaire produkten kent 
2) 3 oorzaken ': 

l)Ekonomiese oorzaken 1 de lage inkomenselasticiteit van de vraag naar 

voedselprodukten (Uet van Engel), 

2)Techniese oorzaken ; de ontwikkeling van synthetiese substituten en 

techniese innovaties in de sfeer van de materiaalbesparing leiden tot 
, 4. 3) 

beperktere vraag , 

1) Indien de korrektie voor de opname van de SITC-kategorieën 67 en 68 
uitgevoerd zou worden - primaire produkten die ten onrechte onder 
fabrikaten zijn opgenomen - wordt het beeld iets minder gechargeerd. 

2) S.Schiavo-Campo & H.U. Singer (1970),p 149 e.v. 
3) Daarnaast leiden substituten wel tot enige korte-termijn marktstabi-

lisatie t.g.v de hogere prijselasticiteit van de vraag (Schiavo-Campo 
& Singer,p, 160) 
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3) Politieke oorzaken ; de protektionistiese politiek van de importlanden, 

waardoor niet alleen de toegankelijkheid van de markt voor een aantal 

produkten afneemt,maar waardoor ook de zelfvoorzieningsgraad sterk kan 

toenemen met overeenkomstige negatieve effekten voor de wereldmarkt 

(prijsfluktuaties) en de eigen produktie van de onderontwikkelde 

landen D 

II.2.2 Concurrentieverhoudingen ; 

Ue gaan nu nader in op de concurrentieverhoudingen tussen ontwikkelde en 

onderontwikkelde landen op de markten van primaire produkten. In tabel 

II.2 geven ue een overzicht van de goederensamenstelling van de exporten 

van de diverse landengroepen,waarbij primaire exporten zijn gedifferen

tieerd in de eerdergenoemde kategorieën. 

a) 
J_-__-i_.I_.i_ % __E2I_________iii_3_E__'_i_;__SQ__'£2E (1 9 7 5) 

SITC Goederen Developed 
rnarket ec, 

Developing Economies % in worlc 
trade 

SITC Goederen Developed 
rnarket ec, Total OPEC Dther 

% in worlc 
trade 

0,1,22,4 Food 12.7 15.8 1.5 31.9 28.7 

2-22,27,28 Agr. Raw Plat, 3.6 4.3 1.2 7.7 2 6.2 

27,28,67,68 Ores & M tals 11.0 5.8 0.8 11.3 14.3 

3 Fuels 5.1 59.3 95.5 18.8 73.9 

5-8 min 67.68 Manufacturès 66.1 14.3 0.8 29.5 6.6 

Bron : UNCTAD,Handbook of international trade and development statistics, 
Supplement 1977 (t/F.78.II.D.1) 
a) excl. Socialist Couptries of Asia 

Uit deze tabel kunnen ue de sterke afhankelijkheid van de onderontwikkel-

de landen van de primaire exporten afleidenjzij zijn voor meer dan 80^ 

van hun exportopbrengsten aangeuezen op agrariese en minerale produkten. 

Niettemin is hun positie op de wereldmarkt niet zo sterk. In de eerste 

plaats zagen we reeds dat deze produkten een beperkt en dalend aandeel 

van de totale wereldhandel uitmaken. In de tweede plaats zijn de onder

ontwikkelde landen niet de belangrijkste exporteurs van primaire produk

ten (mu.v. olie).In alle andere kategorieën zijn er ook ontwikkelde lan

den die belangrijke exporteurs zijn(danuel over grote voorraden beschik

ken) . 

Op de wereldmarkt van primaire produkten staan ontwikkelde en onderont

wikkelde landen in een groot aantal gevallen in een concurrentieverhou

ding tot elkaar. Terwijl primaire exporten oorspronkelijk 'geïntrodu

ceerd' zijn in de onderontwikkelde landen om te voldoen aan de grondstof-

1) NAR-advies 61 (1969) ; het EEG-landbouwbeleid met gegarandeerde prij
zen zonder kwantitatieve produktiebeperkingen leidt tot dumping van 
de overschotten op de wereldmarkt;alhoewel dit op korte termijn voor
delig kan zijn is het effekt op de langere termijn een belemmering 
voor de eigen produktie van onderontwikkelde landen 

http://J_-__-i_.I_.i_


fen-behoefte voor het industrialisatie-proces van de ontwikkelde lan

den,blijkt dit proces zich steeds verder te verzelfstandigen. De indu

striële ontwikkeling veroorzaakt niet alleen een relatieve afname van 

de vraag naar primaire exporten van de onderontwikkelde landen,maar 

leidt bovendien tot een snellere produktiviteitsontwikkeling in de ei

gen primaire sektoren. Dit verklaart de tendens dat de primaire export 

sneller toeneemt dan de primaire produktie,waardoor de producenten in 

toenemende mate afhankelijk worden van de handel t.g.v, de toename 
• T • 4. • 1) van de commercialisatie. 

Ojala wijst nog op een ander aspekt van de concurrentieverhouding in 
2) de agrariese handel ;.De EEG en de US domineren deze handel,maar de 

ekonomiese ontwikkeling van deze landen is slechts in geringe mate af

hankelijk daarvan doordat agrariese exporten een beperkt gedeelte van 

het GDP omvatten. Voor onderontwikkelde landen maken agrariese expor

ten een veel groter deel van de totalen exporten en het GDP uit (zie 

tabel 11,3) 

Tabel II. 3 : AS£arieseMex£orten_>en_GDP_( 1972) 

Tot Exp/GDP Agr. Exp/GDP Agr. Exp/Tot Exp Uorld % 
Dev, rtarket 
Economies 

- US 
- EEG 9 

11.1 
4.2 
8,8 

1,5 
0,8 
0,8 

13,4 
9.5 
19,7 

60.8 
14.6 
10.6 

Developing 
Economies 16.2 4.3 26.7 30.7 

Bron : E.M. Ojala , p 17 en 20 

Tot nu toe hebben we ons alleen met globale goederen-kategorieen bezig

gehouden, Er bestaan evenwel belangrijke verschillen binnen de agra

riese en minerale produkten. 

Door agrariese produkten maakt de FAO een onderscheid in 4 goederen-
3) groepen welke verschillen naar wereldmarkt-situatie,t.w. 

1) Temperate-zone produkten (granen,melkprodukten),waar de ontwikkel

de landen het aanbod beheersen 

2) Competing-zone prpdukten (rijst,suikerstabak),waarvan zowel ontwik

kelde als onderontwikkelde landen een gedeelte produceren 

3) Tropical-zone produkten (koffie,cacao,thee?bananen),welke alleen 

in onderontwikkelde landen geproduceerd worden 

4) Agricultural Raw Materials (rubber,katoen),waarvan ontwikkelde lan

den substituten fabriceren. 

Onderontwikkelde landen ontmoeten direkte konkurrentie van de ontwik

kelde landen in de 'competing zone' produkten. In de tropiese produk

ten beheersen zij vrijwel het gehele aanbod,doch juist in deze markt 

1) E.M. Ojala (1979),p. 16 ; in indexcijfers (1948 = 100) stijgen de 
exporten tot 600 en de produktie slechts tot 198 in 1975 

2) E .'PI. Ojala (1979),p 24 e.v 
3) FAO (1964), p 7 
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manifesteert zich een dalende vraag, Bij de 'rau materials' hebben de 

onderontwikkelde landen te maken met de concurrentie van synthetica en 

andere substituten» 

% in totale % export vanuit % export vanuit 
agr. exp. ontwikkelingsl. ontwikkelde landen 

Temperate zone 30.6 7.8 92.2 

Competing zona 25,2 49.6 50.4 

Tropical 6.2 99.5 0.5 

Rau materials 6 e 2 6 7"9 2 32.8 

Bron : E.M.0jala_,p. 25 

Bij minerale produkten spele'n faktoren als spreiding van de beschikbaar

heid en de mogelijkheid van techniese of ekonomiese substitie eveneens 

een belangrijke rol. Hoor een aantal belangrijke mineralen ligt 

het aandeel van de onderontwikkelde landen in de wereldproduktie boven 
1)' de 50 procent .De spreiding is bovendien beperkter dan bij agrariese 

produkten. Belangrijk zijn tenslotte nog de voorraden van de ontwikkel

de landenfmet behulp van de zgn. strategiese metaalvoorraden kan de mo~ 

nopolisatie van de markt door enkele ontwikkelingslanden tegengegaan 
A 2 ) worden '. 

II.2.3 Marktorganisatie,prijsvorming en ruilvoet 

Met betrekking tot de prijsvorming is allereerst de concentratieqraad 

van de easportproduktie van belangshet aantal landen dat de produktie 

beheerst. Landbouwgrondstoffen (m.u.v. katoen) kennen een hoge concen

tratiegraad, ' beverages' en lagere graad van concentratie,terwijl mine-
3) ralen (m.u.v. ijzer en zink) een zeer hoge concentratiegraad hebben. ' 

Belangrijk is evenwel dat m.n bij mineralen (m.u.v. tin) er ook ontwik

kelde landen belangrijke producenten zijn,en dat bij de agrariese grond

stoffen ontwikkelde landen de produktie van substituten beheersen. 

De hieruit voortkomende marktorganisatie wordt gekenmerkt door een 

wederzijds oligopolie;een beperkt aantal marktpartijen met een gecen

traliseerd aanbod en een geconcentreerde vraag door verwerkende onder

nemingen. Desalniettemin verkeren de vraag-partijen in een gunstiger 

situatie vanwege hun grotere financiële middelen (voorraadvorming) en 

superieure marktkennis. 

Uooral bij direkte buitenlandse kontrole over de produktie door m.n.o's, 

kan de vraag-partij via de zeggenschap over technologie,kapitaal en 

afzetmarkten de prijsvorming beheersen. Bovendien kan een belang

rijk deel van de handel zich via intra-bedrijfstak handel aan de inter-

TJ Tin, bauxTet,mangaan,fosfaat,koper, ijzer, nikkel 
2) AIUG ( 1 9 7 8 ) , p . 47 
3) N A R - a d v i e s 64 ( 1 9 7 9 ) , p 16 e . v 
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nationale concurrentie onttrekken ('transfer prices').Marktorganisa-

tie en produktieorganisatie vallen in dit geval geheel samen, 

De geanalyseerde concurrentieverhoudingen en marktorganisatie leiden 

in de sfeer van de prijsvorming tot twee terreinen waaraan we nu aan

dacht willen bestedenlde lange-termijn ruilvoet-ontwikkeling en de 

korte termijn prijs-instabiliteit, 

De zgn. ruilvoet-problematiek wordt veroorzaakt doordat op de markten 

van primaire produktie inelastiese vraag- en aanbod-condities bestaan. 

Een kleine marktonevenwichtheid kan hierdoor relatief grote prijs-

effekten tot gevolg hebben. Aan de stagnerende ontwikkeling van de 

vraag hebben eerder al aandacht gescho De inelastiese aanbod

situatie wordt veroorzaakt doordat de produktiecapaciteit van primai

re processen (m.n bij zgn» 'tree crops' t.g.v de lange 'gestation lag') 

een geringe flexabiliteit kent» 

Singer en Prebisch betrekken ook de arbeidsmarkt (werkgelegenheid en 

organisatie van de arbeid) in de analyse8De trendmatige goederenruil-

voet-verslechtering van de primaire exporten van de onderontwikkelde 

landen wordt m.n veroorzaakt doordat de voordelen van produktiviteits-

ontwikkeling wegvloeien naar buitenlandse consumenten(lagere prijzen) 

of producenten( bij monopolie-situaties;hogere winsten). 

De goederen-ruilvoeten van diverse produkten vertonen evenwel een ver-
1) schillende ontwikkeling .De doorwerking in de algemene ruilvoet is 

sterk afhankelijk van de exportsamenstelling;vooral bij monocultures 

is er sprake van een grote invloed. 

De dalende goederenruilvoet,de geringe groeimogelijkheden van het 

exportvolume en de mogelijk stagnerende produktiviteitsontwikkeling 

leiden per saldo tot een afname van de importcapaciteit.In de reali

teit geldt dat in sterke mate voor de (olie-importerende) ontwikke

lingslanden. 

Naast de trendmatige ontwikkeling van de prijzen is ook de korte-
2) 

termijn instabiliteit van export-prijzen en opbrengsten van belang . 

De zgn. instabiliteitsindex(Stern) van primaire produkten is zeer 

groot.Instabiele prijzen leiden tot instabiele monetaire exportop

brengsten indien geen compenserende hoeveelheidsveranderingen van het

zelfde produkt of prijsveranderingen van andere produkten optreden. 

Grotere instabiliteit treedt op bij een sterke goederenconcentratie 

van de handel en bij relatief kleine landen. 

1) NAR-advies 64 (1979)sbij lage I,tabel 4 , Het advies constateert 
een voortdurend dalende trend van de (goederen)ruilvoet van de 
primaire produkten (m.u.v. olie)sna zuivering voor het 'olie-
effekt* (ruilvoet t.o..v industriële produkten alleen) ;p. 24 

2) S.Schiavo Campo & H.U.Singer(1970),H. 10, Hierin komen ook de on
derzoeken van D.Coppock en A.MacBean aaa de orde. 
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Belangrijke gevolgen van de instabiliteit van de exportopbrengsten 

voor het ontwikkelingsbeleid zijn de daarmee verbonden problemen in 

de planning^de hoge aanpassingskosten en het gevaar van inflatoire 

ontwikkelingen* Tijdelijke reducties in de exportopbrengsten leiden 

bovendien tot stagnatie in de particuliere™ en overheidsbestedingen 

en tot noodzakelijke reducties van deels essentiële importen,waar

door het binnenlands ontwikkelingsproces vertraagd wordt, 

II.3 i Betekenis van primaire exporten voor onderontwikkelde landen 

II»3»1 Ekanomi@se betekenis 

Gegeven de hiervoor behandelde wereldmarktsituatie van primaire pro

dukten gaan we nu nader in op de binnenlandse effekten van een spe

cialisatiepatroon van primaire exporten. 

De onderontwikkelde landen zijn weliswaar niet de belangrijkste ex

porteurs van primaire produkten (m.u.v. olie),maar voor hun eigen 

ekonomie zijn deze exporten veelal van zeer groot belang.Voor een 

aantal onderontwikkelde landen is er daarnaast sprake van een grote 

goederenconcentratie van de exporten,waardoor de ekonomiese ontuik-
1) keling slechts van een of enkele produkten afhankelijk is, ' 

Primaire exporten zijn in de eerste plaats van belang vanwege de 

importkoopkracht die zij genereren.Deze kan gebruikt worden voor de 

financiering van noodzakelijke (kapitaal)importen.De beschreven prijs-

en ruilvoet-effekten belemmeren dit effekt. Maar ook interne fakto-

ren bepalen de aanwending van de buitenlandse koopkracht!de richting 

van het ontwikkelingsbeleid (mede i.v.m, de politieke konstellatie 

en de rol van de staat) en de verdeling van de beschikkingsmacht over 

de koopkracht. In hoofdstuk VI.1 gaan we hierop nader in. 

Daarnaast zijn primaire exporten van belang voor de belastingopbreng

sten van de staat.Een belangrijk deel van de overheidsmiddelen wordt 

veelal gefinancierd uit exportheffingen.Een meer grootschalige orga

nisatie van de produktie en de handel levert over het algemeen gro

tere belastingopbrengsten tsg®v de effektievere kontrolemogelijkheden 

Ook hier speelt de problematiek van het gebruik van de middelen (de 

zgn. 'budget incidence'), Hoofdstuk VI.2 behandelt dit proces. 

In de derde plaats veroorzaken primaire exporten werkgelegenheids-
e n inkomens-effekten.Naast de direkte effekten spelen hierbij ook de 

zgn. 'linkage'-effekten een rol.De omvang en richting van deze ef

fekten is afhankelijk van de struktuur en organisatie van de produk

tie (zie hoofdstuk III) 

1) NAR-advies 64 (1979) noemt de landen die voor meer dan 50$ afhan
kelijk zijn van de export van primaire produkten(X0 landen) en 
van 1 primair produkt(lO landen);excl. olie-landen. ;p. 14 
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Ue noemen tenslotte nog een aantal sekondaire effekten van de primaire 

exportproduktie. Hieronder vallen o.a. 

- de kreatie van een infrastruktuur ; deze is veelal tot stand gebracht 

in het 'opening up'-proces en derhalve sterk extern gericht op de be

langrijke uitvoerhavens. De regionale integratie-effekten zijn daar

door beperkt. 

- vergroten van de scholing ; de effekten hiervan zijn afhankelijk van 

de lokale participatie en de mate waarin de scholing algemeen bruik

baar is* 

11.3,2 Planning in de primaire exportekonomie 

De werking van de genoemde effekten van primaire exporten is in sterke 

mate afhankelijk van het gebruik en de richting van de nationale plan

ning, Het gebruik van planning is evenwel aan een groot aantal beperkin

gen onderhevig. De geringe diversifikatie van de ekonomie en de genoem

de instabiliteit van de exportopbrengsten vormen belangrijke belemme

ringen voor het planmatig begeleiden van het ontwikkelingsproces. 

De gebreken in de planning hebben een ekonomiese en een politieke ach-

tergrond ' . 

Ekonomiese beperkingen komen voort uit de rol van de primaire export

ekonomie in de internationale arbeidsverdeling.De grote mate van open

heid,de afhankelijkheid van externe realisatie en de geringe binnenland

se integratie van de produktiestruktuur leiden tot een geringen kontrole 

van de staat over het ekonomies surplus. Planning blijft in zo'n geval 

beperkt tot ?pseudo planning'9waarin de staatfunkties beperkt blijven 

tot het voorzien van de exportse toren met faciliteiten,De planning is 

derhalve niet gericht op het veranderen van de ekonomiese struktuur,de 

kreatie van binnenlandse linkages of de diversifikatie van de ekonomie. 

Meer op nationale ontwikkeling gerichte planning heeft in principe twee 

mogelijke richtingen! (1) het verkleinen van de externe afhankelijkheid 

via het vergroten van de binnenlandse afzet of (2) het vergroten van de 

exportopbrengsten en van de stabilteit via horizontale en vertikale di-

versifikatie van het exportpakket. De eerste mogelijkheid is voor klei

ne landen niet weggelegdsalhoewel regionale integratie hierbij behulp

zaam kan zijn. De tweede strategie vereist een duidelijke struktuurver-

andering van de ekonomie.Belangrijk hierin is de verdere binnenlandse 

bewerking van primaire produkten.Vanuit ontwikkelingsperspektief heeft 

de grotere binnenlandse waardetoevoeging positieve effekten op het na

tionale inkomen^de exportopbrengsten*de werkgelegenheid en het industri-

alisatieproces('spread effects*),In het gebruik van beide strategieën is 

een duidelijke fasering aan te brengen (zie 11,3,3.). 

1) P. Ehrensaft (1968). 
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Politieke beperkingen van de planning houden verband met conflicten 

over de aanwending van het surplus. In de binnenlandse politieke ver

houdingen speelt hier het conflict tussen groepen die voortdurende in

ternationale integratie nastreven en groepen die een meer geïntegreerde 
1) nationale ontwikkeling wensen .De eerste groep wil blijven berusten op 

het prijsmechanisme en ekonomiese vrijheid als coördinerende struktuur» 

De tweede groep ziet belangrijke funkties voor planning in de struk-

tuurverandering van de ekonomie,op basis van een meer nationaal en pro-

duktief gebruik van het surplus.Politiek verzet hiertegen is te verwach

ten vanuit de ondernemingen in de exportsektoren,die vrezen voor de 
2) hogere produktiekosten(lonen,belastingen) bij nationale ontwikkeling . 

11. 3 . 3. Primaire exporten en ekonomiese ontwikkeling 

De ontwikkelingsmogelijkheden van de primaire exportekonomie worden in 

het algemeen niet erg hoog aangeslagen. De positie van primaire expor

ten op de wereldmarkt en de daarmee verbonden problemen van prijsinsta-

biliteit,beperkingen van de afzet en de binnenlandse bewerking (tarie

ven, anti-verwerkingstendens) en de moeilijkheden m.b.t. de planning 

maken dat aannemelijk. In de meest sterke mate geldt dit voor ekonomieen 

met een weinig gediversifieerde produktiestruktuur (plantage-ekonomieën 

in de Caraïben;mijnbouw-economieën als Zambia). Een aantal van de genoem

de problemen zouden via gecoördineerde internationale aanpak te bestrij

den zijn (b.v. regelingen voor opbrengstenstabilisatie,compensatoire fi

nanciering, kartelvorming).Uillen dergelijke maètregelen ook voor kleine 

boeren,landarbeiders en mijnbouuarbeiders voordeel opleveren,dan is ook 

een aanpassing van de institutionele produktieorganisatie (eigendomsver-
3) houdingen,concentratie) vereist» In hoofdstuk III gaan we op deze twee 

aspekten nader in. In z!n algemeenheid kunnen we constateren dat het 

'development potential' van primaire exporten afhankelijk is van een 

viertal factoren t.w. de omvang van de output en de werkgelegenheid 

(afhankelijk van de arbeidsproduktiviteit en de absorptie-capaciteit) , 

de buitenlandse handelsopbrengsten (importkoopkracht),de binnenlandse 

linkages en de 'transfer of resources ,4) 

Een uitgebreide theorie van de ontwikkelingsmogelijkheden van de pri-
5) 

maire exportekonomie geeft Seers .Daarbij maakt hij in het ontwikke
lingspatroon van primaire exportlanden onderscheid tussen een vijftal 

1) T.K.Hopkins (1964), p 158 e.v 
2) C.E.Rollins (1956),p. 198 
3) P9 van Tongeren (1976),p. 51 
4) L.Nalassia (1975),p. 140 e.v 
5) D.Seers (1963) 



fasen op basis van de kenmerken van de ekonomiese en politieke struk-

tuur.Achtereenvolgens zijn deze fasen: 

1) ^e open ekonomie in zuivere vorm ; een volledig export-georiënteerde 

ekonomie,zonder tarieven of importrestricties.De uisselkoers wordt 

paritair en konvertibel gehouden t.o.v de belangrijkste exportlanden; 

het monetaire systeem is veelal complementair aan dat van de vroegere 

koloniale natie.De ekonomiese ontwikkeling (inkomens?overheidsmidde 

len) uordt volledig bepaald door de ontuikkeling van de exporten 

(exogeen|afhankelijk van de buitenlandse vraag) en de inkomenselasti-

citeit van de importvraag(veel luxe-importen t.g.v. ongelijke inko

mensverdeling) .De strukturele relatie tussen exporten en importkoop

kracht uordt verstoord door kapitaalimporten en winstoverboekingen, 

waardoor de netto buitenlandse koopkracht afneemt. Ook via het bank

wezenvinden grote 'leakages' plaats. In deze typies neo-koloniale 

fase garandeert de staat de openheid van de ekonomie» 

2) De open ekonomie onder spanning | de open ekonomie komt onder ekono

miese en politieke druk te staan. Politiek verzet komt voort uit de 

grote werkloosheid*de lage lonen ('rising expectations'),ed;de eko

nomiese stagnatie wordt veroorzaakt door de stagnerende exportop

brengsten, In deze fase wordt binnenlandse inkomensgroei nagestreefd 

zonder aantasting van het open karakter van de ekonomie,o,m. via 

importsubstitutie op basis van natuurlijke protektie. In sterkere 

mate moet ook van militaire repressie gebruik gemaakt worden. 

3) Degesloten ekonomie met eenvoudige importsubstitutie ; het voortdu

ren van de ekonomiese en politieke druk op de ekonomie leidt tot het 

voeren van een meer nationalisties gerichte politiek. Onder druk van 

de vakbonden en de lokale bourgeoisie worden strictere importrestric

ties ingevoerd. Daarnaast introduceert men binnenlandse prijscontro-

les$wisselkoerspolitiek en een grotere autonomie van het bankwezen. 

Deze fase is een periode van scholing in het meer zelfstandig beheer

sen van de ekonomie.Men introduceert meer planning en accepteert de 

politieke invloed op de ontwikkeling van de ekonomie. 

4) De gesloten ekonomie met moeilijke importsubstitutie ; in deze fase 

blijken een aantal beperkingen van het importsubstitutiebeleid : de 

beperkte omvang van de binnenlandse markt,gebrekkige scholing van de 

arbeid,moeilijkheden m.b.t. de planning en fysieke beperkingen (in-

frastruktuursenergie„voedselvoorziening). De hogere lonen en prijzen 

leiden tot een inflatoire ontwikkeling. De exportsektoren gaan zich 

ook in toenemende mate verzetten tegen het beleid (de hogere lonen 

en belastingen beperken hun rendement). Dit geeft weer aanleiding 

tot politieke eisen van de bevolking voor landhervorming en nationa-
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lisatie. In politiek opzicht wordt m.n de macht van de binnenlandse 

ondernemersklasse versterkt. 

5) De politiek van exportdiversifikatie ; ontwikkeling op basis van de 

export van manufactures, Alhoewel Seers hief niet over spreekt lijkt 
1) hieronder ook het proces van exportsubstitutie ' begrepen te worden? 

de processing van primaire produkten, 

De ontwikkeling van dergelijke processen is mogelijk Op basis van 

de in eerdere fasen gecreëerde (m.n engineering)-linkages. 

De produktie wordt weer sterker afhankelijk van buitenlandse reali

satie,maar t.g.v. de diversifikatie van het exportpakket (of de ho

gere verwerkingsgraad) is de kwetsbaarheid geringer. Na een periode 

van export naar andere ontwikkelingslanden volgt spoedig ook export 

naar de ontwikkelde landen. Problemen doen zich voor bij de bui

tenlandse concurrentie en bij de beschikbaarheid van voldoende kwa

litatief geschoolde arbeiders. 

De theorie van Seers kan eigenlijk niet beschouwd worden als een uitge

werkte ontwikkelingstheorie.Hij gaat nauwelijks in op de wijze van over

gang tussen de diverse fasen. De politieke ontwikkelingen en de wijze 

van financiering van de ekonomiese ontwikkeling blijven eveneens ondui

delijk. Niettemin biedt de theorie een zinvol overzicht van de ontwik

kelingsmogelijkheden die primaire exportlanden bezitten. 

D H.Myint (1972) 
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5TRUKTUUR EN ORGANISATIE WAN DE PRODUKTIE IN DE 

PRIMAIRE EXPORTEKQN-DMIE 

111,1 Produktieorganisatie en produktiestruktuur 

In dit hoofdstuk gaan we nader in op de struktuur en de organisatie 
1 ) van de produktie in primaire exportsektoren, ' 

Onder de produktiestruktuur verstaan we het makro^ekonomies sektorpa-

troonfin het bijzonder de mate van diversifikatie en binnenlandse inte

gratie daarvan«, Van belang is hierbij ook de mogelijke rol welke de 

primaire exportsektoren kunnen vervullen in de zgn. !structural trans-

formation' van de ekonomie. 

De produktie-organisatie betreft de verschillende produktiewijzen en 

eigendomsverhoudingen binnen een sektor. In aansluiting op de analyse 

in hoofdstuk 1,2 gaat het ons hierbij m.n om de determinanten van de 

produktiewij ze : in hoeverre wordt de produktiewijze technologies be

paald of is er eerder sprake van een institutioneel-politieke bepaald

heid? Uordt een grootschalige agrariese produktie-organisatie of een 

kapitaalintensieve minerale produktiewijze bepaald door de techniese 

produktievoorwaardenrdanwel is er eerder sprake van imperfekties op 

de markten van produktiefaktoren,technologie of afzetsdie veroorzaakt 

worden door monopoloïde eigendomsverhoudingen en door de (prijspolitiek) 

van de staat ? Deze vragen zijn niet alleen van belang om enig in

zicht te krijgen in de mogelijke beleidskeuzen voor de onderontwik

kelde landen8rnaar zij bieden bovendien belangrijke aanknopingspunten 

voor de analyse van de 'doorwerking' van de organisatie van de pri

maire exportproduktie op de binnenlandse inkomensverdelingsstruktuur, 

zoals we daar in hoofdstuk IV aandacht aan zullen besteden, 

In par.III.2 behandelen we allereerst de produktie-organisatie in de 

agrariese exportsektor ''.Van de verschillende produktiewi j zen ( small-

holders,sharecropping,plantages) wordt nagegaan welke rol de technie

se produktievoorwaarden(schaalvoordelen) en de eigendomsverhoudingen 

('access1 tot grond en kapitaal;controle over de staat) spelen in de 

produktiviteitsverschillen welke ten grondslag liggen aan de inkomens

verschillen . 

In par.III.3 gaan we nader in op de minerale exportsektor. Besproken 

wordt de kontrole over technologie en marketing als bepalende faktor 

van de grote produktieschaal en de geringe substitutiemogelijkheden 

in de produktie. 

1) Het onderscheid tussen 'produktie-organisatie' en 'produktiestruk
tuur' berust op T. Szentes( 1 971 , 1976-3) , p . 230 •e.v/. 

2) LJe beperken deze analyse tot de zgn 'cash crops' in verhouding tot 
de subsistence-produktie. Veeteelt en visserij blijven buiten be
schouwing. 
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In par.III.4 besteden we aandacht aan de direkte en indirekte 'linka-

gesf vanuit agrariese en minerale exportprocessen. Hierbij gaan we in 

op de mogelijkheden om de extern georiënteerde en weinig gediversifi

eerde produktiestruktuur om te vormen in een richting waarin een gro

tere mate van binnenlandse integratie tot stand wordt gebracht. De 

verschillende mogelijkheden van ontwikkeling op basis van de vraag-

resp. aanbod-funktie van de primaire produktiesektoren zullen hiertoe 

worden nagegaan. 

111. 2 Organisatie van de agrariese exportproduktie 

III.2.1 Agrariese produktiewijzen 

Binnen de agrariese sektor bestaan er naast elkaar een aantal versch.il-
1) ~ 

lende produktiewijzen y„ Amin wijst op drie strukturele kenmerken van 
2) onderontwikkeling die hiermee samenhangen,t,u, ': 

a) ' disarticulation' van het ekonomies systeem », door Szentes nader 
onderscheiden in 's 

- dualisme tussen moderne en traditionele sektoren 

- coëxistentie van een subsistence en een exportekonomie 

b) ongelijke produktiviteitsnivo' s van de ekonomiese sektoren en een 

geringe 'diffusie' van de produktiviteitsontwikkeling 

c) externe dominantie,waardoor geringe binnenlandse integratie van het 
produktiesysteem. 

In dit hoofdstuk willen we aan deze drie aspekten aandacht besteden; 

in hoofdstuk IV gaan we in op de gevolgen voor de inkomensverdeling. 

Een belangrijk segment van de agrariese sektor bestaat traditioneel 

uit de peasant-éubsistence produktie. Het gaat hierbij om kleine fa

milie-bedrijf jes,die op basis van familiearbeid voedselprodukten voor 

eigen gebruik produceren. De produktiewijze is sterk arbeidsintensief 

en expansie is gebaseerd op areaalvergroting. Naast produktie-eenheid 

functioneert deze produktiewijze in belangrijke mate ook als sociaal 

systeem ('extended family') 

Tengevolge van de Europese penetratie in de onderontwikkelde landen 

ondergaat de traditionele ekonomiese en maatschappelijke organisatie 
4) een groot aantal veranderingen» Stavenhagen ' noemt als belangrijkste 

processen'. 

1) Hieraan wordt vaak het begrip 'dualisme' gekoppeld. Het gebruik van 
de term 'verschillende produktiewijzen' geeft aan dat er meerdere 
nivo's van fragmentatie zijn. 

2) 5.Amin (1974) ,p. 15 e.v 
Een dergelijke opsomming miskent evenwel de bestaande kausale ver
banden.De externe dominante veroorzaakt 'disarticulation',waaruit 
weer produktiviteitsverschillen voortkomen. Zie IV.1 

3) T.Szentes, op cit. 
4) R. Stavenhagen ,aangehaald in L.Malassis(1975),p. 59-61. 

http://versch.il-
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1) de introduktie van privé (grond)bezit,welke leidt tot de onteigening 

van land (grond waarvan de eigendom niet bewezen kan worden;gemeen

schappelijke gronden) en de concentratie van grondbezit 

2) de introduktie van een geldekonomie (danwei de intensivering van het 

geldgebruik) t.g.v, belastingheffing,handel en loonarbeid 

3) de opkomst van nieuwe ekonomiese aktiviteiten (mijnbouw,'cash crops') 

en nieuwe organisatievormen(plantages) 

4) migratie™ en urbanisatieprocessen. 

Het gevolg hiervan is dat het traditionele 'closed system' doorbroken 
1) wordt ' en de produktie sterker marktgericht wordt»'Cash crops'-produktie 

ontstaat deels naastsmaar deels ook als vervanging van de traditionele 

subsistence-produktie.In het tweede geval stagneert de binnenlandse 

voedselproduktie en zijn omvangrijke voedselimporten noodzakelijk. 

Ook de agrariese produktie-organisatie wordt door deze toenemende (ex

port) markt-oriëntatie aangetast. De traditionele peasant-produktie gaat 

zich in toenemende mate richten op de exportproduktie. Er ontstaat een 
2) zgn. peasant export-sektor . Myint geeft als oorzaken voor het ontstaan 

van een dergelijke produktie-organisatie: 

1) de ontwikkeling van het transport-en kommunikatiesysteem 

2) de aanwezigheid van buitenlandse handelsondernemingen (later ook 

'marketing boards') 

3) de relatief eenvoudige teelt van exportgewassen(m.n rijst,katoen en 

'tree crops') naast de subsistence-produktie,waardoor tevens de werk

gelegenheid kan toenemen, In latere ontwikkelingsfasen treedt een 

grotere mate van specialisatie op, 

4) de geringe kapitaalbehoefte en de eenvoudige gewas-technologie van 

de produkten, 

Een bekend voorbeeld van exportproduktie op basis van een peasant-

organisatie vormt de opkomst van de cacao-teelt in Ghana,waar kleine 

boeren het gewas kunnen verbouwen zonder desintegratie van de voedsel-

landbouw en soms zelfs duidelijke komplementariteit van de gewassen. 
.3) De snelle acceptatie van de cacao verklaart Szereszewski vanuit de 

zgn» 'vent for surplus'-theorie.In situaties van land-surplus en 'un-

deremployment' kreëert internationale handel effektieve vraag naar de 
4) 

aanwezige surplus-kapaciteit . 

1) PUP.Todarot1977) analyseert in Hfst. 16 de overgang van subsistence-
produktie via 'mixed farming' naar gespecialiseerde landbouw. Ugl. 
ook het transformatie-model van Winter in Szentes,p« 238 

2) H,Wyint(l964,1973-4),Hfst. 3 
3) R.Szereszewski(l965) ,m.n Hfst 5;zie ook l A.-G. Hopkins( 1973-2) , p 232-236 
4) de 'vent for surplus'-theorie gaat oorspronkelijk terug op Smith. In

ternationale handel wordt daarin niet verklaard vanuit reallokatie 
maar vanuit de aanwezigheid van een vrij besteedbare surplus-capaci-
teit van een bepaalde produktiefaktor. Caves(l968) onderscheidt bin
nen de theorie tussen de 'staple-versie'( grond-surplus) en de 'la-
bour-versie'(arbeidssurplus). Laatste versie m.n in U-Afrika toegepast 
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Het centrale kenmerk van deze produktie-organisatie is dat de pro-
1 ) duktie geheel in lokale handen blijft.Hopkins ; uijst in dit verband 

op de grote 'responsiveness1 van de lokale producenten en de voorde

len van produktie door binnenlandse producenten (m.n op het gebied 

van de arbeidsmobilisatie). Hij konkludeert dat het ontwikkelings

model van 3eers(zie II.3.3) voor de fase van de open ekonomie een na

dere differentiatie behoeft voor deze vorm van export-produktie,u/aar-

in de werkgelegenheids- en multiplier-effekteh en de politieke dyna

miek duidelijk verschillen van die in de traditionele enclave-ekonomie. -

Een tueede belangrijke organisatievorm van de agrariese export-produk-

tie vormen de plantages, Beckford ; definieert plantages als groot

schalige , sterk gekapitaliseerde agrariese bedrijven die op basis van 

relatief veel ongeschoolde arbeid zich specialiseren in de produktie 

van een of enkele gewassen, Hij maakt daarbij nog een nadere onder

scheiding op basis van verschillen in eigendom en organisatie tussen 
1company plantations'(multinationale ondernemingen)f'tenant planta-

tions'(op basis van sharecropping),'family plantations','state plan-

tations!(als in Cuba) en 'cooperative plantations' '. 
In de plantage-ekonomie worden peasant- en sharecroppong-produktie 

opgenomen in het plantage-systeem en functioneren als een subsektor 

daarvan.Niettemin is er m.n. ten aanzien van het grondbeslag sprake 

van een leasa 
4) 

nt-plantation conflict' 'leen voortdurende konkurrentif 

om land,krediet en marketing. Dit conflict doet zich niet alleen voor 

in de exportproduktie,maar leidt soms ook tot het terugdringen van de 

subsistence voedsel-produktie» De direkte buitenlandse invloed op de 

produktie-organisatie is hier verantwoordelijk voor. 

In situaties van landschaarste en arbeidssurplus is dit conflict op 

'natuurlijke' wijze aanwezig. Flaar ook ingeval van landovervloed en/ 

of arbeidstekort kan het conflict ontstaan. Beckford wijst in dit 

verband op de mogelijkheid om een zgn. 'clossd resources'-situatie 

te kreëren waarin de toegang tot grond en andere inputs op kunstma

tige wijze beperkt kan worden door monopolisatie van de faktormarkten: 

via gedwongen arbeids-immigratie ,het laten braakliggen van een deel 

van de gronden of met direkte militaire repressie . Gp deze wijze 

wordt een 'cheap labour economy' opgelegd via extra-ekonomiese me

thoden. De plantage-ekonomie moet zijn toevlucht hiertoe wel nemen, 

aangezien zij zich in een surplus-ekonomie moet verzekeren van vol

doende goedkope arbeid. 

1) A.G.Hopkins(1973,1975-2),p170-71 en p 209-224 
2) G.L.Beckford(1972),.p. 6 
3) ibid. Bijlage II 
4} ibid. p. 13,48 
5) Beckford (p« 146) noemt voorbeelden van United Fruit,die in een aan

tal landen bijna 75% van de gronden ongebruikt laat. 
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De centrale kenmerken van een plantage-ekonomie die hieruit voortko

men kunnen omschreven worden als; 

1) de tendens tot grondconcentratie op basis van (kunstmatige) 'econo-

mies*(zie III.2.3) en t.b.v de kreatie van een 'closed resource'-

situatie 

2) politieke en sociale dominantie van de plantage;absolute kontrole 

over de leefwijze ('culture of repression') 

3) plurale,raciale samenleving t.g.v de (gedwongen) immigratie van 

arbeid. 

Plantages behoeven niet altijd direkt de produktie te organiseren, 

maar kunnen ook gebruik maken van de 'peasant1-sektor.De belangrijkste 

methoden hiervoor zijn (l)het gebruik maken van tijdelijke seizoen

arbeid van de peasanbs en (2) het sharecropping-systeem. 

Het behulp van seizoenarbeid kunnen kleine zelfstandige boeren een 

aanvullend inkomen verwerven. De onregelmatige oogst-frequentie van 

de plantages maakt dat er in bepaalde tijden behoefte is aan additio

nele arbeid. Voor de plantage biedt dit arbeidsaanbod het voordeel 

dat veel lagere lonen betaald behoeven te wordenfomdat het loon voor 

de arbeiders slechts een aanvulling is op het subsistence-inkomen. 

Sharecropping betekent dat de produktie-opbrengst (fysiek of in ar

beidsuren) en soms ook een deel van de produktiekosten worden ver

deeld tussen de eigenaar en de pachter in een bepaalde (vaste of va

riabele) verhouding. De grondeigenaar levert het land en een gedeelte 

van het werkkapitaal,de sharecropper de arbeid en de rest van het ka

pitaal. Een dergelijk model wordt vaak toegepast ingeval van moei

lijkheden bij de arbeidsmobilisatie, De nadelen van het systeem zijn 

dat er weinig impulsen zijn voor investeringen en produktiviteits-

verhoging en dat de produktieomvang beper 

kan grafies als volgt geïllustreerd worden; 

ingen en proouktiviteits-

kt wordt. Dit laatste effekt 
2) 

MO 

De marginale opbrengsten-curve van 

de sharecropper wordt gehalveerd bij 

een 50-50 verdeling van de oogst. In

geval van geen verdeling van de va

riabele kosten blijft deze curve on-

gewijzigd,maar daalt dientengevolge 

de produktie. Alleen bij een identie

ke procentuele verdeling van de kos-

t 1 Py.Ht.ft.AAhc t 8 n b l iJ f t d e Produktie-omvang onge-
wijzigd. 

1) ;B.F.-0ohnson & p . Kilby (1 975) Sp8 168 e.v 
2) G.L.Beckford(l972),p 169 
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111» 2. 2 Techniese produktievooruaarden en 'returns to scale' 

In de volgende tuee paragrafen gaan ue nu nader in op de oorzaken en 

de gevolgen van het naast elkaar bestaan van de verschillende produk-

tieuijzen binnen de agrariese sektor van de primaire export-ekonomie. 

1) Rowe ' relateert de verschillende produktiewijzen aan de aard van de 

produkten m.a.u. aan de techniese produktievooruaarden. Van daaruit 

verklaart hij faktorgebruik,produktie-organisatie en markt-organisatie. 

Het onderscheid tussen plantage-produktie en peasant-produktie berust 

z.i. op verschillen in (a)kapitaalbehoefte ,(b)karakter van de arbeid 

(loonarbeid of familiearbeid;behoef te aan skills), (c)direkte proces

sing en oogstfrequentie(volumereduktie in processing;continue oogst of 

'gestation lags').Deze faktoren leiden bij sommige gewassen tot schaal

voordelen in de produktie of de prodessing. 
2) Dp basis hiervan worden produkten verdeeld in '% 

a) plantation crops i thee,sisal,tabak 

b) smallholders crops s rij st, cacao , j u-te , palmolie , copra 

c) mixed crops : katoefn, kof f ie , suiker, rubber 

Ook de introduktie van innovaties (o.a, de toepassing van 'high yiel-

ding varieties') uordt vaak in verband gebracht met de techniese pro-

duktievoorwaarden. Aangenomen uordt dan dat het grootbedrijf meer in

novaties zal toepassen dan de peasant of sharecropper op basis van 

verschillen in risicogedrag, 

Tegen deze benaderingen zijn veel bezuaren in te brengen. 

In de eerste plaats berusten zij op een aantal onjuistheden. Berry 4 
3) Cline ' tonen aan dat er in de agrariese produktie slechts voor enkele 

gewassen werkelijke schaalvoordelen bestaan; 

"... there are strong reasons to expect returns to scale to be 
approximately constant in developing country, agriculture and, 
therefore,neutral uith respect to the more general issue of farm 
size as related to productivity.In terms of actual practices,it 
is common to observe even large plantations repeating many-fold 
the operations carried out by the single farmer on a small fami-
ly establishment,so that changes in efficiency uith scale uould 
not be anticipated," 

Een biologies groeiproces met een vaste opeenvolging van taken laat 

slechts geringe specialisatie toe. Bij de meeste geuassen is er in de 

produktie sprake van 'constant returns to scale' en een grote moge~ 

lijkheid van input-substitutie. Uit efficiency-overuegingen zijn er 

danook weinig bezuaren in te brengen tegen de verdeling van het groot- . 

bedrijf onder kleine boeren. Vaker komen schaalvoordelen in de proces

sing voor (b.v bij palmolie),doch deze behoeven niet automaties ook te 

leiden tot grootschalige produktie-organisatie. 

1) D.U.F. Roue (1965),p. 18-26. 
2) 3.M. Paige(1975),p 4,5 en 84 deelt suiker en palmolie echter in bij 

de plantages en tabak bij de smallholders-crops 
3) R.A.Berry & U.R.Cline(1979),p. 5 
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In de tweede plaats spelen er ook bij innovaties slechts in geringe 

mate schaaleffekten. Zaden en kunstmest zijn in grote mate deelbaar 

en onafhankelijk van de schaal,terwijl irrigatie-werken en machines 

via coöperaties ook onafhankelijk van de schaal van de individuele be

drijven beheerd kunnen worden. High-yielding varieties zijn echter 

afhankelijk van komplementaire investeringen in irrigatie en kunst-

mest. Bij de toepassing van innovaties ligt het probleem veelal niet 

zozeer in de schaal,rtiaar eerder op het gebied van de financiëel-

ekonomiese toegang tot de technologie,de aansluiting van de techniek 

bij de bestaande faktorverhouding en de noodzakelijke sekwentie van 

de toepassing van innovaties. 

111» 2.3 Grondeigendomsverhoudingen en produktiviteitsverschillen 

Belangrijker dan de techniese produktievoorwaarden zijn de grond

eigendomsverhoudingen als determinant van de produktiewijze en de 

daaruit voortkomende produktiviteitsverschillen. 
1") 

Griff in ' geeft een.uitgewerkte analyse van de invloed van het patroon 

van eigendomsverhoudingen op de produktie-technologie en de produkti-

viteit.Hij maakt daarbij het globale onderscheid tussen arbeidsinten

sief kleinbedrijf en kapitaalintensief grootbedrijf. Centraal in zijn 

analyse staat het volgende verbands 

Eigendoms
verhoudingen 

Politieke 
macht 

—sL. 
narkt-
fragmentatie 

Faktorprijs 
verschillen 

Verschillen 
in techniek 

Produktivi-
teitsverschil 

Het grondmonopolie van het grootbedrijf en het daarmee verbonden monop-

sonie over de arbeidsvraag en de controle over de (prijspolitiek van 

de) staat leiden tot fragmentatie van de faktormarkten.Hieruit resul

teren voor beide sektoren verschillende impliciete faktorprijzen,ver

schillende produktietechnieken en verschillen in produktiviteit. 

Onderstaande tabel en figuur vatten deze situatie samen. 

K = Kapitaal 

N = Arbeid 

p =e peasant 

1 - landlord 

Characteristks ofan Underdeveloped Agricultural Sector 

Factor prices 

SmaU peasant Big landlord 

Factor prices 
wage rate ws £ wb 
rental rate of land *s S *b 
interest rate h > 'b 

Techniques of productioB 
labour-Iand ratio [N/L]s > W/L)b 
capital-labour ratio l«Wh < WN]b 
capital-land ratio [Mh 3 ! WL\b 

depending on whether [i/r], * [i/r]b 
Output per factor input 

yieid per ha. [QJL]s > \QJL\b 
productivity of labour [Q/N]t < [oimb 
productivity of capita! IQ/K), s [Q/K]b 

1) K.Griffin(1974),h. 2. 

file:///QJL/b
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Belanqrijk voordeel van een benadering a la Griffin is dat de institu-

tionele struktuur - de eigendomsverhoudingen en de staat - wordt geïn

troduceerd als achterliggende verklaring van de verschillen in techniek 
1) en produktiviteit»'Produktiviteitsverschillen zijn geen natuurlijk of 

technologies gegeven meer,maar worden geïnduceerd door op macht berusten

de kunstmatige faktorprijsverschillen.De bezitsverhoudingen spelen hierin 

een centrale rol,uaar zij enerzijds de toegang tot inpus('access') en de 

lonen bepalen,en anderzijds de basis zijn voor de kontrole over de staat. 

De beschreven struktuur van de eigendomsverhoudingen heeft belangrijke 

gevolgen zowel voor het gedrag van de produktie-eenheden als voor de 

ekonomie als geheel. 

Allereerst gaan we in op het ekonomies gedrag. De effektieve faktor-

prijsverschillen,de discontinuïteit van de agrariese produktiefunktie 

en de verschillen in land-labour ratio leiden ertoe,dat het grootbedrijf 

zich richt op extensieve teelt en maximalisatie van de oogst per arbeider, 

terwijl het kleinbedrijf via intensieve teelt de oogst per hectare pro

beert te maximeren. Achtergrond hiervan vormt het verschil in arbeids-

gebruik( loonarbeid op het grootbedrijf, familiearbeid op het kleinbedrijf) 

en het verschil in doelstellingen(winstmaximalisatie van het grootbe

drij f,inkomensmaximalisatie in het kleinbedrijf). Het grootbedrijf maakt 

gebruik van loonarbeid en streeft naar winstmaximalisatie;dit impliceert 

dat slechts zoveel arbeid uordt ingezet dat de gelijkheid tussen het 

loon en het marginale produkt uordt gerealiseerd. Het kleinbedrijf met 

familiearbeid streeft eerder naar een bevredigende gemiddelde opbrengst. 

l/oor de ekonomie als geheel geldt dat er onvoldoende gebruik uordt ge

maakt van de werkelijk aanwezige komparatieve voordelen doordat de pro-

duktie-organisatie van het grootbedrijf niet aansluit bij de gegeven 

schaarste-verhoudingen. Zo schrijft Amin ' over de grondnoten-plantages 

van Senegal dat deze niet aansluit bij het 'true agricultural potential' 

van de ekonomie,dat eerder ligt in andere,meer arbeidsintensieve produk-

tieprocessen. Berry & Cline^ uijzen er op dat er sprake is van een in

verse relatie tussen de bedrijfsgrootte en de grondproduktiviteit ; de 

hogere arbeidsintensiteit op het kleinbedrijf leidt tot een effektievere 

1) Vgl. G.L.Beckford (1974). Beckford maakt een onderscheid in diverse 
'conceptual frameuorks' ter bestudering van de agrariese ontwikke
ling. Hij bekritiseert modellen waarin faktoren als technologie,pro
duktiviteit en marktorganisatie als zelfstandige verklaringen cen
traal staan. Daartegenover stelt hij~zTjn zgn. 'institution-centred 
approach',waarin de organisatie van de produktie en handel als 
uiteindelijke verklaringen centraal staan. 

2) Ingeval van een constant nominaal loon. Bij variabele lonen is het 
doel eerder maximalisatie van de netto winst. 

3) S.Amin (1973), p. 14 e.v. 
4) R.A.Berry & U.R.Cline(1979),p. 128 e.v. 

Vgl. ook;P.Dorner(1975),p. 2 : 'technology... must retain an organic 
functional relation to the existing factor proportions,the social 
realities, and the resource endouments of a nation'. ^_^—«-
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benutting van de grond,meer uerkgelegenheid en een grotere output. Het 

grootbedrijf daarentegen kent een lagere grondproduktiviteit t.g.v. de 

veel hogere land-labour ratio. Vanuit makro-ekonomiese efficiency

overwegingen bevelen zij landhervorming op basis van een meer gelijke 

grootte-verdeling van de 'operational units' aan,waardoor de schaarse 

faktoren grond en kapitaal beter benut kunnen worden , 

Berry & Cline bereiken deze konklusie evenwel op basis van de laqe 
2) 

'opportunity costs' van de arbeid .In par. III.2.1 gaven we reeds aan, 

dat deze deels juist weer voortkomen uit de eigendomsverhoudingen. 

Bovendien ontkennen zij de relatie grondeigendom-politieke macht ; een 

herverdeling van de 'operational units' laat immers de bezitsverhou-

dingen in tact ('pseudo-hervorming') en verwaarloost de noodzakelijke 

additionele hervormingen. In hoofdstuk \l. 1 gaan we nader in op deze 
aspekten van de landhervorming, 

III.3 Organisatie van de minerale exportproduktie 

III. 3 .1 Multinationale ondernemingen 

De produktie-organisatie van minerale processen vertoont een veel gro

tere homogeniteit dan die van agrariese processen. De produktie is 

voor het overgrote deel in handen van multinationale onderneminqen. 
•x) 

Rowe ' verklaart de dominantie van m.n.o.'s vanuit de kenmerken van 

het minerale produktie- en handelsproces,t.w.: 

- het bestaan van grote techniese schaalvoordelen in de produktie en 

de processing 

- de grote rol van 'R & D' en van 'engineering' 

- sterk kapitaalintensieve produktieprocessen met moderne technologie 

- beperkte arbeidsbehoefte en hogere scholingsgraad van de arbeid 

- grote mate van horizontale en vertikale integratie 

- oligopolistiese marktstruktuur;overwegend kualiteits-konkurrentie 

Tengevolge van deze faktoren wordt de toetreding van lokale producenten 

sterk belemmerd. Enkele produkten (w.o. tin) vormen hierop evenwel een 

uitzondering ; de produktieprocessen van deze produkten zijn meer in

different m.b.t. de schaal en de technologie (vooral bij de zgn. opper

vlakte-mi jnbouw) en de vertikale integratie wordt belemmerd door de 

technies gespecialiseerde wijze van verwerking en het hoge metaal

gehalte van de erts. 

1) ibid, Vgl. ook B.F.Dohnson & P . Kilby( 1975) ,Hf st 11/ 
Positieve welvaartseffekten gelden m.n voor land-surplus situaties; 
nerry & Cline(p. 19 e.v,App C) konkluderen op basis van de hoge land-
labour substitutie-elasticiteit evengoed positieve effekten in la-
bour-surplus landen. 

2) ibid,p. 134. 
3) 3.U.F. Rowe (1965),p 14-18 
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1) Girvan gaat nader in op de gevolgen van een dergelijke produktie-

organisatie voor de nationale ekonomie, De dominantie van de produktie 

en handel door geïntegreerde buitenlandse bedrijven leidt ertoe,dat 

interne 'economies' voor het bedrijf samengaan met externe 'disecono-

mies' voor het land. Deze verliezen voor de nationale ekonomie komen 

voort uit; 

- gebrekkige binnenlandse linkages (zie III.4) 

- toepassing van 'transfer prices' ,waardoor lagere belastingopbreng

sten 

- faktorprijsdistorsies,o.a. belasting- en krediet-faciliteiten 

- scheve inkomensverdeling t.g.v de beperkte werkgelegenheids-effekten 

en de relatief hoge lonen 

- het verlies aan kontrole over (een deel van) de nationale ekonomie 

(zie V.2) 

III.3.2 De keuze van technieken in de minerale produktie 

Een belangrijk punt met betrekking tot de produktie-organisatie van 

de minerale export-sektoren is de vraag,in hoeverre de keuze van de 

produktie-techniek volledig technologies gedetermineerd is en welke 

substitütie-mogelijkheden er in de produktie bestaan. Een hogere sub

stitutie-elasticiteit is daarom van belang,dat het beïnvloeden van de 

faktorintensiteit (en dus ook de werkgelegenheid) van het produktie-

proces via faktorprijzen mogelijk is en dat de toetredingsmogelijkhe-

den voor lokale producenten op basis van meer arbeids-intensieve pro-

duk tie'wi j zen vergroot worden, 

Case-studies van de koper en bauxiet-sektoren hebben zich o.m. bezig

gehouden met het verschil in substitütie-mogelijkheden tussen ontwik-
2) 

kelde en onderontuikkelde landen . Zij komen tot de konklusie dat de 

substitutie-elasticiteit van het overeenkomstige proces in onderont

wikkelde landen aanmerkelijk lager is. Het verschil wordt verklaard 

uit (a) de lagere lonen,waardoor ook het loonaandeel in de totale pro-

duktiekosten in onderontwikkelde landen kleiner is en (b) de sterkere 

oppositie van de staat en de mijnarbeiders-vakbonden tegen werkgele-

genheidsreduktie. Daarnaast speelt ook de verschillende invloed van 

de benutting van de produktie-capaciteit op de arbeirisproduktiviteit 

een rol l in onderontwikkelde landen is er veelal sprake van een veel 

grotere overcapaciteit en 'underemployment',waardoor de substitutie-

elasticiteit eveneens kleiner wordt. 

1) N.Girvan(1970).p. 490-536 
2) P.D.V/alle in : A . S . Bhalla( ed) , 1 97 5 . 

Een vergelijking van Zaïre,Zambia,Chili en de USA(koper) en Damaica, 
Guyana en de USA(bauxiet/aluminium). 
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Een lage substitutie-elasticiteit betekent allereerst een relatief 

konstante werkgelegenheid voor de arbeiders in de mijnbouw-sektor ; 

gesproken uordt in dit verband wel over een 'labour elite'(Hf st. IV) . 

Daarnaast duidt de lage substitutie-elasticiteit erop dat de produktie-

organisatie in de onderontwikkelde landen een kleine 'range' van 

technieken ter beschikking staat (of uordt toegepast)» Er zijn beperk

te mogelijkheden om via faktorprijsbeleid de technologie en de werk-

gelegenheid te beïnvloeden. ' 

2) Bhalla ' uijst er in zijn nawoord van diverse case-studies op dat 

niet zozeer de aard van de technologie hiervoor verantwoordelijk is, 

maar eerder de beschikkingsmacht over de technologie. De produktie-

techniek is immers niet alleen technologies gedetermineerd,maar in 

belangrijke mate ook institutioneel bepaald door de eigendomsverhou*-

dingen en de politieke verhoudingen. De minerale produktie-uijze in 

onderontuikkelde landen uordt derhalve bepaald door het technologie-

(en informatie)-monopolie van de m.n.o.'s ; 

" ... in cases in uhich efficiënt technological alternatives do 
exist the flou of information about them to the potential end 
üsers is often very imperfect, (...) the use of relatively ca-
pital-intensive techniques resulted not so much from the non-
availability of less capital-intensive and more appropriate 
techniques as from the lack of information about existing al
ternatives. Thus it is the process of selection,and not the 
nature of the existing techniques,that seemed to be inappro-
priate " 3) 

Er zijn twee faktoren aan te uijzen die verantuoordelijk zijn voor 

dit monopolie, In de eerste plaats het feit dat het aanbod van tech

nologie via patenten en licenties volledig bepaald wordt door m.n.o.'sT 

In de tueede plaats het feit dat alleen die technieken 'embodied' wor

den,die aansluiten bij de faktorprijs-verhouding van de ontwikkelde 

landen ,de research is immers vrijwel volledig gelokalisserd in de 

ontwikkelde landen. Grafies kan dit als volgt toegelicht worden: 

K 

. * ) 

ontwikkeld land onderontwikkeld land 

1) V/alle wijst uel op indirekte uerkgelegenheidseffekten t.g.v. dien
sten en huizenbouw in de mijnbouw-steden 

2) A.S*Bhalla (1975),p 309-324 
3) ibid. , p. 321 
4) T.5zentes(l971,1976-3)sP. 177-186 
5) B.F.Dohnson & P.Kilby(1975),p. 88 



-30-

De faktorprijsverhouding in het ontwikkelde land zorgt ervoor dat van 

de produktie-mogelijkheden alleen A 'embodied' wordt. Deze techniek 

wordt ook toegepast in het onderontwikkelde land,terwijl daar een geheel 

andere prijsverhouding heerst.Het genoemde verschijnsel van overkapaci^ 

teit verklaart het aktuele produktiepunt A*. Kennis van de gehele pro-

duktiefunktie zou toepassing van techniek B mogelijk maken. 

Niet alleen tengevolge van de produktie-kondities wordt de toetreding 

van lokale producenten beperkt,maar ook door de marktkondities. De ver-

tikale integratie van m.n.o.'s en de financiële kon trole over de prijs

vorming (m.n op de termijnmarkten) maakt het vrijwel onmogelijk voor 

onderontwikkelde landen om hierop invloed uit te oefenen. De beheersing 

van het proces van marketing,verwerking en prijsvorming maakt het voor 

m.n.o.'s mogelijk de produktie in de onderontwikkelde landen in toe

nemende mate in lokale handen te geven. Een dergelijke tendens zien we 

bijvoorbeeld optreden in de tin-sektor van Maleisië(zie Hfst. VIII). 

111. 4 Struktuur van de produktie in de primaire exportekonomie 

III.4.1 'Linkages' en 'leakages' 

Het optreden van 'linkages' of 'leakages' geeft een indikatie van de 

mate van binnenlandse integratie van het produktie-systeem en de mate 

van spreiding van de groei. Daarnaast geven zij inzicht in de ontwik

kelingsmogelijkheden van de binnenlandse produktie-,werkgelegenheids-

en marktstruktuur. 

Het begrip 'linkages' werd door Hirschmann ' geïntroduceerd om er de 

induceringsmechanismen vanuit de binnenlandse produktie mee aan te 

duiden. Alhoewel dit begrip oorspronkelijk in verband stond met de 

theorie van de 'unbalanced growth',heeft het nadien een meer algemene 

betekenis gekregen. De term bedoelt dan de wijzigingen in het sektor-

patroon van de ekonomie (Flyrdal's 'spread effects') of in de werkge-

legenheidsstruktuur(Lydall's 'employment linkages') aan te duiden. 
3) 

'Linkages' kunnen onderscheiden worden in? 

1) Forward Linkages l het gebruik van een produkt als input voor an
dere processen( ' output utilization'). V/oor de primaire sektor bete

kent dit verdere processing. 

2) Backward Linkages i de produktie van inputs voor een ander produktie--

proces ('input provision1). Voor de primaire sektoren omvat dit o.a. 

kunstmest,fertili z e rs,machines, e,d. 

1) A.0.Hirschmann (1958,1973-16) 
2) H.F.Lydall (1975) 
3) Op basis van de weergave van 3.T.Thoburn(1977),Hfst. 3 
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Naast deze tuee direkte effekten worden vaak enkele zgn. indirekte 

groei-effekten opgenomen,die een meer algemene invloed op de ekonomie 

hebben: 

3) Final DemandLinkages : de binnenlandse vraag welke voortkomt uit de 

initiële en linkage-werkgelegenheid, Dit effekt uordt ook wel aange

geven met de term 'multiplier-accellerator principe' 

4) Fiscal Linkages : belastingopbrengsten uit produktie,handel of 

inkomens 

5) Unpriced Externalities : ongeprijsde secundaire effekten,w.o. de 

ontwikkeling van een infrastruktuur,het opdoen van scholing en er

varing in nieuue produktieprocessen,verhoging van de scholingsgraad 

van de arbeid,ed. 

Door de toepassing van het 'linkages'-begrip op de internationale han

delssektoren kunnen de verliezen voor de binnenlandse ekonomie opge

spoord worden. Deze direkte of indirekte verliezen worden uel 'leaka

ges' genoemd:potentiële groeimogelijkheden die het land verlaten t.g.v 

buitenlandse handel, 

Hieronder vallen o.a. de winstoverboekingen van m.n.o.'s , de buiten

landse verwerking van de output en de import van inputs , belasting

concessies aan buitenlandse bedrijvende.d. Ook een scheve inkomens-

verdelingsstruktuur resulteert in 'leakages' via de kleine effektieve 

vraag naar binnenlands geproduceerde goederen (veel importen t.g.v. 

demonstratie-effekten) en de beperkte binnenlandse besteding van de 

besparingen. Mogelijke baten kunnen hierdoor toch weglekken naar het 

buitenland. 

Over het algemeen uordt verondersteld dat de 'linkages' in de primaire 

exportekonornie beperkt zijn. De produktie wordt gericht op de buiten

landse vraag en veelal georganiseerd door buitenlandse ondernemingen. 

De primaire exportsektoren zijn daardoor slechts een marginaal onder

deel van de ekonomie.De ekonomie is weinig gediversifieerd t.g.v. het 

gebrek aan 'linkages' en de ongelijke verdelingsstruktuur. 

De primaire exportsektoren kunnen eerder worden beschouwd als onder

deel van de ekonomie van de importlanden,aangezien het overgrote deel 
O van de genoemde effekten daaraan ten goede komt 

"...in the case of raw-material production without the support of 
a market in the exporting country,it seldom seems to be entrepre
neurs of the exporting country who have taken up production (m.u.v 
de peasant-exporten;r,r,) ... From the point of view of the en-
trepeneurs,it is domestic demand,i.e. demand in their home coun
try - the importing country - which has stimulated production".2) 

1) H.U.Singer (1950),p 473-487 
2) S.Burenstam Linder (1961),p 47 
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III.4.2 Linkages in de minerale exportproduktie 

In de minerale export-sektoren resulteert de beschreven produktie-
1) 

organisatie in zeer beperkte 'linkages'. Girvan ' verklaart de geringe 

direkte effekten voor het exportland vanuit het gedrag van de m.n.o.'s. 

Tuee centrale gedrags-motieven spelen hierbij een rol: 

1') m.n.o.'s preferen processing in het moederland,omdat zij hierdoor 

minder afhankelijk zijn van de producent-landen. Hierdoor is het 

immers mogelijk om de inputs vanuit verschillende landen onderling 

te vervangen. Bovendien uorden op deze uijze de schaalvoordelen in 

de processing beter benut. Het gevolg van e.e.a. is,dat de 'foruard 
2) 

linkages' voor de primaire export-ekonomie verloren gaan. 

2) m.n.o.'s streven naar standaardisatie van de produktiemiddelen en 

lokaliseren de produktie daarvan in het moederland. Deze standaardi

satie komt voort uit de uens tot uniformering van het produktiepro-

ces,eenvoudige vervanging van onderdelen en garantie van een stan

daard produkt-kualiteit. Het gevolg hiervan is een verlies aan 
3) 'backuard linkages' voor de primaire export-ekonomie. ; 

Ook op het gebied van de finale vraag zijn de linkages beperkt. De werk

gelegenheid in de minerale sektor is zeer gering,terwijl de lonen re

latief hoog zijn. De resulterende inkomens-ongelijkheid leidt tot een 

sterke 'demand bias' naar importgoederen.(zie Hfst. IV) 

De fiscale linkages van minerale exporten kunnen daarentegen bijzonder 

groot zijn. Rollins ' noemt percentages van 10-12 % van de produktie-

uaarde in Iran,15 % in Maleisië en 25 % in Venezuela. Deze cijfers 

kunnen evenwel omvangrijke vertekeningen bevatten. t.g.v. de toepassing 
5) 

van 'transfer pricing' binnen vertikaal geïntegreerde m.n.o.'s . De 

omvang van de belastingopbrengsten is daarnaast sterk afhankelijk van 

de machtspositie van de nationale staat t.o.v die van m.n.o.'s. 

Vervolgens spelen er veel problemen op het gebied van de aanwending 

van de middelen. In vele onderontwikkelde landen is het gebruik de 

belastingopbrengsten te benutten voor de financiering van het 'general 

budget'(de reguliere bestuurs- en beheerstaken).Een dergelijk gebruik 

houdt evenwel geen rekening met het uitputbare karakter van de minera

le exporten. 3uist deze mogelijkheid van uitputting maakt het noodza

kelijk de fondsen te gebruiken voor ontwikkelingsprojekten in andere 

1) N.Girvan (1970) 
2) Vgl. T.Szentes (1971,1976-3 ,p 334),die er op wijst dat de verde

ling van de opbrengsten afhankelijk is van de lokatie van de zgn. 
'missing links' van het produktieproces. 

3) 3.T. Thoburn(1977) wijst evenwel op de grote 'backward linkages' van 
de tin-sektor in Maleisië.,m.n in de richting van 'engineering'.Hij 
verklaart dit vanuit de geringe vertikale integratie in de tin-sek
tor,het ontbreken van schaalvoordelen en de lage kapitaalintensi
teit van de linkages» 

4) C.E.Rollins(1956),p 189 e.v. 
5) Vgl. de analyse van de aluminium-uinsten in de Caraïben in Reno(l963) 
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sektoren. De fluktuaties in exportprijzen en dientengevolge veelal 

ook in belastingopbrengsten belemmeren evenuel een planmatige beste

ding in deze richting (zie Hfst. II.3.2) 

De effektieve benutting van de belastingopbrengsten ('recycling') 

blijft op veel problemen stuiten.Niet alleen vanuege de soms reusach

tige omvang van de fondsen(olie),maar ook vanuege de oppositie van

uit de exportsektoren tegen een nationaal ontwikkelingsproces i.v.m 
1 ) de vrees voor kostenverhoging van de produktie. ' 

Tenslotte is hierbij nog van belang op uelke uijze de overheidsuit

gaven verdeeld uorden over de bevolking ('budget incidence') en in 

hoeverre de binnenlandse besteding ook leidt tot de kreatie van een 

lokale ondernemersklassesdie een produktieve besteding mogelijk moet 

maken.In hoofdstuk V.3 gaan ue hierop nader in. 

Andere externe effekten van minerale exporten liggen m.n in de sfeer 

van scholing en infrastruktuur, De minerale produktie vereist rela

tief veel scholing en industriële discipline. De effekten hiervan 

voor de nationale ekonomie blijven beperktjde lokale arbeidsbehoefte 

is slechts klein en voor geschoolde processen uordt vaak gebruik ge

maakt van buitenlandse staf.Een groot gedeelte van de scholing is 

bovendien vrij specifiek en moeilijk overdraagbaar naar andere sek

toren. 

Binnenlandse effekten doen zich uiteraard voor bij de zgn. 'non tra-

dable'-inputs.Belangrijk zijn hierbij de infrastrukturele voorzie

ningen zoals de aanleg van uegen en de energievoorziening. Het ver

voerssysteem is evenuel sterk extern gericht en heeft ueinig invloed 

op de binnenlandse integratie. De wegenaanleg e.d, levert vrij veel 

werkgelegenheid,doch deze is van tijdelijke aard. De energie-behoefte 

van de minerale sektor is zeer groot ; bij levering aan andere sek

toren kan dit een basis vormen voor een industrialisatie-programma. 

III.4.3 Linkages in de aqrariese exportproduktie 

net betrekking tot de 'linkage'-effekten vanuit de agrariese export-

sektoren bestaat er een uitgebreide kontroverse tussen de dependen-

cia-theoretici(Beckford) en de zgn. 'staple'-theorie(Balduin,Thoburn) 

De dependencia-stroming beschouwt de primaire export-sektoren als 

totale 'enclaves' in de nationale ekonomie,terwijl de 'staple'-

theorie meer de nadruk legt op de relaties van de export-sektoren 

met de rest van de ekonomie 
< 2) 

1) C.E.Rollins (1956),p 198 ; zie ook D.Seers(1963) 
2) G.T.Thoburn (1977),Hfst 3 en B. v.d Veldt(1980) ; in essentie be

rust het verschil in visie op een verschil in benadering,nml. een 
produktiefunktie-benadering (produktie-technologie centraal) of 
een 'mode of production'-benadering (eigendomsverhoudingen cen
traal) ,zoals behandeld in hoofdstuk 1.2. 



-34-

1) Beckford geeft een kwalitatieve beschouwing uan het funktioneren uan 

plantage-ekonomieën,waarin naast ekonomiese effekten ook sociale,kultu-

rele en politieke invloeden zijn opgenomen. Plantages zijn behalve het 

dominerende produktiesysteem immers ook belangrijk als sociale,psycholo-

giese en politieke organisatie (het zgn. plantage-systeem). Centraal in 

zijn analyse van de plantage-ekonomie is de stelling,dat alle 'linkages' 

binnen de plantage-sektor blijven , en'dat 'linkages' identiek zijn met 

'economies' voor het bedrijf maar met 'diseconomies' voor de nationale 
2) ekonomie . Voorbeelden hiervan zijn de omvorming van 'backuard' en 

'foruard' linkages tot 'inter industry economies' en het kanaliseren van 

de 'final demand linkages' via bedrij fswinkels. Belangrijk is bovendien 

dat de produktie gepaard gaat met aanzienlijke sociale kosten t.g.v. de 

inefficiënte allokatie van de produktiefaktorensde onderbenutting van 

land en arbeid,de krediet-subsidies en wisselkoers-faciliteiten voor 

het grootbedrij f,ed, Er is derhalve sprake van een konflikt tussen het 

privaat-ekonomiese rendement en het maatschappelijke rendement: 

"... efficiënt resource allocation on individual plantation units 
coexists with inefficiënt resource allocation within plantation 
economies," 3) 

De analyse van Beckford heeft betrekking op situaties uaar de plantage-

sektor de peasant-produktie wegdrukt.Zijn voorbeelden refereren vooral 

aan de suiker-plantages in de Caraïben,een van de weinige gewassen waar

voor inderdaad techniese schaalvoordelen bestaan. 

Thoburn ' houdt zich daarentegen (mede) bezig met de produktie van zgn. 

'mixed crops1 op familiebedrijven (rubber). De 'linkages' in de produk

tie worden door hem opgespoord door de produktiekosten en de export-

opbrengsten (de zgn betalingsstruktuur) te verdelen in binnenlandse en 

buitenlandse komponenten. Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tus

sen goede en slechte 'linkages',dat berust op een vergelijking met de 

'opportunity costs' (b.v binnenlandse produktie versus importen ; bin

nenlandse verwerking versus exporten ; produktiefaktoren tegen schaduw-

prijzen en excl. protektie). Thoburn konstateert uiteindelijk dat de 

plantage-sektor aanzienlijke finale vraag linkages heeft (70 % van het 

inkomen wordt op de lokale markt besteed).Voor de smallholders-sektor 

verwacht hij een nog hoger percentage. Vooral op het gebied van de 

'backward linkages' onderscheiden plantages zich van smallholders t.g.v 

de relatief grotere kapitaal-investeringen (waarvan 70 % lokaal). 

Zowel Beckford als Thoburn stellen de produktie-organisatie centraal in 

hun analyses. Bij Beckford staan de eigendomsverhoudingen en de daarmee 

1) CL.Beckford (1972) 
?) ibid p, 114:'..the benefits of these economies do not accrue as much 

to any single country as to the form itself'. vgl. ook p. 142 
3) ibid,p 155,156 
4) 3.T.Thoburn(1977);zijn methodologie op p 44-47. 
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verbonden mogelijkheden van 'transfer pricing' en kontrole over de 

staat centraal. Thoburn houdt hiermee geen rekening en richt zich uit

sluitend op de aard van de produktiefunktie. Dit verschil in benadering 

blijkt ook uit de verschillende beleidsaanbevelingen. Beckford beveelt 

diversifikatie van de ekonomie en bezitsherverdeling aan,teruijl Tho

burn qroei-seffekten verwacht via de diverse 'linkages' vanuit de pri

maire sektoren(m.n backuard en final demand-linkages). 

III.4.4. 'Linkages' en de theorie van de 'structural transformation' 

Intersektorale 'linkages' kunnen in verband uorden gebracht met de 

theorie van de 'structural transformation',Daarbij gaat het om de rol 

van (potentiële) 'linkages' in het binnenlandse transfer-proces en de 

bijdrage van de primaire exportsektoren aan de lange-termijn structuur

verandering van de ekonomie. In deze paragraaf bezien ue de theoretiese 

mogelijkheden daartoe;in hoofdstuk UI.2 gaan ue in op de beleidsmatige 

toepassingen. 

Ue gaan nader in op tuee mogelijke benaderingen van deze problematiek, 

t.u. (1) de mogelijkheden van struktuur-verandering op basis van 'back

uard' en 'final demand'-linkages en (2) de mogelijkheden van struktu-

rnle aanpassing op basis van 'foruard linkages'. 

1) Johnson & Kilby ' zijn van mening dat de 'backuard' en 'final riemand'-

linkages in de beginfase van het industrialisatieproces de stuuende 

kracht kunnen zijn : de agrariese koopkracht leidt in eerste instantie 

tot een vraag naar consumptiegoederen en in latere fasen ook naar in-

puts» De grotere agrariese koopkracht wordt gekreëerd door toenemende 

specialisatie en produktiviteitsverhoging. Hieruit komen zouel direkte 

als indirekte impulsen voor het industrialisatieproces voort: direkt 

via het goedkopere aanbod van loongoederen en de vraag naar industriële 

produkten,indirekt via de ontuikkeling van een kommerciële infrastruk-
2) 

tuur en de ontuikkeling van de dienstensektor . De intersektorale 

goederenstromen zullen nu toenemen t.g.v. de ontuikkeling van markten, 

urbanisatie-processen en agrariese surplus-produktie. 

De produktiviteits-verhoging in de agrariese sektor staat in deze 
3) theorie in verband met twee centrale processen: 

a) de groei van de produktie-omvang t.g.v, de ontuikkeling van markten, 

waardoor efficiëntere allokatie van de produktiefaktoren mogelijk 

wordt. De overheid heeft hierbij als taak prijsdistorsies te voor

komen ,faktormobiliteit te bevorderen en de aanpassing en versprei

ding van technieken te verzorgen. 

1) R.F.Dohnson & P.Kilby(1975),m.n Hfst. 2 
2) ibid,p. 41,42 
3) ibid,p. 47 e.v 
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b) de verhoging van de faktorproduktiviteit t.g.v. specialisatie,tech-

niese ontwikkeling,'managerial efficiency'forganisatie-verbetering, 

'upgrading' van de kwaliteit van de arbeid, 

Uillen deze processen ook inderdaad leiden tot groei van de binnenlandse 

markt,dan vereist dat een zgn, unimodale strategie : een simultane pro-

duktiviteitsgroei in een groot aantal bedrij ven,gebaseerd op een gelij

ke grootteverdeling van de produktie-eenheden.Een dergelijke strategie 

waarborgt bovendien een geleidelijke transformatie,waar de expansie van 

het marktsurplus gelijke tred houdt met de ontwikkeling van de indu

striële sektor. ' 

Het centrale punt in deze analyse is het gebruik van de agrariese koop

kracht t.b.u de strukturele transformatie van de ekonomie op basis van 

'backward' en 'final demand'-linkages, Een dergelijke strategie lijkt 

alleen mogelijk voor landen met een grote (potentiële) binnenlandse (of 

regionale geïntegreerde) markt. De theorie ontkent evenwel de mogelij

ke verliezen aan 'final demand'-linkages (via importen) en de noodzake

lijke kontrole over de richting van de vraag. Een ander punt van kritiek 

is^dat het funktionerenvan de faktormarkten zuiver technies wordt bena-

2) 

derd ,waarbij zij voorbij gaan aan Griffin's analyse van veelal poli

tiek geïnduceerde distorsies. De gehele analyse lijkt bovendien gevangen 

in een soort cirkelredenering,immers de produktiviteitsverhoging is ge

baseerd op de toepassing van nieuwefhoog produktieve inputs,terwijl er 

een visie ontbreekt van de wijze waarop de koopkracht voor deze inno

vaties door de producenten gegenereerd kan worden. Een andere tegen

strijdigheid is tenslotte dat het model in wezen uitgaat van 'inward 

looking industrialization' en importsubstitutie,welk beleid veelal juist 

gepaard gaat met diskriminatie van de agrariese sektor via de wisselkoers 

politiek(externe ruilvoet) en de hoge input-prijzen(interne ruilvoet) 

(vgl. de 4de-fase in het model van Seers °f hoof dstuk II..3.3.) 

Een andere mogelijkheid van struktuurverandering van de ekonomie vormt 

het model van groei op basis van binnenlandse processing van primaire 

produkten. Deze strategie bedoelt de fbackward'-linkages binnen de na

tionale ekonomie te behouden. Bekend voorbeeld hiervan vormt de zgn. 

agro-industrie,waarin produktie en verwerking zijn geïntegreerd via 

agrariese produktie-kontrakten('kontraktteelt'). 

Kritiekenop een dergelijk ontwikkelingsmodel zijn o.a. afkomstig van 
3) . . . 

Feder .De opkomst van de'agribusiness' leidt z.i. tot de eliminatie 
van het rurale proletariaat» De rurale werkgelegenheid wordt geredu-

1) ibid,p. 141 
2) Johnson & Kilby baseren zich op het zgn. 'induced development'-model 

van Hayani & Ruttan,waarin het gedrag volledig gedetermineerd wordt 
door de faktorprijsverhoudingen. 

3) E,Feder(l976) en (1977) 
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ceerd doordat de grootschalige en kapitaal-intensieve processing ook 
1) een overeenkomstige organisatie van de produktie vereist. De kleine 

boeren krijgen in een dergelijk systeem hooguit een soort buf f erf unktie 

ten behoeve van de flexibiliteit van de markt (vgl. de positie van de 

rubber smallholders in Maleisië;hoofdstuk \1111). reder beschouwt de op
komst van de agro-industrie slechts als een nieuwe methode waarmee het 

multinationale bedrijfsleven de kontrole over de agrariese sektor kan 

realiseren-: in plaats van direkte kontrole komt nu indirekte kontrole 
3) 

via monopolisatie van de vraag, ' Daarnaast gaat ook de kontrole over 

kapitaal en technologie een grotere rol spe.len;Feder wijst op de eer-

der genoemde selektieve transfer van techniese kennis , 
Konkluderend kunnen we vaststellen dat beide benaderingen van de ' struc-

tural change' op basis van de diverse 'linkages'-mechanismen geringe 

mogelijkheden bieden. De voorgaande analyse van de centrale determinan

ten van de agrariese en minerale produktie—organisatie maakt dat even

eens aannemelijk. We konkludeerden daarbij immers dat m.n de eigendoms

verhoudingen (van grond,kapitaal en technologie) en de kontrole over de 

staat van centraal belang waren in de produktie-wijze, Het valt dan ook 

niet te verwachten dat een ontwikkeling zuiver op basis van 'linkages' 

- een strategie die slechts aansluit bij de techniese kenmerken van het 

produktieproces - voldoende mogelijkheden kan bieden. In hoofdstuk V 

gaan we in op de mogelijkheden (en grenzen) van een ontwikkelings

strategie die uitgaat van hervorming van de eigendomsstruktuur als moge

lijk alternatief voor deze benaderingen. 

1) E.Feder(1977) Jvooral t.b.v de kontinue toelevering en de vergroting 
van de produktie zijn mechanisatie en concentratie vereist. 

2) E.Feder(1976),p 438-439 ; de funktie van de peasant-sektor als leve
rancier van goedkope arbeid verdwijnt hierdoor eveneens.(zie H. IV) 

3) E.Feder(1976),p 432-438 ; vgl. de overeenkomstige ontwikkeling in de 
minerale sektor (par III.3,2) 

4) ibid,p 425 ;vgl par III.4.2,waarin het mechanisme van de onvolledige 
technologie-transfer uiteen wordt gezet. 
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HOOFDSTUK IV % STRUKTUUR VAN DE INKOMENSVERDELING IN DE PRIMAIRE 

EXPORTEKONOP1IE 

IV.1, Produktieuijze en inkomensverdeling 

Op basis van de in hoofdstuk III geanalyseerde struktuur en organisatie 

van de produktie in de primaire exportekonomie gaan we in dit hoofdstuk 

nader in op de daaruit voortkomende verdelingsverhoudingen. De analyse 

blijft vooralsnog staties van aard ; in hoofdstuk V besteden ue aandacht 

aan de politieke dynamiek welke verbonden is met deze produktie- en 

verdelingsstruktuur. 

Aan de relatie tussen produktie-verhoudingen en verdelings-verhoudingen 

hebben ue in de inleiding reeds enige aandacht besteed. De visies op 

deze relatie vormen een scherpe scheidslijn tussen de neoklassieke bena-

dering van de ekonomie enerzijds en de politieke ekonomie anderzijds. ' 

Het centrale punt van verschil is,dat in de neoklassieke benadering de 

verdeling op techniese wijze resulteert uit een equivalentenruil op 

2) 
faktormarkten (grensproduktiviteitstheorie) ,terwijl de politieke eko
nomie de inkomensverdeling eerder analyseert vanuit opvattingen van 
maatschappelijke klassen,eigendomsverhoudingen en (ekonomiese en poli
tieke) machtsverhoudingen» Het verdelingsprobleem is in de politieke 
ekonomie danook niet langer een allokatie-kuestie maar eerder een maat
schappelijke belangenstrijd binnen een hierarchies gelede klassenmaat-
schappij; 

"De orthodoxe (neoklassieke,r.r) ekonomie tracht aan te tonen,dat 
markten schaarse middelen allokeren overeenkomstig relatieve effi-
ciency;de politieke ekonomie tracht te laten zien,dat de markten 
het inkomen verdelen overeenkomstig relatieve macht," 3) 

Op basis van de politiek-ekonomiese visie op het verdelingssysteem en 

het maatschappelijk systeem willen we in dit hoofdstuk danook de inko

mensverdeling relateren aan de produktiewijze. Tuee aspekten zijn daar

bij van bijzonder belang,t.u,; 

1) de eigendomsverhoudingen ; waar de verdeling bepaald wordt door eko

nomiese en politieke machtsverhoudingen spelen de bezitsverhoudingen 

van de 'kritieke'(schaarse) produktiefaktoren een centrale rol. De 

rol van de eigendomsverhoudingen in de produktiewijze is in hoofd

stuk III uitgebreid geanalyseerd,waarbij we konstateerden dat de 

eigendom van grond en van kapitaal/technologie en de daarmee verbon

den kontrole over het produktieproces en de staat de centrale deter

minanten van de produktiewijze (en uiteindelijk ook van de verdeling) 

vormen. 

1) E.Nell(1972) geeft een schematies overzicht van beide visies op het 
verdelingssysteem en de maatschappij-visies waarop zij berusten. 

2) ü, van Drimmelen(1972),p, 88('De grensproduktiviteitstheorie leidt de 
verdeling af uit de stand der techniek-de produktiefunktie- en de be
schikbare hoeveelheden der produktiefaktoren') 

3) E.Nell(1972),p. 106. 
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2) de klassenverhoudingen f vanuit de produktie-organisatie kunnen 

socio-ekonomiese groepen onderscheiden worden op grond van kriteria 

als eigendom,werkgelegenheid,etniciteit,ed. Hiermee wordt de basis 

gelegd voor een differentiatie van de maatschappij in klassen, ' 

De analyse van de politieke dynamiek bouwt hierop voort,waar deze 

m.n afhangt van de bestaande klassen-tegenstellingen en de positie 

van de staat '(zie hoofdstuk V), 

Achtereenvolgens gaan we in het algemeen in op de invloed van de pro-

duktie-struktuur en produktie-organisatie van de primaire exportsekto

ren op de inkomensverdeling(IV.2)fwaarna we nadere aandacht besteden 

aan de specifieke kenmerken van het verdelingsproces in de agrariese 

exportekonomie(IV.3) en de minerale exportekonomie(IV.4). 

IV.2„ Struktuur en organisatie van de produktie in de primaire export-

ekonomie en de inkomensverdeling 

De analyse van de struktuur en organisatie van de produktie in de pri

maire exportekonomie uit hoofdstuk III heeft twee centrale kenmerken 
3") daarvan naar voren gebracht,t.w.: ' 

1) de sterke handelsafhankelijkheid van de produktiestruktuur ; de 

produktie is slechts weinig geïntegreerd in de nationale ekonomie 

- zowel voor wat betreft de finale vraag als de intermediaire 

vraag - en is vrijwel volledig gericht op de buitenlandse markt. 

2) het dualisme in de struktuur en organisatie van de produktie ; 

er bestaan naast elkaar verschillende produktiewijzen,gebaseerd op 

verschillen in eigendom van en/of toegang tot grond,kapitaal of 

technologie» 

Deze beide faktoren hebben duidelijke gevolgen voor het inkomensver

delingsproces, waarop we in deze paragraaf nader zullen ingaan. 

1) In dit hoofdstuk beperken we ons tot het begrip 'klasse an sich' 
(de objektieve ekonomiese situatie);in hoofdstuk V gaan we nader 
in op het begrip 'klasse fur sich'(het klassebewustzijn). 

2) m.b.t. de verhouding tussen klassen en staat (de wisselwerking 
tussen ekonomiese bepaaldheid van de staat en politiek-ideologiese 
bepaaldheid van klassen),zie.N,Poulantzas(1974,1976),p. 16 

3) T.Szentes (1971,1976-3),p. 166 e.v. noemt 4 vormen van afhankelijk
heid t.w. handels-,financiële-,techniese- en direkte ekonomiese 
afhankelijkheid. Ulij hebben de laatste 3 vormen samengevoegd in de 
daaruit resulterende dualistiese produktiestruktuur.In hoofdstuk 
III zijn deze mechanismen geanalyseerd, 
Szentes gaat niet nader in op de onderlinge verhoudingen tussen 
deze elementen. Er is o.i. sprake van een wisselwerking; 
a) de handelsafhankelijkheid kreëert via investeringen en technolo

gie een binnenlandse duale produktiestruktuur 
b) deze duale produktiestruktuur vormt op zijn beurt weer de basis, 

op grond waarvan de handelsafhankelijkheid zich kan'doorzetten' 
en 'bijdraagt aan de handhaving van de open ekonomie. 

Het eerste proces heeft zich overwegend voltrokken in de koloniale 
fase,terwijl het tweede mechanisme kenmerkend is voor het neo-kolo-
nialisme. 
Een dergelijke onderverdeling verklaart ook Szentes'signalering 
dat interne faktoren een toenemende 'relative independence' verto
nen^. 284). 
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I\/.2.1. Handelsafhankelijkheid en inkomensverdeling 

In hoofdstuk 111*4 hebben ue bij de behandeling van de produktiestruk-

tuur van de primaire exportekonomie gekonkludeerd dat deze een geringe 

binnenlandse integratie kentfweinig gediversifieerd is en dat binnen

landse 'linkages' vrijwel ontbreken» Het belangrijkste kenmerk van de 

produktiestruktuur is derhalve de sterke handelsafhankelijkheid van 

de ekonomie. 
1 ) Szentes ' omschrijft het begrip'handelsafhankelijkheid' enerzijds 

als 'relationele afhankelijkheid'(handelsrelaties beperkt tot enke

le landen) en anderzijds als 'algehele afhankelijkheid van de gehele 

ekonomie van de wereldmarkt' welke kan worden herleid tot twee fakto-

renft»w, (a) de ernorme rol van de handel binnen de nationale ekono

mie en (b) de onevenwichtige (goederen)struktuur van de handel. Pri

maire exportlanden zijn tengevolge hiervan in grote mate afhankelijk 

van de buitenlandse marktsvan enkele landen(bedrijven) en van de in

ternationale prijsverhoudingen van enkele produkten. 

De neoklassieke handelstheorie gaat ervan uit dat deze export-oriën

tatie gebaseerd is op komparatieve verschillen in produktiekosten. 

Anders dan Ricardo gaan zij er evenwel van uit dat de natuurlijk ge

geven beschikbaarheidsverhouding van de produktiefaktoren (kapitaal 
2 ) 

en arbeid) als verklaring hiervan gelden '.Volgens het zgn. Heckscher-

Ohlin-theorema resulteert hieruit een handels- en specialisatiepa-

proon waarin elk land zich specialiseert op de produktie van goederen 

die een relatief intensief gebruik maken van de relatief overvloedig 

aanwezige produktiefaktor- iBinnen het kader van deze theorie blijft 

1) T.Szentes(l97191976-3)sp» 170 en 174 
2) De Ricardiaanse theorie relateert komparatieve kostenverschillen 

aan arbeidsproduktiviteitsverschillen onder kondities van verschil
lende produktietechnieken. Komparatieve kostenverschillen zijn 
hier derhalve produktiebepaald i.p.v. marktbepaald. De klassieke 
theorie verschilt fundamenteel van haar neoklassieke 'opvolgster'; 
vgl» o,m, S.Amin(1976),p* 137s"Abandonment of the objective theo-
ry of value has thus transformed the nature of the theory of com-
parative advantagesgiving it an apologetical-ideological charac-
ter.For 'advantage' no longer possesses any meaningsit is not con-
tained a priori in objective reality," en A.Emmanuel(1972),p. x: , 
"... a complete reversal of function took placesit was no longer 
the conditions of production that determined exchange,but exchange" 
TiTaX^dTetermined prod̂ ĵ Tĵ TTTThT̂ T̂ê Melrsal 9 this ' disavowal' of la
bo r value, is Uh~at"s to some"~extent f accounts for the unanimity. . . " , 
Zie ook ïD.Robinson & 3.Eatwell(1973),p 242-244. 

3) Andere kritieken betreffen de vooronderstellingen(m.n de uniformi
teit van technieken),de problemen m.b.t. de rangschikking van pro
dukten naar f aktorintensiteit( i» v.nru de meetbaarheid van kapitaal; 
zie 3.0.Anderson(1976)fp 1809G„C.Harcourt(1969),het staties karak
ter van de analyse;zie H.B„Chenery(1961),P.N.MathurC1963) en de 
neofaktorproportie-oplossing voor de Leontief-paradox;zie B.Her-
man(1980) ; de faktor grond komt in de gehele analyse niet voor. 
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er sprake van beloning volgens grensproduktiviteit en equivalenten-

ruil ' . 

De dominantie van de externe realisatie en de daarmee verbonden vor

men van afhankelijkheid brengen evenwel een aantal geheel andere as-

pekten van het 'komparatieve kosten-begrip• aan het licht. 

In de eerste plaats moet gewezen worden op het proces van kreatie 

van de open ekonomie als histories proces in het kader van de ont

wikkeling van de internationale arbeidsverdeling. De marxistiese 

imperialisme-theorieën gaan daartoe in op de relaties welke er be

staan tussen de ontwikkeling van de kapitalistiese produktieuijze 
2) en de daaruit voortkomende drijfveren voor imperialistiese expansie.' 

De centrale funktie van de handel met onderontwikkelde landen ligt 

op het gebied van de bijdragen aan de oorspronkelijke akkumulatie 

en de garandering van de voortgezette akkumulatie in de ontwikkelde 

landen.Buitenlandse handel vervult daarmee voor het centrum een be

langrijke rol als tijdelijke oplossing van de stagnatie van de meer

waarde-ontwikkeling en van de tendentiile winstvoet-daling.Voort

bouwend op Flarx' concepties van de tegenstellingen in het kapitalis-
3) ties akkumulatieproces ontwikkelde Lenin zijn imperialisme-theorie . 

Koloniale expansie wordt hierin opgevat als een fase in het kapita

listiese ontwikkelingsproces,waarin het kapitaal beleggingsmogelijk-

heden verwerft in de onderontwikkelde landen.Imperialisme leidt hier

mee ook tot internationalisatie van de kapitalistiese produktiewijze. 

Een belangrijk gevolg van een dergelijke benadering van de handel 

is dat de handelsafhankelijkheid en de dualistiese produktiestruk-

tuur worden beschouwd als van buiten opgelegd en ten dienste van 

externe belangen. 

In de tweede plaats heeft de handelsaf hankeli jkheid belangri jke__kon-

sekwentie voor de produktiewijze en m.n. voor de wijze waarop de 

loonvorming funktioneert. Lonen kunnen worden opgevat als (1) kosten-

komponent van de produktie en (2) als element van de finale vraag. 

Een volledige buitenlandse afzet van de produktie leidt ertoe 

dat het tweede element van de lonen van ondergeschikt belang wordt. 

1) Afgeleide theorema's van het HOS-theorema die hieraan ten grond
slag liggen zijns(l) faktorprijs-egalisatie(egalisatie van de 
prijzen der produktiefaktoren iri beide landen)s(2) Stolper-Samuel-
son theorie(faktorale inkomensverdeling t.g.v. relatief intensief 
gebruikte produktiefaktor) en (3)Rybczynski-theorema(bij wijziging 
van de beschikbaarheidsverhouding verandert de produktie in dezelf
de richting) ;zie R.Embrechts & A. Tayrnans( 1976) , p 101 e.v 

2) V/oor een overzicht van de diverse imperialisme-theorieën, zie: 
H.A.3.Coppens(1980),R.Qwen & B.Sutcliffe(1972),'Wat is imperia
lisme ?(1972). 

3) V.I.Lenin(l917,1966-13). 
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Een tegenstelling tussen deze twee aspekten wan de loonvorming be-
1) staat ueliswaar voor individuele ondernemers altijd ,maar wordt in 

ontwikkelde landen veelal op het nivo van de nationale staat bemid-
2) 

deld ' . Op het nivo van de wereldmarkt is een dergelijke bemiddeling 
evenwel onmogelijk. 

De onderontwikkelde landen worden in een dergelijke struktuur geredu

ceerd tot een zuivere 'leveranciersrol' waarbij de lonen als vraag-

element een ondergeschikte rol spelen» Het lage loonnivo wordt der

halve eerder opgelegd en vormt de basis voor het grote surplus. In 
3) plaats van equivalentenruil is er eerder sprake van ongelijke ruil . 

Intern berusten de lage lonen weer op de dualistiese produktie-orga-

nisatie, waarbij het goedkope arbé)idsaanbod( t. g, v de lage subsistence-

kosten) en de beperkte arbeidsvraag(grootschalige,kapitaalintensieve 

produktie;beperkte werkgelegenheid) de basis vormen voor de surplus-

produktie (zie IV,2.2.). 

In de derde plaats is het van belang in te gaan op de gevolgen van de 

beperkte binnenlandse 'linkages'.Het vrijwel ontbreken van deze 'lin-

kages' vormt een belangrijke kracht in de handhaving van de open eko-

nomie. Niet alleen de in absolute zin beperkte binnenlandse (finale 

en intermediaire) vraag draagt hieraan bij,maar ook de verdeling van 

de koopkracht en de besteding van het ekonomies surplus stellen beper

kingen aan de ontwikkeling van de binnenlandse markt. In een analyse 
4) van het gebruik van het surplus maakt Baran ' onderscheid tussen een 

aktueel ekonomies surplus(lopende produktie minus lopende konsumptie) 

en een potentieel ekonomies surplus(maximale produktie minus essen

tiële konsumptie).Het (aktuele) surplus vloeit toe aan landeigenaren, 

handelaren,geldschieters en de overheid.' Een groot gedeelte van het • 

surplus blijft'potentieel t.g.v 'excess consumption'. Het aktuele sur

plus wordt bovendien in onproduktieve richting aangewend (landaankoop, 

militair apparaat,burokratie,infrastruktuur,e.d).Een belangrijk ge

deelte verdwijnt ook direkt (winstoverboekingen) en indirekt(importen) 

naar het buitenland. De inkomensverdeling (en -besteding) stelt der

halve grenzen aan de binnenlandse markt en aan de binnenlandse werk

gelegenheid. 

1) Vgl. J.Robinson & 3, Eatwell( 1973) , p. 159 :".... the paradox of capi-
talism (?) Each employer dislikes a rise in the real costs of labou-r 
in his own line,but he likes real wages in general to be rising so 
that he can find a growing outlet for his sales," 

2) Dit impliceert een zgn, 'relatieve autonomie' van de staat (natio- -
naai of op regionaal nivo,b.v in de EEG);zie 5.Stuurman(1978),p 59 
De staat kan dan b.v een politiek van koopkracht-stabilisatie a la 
Keynes voeren. 

3) SkAmin(1976),A.Emmanuel(1972)jongelijke meerwaardevoeten leiden on
der kondities van internationale winstvoetnivellering tot een waar
den overdracht. Bij Emmanuel is de oorzaak van de ongelijkheid van 
meeruaardevoet eenzijdig gelegen in loonverschillen. Coppens(1980) 
voegt hieraan de verschillen in omvang en/of organiese samenstelling 
van kapitaal als noodzakelijke voorwaarden toe. 

4) P.A.B aran(1957,1976) ,m.n Hfst. 6jBaran verwaarloost evenwel de 
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In de vierde plaats leidt de handelsafhankelijkheid tot afhankelijk

heid van de wereldmarkt. In hoofdstuk II.2.3 zijn ue ingegaan op de 

organisatie en het funktioneren van de wereldmarkten voor primaire 

produkten,waarbij o.m. werd gewezen op de zuakke konkurrentiepositie 

van de exporten van de onderontwikkelde landen,de daaruit voortkomen

de korte termijn prijs-instabiliteit en lange-termijn ruilvoetverslech

tering.De lage en instabiele prijzen leiden tot een verlies aan koop-
1 'l kracht. Zo wijst b.v. Bhagwati's analyse van de 'immisering growth' ' 

erop dat er via de trendmatige ruilvoetverslechtering een belangrijk 

gedeelte van de produktiviteitsontwikkeling in de onderontwikkelde 

landen wegvloeit naar konsumenten of producenten(ingeval van monopo

lie) in de ontwikkelde landen. De doorzetting van dit mechanisme kan 

weer verklaard worden vanuit de binnenlandse produktie-organisatie 

(zie IU.2.2.). De konkurrentie-verhoudingen op de wereldmarkt zijn 

een belangrijke determinant van de ontwikkeling van de exportopbreng

sten.Over het algemeen bleek de konkurrentie bij agrariese produkten 

sterker te zijn dan bij minerale produkten,terwijl de onderontwikkel

de landen binnen de agrariese exporten de minste konkurrentie ontmoe

ten in de Hropical zone'-produkten. Deze marktomstandigheden bepalen 

mede de 'ruimte' voor hogere binnenlandse lonen. 

V/oor de (inter-sektorale) inkomensverdeling hebben de beschreven as-

pekten van de handelsafhankelijkheid een aantal duidelijke gevolgen. 

Binnen de primaire export-sektoren heersen over het algemeen lage 

arbeidslonen ,terwijl de eigenaren emvangrijke rent-inkomens ontvangen. 

Er kunnen wel verschillen optreden naarmate de internationale konkur-

rentie-positie van produkten sterker is. Op de verdeling binnen de ex

portsektoren gaan we in par. IV/.2.2, nader in. 

De exportsektoren leveren de staat omvangrijke belastingopbrengsten 

('fiscal linkages').Deze worden veelal gebruikt t.b.v de financiering 

van de 'current expenditure'(zie II.3.2),in het bijzonder de overheids-

burokratie en het militair apparaatfen daarnaast infrastrukturele wer

ken. Belangrijk gevolg hiervan is dat de staat 'objekt van politieke 

strijd' wordt d.w.z. dat de kontrole over de staat niet alleen een 

indirekte kontrole over het ekonomies proces betekent (zoals b.v. 

Griffin dat analyseert;zie III.2.2.) ,maar ook direkte toegang tot 

werkgelegenheid en inkomens met zich meebrengt. De hoge inkomens in 

deze sektor (mede t.b.v de garantie van loyaliteit) leiden tot sterke 

urbanisatie;een groeiend gedeelte van de urbane arbeid moet evenwel 

werk zoeken in andere sektoren - o.m. de informele sektor - tengevol

ge van de beperkte werkgelegenheid bij de overheid.Hierdoor ontstaat 

mogelijke binnenlandse inkomens- en vraag-effekten t.g.v. de be
steding van het surplus 

1) D.Bhagwati (1966,1971-4) 
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weer een neerwaardse druk op het urbane loonnivo. Naast de direkte 

werkgelegenheids-effekten van de bestedingspolitiek van de overheid ' 

spelen ook andere effekten een rol,o.a, de bestedingen aan koliek™ 

tieve voorzieningen en onderwijs. Hier speelt m.n de problematiek 

van het 'delivery problem' c.q de toegankelijkheid van de voorzienin

gen. In hoofdstuk \l gaan we in op de diverse staatsfunkties, 

De derde belangrijke sektor in de primaire exportekonomie is de 

handel.De organisatie-struktuur van deze sektor richt zich in sterke 

mate op die van de produktie;een peasant-ekonomie kent derhalve een 

niorcr gediversifieerd handelsnet dan een plantage-ekonomie. Belangrijk 

zijn ook de toetredingsmogelijkheden,welke weer afhankelijk zijn van 

de kapitaal-behoefte,de gebruiken m.b.t, opslag,ed. 

IV.2.2. Dualisme en inkomensverdelinq 

Bij de beschrijving van de produktie-organisatie van de primaire 

export-ekonomie (hoofdstuk III.2 en III.3) is reeds naar voren geko

men dat de export-georiënteerde ontwikkeling in het binnenland leidt 

tot een heterogeen,gefragmenteerd en onevenwichtig produktiesysteem. 

De integratie van de onderontwikkelde landen in de internationale 

arbeidsverdeling kreëert een ekonomiese struktuur die gekenmerkt 

wordt door het naast elkaar bestaan van verschillende produktiewijzen. 

Deze 'verschillende produktiewijzen bestaan evenwel niet volkomen los 

van elkaar maar zijn geïntegreerd via en maken deel uit van hetzelf

de export-gerichte produktiesysteem. 2) 

In de literatuur wordt -voor een dergelijke struktuur wel de term 

'dualisme1 gebruikt. Oorspronkelijk stond de dualistiese verhouding 

tussen twee sektoren - een agrariese subsistence-sektor en een kapi-

talistiese exportsektor - daarbij centraal, In toenemende mate is er 

eveneens zicht gekomen op andere vormen van dualisme,zoals de koexis-

tentie van een moderne en een traditionele produktiewijze binnen de 

exportsektor (b.v. tin en rubber in Maleisië) of de kombinatie van 

subsistence en exportproduktie (b.v. kakao in Ghana). Het onderkennen 

van meerdere nivo's van fragmentatie maakt het danook noodzakelijk 

verschillende vormen van dualisme te onderscheiden. 

1) Behalve de (permanente) werkgelegenheid in leger of ambtenaren
apparaat valt hieronder ook de (veelal tijdelijke) werkgelegenheid 
bij de uitvoering van infrastruktuur-werken. 

2) 3.Duncan(1976) wijst b.v op de visie van A.G.Frank ('all relations 
are fundamentally affected by the capitalist structure of the eco-
nomy ;.p. 4);ook 3. Breman( 1976) wijst rn.b.t. de arbeidsmarkt op de 
eenheid van het produktiesysteemiiïl. Bienef eld benoemt de traditio
nele sektor (in zijn studie de informele sektor) met de term 'pe
rifeer kapitalisme?, 
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Dualisme-analyses gaan uit van een (natuurlijke of kunstmatige) 

labour-surplüs situatie ('redundant labour';'disguised unemployment'). 

Bienefeld & Godfrey maken daarbij een onderscheid tussen twee typen 

labour-surplus,waaruit ue ook twee vormen van dualisme kunnen aflei-
1) 

den,t.u.: ' 
1) het labour-surplus in verhouding tot de subsistence-produktie ; 

deze vorm van dualisme refereert aan de verhouding tussen de zgn. 

subsistence-produktie (produktie voor eigen gebruik;minimum le-
2) 

vensbehoeften) en de marktproduktie. Hieruit kunnen het aanbod 
en de aanbodkondities van de arbeid bepaald worden. 

2) het labour-surplus in relatie tot de werkgelegenheid ; deze vorm 

van dualisme refereert aan het zgn, technologies dualisme tussen 

de traditionele en de moderne sektor,dat m.n de werkgelegenheid 
3> c.q de vraag en de vraagkondities van de arbeid bepaalt. ' 

Deze beide vormen gekombineerd kan de dualistiese produktie-struktuur 

gehanteerd worden als verklaring van de 'doorzettingsvorm' van de 

handelsafhankelijkheid en het lage loonnivo waarop deze o.m. berust. 

Dualisme wordt op deze wijze bovendien in verband gebracht met ver

schillen in produktiefunkties,waaruit ook verschillen in arbeidspro-

duktiviteit en arbeidsabsorptie(werkgelegenheid) voortkomen. De inko

mensverdeling kan hierdoor danook direkt verbonden worden met de 

dualistiese produktiestruktuur, 

IV.2.2.1. Arbeidsaanbod en de rol van de subsistence-sektor 

Allereerst gaan we in op het dualisme tussen de 'subsistence'-sektor 

en de kommerciële sektor en de aanbodkondities van de arbeid. 

De klassieke politieke ekonomie hield zich reeds bezig met deze 

verhouding. De Ricardiaanse loontheorie gaat zo bijvoorbeeld uit van 

een konstante,institutioneel bepaalde (natuurlijke) reële loonvoet. 

Dit subsistence-loon wordt fysiologies bepaald door de noodzakelijke 

levensbehoeften ' en gehandhaafd via het Ralthusiaanse bevolkings

mechanisme '. Het aanbod en de prijs van loongoederen - en daarmee 
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de reproduktiekosten van de arbeid en het reële loon in de industrië

le sektor - wordt bepaald door de produktie-omstandigheden in de sub

sistence-sektor (of het importaanbod van voedsel). De subsistence-

sektor vormt op deze uijze de' basis voor het ekonomies surplus via 

het beschikbaar stellen van een onbeperkt arbeidsaanbod tegen een 

konstant reëel loon D Bobb karakteriseert deze theorie als een 

'supply theory of uages8 , waarin 'the price of labour was governed 
2) 

by its oun cost of production1 . 

3) 
De theorieën van Leuis en Fei & Ranis ' kennen een vergelijkbare 

analyse van het dualisme. Zij gaan uit van een situatie van 'unlimi-

ted supplies of labour1 d.u.z. een volkomen elasties arbeidsaanbod, 

uaarbij de subsistence-sektor als basis fungeert voor de kreatie van 

het ekonomies surplus. Het loon dat de kapitalistiese sektor moet 

betalen uordt daarbij bepaald door uat men buiten deze sektor kan 

verdienen ('opportunity costs of labour') d.u.z. het gemiddelde pro-

dukt van de subsistence-sektor (verhoogd met een opslag voor de ho

gere urbane kosten van levensonderhoud en migratiekosten).De lage 

produktiviteit in de subsistence-sektor is derhalve de basis voor het 

lage algemene loonnivo, 

In deze beide theorieën bepaalt de subsistence-sektor de aanbodprijs 

van de arbeid en het loonnivo | bij Ricardo op basis van de prijs en 

de produktieomstandigheden van de loongoederen,bij Leuis en Fei & 

Ranis op basis van de 'opportunity costs1. 

Beide benaderingen ontmoetten kritiek van diverse zijden. In de eerste 

plaats is het bestaan van een 'labour surplus' niet altijd evident, 

teruijl ook de mogelijkheden van (kosteloze) mobilisatie daarvan aan 

zeer veel (sociale,culturele) beperkingen onderhevig is. Ue zullen 

evenwel hierna zien,dat er voldoende mogelijkheden bestaan om op kunst

matige uijze het 'labour surplus' te garanderen. Belangrijk is boven

dien,dat de arbeids-absorptie ook is sterke mate afhankelijk is van 

de werkgelegenheid c.q. de arbeidsvraag(zie IU.2.2.2.). Tenslotte le

veren de migratie-theorieën een geheel ander inzicht in de motieven 

voor migratie en urbanisatie,uaarbij m.n (de verwachtingen t.a.v.) 
5) 

het loonverschil en de kans op uerk bepalend zijn. 

1) D.Robinson & 3,Eatuell(1973),p 14,15,159 
2) M.Dobb(1973)p. 91„ 3.T.Young(1978,p. 76 e.v. uijst er nog op dat 

de vraag indirekt hierin is opgenomen nml. als onderdeel van de 
technies bepaalde 'maintenance requirements' van het reproduktie-
systeem. 

3) U.A.Leuis(l954) en (1958) ,G?Fei & 3.C.H.Ranis(1975) 
4) Pl.b.t. de gevolgen van p'róduktiviteitssti j ging in de subsistence-

sektor leidt dit tot een belangrijk verschil ; bij Ricardo uordt 
hierdoor het nominale loonnivo in de industriële sektor verlaagd, 
bij Fei & Ranis echter juist ve rhoogd . 

5) 3.R.Harris & M.. P . Todaro( 1 970) 
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Deze theorieën kunnen nu gebruikt worden ten behoeve van de analyse 

van enkele aspekten van de ekonomiese ontwikkeling van primaire export-

ekonomieën. 

In de eerste plaats kunnen zij dienen als verklaring van de binnenland

se mechanismen die verantwoordelijk zijn voor de 'immisering growth' 

(zie IV-. 2.1) ,0e lage produktiviteit van de subsistence-sektor ,welke 

tevens als basis fungeert voor het loonnivo in de exportsektor ver

oorzaakt ook lage exportprijzen. De hogere produktiviteit van de ex

portsektoren komt op deze wijze niet volledig tot uitdrukking in de 

lonen ;onder volledige medediging leiden lagere prijzen tot een 

transfer naar de importerende landen (vgl. Hoofdstuk II). De export

landen genieten wel positieve werkgelegenheids- en belastingeffekten. 

Zelfs een verhoging van de produktiviteit van de subsistence-sektor 

behoeft nog niet te leiden tot hogere lonen in de exportsektoren,omdat 

het interne ruilvoet-mechanisme de doorwerking hiervan weer kan be-
1) perken ' . 

In de tweede plaats kan deze dualisme-analyse gehanteerd worden ter 

verklaring van de aanbodkondities van de arbeid en het lage loonnivo. 

De subsistence-produktie bepaalt immers het loonnivo (direkt of in-

direkt),dat via een onbeperkt arbeidsaanbod tevens geldt voor de an

dere sektoren, 

Tenslotte kan de funktionele verdeling hieruit afgeleid worden. Bij 
2 ) een laag en konstant reëel loonniuo valt immers het gehele surplus ; 

toe aan de bezitters van de schaarse produktiefaktoren(grond,kapitaal) 

Het bezit van of de kontrole over deze produktiemiddelen levert even

eens de kontrole over het surplus en derhalve omvangrijke 'rent'-
• , 3) inkomens. 

De gehele dualisme-analyse berust op het bestaan van een natuurlijke 

'labour surplus'-situatie. Ingeval van een arbeidstekort of grond-

overvloed zijn er danook extra-ekonomiese middelen nodig om het ar

beidsaanbod te garanderen en de lonen laag te houden. Anderzijds ver

eist de mobilisatie van arbeid in een surplus-ekonomie veelal even

eens dergelijke maatregelen. De belangrijkste methoden daartoe zijn: 

1) immigratie van arbeid ; via het bevorderen van (vrije of gedwongen) 

migratie wordt het arbeidsaanbod vergroot. Belangrijk gevolg hier

van is dat er belangrijke etniese minderheden ontstaan. In latere 

fasen geeft dit aanleiding tot arbeidsmarkt-fragmentatie en grote 

etniese loonverschillen (zie b.v. Chinezen en Indiërs in Maleisië) 

1) U.A.Lewis(l958),p. 22 
2) de ruilvoetverslechtering kan de absolute omvang van het surplus 

van de landheer niettemin beperken. 
3) Berust op de antagonistiese relatie tussen loonvoet en uinstvoet 

(of algemener: rent-inkomensvoet). 
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2) Grondmonopolisatie ; het kreëren van een zgn. 'closed resources'-

situatie,waardoor de arbeid gedwongen uordt zich tot de plantages 

te wenden. 

3) Militaire repressie en de onderdrukking van vakbonden 

4) Voedselprijsbeheersino, ; het beperken van de voedselprijzen (en de 

prijzen van andere eerste levensbehoeften) ter beheersing van de 

reproduktiekosten van de arbeid. Op korte termijn kan men hierbij 

een beroep doen op importen (vgl. Ricardo's pleidooi voor de af

schaffing van de Corn l_aws),op langere termijn is het bevorderen 

van de eigen produktie noodzakelijk. '(vgl. b.v. het streven naar 

binnenlandse rijstproduktie in Maleisië). 

IV.2.2.2. IJerkgeleqenheid en het dualisme moderne-traditionele produktie 

Een tweede type dualisme bestaat tussen de 'moderne' en de 'traditio

nele' produktie. Het betreft hier niet alleen intersektorale verhou

dingen,maar in veel gevallen ook dualistiese produktie-verhoudingen 

binnen sektoren. 

Centraal hierbij staan de verschillen in produktiewijze tussen de klein

schalige arbeidsintensieve sektoren en de grootschalige kapitaalinten

sieve sektoren. In hoofdstuk III hebben ue geanalyseerd op welke wijze 

de eigendomsverhoudingen (van grond,kapitaal en technologie) verant

woordelijk hiervoor zijn. De daaruit voortkomende verschillen in tech

nieken resulteren op hun beurt weer in verschillen in werkgelegenheid 

(arbeidsvraag),arbeidsproduktiviteit en arbeidsorganisatie ,welke de 

basis vormen voor inkomensverschillen. 

Diverse benaderingen leggen de nadruk op dit zgn. technologies dualis-

me ': de verschillende produktiefunkties van de traditionele en de mo

derne sektor en de produktie en werkgelegenheid die daaruit voortkomt. 

Onder de 'moderne sektor' worden veelal begrepen sde industrie,de mijn-

bouw-sektor en de plantages,waar een kapitaal-intensieve technologie 

wordt gebruikt en beperkte substitutiemogelijkheden bestaan (produktie 

met vaste techniese koefficiënten). De 'traditionele sektor' omvat de 

subsistence-landbouw,peasant-exporten,de nijverheid en de informele 

sektor,waar de produktie arbeidsintensief en met variabele techniese 
2) koefficiënten plaatsvindt. ; 

3) In zijn analyse van dit technologies dualisme wijst Eckaus op de 

beperkte techniese substitueerbaarheid van produktiefaktoren in de 

moderne sektoren t.g.v. de externe technologie,terwijl de traditionele 

sektor meer variabele technieken omvat en derhalve alle arbeid absor-

1) Vgl. 3. de Hoogh(l978) 
2) M„Gollas(l970),p. 3,4 
3) R.S. Eckaus(1955){behandeld door S.Dasgupta(1963),p 178 e.v 
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beert,hetgeen leidt tot een dalende marginale produktiviteit van de 

arbeid in deze sektor. Deze absorptie in de traditionele sektor uordt 

mogelijk door de sociale organisatie van de arbeid,m.n het 'extended 

family1 en 'income sharing'-systeem,waardoor de lagere marginale pro

duktiviteit opgevangen kan worden. In de moderne sektor wordt alleen 

loonarbeid gebruikt en slechts tot zover het loon gelijk is aan het 

marginale arbeidsprodukt. 
1) Leibenstein verklaart het technologies dualisme uit de richting van 

de technologiese research en ontwikkeling,welke overwegend kapitaal

intensief is. Onderontwikkelde landen hebben bij techniese ontwikkeling 

geen kennis van de gehele nieuwe produktiefunktie,maar alleen van een 

produktiepunt(vgl, hoofdstuk III.3.2). Dasgupta ' voegt daar nog aan 

toe dat expprtsektoren in onderontwikkelde landen gedwongen worden 

tot 'capital deepening' i.v.m. de internationale konkurrentie. In het 

algemeen hebben de traditionele sektoren geen toegang tot deze tech

nieken , vooral tengevolge van het kapitaalgebrek. 

Het algemene bezwaar tegen deze benaderingen is dat zij het technolo

gie-gebruik niet weer relateren aan de eigendomsverhoudingen en de 

rol van de staat(faktorprijsbeleid),welke via de bedrijfsgrootte en.de  

'access' tot inputs in sterke mate de technologie-1keuze' bepalen. ' 

Niettemin zijn zij bruikbaar om de gevolgen hiervan voor de werkgele

genheid,de arbeidsorganisatie en de arbeidsproduktiviteit te bepalen. 

Voor wat betreft de arbeidsorganisatie werd al gewezen op het verschil 

tussen loonarbeid(en 'nuclear family') en familie-arbeid('extended fa

mily'),(zie 111,2,2,). De moderne sektor maakt gebruik van loonarbeid 

en streeft naar winstmaximalisatie; dit impliceert dat zoveel arbeid 

wordt ingezet dat de gelijkheid tussen lonen en marginaal produkt 

wordt gerealiseerd. De traditionele sektor streeft daarentegen naar 

een bevredigende gemiddelde opbrengst van de arbeid. 

Deze verschillen in arbeidsorganisatie en gedragsmotieven hebben kon-

sekwenties voor de werkgelegenheid en de arbeidsproduktiviteit. De 

moderne sektor absorbeert slechts een beperkte hoeveelheid arbeid en 

levert dientengevolge weinig werkgelegenheid,waar tegenover een veel 

hogere arbeidsproduktiviteit staat. De traditionele sektor absorbeert 

veel arbeid,maar kent een veel lagere arbeidsproduktiviteit. Direkt 

hiermee samen hangt (de mogelijkheid van) een loonverschil tussen bei

de sektoren. 4) 

1) H.Leibenstein(l960) ;behandeld door Fl .Gollas( 1970) , p 2 
2) S.Dasgupta(1963),p 179 e.v 
3) Deze relatie tussen sociale verhoudingen en produktieverhoudingen 

(zie:D.Robinson en D.Eatwell,p 62 e.v) blijft ook in de ILO-UEP ana
lyses sterk onderbelicht;vgl. b.v de kritiek van CJLeys(1973) 

4) Betreft de 'ruimte' voor een loonverschil;de benutting daarvan is 
mede afhankelijk van de kracht van de arbeid(sorganisatie),ed. 

http://en.de
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De beperkte werkgelegenheid en arbeidsvraag vanuit de moderne sektor 

leidt er overigens toe dat de eerste vorm van dualisme in steeds min

dere mate van belang wordt. Feder wijst er bijvoorbeeld op dat de op

komst van de kapitaalintensieve agro-industrie de rol van de peasant-

sektor als leverancier van een goedkoop arbeidssurplus steeds beperk-
1) ter uordt . De arbeids-vraag funktie gaat daardoor in sterke mate 

de loonvorming beheersen. 

Gevolg hiervan is ook dat de arbeiders in de moderne sektor hun eigen 

positie steeds meer proberen te handhaven of versterken en zich pro

beren af te schermen van de werking van de arbeidsmarkt (het over

vloedige arbeidsaanbod heeft immers een sterk drukkend effekt op de 

lonen). Zowel via vakbonden,als op basis van de aanwezige skills, 

als via etniese lijnen treedt er een sterke fragmentatie van de ar

beidsmarkt op. De schaarste aan arbeid leidt tot een sterk 'parti-

kularisme' en een zgn. 'closed shop system',waarin de toegang tot 

bepaalde sektoren of beroepen wordt gemonopoliseerd door bepaalde 
2) sociale groepen. ' Er ontstaat een duidelijke klasse-indeling binnen 

de groep werknemers op basis van de werkgelegenheid in ': 
a) een arbeids-elite; veelal georganiseerde werknemers in dienst van 

de moderne sektor en bij de overheid(incl. leger en politie) 

b) de petit-bourgeoisie ; arbeiders in het kleinbedrijf,middenstand 

c) het sub-proletariaat ; ongeorganiseerde arbeiders ,o.a. ongeschool

de arbeid,seizoensarbeid,straathandel,ed. 

d) het lompenproletariaat ; de werklozen,paupers,kriminelen,ed. 

De werknemers in de mijnbouw-sektor en de overheidssektor van de pri

maire exportekonomie vallen onder de eerste groep. In de agrariese 

exportekonomie geldt hetzelfde voor de burokratie en (in mindere mate) 

voor de loonarbeiders op plantages. De peasant-sektor valt eerder 

in de tweede kategorie,en de rurale seizoensarbeid in de derde. De 

werklozen en landlozen tenslotte behoren tot de onderste laag,het 

lompenproletariaat. 

In de volgende twee paragrafen gaan we nader in op de inkomensverde-

lingsstruktuur: in de agrariese en de minerale export-ekonomie op 

basis van de in deze paragraaf behandelde algemene principes. 

1) E,Feder(1977),p 565 en nt 22:"...the neu accessof capitalist ex-
pansion in agriculture requires in the langer run for its success 
neither the land of' the peasants nor the labour of most of the 
landless.(...) the modernisation of agriculture through agribusi-
ness implies precisely the ability to produce more (...)with cheap 
land and other resources,not including labour,which makes the re-
generation of a peasant sector and even the availability of cheap 
landless labour a superf luity." ;vgl. R.M. Ivlarini( 1973) analyse van 
de zgn. 'overuitbuiting',p. 94 e.v 

2) 3,Breman(1976);de oorspronkelijke analyse betreft de informele sek
tor. 

3) ibid,deel III. 
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IU . 3. Inkomensverdeling in de agrariese exportekonomie 

Nadat we in de voorgaande paragrafen in het algemeen zijn ingegaan op 

het inkomensverdelingsproces,behandelen ue nu de struktuur van de in

komensverdeling in de agrariese exportekonomie. 

In hoofdstuk III.2 hebben ue gekonstateerd dat de organisatie van de 

agrariese produktie(en handel) uordt gekenmerkt door het naast elkaar 

bestaan van diverse produktieuijzen (peasants,sharecroppers,plantages), 

uaarbij m.n de grondeigendomsverhoudingen en de kontrole over de staat 

de bepalende faktoren bleken voor de verschillen in produktietechnie-

ken en de produktiviteitsverschillen, 

Een algemeen theoretiese analyse van de ontuikkeling van de inkomens

verdeling in diverse agrariese produktiesystemen vinden ue bij Robin-
1) 

son & Eatuell . Zij onderscheiden drie fasen: 

1) peasant-produktie ; de agrariese produktie is in handen van onaf

hankelijke boerenfamilies, 

Bij een land-surplus kan de grond door iedereen met een optimale 

intensiteit verbouwd worden. De inkomens zijn alleen afhankelijk 

van de hoeveelheid (familie)arbeid ;output en inkomens zijn in 

grote mate gelijk verdeeld. 

Ingeval van grondschaarste gaat ook de omvang en de kwaliteit van 

het grondbezit een rol spelen. Families met minder grond (of met 

slechtere kwaliteit gronden) hebben een lagere arbeidsproduktivi-

teit dan het grootbezit.De 'kulak' kan bovendien m.b.v. loonar

beid een surplus realiseren,gelijk aan de additionele output ver

minderd met het subsistence~loonnivo(= gemiddeld produkt van het 

kleinbezit). Grafies kan dit als volgt ueergegeven worden: 

0 = Output per 
arbeider 

A = Hoev, arbeid 
u = subsistence 

loonnivo 

kleinbezit grootbezit 

2) Grootgrondbezit en pachters ; het land van de grootgrondbezitters 

wordt bewerkt door pachters (of sharecroppers) fwelke betalen d.m.v 

een gedeelte van de oogst. Er is duidelijk sprake van een belan

gentegenstelling: 

- de pachter streeft naar een maximale opbrengst per eenheid ar

beid,de landheer naar een maximale opbrengst per eenheid land. 

Ieder poogt derhalve het rendement van de eigen input te maxime-

1) 3.Robinson & 3.Eatwell(1973),deel II,hfst. l('Land and Labour')? 
onderzoeken bij een konstante techniek de relatie tussen de socia
le (bezits)verhoudingen en de verdeling. 
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ren. Grootgrondbezitters verpachten daarom de grond in kleine 

eenheden en laten desnoods enig land braakliggen. 

- de grondbezitter heeft belang bij verbetering van de cultivatie-

methoden,maar de pachter heeft daartoe noch de middelen,noch de 

motivatie. Dit leidt uiteindelijk tot het verdrijven van de klei

ne boeren ('enclosure'). 

3) Kapitalistiese landbouu ; grondeigenaren en landarbeiders. 

De landbouw uordt op kapitalistiese basis ondernomen d.m.v. loon

arbeid. Grond uordt qepacht door ondernemers;zij betalen aan de 
1) 

grondbezitters pacht en ontvangen zelf een uinst. 

De zgn. extensieve grens van de bebouuing uordt bepaald door de 

vruchtbaarheid van de marginale grond;de intensieve grens van de 

bebouuing door het netto marginaal produkt van de laatste arbeider. 

Een differentiële grondrente valt toe aan de landeigenaar. Uinst en 

intrest zijn een residu ('deduction theory'). Op de lange termijn 

zal deze Ricardiaanse situatie door toename van de bevolking (en 

daardoor verschuiving van de grens der bebouuing) leiden tot een 

toenemend grondrente-aandeel en een dalend uinstaandeel. Grafies: 

V 

grond- J ̂  
rente 

uinst 

lonen 

Output per 
arbeider 
Hoev. arbeid 
Tot. arbeid 

ag«* 

(land) (marginale grond) 

Deze drie produktiesystemen komen allenin de realiteit voor. De ge

noemde peasant-exporten(kakao in Ghana) zijn van het eerste type,het 

Latijnsamerikaanse latifundia-minifundia systeem valt onder de tueede 

kategorie en de plantage-produktie onder het derde type. 

Met betrekking tot de grootte-verdeling van de operationele eenheden 

doen zich tuee tegenstrijdige ontuikkelingen voor,nml. 

a) toenemende koncentratie t.g.v. de ontwikkeling van de kapitalis

tiese landbouu en de opkomst van de agro-industrie. Naast ekono-

miese motieven kunnen hieraan ook politieke motieven ten grondslag 

liggen(kreatie van een 'closed resources'-situatie) 

De produktie uordt in dit geval op direkt©- uijze beheerst. In plan-

tage-ekonomieën is deze tendens goed zichtbaar. 

1) Ingeval van direkte organisatie van de produktie door de grond
eigenaar (b.v. bij plantages) vallen beiden toe aan de ondernemer/ 
eigenaar. Er resulteert dan alleen een konflikt tussen lonen en 
rents. 
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b) fragmentatie van de grondbewerking ( 'subdivision') t.b.v. maxi

malisatie van de opbrengst voor de landheer. De erfenis-wetgeving 

en gewoonten kunnen deze tendens nog versterken. Dit komt vooral 

voor bij indirekte beheersing van de export-produktie (via handel, 

krediet) en ingeval van 'landed elites1.' 

V/oor de inkomensverdeling hebben deze beide ontwikkelingen een aantal 

gevolgen. 

Allereerst is van belang de lagere produktiviteit van de kleine boer, 

veroorzaakt door de kleine omvang van de grondeenheden en het gebrek 

aan kapitaal en inputs. Daarnaast wordt de lage produktiviteit ver

oorzaakt door onzekerheid van eigendom of pachtrecht,geringe scholing 

en voorlichting en gebreken in de voedselvoorziening(t.g.v verdrin-

ging van subsistence-produktie) . Déze faktoren leiden ertoe dat de 

produktie soms ternauwernood voldoende is om het gezin te onderhouden 

en dat aanvullend inkomen nodig is uit seizoenarbeid op plantages,in 

de mijnen en in de stedelijke informele sektor. Een veel gelijkere 

verdeling komt voor bij peasant-exporten,waar er sprake is van een 

meer optimale land-labour ratio,meer produktieve werkgelegenheid,een 

grotere binnenlandse markt en meer investeringen(t.g.v. het voortbe

staan van de eigen subsistence-produktie is het vrij besteedbaar sur-

plus hoger) '. 

De opkomst van de kapitalistiese landbouw - versterkt door de ontwik

keling van de agro-industrie - leidt evenwel tot een beperking van de 

werkgelegenheid en de arbeidsvraag. De rurale landarbeiders en pach

ters worden hierdoor verder gemarginaliseerd. 

De agrariese export-ekonomie kent bovendien vaak een omvangrijke et-

niese problematiek t.g.v. de eerdergenoemde politiek van gedwongen 

immigratie(plantage-arbeid).Dit geeft weer aanleiding tot etniese 

fragmentatie van de arbeidsmarkt en daarmee verbonden inkomensver

schillen. 

De belangrijkste 'linkages' in de agrariese exportekonomie doen zich 

voor in de handel.De handelsstruktuur richt zich veelal naar de pro-

duktiestruktuur. M.b.t. de inkomens in deze sektor bestaan veel ver

schillen van mening.Griff in ' konstateert kleine marges in de tussen

handel t.g.v. eenvoudige toetreding,afwezigheid van monopolies en ho

ge (opslag)kosten. Niet alleen zit hierin een tegenstrijdigheid(hoge 

kosten beperken juist de toetreding),maar dit geldt wellicht eerder 

voor de eerste handelsfasen in de peasant-ekonomie en zeker niet voor 

de verzamelhandel en de handel in plantage-ekonomieën. 

1) J.M.Paiget1975) gaat nader in op het verschil tussen 'capitalist 
elites' en 'landed elites' ;zie ook hoofdstuk \1. 

2) C.3.A.3ansen(l975),p. 21,22 
3) R.E.Baldwin(1963) 
4) K.Griffin(1974),appendix Hfst. 5. 
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IV.4. Inkomensverdeling in de minerale exportekonomie 

De organisatie van de minerale exportproduktie en handel wordt ge

kenmerkt door(zie hoofdstuk III.3 en III.4); 

- grootschalige,kapitaalintensieve produktie met moderne technologie 

- dominantie van (geïntegreerde) m.n.o.'s;beperkte toetreding 

- oligopolistiese (kwaliteits)konkurrentie 

- geringe 'forward' en 'backward' linkages;grote 'fiscal linkages'. 

Tengevolge van de overwegend kapitaalintensieve produktie is de 

werkgelegenheid in de minerale sektor gering. Rollins ' komt tot 

een aandeel in de totale werkgelegenheid van 1 %(Chili,koper), 2 % 

(Iran,olie jMaleisië,tin),3 %(Venezuela,olie) en 5 %(Bolivia,tin). 

Alleen in enkele zeer kleine landen is het aandeel in de werkgelegen

heid duidelijk hoger (b.v in de olie-emiraten). 

De arbeidslonen in de mijnbouw-sektor zijn daarentegen veel hoger 

dan in de agrariese sektoren. Daarnaast genieten de werknemers vaak 

goede sociale en kollektieve voorzieningen. Deze hoge lonen vallen 

gedeeltelijk te verklaren uit de hogere scholingsgraad van de mijn-

bouw-arbeid, anderzij ds speelt ook de geringe internationale konkur

rentie bij minerale produkten een rol. Daarnaast doet zich in sterke 

mate de vorming van 'closed shops' voor: de bescherming van de eigen 

positie door de mijnbouw-arbeiders via vakbonden,ed. De organisatie

graad van de arbeid is veelal hoog. Zij weten vaak een relatief hoge 
2) 

bezettingsgraad en konstante werkgelegenheid te handhaven. 

De mijnbouw-sektor kreëert op deze wijze een kleine 'labour elite' , 

een politiek loyale klasse die zich afschermt van de rest van de ar

beiders. 

De 'final demand linkages' vanuit de minerale exportsektor zijn 

beperkt. De mijnbouw-operaties zijn in veel gevallen ruimtelijk en 

ekonomies geïsoleerd van de rest van de ekonomie. De inkomens-

besteding is grotendeels gericht op importen en leidt nauwelijks 

tot binnenlandse marktvraag. De af uezighïeid van 'forward' en ' back-

ward' linkages heeft overeenkomstige effekten. Binnen m.n.o.'s 

heersen bovendien nog hierarchiese beloningsverhoudingen,waarbij m.n 

buitenlandse employees hoge inkomens ontvangen,(intra-firm inkomens

ongelijkheid) . 

De belangrijkste effekten voor het exportland doen zich voor in de 
3) 

fiskale sfeer via omvangrijke 'fiscal linkages'. In eerste instan
tie worden deze opbrengsten benut voor de financiering van de lo
pende overheidsuitgaven,m.n. de overheidsburokratje.Binnen de om-

1) C.E.Rollins(l956),p 187 
2) Vgl. P.D.Valle(1975),p. 284 
3) j.T.Thoburn(1977),p 249 
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vangrijke staatssektor komen tengevolge hiervan veelal hoge inko

mens voor. 

Gezien de sterke en vaak eenzijdige afhankelijkheid van de over

heidsfinanciering van de minerale exportsektor richt de staat haar 

aandacht veelal eveneens op deze sektor. De overheidsuitgaven in 

de sfeer van subsidies en infrastruktuur-investeringen zijn danook 

in sterke mate gericht op het verlenen van faciliteiten aan de 
1) exportsektoren,en het handhaven van de open ekonomie. M n deze fase 
2) 

lopen de belangen van de staat en de m.n.o.'s parallel. ' De groei 

blijft beperkt tot de mijnbouusektor en enkele daarmee verbonden sek

toren. Eerst uanneer de staat de fondsen gaat gebruiken voor natio

nale ontwikkelingsprocessen,diversifikatie of importsubstitutie-

politiek ontstaat er een duidelijk konflikt. 'Dit vereist evenuel 

een politieke mobilisatie van de numerieke bevolkingsmeerderheid 

buiten de mijnbouu en staatssektor. Hierop gaan ue in hoofdstuk U.2 

nader in. 

1) Vgl 
2) Vgl 

3) 
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..middle class and business-dominated 
plan for anything except individual 

minerale sektor geringe mogelijk-
van de produktiekosten omdat men 
hnieken uerkt. Men verzet zich daar-
eling i.v'vm. het gevaar van kosten-

n de produktiekosten maakt dit motief 
Eerder bestaat er politieke vrees 
nale ontuikkeling,nml. de beuustuor-
isatie. 
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HDOFDSTUK \1 : POLITIEKE DYNAMIEK UAN DE PRIMAIRE EXPO RTEKONOME 

Ter afsluiting uan de analyse uan de produktie-uerhoudingen (hoofdstuk 

III) en de uerdelingsuerboudingen (hoofdstuk IV) in de primaire ex

portekonomie gaan ue in dit hoofdstuk in op de interne politieke dy

namiek uelke daaruit uoortkomt. 

Onder 'politieke dynamiek' verstaan ue in dit uerband: 

a) de aard uan het klassenkonflikt ; hierbij gaat het om de identifi-

katie uan de dominerende politieke en sociale belangentegenstel

lingen en het analyseren uan de politieke en ekonomiese macht uan 

de uerschillende socio-.ekonomiese groepen. 

b) de rol uan de staat ; de positie uan de staat in het klassenkon

flikt , de rol uan de 'kontrole ouer de staat' en de staat als 

'objekt uan politieke strijd'. 

Deze beide aspekten zijn bepalend uoor de ontuikkelingsmogelijkheden 

uan de primaire exportekonomie. Uijzigingen in de produktie-organisa-

tie,de ekonomiese struktuur en de inkomensuerdeling zijn immers in 

sterke mate afhankelijk uan de mogelijkheden om doeltreffend in te 

grijpen in de eigendomsverhoudingen en de politieke machtsuerhoudin-

gen. 

In dit hoofdstuk gaan ue allereerst in op de politieke uerhoudingen 

in de agrariese exportekonomie,uaarbij het klassenkonflikt tussen 

enerzijds grondeigenaren en anderzijds pachters,sharecroppers en 

landarbeiders centraal staat. Hierbij gaan ue ook kort in op de pro

blematiek uan de landheruorming (\l. 1) . Vervolgens analyseren ue de 
klassenuerhoudingen in de minerale exportekonomie,uaarbij ue ook 

nader ingaan op de positie uan multinationale ondernemingen (V .2). 

Tenslotte behandelen ue de rol uan de staat (V.3). 

Gezien de breedheid uan de hierbij betrokken onderuerpen moeten ue 

in ueel geuallen uolstaan met het signaleren uan de belangrijkste 

kuesties. 

V.1, Politieke uerhoudingen in de agrariese exportekonomie 

In de agrariese exportekonomie is de dominerende klassenuerhouding 

het konflikt tussen grondeigenaren(en de daarmee uerbonden groepen, 

zoals 'administrators' en andere intermediairen J) en pachters,share

croppers en landarbeiders. Naast deze intra-rurale uerhoudingen is 

het uan belang aandacht te besteden aan de verhouding tussen de 

agrariese en de industriële sektor. 

1) Uoor een nadere analyse van de positie van deze 'intermediairen' 
en de verschillende voorwaarden uaaronder zij opereren (vast sa-
larisjuaste afdracht aan eigenaar;vormen uan uinstdeling) zie: 
K.Griffin(1974),H. 2. 
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\l. 1 .1 . Het karakter van het intra-rurale klassenkonf likt 
Een uitgebreide analyse van het politiek en ekonomies funktioneren 

1) van de agrariese exportekonomie is afkomstig van Deffery Paige , 

waarin o.m. wordt ingegaan op de verschillende agrariese produktie-

systemen ( grootgrondbezit en pachters;kapitalistiese landbouw jvgl. 

hoofdstuk IV.3).2) 

Paige bestudeert de invloed van de agrariese produktie-organisatie 

op de interne politieke-sociale verhoudingen. Produktiewijzen worden 

daarbij onderscheiden op basis van de eigendomsverhoudingen van de 

'kritieke' produktiefaktoren (grond,kapitaal) en de daarmee verbonden 

vormen van arbeidsorganisatie (pachters,loonarbeid). Het bezit van of 

de kontrole over produktiefaktoren van zowel 'cultivators' als 'non 

cultivators' bepaalt hun respektievelijke inkomensbron, 

De politieke dynamiek uordt vervolgens verklaard uit de produktie-

organisatie volgens de kausale lijn: 

inkomensbron] ^jekonomies gedragj —^KTTItiek gedrag 

uaarbij het verband gelegd uordt tussen de inkomensbron (exogeen in 

de eigendomsverhoudingen) en het ekonomies en politiek gedrag (beiden 
r* ^ .3) 

endogeen): ' 
"To understand the consequences of rural property relations for 
agrarian revolution requires a theory linking income sources, 
economie behavior,and political behavior for both cultivators 
and noncultivators and a set of hypotheses expressing the ef
fect of any combination of cultivator and noncultivator beha-
viors on the social movements of the cultivators themselves. 
The theory,therefore,must consider both the behavior of the tuo 
groups sparately and the patterns of interactions betueen them." 

Volgens dit model uordt klasse-vorming op objektieve wijze bepaald 

door de produktie-verhoudingen ; het sluit daarbij in hoofdlijnen 

aan op de marxistiese traditie,maar brengt daarin uel een aantal na-
4) 

dere differentiaties aan. ' 

Ue besteden vervolgens aandacht aan het ekonomies en politiek gedrag 

van de 'cultivators' en 'noncultivators' en de daaruit resulterende 

politieke konflikten. 

Binnen de groep van de !noncultivators' maakt Paige onderscheid tus

sen 'landed elites'( hacienda's) en 'capitalist elites'( plantages) . De 

eerste groep veruerft zijn inkomen in eerste instantie uitsluitend 

uit grondbezit. Er is sprake van een zgn. 'zero-sum konflikt' d.u.z. 

1) D.IYl.Paige(l975) ,m.n Hfst. 1 
2) Paige behandelt niet de 'peasant'-exportproduktie.Het heersende kon-

flikt betreft daar m.n de handel en vertoont - merkwaardigerwijze -
daardoor veel overeenkomsten met Paige's kapitalistiese landbouw. 

3) ibid,p. 12 
4) Marx veronderstelt een gering 'revolutionair potentieel' bij de 

boerenklasseJvgl. zijn analyse van de Franse boerenstand. 
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dat een toename van het ink omen all een mog e 1 i j k is via 9 ron dherver de-

ling - en dus ti en ki oste van and ere groepen - doorda t er geen produ 'k-
tivi tei tsverhogi ende tec hnie ken word i e n t o e g epast. Doorda t vergrotin 9 
van het ir ikomen alli een moge lijk is door de kontrole over de g ro n d te 

verg rot en geeft dit aan leid ing tot sterke concen tra tie van het grond-

bezit. 

Tengevolge van een grotere mate van kommercialisatie van de produktie 

wordt kapitaal de meer centrale inkomensbron. Verhoging van het inko

men via produktiviteitsverhoging op basis van kapitaal-investeringen 

wordt mogelijk,waardoor de landbouw een meer kapitalisties karakter 

krijgt. 

In de eerste situatie heeft de elite behoefte aan direkte kontrole 

over de grond t.b.v de beheersing van het surplus en de arbeid. De 

ekonomiese positie van de elite is betrekkelijk zwak omdat de kleine 

boeren in principe efficiënter kunnen produceren. Zij kunnen hun po

sitie alleen handhaven door het funktioneren van de markten op poli

tieke wijze te beperken. Het centrale konflikt is derhalve van poli

tieke aard en betreft de grondbezitsverdeling. 

In het tweede geval kan de elite ook op indirekte wijze - via handel, 

krediet,transport,opslag of processing - het surplus beheersen. Groot

schalige plantage-produktie is alleen rationeel ingeval van techniese 

schaalvoordelen (volume-reduktiejmechaniese verwerking,ed),maar 'ideo-

logies' bestaan er geen bezwaren tegen vrije markten en het opdelen 

van het grootgrondbezit ('subdivisian'). De voordelen van de hogere 

produktiviteit van de kleine boer kunnen nu immers via de markt afge

roomd worden. Het centrale konflikt is hierdoor eerder van ekonomiese 

aard en betreft de inkomensverdeling. 

Op gelijksoortige wijze verklaart Paige het 'cultivators'-gedrag. 
1Cultivators' kunnen hun inkomen verwerven uit grond (smallholders; 

sharecroppers) of uit loonarbeid. Hiertussen bestaat een belangrijk 

verschil in politieke organisatie. In politiek opzicht leidt loonar

beid tot een grotere mate van politieke solidariteit. Inkomens uit 

grond geven daarentegen eerder aanleiding tot onderlinge konkurrentie, 

konservatisme t.g.v de landbinding,individualisme,e.d. ' Het gevolg 

hiervan is een soort 'verdeel en heers'-organisatie,waarin de kleine 

boeren verhinderd wordt zich effektief politiek te organiseren en 

klasse-vorming wordt voorkomen. 

1) Beckford veronderstelt dat deze koncentratie zich pas later voordoet 
in de situatie van plantage-produktie t.b.v een 'closed resource'-
situatie. De case-studie van Maleisië bevestigt eerder de visie van 
Paige (zie hoofdstuk U111) 

2) Vgl. Flarx-visie op de boerenstand. 
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Tegen Paige's analyse van het 'revolutionair potentieel' zijn evenwel 
1 ) een aantal bezwaren in te brengen. Zo wijst Griffin ' er bijvoorbeeld 

op dat de techniese ontwikkeling in toenemende mate leidt tot een vol

ledige polarisatie van de rurale klassenverhoudingen,waarbij het ver

schil tussen pachters en loonarbeiders steeds meer vervaagt, 

2) 
Ook Huizer ' maakt m.b.t. het boerenverzet in Latijnsamerika geen onder

scheid hiertussen. Beiden zijn direkt of indirekt geïnkorporeerd in het 

systeem van kommerciële uitbuiting,de 'culture of repression' en het 

interne kolonialisme. De weerstand tegen verandering - zoals Paige e.a. 

die signaleren bij de kleine boeren - vinden volgens Huizer in een der

gelijke situatie een rationaliteit als verdediging tegen de externe 

kontrole over het traditionele systeem en als vorm van 'verenigende 

kracht', Naar tegelijkertijd bestaat hierin een 'latent revolutionair 

potentieel' dat kan overgaan in effektief boerenverzet in situaties 

van stedelijke steun of krachtig leiderschap en meer in het algemeen 

indien het besef van onwettigheid van de onderdrukking doordringt. 

Tenslotte gaat Paige in op de politieke dynamiek. Vanuit de analyse 

van het met de diverse inkomensbronnen verbonden ekonomies gedrag en 

politiek gedrag is het mogelijk een typologie van sociale bewegingen 

op te stellen. Schematies zijn de volgende situaties te onderscheiden: 

inkomer 
cultivator 

sbron 
noncultivator Sociaal Konflikt 

i v 

Aard van het konflikt 

Land 

Land 

Loon 

Loon 

Land 

Kapitaal 

Kapitaal 

Land 

Agrarian Revolt 

Reform Commodity 
movement 

Reform Labour 
movement 

Agrarian Revolution 

Grondverdeling 

Handelsvoorwaar-
den 

Lonen en arbeids
voorwaarden 

Landhervorming 

In de eerste situatie (haciënda) is het konflikt van politieke aard. 

De kleine boeren zijn evenwel organisatories zwak en komen slechts 

periodiek in opstand tegen de grondbezitsverhouding. Veelal beperkt 

het verzet zich tot landinvasies. 

De tweede situatie (smallkholders) kenmerkt zich eveneens door een ge

ringe politieke organisatie van de 'cultivators'. Verzet richt zich 

tegen de handelskontrole van de 'noncultivators'. Bekende voorbeelden 

hiervan zijn de cacao-'hold ups' in Ghana,waarbij de boeren het aanbod 

tegenhouden en de handelsfirma's boycotten. 

In het derde geval (plantages) richt het konflikt zich op de inkomens

verdeling. Via stakingen probeert men hogere lonen en betere arbeids

voorwaarden te bedingen. Er worden geen bezitsherverdelings-eisen ge-

1) K.Griffin(l974) , H . 2 
2) G.Huizer(1976),p 33 e.v. ;er bestaan wel verschillen tussen vroegere 

'communidadas' en meer recente vestigingsgebieden in horizontale ban
den tussen boeren.Een kolonisatie-beleid kan het verzet zo beperken. 
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1) steld en het verzet draagt een overwegend reformisties karakter. 

De laatste situatie is volgens Paige de enige uaarin politiek gericht 

revolutionair verzet mogelijk is. De grotere homogeniteit van de arbeid 

schept een sterke basis voor arbeidsorganisatie en verzet op basis van 

socialistiese- of nationalistiese ideëen. Men eist een radikale landher-

vorming,ter doorbreking van de ekonomiese (en politieke) macht van de 

grondeigenaren. 

\l. 1 .2. De verhouding tussen de agrariese en de industriële sektor 

Naast het intra-rurale klassenkonflikt is het van belang aandacht te 

besteden aan de verhouding tussen de rurale agrariese sektor en de 
2) 

urbane industriële sektor . Uaar het interne rurale konflikt m.n de 

grondbezitsverhoudingen en de inkomensverdeling betreft gaat het in 

de verhouding tot de industriële sektoren eerder om de kontrole over 

en de politiek van de staat. Konflikten kunnen zich voordoen m.b.t. 

het interne prijsbeleid en de handelspolitiek. 

Met betrekking tot de kontrole over de staat en de daaruit voortkomende 

'bias1 van het overheidsbeleid bestaat een uitgebreide kontroverse. 
3) Lipton ' is daarbij van mening dat het overheidsbeleid uordt gekenmerkt 

door een 'urban bias',uaarin de urbane elites - een koalitie van indu

striële ondernemers en industrie-arbeiders - een groot gedeelte van de 

overheidsinvesteringen en de sociale en kollektieve voorzieningen mono

poliseren. 

Kritiek op deze visie is o.m. afkomstig van Seers ' die wijst op de 

grote intra-urbane differentiatie (m.n de zgn. 'informele sektor' 

staat buiten de moderne ekonomie), Daarnaast is er in veel landen juist 

sprake van een alliantie tussen rurale en industriële elites,uaarbij 

landeigenaren ook omvangrijke belangen in de industriële sektor bezitten, 

Niettemin kunnen er op een aantal terreinen belangen-konflikten tussen 

de agrariese en de industriële sektoren voorkomen: 

1) Op het terrein van de voedselprij zen ; ingeval van een 'outuard loo-

kinq'-industrialisatieproces bestaan er tussen de agrariese export-

sektor en de industriële sektor geen konflikten m.b.t. de openheid 

van de ekonomie en het handelsbeleid. Uel mogelijk zijn in dit geval 

konflikten over het binnenlands prijsbeleid,in het bijzonder de 

voedselprijzen en de daarop berustende urbane kosten van levenson

derhoud. De agrariese exportsektor vormt namelijk een bedreiging 

voor de binnenlandse aanbod-funktie van het agraries systeem. 

Indien de voedselproduktie in handen is van het grootgrondbezit be-

1) l\l. Fernando( 1978) ,p 17 noemt b.v. de 'anti subdivision' -kampagne van 
de vakbond van plantage-arbeiders in Maleisië in 1967 

2) incl. het konflikt tussen agrariese en minerale exportsektoren 

3) M.Lipton(1977) 
4) D.Seers(1977),p. 6 e.v. 
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staat er een direkt konflikt m.b.t. de prijzen ; de industriële sek-

tor wenst lage prijzen,terwijl de agrariese sektor juist hoge prijzen 

nastreeft. Indien het grootgrondbezit zich beperkt tot 'cash crops' 

doet zich dit konflikt op indirekte wijze voor t.g.v de verdringing 

van de voedselproduktie en de daaruit voortkomende hogere (import-

voedselprijzen . 

Alhoewel dit konfliktpunt vaak wordt genoemd lijkt het van minder be

lang voor de minerale exportsektor,waar de lonen immers maar een 

klein gedeelte van de kosten uitmaken. Belangrijker is het evenwel 

voor de meer arbeidsintensieve lokale nijverheid. 

2) M.b.t. de handelspolitiek ; indien de industriële sektor zich richt 

op de binnenlandse markt ('inuard looking industrialization')heeft 

dit negatieve konsekwenties voor de agrariese exportsektoren. De door 

import-restrikties overgewaardeerde wisselkoers leidt voor de agra

riese sektor bij elastiese buitenlandse vraag-kondities tot een ver

lies aan exportopbrengsten. Daarnaast worden ook de industriële in-

puts van de agrariese sektor duurder t.g.v. de interne ruilvoetver-

slechtermg. ' 

3) m.b.t. landhervorming ; een industriële import-substitutie politiek 

ontmoet uiteindelijk haar beperkingen in de omvang van de binnenland

se markt. Vanuit deze optiek is een landhervorming - vanwege de 

daaruit voortkomende positieve produktiviteits- en inkomenseffekten 

(zie V.1.3) - voordelig voor de industriële sektor. Een dergelijke 

hervorming kan ook politiek belangrijk zijn ter stabilisatie van de 

binnenlandse verhoudingen. De belangen van de industriële en de agra

riese sektor lopen hierbij duidelijk niet parallel. 

Het maakt hierbij overigens wel verschil in welke sektoren de import-
2) 

substitutie plaatsvindt. 

3) V.1.3. Landhervorming 

Aan de hand van de voorgaande analyses hebben we enig inzicht kunnen 

krijgen in de politieke mogelijkheden voor een landhervorming. Een twee

de punt, waaraan we hieir aandacht willen besteden, betref t de politieke, 

sociale en ekonomiese konsekwenties van een landhervorming. 

4) 
Een ingrijpende bezitsherverdeling van de grond acht Griffin vanuit 

twee motieven noodzakelijk,nml. (a)ter verandering van de politieke 

machtsverhoudingen (die weer op grondbezit gebaseerd zijn) en (b) ter 

vergroting van de algemene toegang tot inputs en instituties. Verande-

1) l/gl. M.P.Todaro(1977) ,p. 325 e.v 
2) Simpele konsumptiegoederen-industrie richt zich op een bredere 

markt dan bijvoorbeeld duurzame goederen ; een overeenkomstig ver
schil is aanwezig in de kapitaalgoederen-sektor 

3) Landhervorming definiëren we als : landovername van de grote land
eigenaren en verdeling van de eigendomsrechten over kleine boeren. 

4) K.Griffin(1974),Hfst. 8 
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ringen in deze beide richtingen zijn nodig om kleine boeren de moge

lijkheid te verschaffen hun besparingen produktief te besteden en 
1 ) hoogwaardige inputs (w.o. hyv's) toe te passen ;. 

Om dit mogelijk te maken is het nodig dat de faktorprijs-distorsies 

op de input-markten afgebroken worden. Naast de monopolie-funktie 

van het grootbezit is ook de . politieke kontrole over (het prijs

beleid van) de staat hiervoor verantuoordelijk. Juist deze politieke 

funktie van de grondeigendomsverhoudingen moet doorbroken uorden. 

Het is daarom ook niet voldoende om te volstaan met 'pseudo-hervor— 

mingen' ' als kolonisatie-schema's(Maleisië),pachthervorming of 

grondbelasting. 

De politieke grenzen van een landhervorming zijn in sterke mate af

hankelijk van de binnenlandse machtsverhoudingen en het 'type' poli-

tieke elite. Ledesma schrijft hierover ': 

"Land reform programs are only as good as the elites who imple-
ment themjelites are only in power so long as they retain some 
social bases for their regimes. (...),Elites closely linked to 
the landed class are no more than the executive arms of this 
semi-feudal oligarchy and will not carry oat substantial reforms, 
On the other hand,elites that are dominant or independent of the 
landed class are more likely to push through effective reforms," 

Hiermee samen hangt ook een verschil in motief voor landhervorming. 

Deze kunnen variëren van 'legitimatie' (verbreding van de politieke 

basisjveelal ingezet door urbane elites ,'counter insurgency' (hand

having van de status-quo;veelal door rurale elites) en 'revolutio-

nair' (afgedwongen door boerenverzet). ' 

De ekonomiese konsekwenties van een landhervorming liggen vooral op 

het gebied van het doorbreken van het rurale dualisme en de daaruit 

voortkomende positieve effekten op produktie,produktiviteit,inkomens 

(verdeling) en besparingen.Berry & Cline ' onderzochten in een zestal 

landen deze gevolgen van een landherverdeling,waarbij zij konklude-

ren dat er t.g.v. de hogere produktiviteit van het kleinbezit een 

totale output-toename van 10 tot 80 % haalbaar is. Naast de relatief 

1) Griffin gaat er daarbij van uit dat de besparingen een funktie van 
de investeringsmogelijkheden zijn. 

?) V/gl. R.U.Cunnings(1978),p. 2:"0wnership nf land carries uilh it 
ounership of government - the right to tax,the right to enact and 
enforce police regulations,and the right to judge (and) decisions 
on investment in social capital....". 

3) M,l_ipton(1974),p. 274 e.v 
4) A.Z).Ledesma( 1976),p. 17 en 26 
5) ibid,p 18 e.v 
6) R.A.Berry & U.R.Cline(1979),Hfst. 4. Zij gaan uit van het begrip 

'totale sociale faktorproduktiviteit',waarbij alle produktiefakto-
ren tegen schaarste-prijzen worden gewaardeerd. Echter 'schaarste 
prijzen' zijn niet identiek aan 'sociale prijzen',alhoewel zij dat 
wel zo willen laten voorkomen (vgl. p. 16.29) 
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grotere efficiency zijn ook de verdelingseffekten positief t.g.v. de 
1) grotere werkgelegenheid. Ook Dorner ; uijst op de ekonomiese voordelen 

van een 'smallholders policy': 

"It is trying to combine what have been conventionally concei-
ved as separate goals of output,employment,and income distri-
bution in an integrated policy...." 

Andere ekonomiese effekten liggen in de sfeer van de uit de grotere 

efficiency voortkomende besparingen en inkomens,waardoor de omvang 

van de binnenlandse markt (voor konsurnptiegoederen en kapitaalgoe-

deren) kan toenemen ' . 

Op sociaal gebied liggen de effekten van een landhervorming m.n. op 

het terrein van de grotere rurale werkgelegenheid en de inkomens-

herverdeling. Een gelijkere grondverdeling. en vergroting van de toe

gang tot inputs zou de produktiviteits-nivo's gelijk (en omhoog) 

kunnen halen en de rent-inkomens liquideren. 
3) Figueroa wijst evenwel op de geringe herverdelende werking van 

landhervorming in Latijnsamerika. Naast de onvolledige uitvoering 

ligt de oorzaak hiervan in het lage nivo van de gemiddelde produkti-

viteit van de agrariese sektor en het beperkte aandeel van de agra-

riese sektor in het nationaal inkomen ; de omvang van de inkomens-

transfers is hierdoor in absolute zin beperkt» Daarnaast wijst hij 

op de problematiek van de landlozen (het 'lompenproletariaat') en 

het sterke seizoenspatroon van de werkgelegenheid ,waardoor de her

verdeling onvoldoende is om iedereen aan werk-of een rendabele hoe

veelheid grond te helpen. 

In z'n algemeenheid kunnen we konkluderen dat landhervorming belang

rijke bijdragen kan leveren aan de wijziging van de intra-rurale 

duale struktuur en de inkomensongelijkheid. Niettemin leidt zij niet 

automaties tot oplossing van andere belangrijke problemen van de 

plantage-ekonomie,zoals de eenzijdige ekonomiese struktuur (geringe 

diversifikatie;exportafhankelijkheid) 9de rurale werkgelegenheids-

problematiek(i.v.m. landlozen en seizoenspatroon van de produktie), 

de binnenlandse voedselvoorziening en het rurale-urbane dualisme. 

Landhervorming moet derhalve deel uitmaken van een geïntegreerd 

nationaal ontwikkelingsbeleid. Landhervorming is daarvan wel een 

noodzakelijke komponent,maar is opzich niet voldoende. 

4) 

1) P.Dorner(l975),p. 4 
2) Vql. M.Gollas(197G),p. 92 e.v ; het surplus vanuit de agrariese 

sektor kan hierdoor eerder t.b.v industriële ontwikkeling qebruikt 
worden ,o.a. doordat er minder 'conspicious consumption' is. 

3) A.Figueroa(1977),p. 159 
4) N,Fernando(1978) ; daarnaast wijst Fernando er op dat ook de in

terne organisatie van de plantages (zo deze koöperatief beheerd 
blijven) moet veranderen. 
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In de eerste plaats zijn komplementaire hervormingen nodig,zoals 

rurale publieke uerken,hervormingen van het krediet en marketing-

systeem,ed. 

In de tweede plaats moet de centrale aandacht uitgaan naar de 

struktuur van de ekonomie. Naast de problematiek van de binnenlandse 

voedselveiligheid gaat het hierbij om twee centrale kwesties,nml. 

a) de omvang van het ekonomies surplus dat uit de buitenlandse handel 

resulteert, 

b) het gebruik van het ekonomies surplus. 

Op deze beide kwesties gaan ue in hoofdstuk UI in» 

Belangrijk onderdeel van een dergelijke struktuurverandering van de 

ekonomie betreft de ontwikkeling van 'linkages' vanuit de primaire 

exportsektoren. In hoofdstuk III.4 konkludeerden ue dat een effektie-

ve benutting van de diverse !linkages'-mechanismen slechts dan moge

lijk is indien de produktie-organisatie en de eigendomsverhoudingen 

ingrijpend gewijzigd zouden zijn. Zo is een landhervorming bijvoor

beeld noodzakelijk om de agrariese sektor te voorzien van voldoende 

koopkracht t.'b.v. ' backward linkages'. Bovendien bevordert een land

hervorming de produktieve besteding van het agraries surplus,omdat 

de inkomensherverdeling aanleiding geeft tot een grotere binnenlandse 

vraag en meer besparingen en investeringen. Tenslotte is de grotere 

output en produktiviteit bevorderlijk voor de exportopbrengsten en 

dus de importkoopkracht van de ekonomie» 

\l. 2. Politieke verhoudingen in de minerale exportekonomie 
De struktuur van de inkomensverdeling in de minerale exportekonomie 

vertoonde een zeer grote mate van ongelijkheid. Er zijn in wezen 

slechts drie groepen die voordeel hebben bij de minerale exportpro-

duktie (.zie hoofdstuk IV.4),t.u.: 

1) de arbeiderselite in dienst van de mijnbouu multinationals ; een 

relatief kleine groep arbeiders maar met hoge inkomens 

2) de staatsburokratie;leger en ambtenarij,die gefinancierd uorden 

uit de belastingafdrachten van de minerale exportsektor 

3) de multinationale ondernemingen zelf ,uaarvan het management zeer 

hoge inkomens ontvangt en de eigenaren grote uinsten realiseren. 

Ue gaan in deze paragraaf in op de politieke verhoudingen uelke 

hieruit resulteren. 

\j. 2,1 . Arbeiderselites en kompradorenbourgeoisie 
De uerkgelegenheids-effekten van minerale exportprocessen zijn zeer 

gering ; de direkte uerkgelegenheid blijft beperkt t.g.v. de hoge 
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kapitaalintensiteit van de produktie,terwijl de indirekte werkgele

genheid beperkt uordt door het ontbreken van binnenlandse 'linkages' 

in de produktie en de buitenlandse besteding van de inkomens. 

De arbeiders in dienst van de minerale sektor vormen een kleine 
1) arbeiders-aristokratie i een kleine groep geschoolde arbeiders met 

hoge lonen. Deze elite probeert zijn positie te handhaven door zich 

af te schermen van de arbeidsmarkt d.m.v. arbeidsmarktfragmentatie 

op basis van skills of etniciteit. Zij vormt zowel voor de mijnbouw-

onderneming als voor de staat een zeer loyale basis. Konflikten 

beperken zich tot de verdelingssfeer en betreffen de lonen en ar

beidsvoorwaarden , de interne beloningsverhoudingen en de handhaving 

van de werkgelegenheid. Gezien het beperkte aandeel van de loonkos

ten in de totale kosten kunnen de elites op deze terreinen veelal 
K V, 1 2 ) 

succes behalen. 

De staatssektor - burokratie en militair apparaat - wordt in de mi~ 

nerale exportekonomie vrijwel geheel gefinancierd uit de belasting

opbrengsten van deze sektor. De nationale bourgeoisie is overwegend 

een 'burokratiese bourgeoisie' en ontleent haar machtbasis in be-
3) 

langrijke mate aan de minerale m.n.o.'s. Althusser ' verbindt hier
aan de term 'kompradoren-bourgeoisie';"een binnenlandse middenklasse, 
die niet over een eigen basis van kapitaal-akkumulatie beschikt en 
in zekere zin als pure 'bemiddelaar' voor het buitenlands imperialis-
ties kapitaal fungeert". 

Konflikten met minerale m.n.o.'s doen zich in enkele gevallen voor 

m.b.t. de hoogte van de exportbelastingen,danwei over de toe te 

passen belastingbasis . l/oor het overige laat de staat de minerale 

exportsektor ongemoeid. 

Bij de besteding van de belastingopbrengsten - buiten de salarissen -

richt deze elite zich in sterke mate op de minerale exportsektor; de 

staat financiert de wegenaanleg,de energievoorziening,e.d. en neemt 

op deze manier een belangrijk gedeelte van de produktiekosten weer 

voor zijn rekening. Op deze wijze vervult de staat vooral reproduk-

tieve funkties (zie V.3.1).Tengevolge van deze overheidsbestedingen 

genieten de arbeiders in de 'non tradables'-sektoren (tijdelijke) 

positieve werkgelegenheids- en inkomenseffekten. 

Een soms omvangrijk gedeelte van de belastingopbrengst kan in het ge

heel geen binnenlandse besteding vinden ('recycling-problematiek) en 

wordt in het buitenland belegd (b.v. oliedollars). 

1) G.Arrighi(1967),p 231 e.v 
2) ibid,p. 237;"the m.n.o.'s (are) willing and able to pay sufficient-

ly high wages to stabilize a section of the labor force." 
3) N.Althusser(l974),p 81,82 
4) Konflikt t.a.v. de interne prijsberekening i.v.m. 'transfer pri-

cing'. 
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In politiek opzicht is de machtsbasis van de staat in een dergelijke 

situatie uiterst beperkt. De overgrote meerderheid van de bevolking 

blijft niet alleen in direkt opzicht (v.w.b. werkgelegenheid) geheel 

buiten de minerale exportproduktie staan,maar ontmoet t.g.v. de rich

ting van de overheidsbestedingen ook nauwelijks indirekte effekten. 

Deze meerderheid omvat evenwel vele verschillende groepen (boeren,mid

denstand, nijverheid, e. d) en is zowel ruraal als urbaan gelokaliseerd ; 

mede hierdoor is zij veelal ongeorganiseerd en kunnen de twee elites 

hun posities handhaven. Hiertoe wordt zonodig ook militaire repressie 

gebruikt. 

In principe zijn er politieke konflikten van tweeërlei aard mogelijk: 

a) een konflikt t.a.v. de rol van de staat ; hierbij gaat het om ver

zet tegen de monopolisatie van de staat door een kleine groep en 

tegen de eenzijdige bestedingspolitiek van de staat. 

b) een konflikt t.a.v. de rol van m.n.o.'s ; hierbij worden de geringe 

direkte en indirekte effekten van de minerale produktie voor de na

tionale ekonomie aan de orde gesteld, Flen eist een grotere nationa

le participatie en produktie en verwerking of nationalisatie. 

Rollins wijst m.b.t. het eerste konfliktpunt - de besteding van het 

binnenlands surplus - op twee centrale faktoren die z.i. de nationale 
2) 

ontwikkeling bepalen,t.w. (a) de kwestie van het gebruik van de fond-

senjde belastingopbrengsten moeten besteed worden op basis van natio

nale planning en voor specifieke ontwikkelingsprojekten; in het alge

meen moeten de gelden een meer produktieve besteding krijgen ,zodat 

een meer autonoom produktiesysteem opgebouwd kan worden. Van belang 

hiervoor is dat (b) de besteding gericht is op de kreatie van een lo

kale ondernemersklasse. 

In veel gevallen leidt dit tot een konflikt met de buitenlandse m.n.o.'s 

(zie V.2.2.) 

M.b.t. het tweede konfliktpunt - de direkte kontrole over het surplus -

stelt Ehrensaft ' dat hierdoor wellicht de korte termijn (prijspro

blematiek verlicht kan worden,maar dat de lange termijn problemen (de 

exportafhankelijkheid en de struktuur van de ekonomie) niet automaties 

opgelost worden. Immers men blijft gekonfronteerd worden met de be

heersing van markten en technologie door 'm.n.o.'s. Arrighi is daarbij 

van mening dat ook bij nationalisatie per saldo hierdoor het betalings

balans-tekort kan blijven voortbestaan, 

1) In Maleisië is de mobilisatie eenvoudiger,omdat daar socio-ekonomie-
se en etniese groepen samenvallen;zie hoofdstuk VII 

2) C.E.Rollins(l956),p. 194-201 
3) P.Ehrensaft(l968)fp 366-368 
4) G.Arrighi(1967),p. 252 ; zie m.b.t. de 'fiscal crisis' hoofdstuk 

V.3.1 
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D 

\J . 2 . 2. Multinationale ondernemingen en nationale ontwikkeling 

De verhouding tussen de staat en m.n.o.'s is een zeer gespecialisserde 

problematiek,waarvan we hier slechts enkele aspekten kunnen belichten 

De beheersing van de minerale exportproduktie (of handel) door m.n.o.'s 

leidt voor de onderontwikkelde landen tot een verlies aan 'linkages', 

inkomensverliezen (via 'transfer pricing') en in sommige gevallen tot 

een 'fiscal crisis'. Belangrijker is evenwel dat de m.n.o.'s de ont

wikkeling van een binnenlandse industriële sektor (behoudens enkele 

verwante bedrijven op basis van 'subcontracting') belemmeren ': de 

buitenlandse sektor drijft de loonkosjten op,beperkt de binnenlandse 

vraag en staat soms in een direkte konkurrentie-positie. 

De mogelijkheden voor de staat om via een meer autonoom natiohaal ge

richt ontwikkelingsbeleid een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling 

van een binnenlandse ondernemersklasse worden door m.n.o.'s evenwel 

sterk ingeperkt. Zij stellen duidelijke grenzen aan de staatsfunkties. 

Flartinelli & Somaini wijzen op een tegenspraak in de verhouding tussen 

m.n.o.'s en nationale staten 3). 

"Enerzijds kunnen de multinationale ondernemingen niet zonder de 
traditionele funkties van de burgerlijke staat. Deze zijn onont
beerlijk voor het scheppen van gunstige voorwaarden voor het 
blijven funktioneren van de kapitalistiese ekonomie,d.w.z. door 
bevordering van consensus en 'sociale vrede',garantie van vrije 
cirkulatie van produktiefaktoren,bescherming van het eigendoms
recht,enz. Anderzijds vormen juist deze ondernemingen een ernsti
ge bedreiging voor het vervullen van deze funkties,en maken ze 
verscheidene instrumenten van ekonomies beleid onbruikbaar." 

De 'nationale' doelstellingen (werkgelegenheid,betalingsbalans,infla

tie), welke voor de staat van politiek belang zijn kunnen niet uitge

voerd worden zonder dat ook de kontrole over de ekonomie is verkregen. 

De ekonomiese,financiële en techniese afhankelijkheid van m.n.o.'s 

beperkt nu juist deze kontrole over de nationale ontwikkeling. 

De staat zelf staat bovendien voor een moeilijk dilemma. Enerzijds wil 

zij op korte termijn haar machtbasis (berustend op belastingopbrengsten) 

behouden ,anderzijds kan dit op langere termijn leiden tot aantasting 

van zowel haar ekonomiese positie (t.g.v. uitputting van de mijnen) als 

haar politieke positie (t.g.v. oppositie van de bevolking). 

1) Zie hiervoor gespecialiseerde literatuur,o.a. M.Fennema(1975), 
H.Radice(ed)(197 5),e.a. 

2) G.Arrighi(l967),p. 241,242 , 
3) A.riertinelli & E. Somaini( 1972) , p 290. ;zij wijzen hierbij vooral op 

de toenemende konflikten tussen staten als oorzaak hiervan. Vfgl. ook 
R.Murray^1971) begrip 'non-coincidence':de territoriale scheiding 
van ekonomiese en politieke organisatie,waarbij m.n.o.'s enerzijds 
zelf een deel van de staatsfunkties uitoefenen en anderzijds de 
macht van de nationale staten inperken. Zie ook:P.Reno(1963),p 87, 
lYl.Fennema( 1975) ,p 85. 
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Nadat ue in de voorgaande paragrafen aandacht hebben besteed aan de 

struktuur en de dynamiek van de binnenlandse klassenverhoudingen gaan 

ue nu nader in op de rol van de staat in de primaire exportekonomie. 

Daarbij maken ue onderscheid tussen tuee elementen in het staatsop-

treden,nml. : 

1) de rol van de staat in de kreatie van de optimale produktievoor-

uaarden voor de primaire exportsektoren 

2) de rol van de staat in de financiering van de nationale ontuik-

k e 1 i n g 

Deze elementen korresponderen met het gevoerde ontwikkelingsbeleid, 

uaarbij het eerste element domineert in de (neo)koloniale situatie 

en het tueede ingeval van meer (lang'e termijn georiënteerde) na'tiog-

nale ontwikkelingsstrategie. I 

V.3.1. De staat in de (neo)koloniale situatie 

In de (neo)koloniale situatie uordt de positie van de staat vaak ge-

kenmerkt door 

a) een grote rol van de 'kontrole over de staatsfunkties i.v.m. de 

daarmee verbonden kontrole over het beleid» 

b) de staat als 'objekt van politieke strijd' i.v.m. de daarmee ver

bonden kontrole over het (binnenlands gedeelte van het) ekonomies 

surplus,de uerkgelegenheid bij de staat(burokratie) en de rol van 

de staat bij de bemiddeling van binnenlandse konflikten. 

Ue gaan nu op deze beide elementen nader in. 

De staatsfunkties in de open ekonomie beperken zich over het algemeen 

tot het scheppen van optimale voorwaarden voor de surplus-mobilisatie. 

De staat vervult een belangrijke rol bij het tot stand brengen van 

specifieke infrastrukturele voorzieningen voor de exportsektoren (we

gen, spoorwegen, energievoorziening) en bij de reproduktie van de arbeid 

(loonkosten,voedselvoorziening).Daarnaast verzorgt zij de garantie 

van het recht,de vrijheid van markten en de geldvoorziening. D 
De staat heeft hierbij dus vooral reproduktieve funkties en beperk! 

2) 
zich tot de aanbodzij de van het ekonomies proces. 

Hiermee samen hangt dat de staat de belastingopbrengsten uit de bui-
3) 

tenlandse handel niet gebruikt voor produktieve investeringen. On
danks de soms grote omvang daarvan kennen vele primaire exportlanden 

1) 5.Stuurman(1978),Hfst, 3 ;p. 91.:'Deze funkties worden uitgeoefend 
binnen het algemene kader van de stabilisering van de maatschappe
lijke verhoudingen ...." 

2) Fl.t_ipton( 1976) ,p. 35,36 (geciteerd in R. Vos, 1979, p 6,8) 
3) S.Amin(1973),p xii :'...these investments,uhich uent mainly into 

transport infrastructure (ports,roads,railways) and the accompany-
ing social infrastructure,chiefly urban development (uater supply, 
electrification,housing,school,sanitary equipment).It made possible 
a (...) generalization of the trading economy". 
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hierdoor een zgn. 'doublé crisis' :zij ontmoeten zouel betalingsba

lanstekorten als tekorten in de sfeer van de overheidsfinanciën. Beta

lingsbalanstekorten ontstaan t.g.v de verstoring van de strukturele 

relatie tussen exporten en importen (vgl. het model van Seers,par 

II.3.3.) en de afnemende importkoopkracht voor 'ontuikkelingsgoederen'. 
.. 2) 

De krisis in de sfeer van de overheidsfinanciën ' uordt veroorzaakt 

doordat de staat een groot gedeelte van de produktiekosten van de ex

portsektoren financiert ,terwijl er slechts een beperkte binnenlandse 

materiële basis bestaat voor belastingheffing. Beide faktoren leiden 

tot financiële tekorten,uelke opgevangen kunnen worden via buitenlandse 

leningen of inflatoire financiering. De oorzaak hiervan ligt uiteinde

lijk in de 'pseudo planning',waarbij de belastingopbrengsten alleen 

worden gebruikt voor faciliteiten ten behoeve van de exportsektoren en 

niet worden aangewend ter financiering van een binnenlands akkumulatie-

proces. 

Het heeft in een dergelijke situatie nauwelijks zin om te spreken over 

een 'relatieve autonomie' van de staat. De rol van de staat benadert 

eerder het klassieke marxistiess model,waarin de staat een instrument 
3) 

van de dominerende ekonomiese groepen is. ' Ekonomie en politiek zijn 
hierbij direkt met elkaar verbonden. 

Een nadere analyse van de rol van de staat in het verdelingsproces 
4) 

wordt gegeven door Lenski . Lenski definieert de belangen,welke de 

dominerende ekonomiese frakties via de staat willen effektueren in 
5) twee richtingen,nml. ' 

a) de handhaving van de politieke status-quo ;minimalisatie van de in

terne politieke spanningen. Dit is vooral in ekonomies en etnies 

gestratificeerde samenlevingen van belang. 

b) maximalisatie van de produktie of van het surplus. 

Vervolgens postuleert Lenski dat de verdeling in eerste instantie de 

reproduktie moet garanderen en de arbeidsproduktiviteit moet handhaven 

(of vergroten),overeenkomstig de klassiek-ekonomiese visie van het 

subsistentie-loonnivo(het behoeften-element). Het resterende surplus 

wordt daarna verdeeld op basis van macht. 

Sociale systemen worden gekenmerkt door verschillende technologieën, 

uelke op hun beurt weer de omvang van het surplus bepalen. G r o t R r R 

techniese ontwikkeling leidt tot een groter surplus en derhalve tot 

een grotere rol van de macht in het verdelingsproces. 

1) S.Amin(1973),p. 155 e.v 
2) Vgl. 3. 0'Connor(1973),die hieraan de term 'fiscsl crisis of the 

state' verbindt. ;in R.Vüs(1979),p 73 
3) Vgl. K.Griffin(1974),H. 7 ('de staat als agent van bepaalde groepen') 
4) G.E.Lenski(1966),m.n hfst. 3 en 4 
5) ibid,p. 41 e.v. ;vgl ook 3. 0'Connor(1973),p 119,die hieraan de ter

men 'akkumulatiefunktie' en 'reproduktiefunktie' verbindt. 
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De fysieke omgeving heeft hierbij slechts een sekundaire invloed op 

de omvang van het surplus,uelke nog afneemt bij verdere techniese ont-
1) 

wikkeling, ' 
De machtsfaktor kan nu op diverse manieren geeffektueerd worden ; Lens-

2) 
ki noemt twee hoofdvormen ' % 

a) via geweld d.w.z. met militaire middelen en via direkte repressie. 

Dit is vooral in de beginfase noodzakelijk ter verwerving van kon

trole over het surplus. 

b) via legitimatie op basis van juridiese of ideologiese methoden, 

Deze 'transformation of the rule of might to the rule of right' 

wordt uitgevoerd via onderwijs,wetgeving,propaganda en theologie. 

De kontrole over de maatschappij wordt in toenemende mate institu

tioneel bepaald via de bezitsverhoudingen,het monetaire systeem,ed. 

Deze indeling van Lenski vertoont veel overeenkomst met Althusser's 

onderscheid tussen repressieve en ideologiese staatsapparaten ' en 

Gramsci's analyse van de maatschappelijke funkties van de ideologie . 

Lenski's analyse van de rol van de 'kontrole over de staat' lijkt 

sterk ingegeven door de situatie van agrariese exportsektoren onder 

binnenlands eigendom. Zij geldt duidelijk in veel mindere mate voor 

minerale exportsektoren onder buitenlandse kontrole. De analyse over

schat de funktie van de staat in primaire exportekonomieën voor de 

buitenlandse handels sektoren. Deze kunnen immers in vele gevallen 

direkte kontrole over het surplus verwerven zonder tussenkomst van 

de staat,o.a. op basis van hun monopolie over grond of technologie. 
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1) ibid,p. 48 
2) ibid,p 50 e.v 
3) L.AlthusserC 1-970) 
4) G. van den Brink(1978);de ideologie als basis voor instandhouding 

van de klassenheerschappij,als middel voor sociale kohesie,ed. 
5) G.E.Lenski(1966),p. 210. 
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1) Ehrensaft ' spreekt in dit verband over 'entrepreneurial politics': 

een strijd om de staat tussen verschillende (etniese) groepen. Dit 

hangt samen met de direkte en indirekte funkties van de staat bij het 

verschaffen van werk en inkomen (de burokratie,het verlenen van orders) 

en de rol van de staat in de bemiddeling van binnenlandse konflikten 
4- • 2 ) 

tussen etniese groepen ' 

11,3,2. De staat en de financiering van de ekonomiese ontwikkeling 

In een meer nationaal gerichte ontwikkelingsstrategie wordt de staat 

geacht een meer aktieve en zelfstandige rol in het ekonomies proces 

op zich te nemen. Staatsinterventie betreft in een dergelijke situatie 

m.n het vervullen van een rol in de financiering van de ekonomiese 

ontwikkeling en in het sturen van de richting van het ontwikkelings-
3) proces . 

V/ia het (interne) prijsbeleid en de belastingpolitiek kan de staat 
8 transfers' bewerkstelligen t.b.v. de industriële ontwikkeling. De 

staat interveniëert in dit geval in de sfeer van de bestedingen en 

de allokatie van het hanrielssurplus. Daarnaast kan zij zich ook meer 

direkt beziq houden met de buitenlandse handel van primaire proriukten, 

bijvoorbeeld door de handel zelf te kontroleren ('marketing boards') 

en op deze wijze de handelsopbrengsten (c.q. de importkoopkracht) te 

maximeren,de binnenlandse inkomensverdeling te beheersen en het ge

bruik van het surplus te kontroleren. 

De staatsfunkties krijgen in deze situatie meer het karakter van 're

latieve autonomie' d.w.z. dat de staat een nationale ontwikkelings

politiek kan voeren en een meer autonoom binnenlands akkumulatie-

proces kan bevorderen. 

In hoofdstuk UI gaan we nader in op de hiermee verbonden aspekten 

van de ontwikkeling van de primaire exportekonomie. 

Op dit moment worden ook de diverse ontwikkelings-strategieën van 

belang welke voor een primaire exportekonomie openstaan. 

Seers'ontwikkelingsmodel van de primaire exportekonomie(par. II.3.3.) 

veronderstelt allereerst een overgang naar een fase van import-

substitutie , later gevolgd door een periode van exportpromotie. Beide 

strategieën zijn er op gericht te 'ontsnappen' uit de situatie van 

stagnerende exportopbrengsten (mede i.v.m de wereldmarktsituatie van 

primaire produkten;zie hoofdstuk II) en de onevenwichtige struktuur 

van de ekonomie. 

1) P.Ehrensaft(l968),p. 370 
2) G.E.Lenski (p. 86) wijst in dit verband op het voorkomen van 'status 

inkonsistentie':het niet samenvallen van ekonomiese en politieke sta 
Vu's als bron voor konflikten. \igl. Maleisië case-studie 

3) >:ie R.t/os(T979) ,Hf st V 
/i) 5.5tuurman(197B) ,p 59 ;l*l. Fennema( 1975) , p 100 
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De algemene heperkingen uaarmee een importsubstitutie-model (of 'in-

ward looking industrialization') te maken krijgt zijn alom bekend. ' 

De importsubstitutie is veelal gericht op het heersende binnenlandse 

vraagpatroon,dat reeds verstoord is t.g.v. de ongelijke inkomensverde

ling, Bovendien leidt importsubstitutie tot een grote importbehoefte 

aan kapitaalgoederen en in sommige gevallen ook voedsel. Gevolg hier

van is dat de tekorten op de betalingsbalans blijven voortbestaan,ter

wijl ook de 'fiscal crisis of the state' voortduurt.De kreatie van 

een binnenlandse markt gaat daarnaast veelal gepaard met een sterke 

inflatoire ontwikkeling. De primaire exportsektoren blijven in een 

dergelijke strategie van belang omdat daarmee de noodzakelijke impor

ten gefinancierd kunnen worden. Tengevolge van de overwaarderinq van 

de wisselkoers zijn de exportopbrengsten veelal lager,terwijl het 

interne prijsbeleid de input-kosten verhoogt. De rol van de primaire 

exportsektor wordt hierdoor eigenlijk 'uitgehold'.Haar bijdrage aan 

de struktuurverandering van de ekonomie blijft beperkt tot de ontwik

keling van enkele 'backward linkages' in de sfeer van de 'non-trada-

bles'2). 

Binnen de export-promotie strategie ('outward looking') kunnen pri-
3) 

maire exportlanden opteren voor zgn. exportsubstitutie ':de ontwikke
ling van primaire exporten met een verdere graad van verwerking. Hier
door wordt in het exportland een grotere toegevoegde waarde gereali
seerd en ontstaat additionele werkgelegenheid.Deze strategie is m.n 
gericht op de ontwikkeling van 'forward linkages'. 

Op de wereldmarkt ontmoet deze strategie haar beperkingen in de pro-

tektie van de ontwikkelde landen (de zgn. anti-verwerkingstendens in 

de tariefstruktuur;zie hqofdstuk II). 

Niettemin lijkt dit model goede kansen te bieden voor de struktuur

verandering van de ekonomie. De relatie tussen de landbouwpolitiek 

en de industriële ontwikkeling zou d.m.v. een arbeidsintensieve 

'agro based'-industrialisatie - texamen met programma's ter verhoging 

van de agrariese produktiviteit en koopkracht - goede mogelijkheden 

kunnen bieden voor een meer geïntegreerde ekonomiese struktuur en 

een meer gediversifieerd exportpakket. 

1) C.Furtado(1976-2) analyseert de ervaringen met importsubstitutie 
in Latijnsamerika ;Hfst 11 en 12 

2) Energie,'construction' ;zie: 3.T.Thoburn(1977),Hfst 8 
3) H.Myint(l972). 
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HOOFDSTUK VI PRIMAIRE EXPORTEN EKONOMIESE GROEI EN DE STRUKTUUR 

VAN DE EKONOMIE 

In de voorgaande hoofdstukken hebben we ons hoofdzakelijk bezig gehou

den met de struktuur en de dynamiek van het verdelingsproces in de 

primaire exportekonomie. Ue gaan nu nader in op de tuee andere aspek-

ten van het ontuikkelingsproces t.w, de ekonomiese groei (VI.1) en de 

struktuur van de ekonomie (V1.2) . 

Deze beide aspekten zijn van belang om inzicht te krijgen in de rol 

van de primaire exportsektor in het tot stand brengen van een binnen

lands akkumulatieproces. 

Ehrensaft ' omschrijft het centrale probleem van primaire export-

ekonomieën als volgt: 

"The failure of primary-producing nations (...) to attain rapid 
economie growth is first of all a political failure. Political 
action failed to change structures which prevent the nation 
from effectively utilizing the surplus generated by its economy 
to spTJr national development." 

In dezelfde richting definieert Arrighi tuee aspekten van~het ontuik-
2) kelingsbeleid van een primaire export-ekonomie : 

"....gouernments uill have to face up to the problem of primary 
accumulation,a process that has not gone very far (in primary 
producing nations;r.r.). Broadly speaking,this process has tuo 
related aspects : the mobilization of the saving potential im-
plicit in the underutilized productive resources of the pre-
capitalist economies ; and the reallocation of the surplus from 
export of investment income and from conspicuous or nonessential 
consumption to serve the requirements of that mobilization." 

In hoofdstuk V uezen ue er al op dat een beleid t.a.v. de inkomens

verdeling deel moet uitmaken van een geïntegreerd nationaal ontwik

kelingsbeleid, waarin deze beide aspekten eveneens van belang zijn. 

Ue gaan daartoe in dit hoofdstuk in op: 

1) de omvang van het ekonomies surplus dat uit de primaire exporten 

resulteert. De bijdrage van de primaire export-sektor aan de bin

nenlandse ekonomiese groei. 

2) het gebruik van het surplus ; de bijdrage van de primaire export

sektor aan de verandering van de struktuur van de ekonomie en de 

daarmee verbonden diversifikatie van de produktie- en handels-

struktuur en de rol van de diverse 'transfer'-processen daarin. 

1) P.Ehrensaft(1968),p 358 (onderstreping toegevoegd) 
2) G.Arrighi (1967),p 253 (onderstreping toegevoegd). 
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VI .1 » Primaire exporten en ekonomiese groei 

Bij de analyse uan de bijdrage uan de primaire export-sektor aan de eko

nomiese groei kan gebruik worden gemaakt uan de bestaande makro-ekono-

miese modellen. Een eenvoudig Keynesiaans model vormt daarbij het uit

gangspunt (de symbolen hebben de gangbare betekenis ; F = kapitaalim

port): 

' ' Y + M = C + I + X 1 

Y = C + S 

I '= S + F 

(D 
(2) 

(3) 

(4) X + F = M 

I - S M X 

,D Dit-stelsel vormt de basis voor de zgn 'gap approach' '' Met behulp hier

van kunnen de effekten van exporten op de ekonomiese groei nagegaan wor

den» 

Ue kunnen onderscheiden tussen een tweetal benaderingen,nml. ; 

1) inkomens-gerichte modellen ,uaarin de effekten van buitenlandse han

del op Het nationaal inkomen centraal staan 

2) investerings-gerichte modellen,waarin de ontwikkeling van de produ'k-

tie~kapaciteit centraal staat. 

VI. 1.1. Inkomens-gerichte benaderingen 

Vanuit het Keynesiaanse vergelijkingen-stelsel kan een verband afgeleid 

worden tussen de exporten en de ontwikkeling van het nationaal inkomen, 

weergegeven in de zgn. 'foreign trade multiplier'. 
_ 

Dp deze wijze benadert o.a. FtacBean ' de effekten van buitenlandse han

del. flet de multiplier geeft hij het verband aan tussen de 'trade gap' 

en het BNP-en kan een indikatie gegeven worden van de gevoeligheid en 

kwetsbaarheid van de ekonomie. 

In algemene vorm ziet de 'foreign trade multiplier' er als volgt uit: 

£ Y 
A x (1 - p x - mx - tx) 

(m + s + t ) 
v y y y 

(uit! D.Lim(T972) ) 

waarbij m , s en t resp. de 'marginal prospensity' van importen, 

besparingen en belastingen weergeven (de zgn. 'lekken') ,en p ,m en 
X X 

t aftrekposten zijn voor resp. winstoverboekingen,doorvoerhandel en 
X 

exportbelasting (ter bepaling uan de 'zuivere' exportopbrengsten). 

Het opnemen van t en s in deze formule is evenwel on juist,omdat, dit 

(op langere termijn) wel besteriings-katego rieën zijn. [lok t behoort 

niet opgenomen te worden aangezien het onderdeel van de 'value added' 

is. 

1) In het stelsel komen alleen de 'saving gap' en de 'foreign exchange 
gap' tot uitdrukking. Opname van de overheidssektor leidt tot een 
derde 'government budget gap' (0 - B ) . Ue volstaan met een 'two gap'-
benadering 

2) A.L. MacBean (1966) ; zie ook F. de Roos( 1978) , p. 196,199 en 
S.Schiavo-Campo & H.U.Singer(1970),p 169 e.u 
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•MacBean's eigen onderzoek richt zich op de gevolgen van exportop-

brengsten-fluktuaties en betreft de periode 1946-1958.Het komt tot de 

konklusie dat deze fluktuaties van de exportwaarde hoofdzakelijk ver

oorzaakt worden door variaties in de exporthoeveelheid en minder door 

prijsfluktuaties.Bij de 'doorwerking' op het BNP is er in ontwikkelde 

landen sprake van een aanzienlijke 'demping' van het effekt,terwijl 

het in onderontwikkelde landen sterker kan doorwerken. 

MacBean is daarbij van mening dat faktoren als goederenkoncentratie 

van de handel of het aandeel van primaire produkten in het handels

pakket geen verklaring vormen voor de exportinstabiliteit en dat de 

aanbodfluktuaties daarvoor eerder verantwoordelijk zijn. Andere on

derzoeken o.m. van Schiavo-Campo tonen daarentegen wel een duidelijke 
1 } invloed van de samenstelling van het handelspakket aan. ' 

In de analyse van MacBean wordt de produktie in het geheel niet be

grensd door kapaciteitsgrenzen (in wezen wordt er uitgegaan van 'un-

bounded capacity' en 'vent for surplus'-handel). Exporten werken via 

positieve multiplier-effekten onbeperkt door in inkomensgeneratie. 

De buitenlandse vraag vormt hierbij geen beperking. 

2) 

Amin ' bekritiseert de werking van het multiplier-mechanisme in onder

ontwikkelde landen m.n vanuit het oogpunt van de inkomensbesteding. 

De multiplier-analyse gaat er van uit dat de produktie-kapaciteit 

onbeperkt uitgebreid kan worden,maar dit vereist uiteraard dat er ook 

produktief geïnvesteerd wordt. Luxe (impo rt)--konsumptie (grondeige

naren) en winstoverboekingen (mijnbouw-m.n.o.'s) beperken juist deze 

groei. Hierdoor werken de multiplier-mechanismen eerder door in de 

ontwikkelde landen dan in de onderontwikkelde landen.'De 'lekken' 

zijn dermate groot dat de primaire exportproduktie slechts geringe 

binnenlandse effekten voor de onderontwikkelde landen oplevert. Hier

voor verantwoordelijk zijn de eigendomsverhoudingen en de daarmee 

verbonden patronen van inkomensverdeling en inkomensbesteding (zie 

hoofdstuk l\l) . Primaire exporteo leiden daardoor slechts in geringe 
mate tot de kreatie van een binnenlandse markt en een meer autonome 

groei. 

VI. 1 . 2 . Investerings-gerichte benaderingen 

In de investerings-gerichte benadering wordt het Keynesiaanse 

model aangevuld met kapaciteits-effekten van de investeringen d.m.v. 

een Harrod-Domar formulering van de investeringsfunktie. Ue bezien 

hiervan een tweetal voorbeelden. 

1) 5.Schiavo-Campo & G.F.Erb(1969) 
2)S.Amin(1974),p 223 e.v. :"...it must not be said that the Keynesian 

multiplier has not worked - it has worked,since foreign investment 
has succeeded in increasing income to a considerable extent - but 
the benefits of this work have not been reaped by the underdeveloped 
econc-my" . (p. 233) 3j)p en m werken door in het buitenland. 

* X y 
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Chenery's modellen kennen rigide kapaciteitsgrenzen in die zin dat de 

investeringen als 'bottleneck' zijn opgenomen. Het model is in essen

tie "investeringsgericht : via kapitaalimporten kunnen beperkte binnen

landse besparingen opgevangen uorden en kan de produktiekapaciteit 

toenemen. 

Een 'omkering' van het ex-ante model van Chenery tot een ex-post 

model door Maizels ' biedt de mogelijkheid om de invloed van de 

'trade gap' op de ekonomiese groei te bepalen. Het model beschouwt 

de besparingen als residu (aanpassing van het verschil tussen inves-

teringsvraag en kapitaalimport). Importen uorden onderscheiden in 

konsumptieve importen en kapitaalimport, Exporten uorden net als bij 

Chenery exogeen beschouwd;zij zijn afhankelijk van de importvraaq ; 

in de ontuikkelde landen. Impliciet uordt hierbij de veronderstelling 

van een 'klein land' gehanteerd,waarbij de exportomvang geen invloed 

heeft op de prijs. De centrale faktor in het groeiproces vormen de 

1) H.B.Chenery & A. HcEwan (1966) 
2) H.B.Chenery & M.Bruno(1962) 
3) H.B.Chenery & A.M.Strout (1966) 
4) conform de üeergave in A. Ivlaizels( 1971), annex hfst. 2 
5) A.Maizels(197l). 

Chenery ontuikkelde een ex-ante groeimodel,waarin de 

sektor akkomoderend wordt gebruikt t.b.v. de realisa 

paald gewenst nivo of gewenste groeivoet van het nat 

Chenery & McEwan ' formuleren zo voor Pakistan een a 

om het optimale patroon van buitenlandse kapitaalhul 

een gegeven doelstellingsfunktie van het nationaal i 
2) 

gelijkbare procedure wordt door Chenery & Bruno ' op 

In algemene termen wordt deze aanpak geformuleerd do 
3) Strout ' . Zij kalkuleren de benodigde kapitaalimport 

bepaalde gewenste groeivoet (r) d.u.z, ter overbrugg 

landse 'constraints' in de sfeer van besparingen of 

In formulevorm ziet dit model er als volgt uit; ' 

(1) Y, = Y (1 + r) r = geuenste groeiv 

(2) I, = 0~.r.Y, <T = incremental cap 

(3) Xt = X0(1 + £ ) £ = groeivoet van d 

bepaald door we 

(4) S, = s + s^.Y. s.= marginalprosper 

(5) M, = m + m..Y. m.= marginal necess ' t o l t 1 3 

nimaal inunorni 
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investeringen ; deze uorden via de ' investment elasticy' gerelateerd 

aan de importkapaciteit (lt = a^ + a^M*). Hiermee uordt tot uitdruk
king gebracht dat de handel m.n van belang is voor zover exportnn 

buitenlandse koopkracht genereren t.b.v. kapitaalimporten. De relatie 

tussen investeringen en ekonomiese groei uordt tenslotte gelegd via 

rie 'capital-output ratio'. 

In deze benadering zijn exporten maximaal positief voor het tot stand 

brengen van ekonomiese groei. Het centrale verband tussen de varia

belen kan schematies als volgt weergegeven uorden: ' 

-> N, -» I. •*AY. 

De binnenlandse investerings-mogelijkheden zijn onbegrensd. De vraag : 

naar kapitaalimporten(techniese afhankelijkheid) en het exportaanbod 

(importkoopkracht) zijn daardoor in principe eveneens onbeperkt groot. 

Een dergelijke veronderstelling is voor een aantal primaire produkten 

(•o.a. 'tree crops' met een lange 'gestation lag') evenuel irrelevant. 

Beide modellen zouden nog verfijnd kunnen uorden door de exporten 

niet langer exogeen op te nemen ,bij voorbeeld door het erbij betrek

ken van de buitenlandse vraag- en substitutie-elasticiteiten. Een 

dergelijke toevoeging zou de mogelijkheid bieden de effekten van de 

externe ruilvoet nader te analyseren. Deze ruilvoet blijft in deze 

modellen onbesproken. In zekere zin is de ruilvoet in deze modellen 

ook moeilijk eenduidig te bepalen gezien het onbeperkte exportaanbod 

uaarvan zij uitgaan. 

In hoofdstuk II hebben ue al gekonstateerd dat de ruilvoet voor pri

maire produkten van onderontwikkelde landen duidelijk verslechtert, 

hetgeen leidt tot een verlies aan exportopbrengsten en daarmee ook 

aan import-koopkracht. Duist door deze importbeperking verloopt het 

binnenlandse akkumulatieproces niet zo voorspoedig als de voorgaan

de modellen uillen aangeven. 

VI.2. Primaire exporten en de struktuur van de ekonomie 

In deze paragraaf gaan ue nader in op de bijdragen uelke primaire 

export-sektoren kunnen leveren aan de verandering van de struktuur 

van de ekonomie c.q.' aan de zgn. 'structural transformation'. 

Deze is van belang i.v.m. de diversifikatie van de produktiestruk-

tuur en van het handelspakket,alsmede voor de kreatie van een geïn

tegreerde binnenlandse markt. 

De aandacht gaat in dit verband uit naar de zgn- 'transfer'-processen: 

de besteding van het surplus van de primaire exportsektor voor de 

ontwikkeling van de industriële sektoren,welke kunnen produceren voor 

de binnenlandse markt zowel als voor de exporten. 

1) Het model mist evenuel een aanpassingsmechanisme. De veronderstelling 
van aanpassing via S, ontkent de relatie tussen AY. enAS,.Sluiting 
van het model vereist de opname van een derde 'gap^. 
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Ue gaan nader in op een drietal overdracht-mechanismen en het daar— 
1) bij behorend instrumentarium: ' 

1) de bijdrage van primaire exporten aan de externe financiering 

van de ekonomiese ontwikkeling via het verschaffen van buiten

landse koopkracht en dus importkapaciteit (vergelijk paragraaf 

VI.1) . 

2) de bijdrage van de primaire export-sektor in de interne financie

ring van de ekonomiese ontwikkeling via binnenlandse overdrach

ten tussen de primaire export-sektoren en de industriële sektoren. 

Ue onderscheiden hierbij tussen: 

- direkte transfers via belastingen en besparingen 

- indirekte transfers via het prijsbeleid en de interne ruilvoet. 

3) in aansluiting op dit laatste overdracht-mechanisme besteden ue 

aandacht aan een derde aspekt van de samenhang tussen de sektoren 

nml. de omvang en de richting van de intersektorale 'linkages' 

(verwerking van primaire output ; intermediaire vraag naar indu

striële input ; finale vraag naar industriële goederen) 

De drie genoemde mechanismen kunnen grafies als volgt tot uitdrukking 

worden gebracht: 

EiSÜHI-ÜIil * Surplus-overdrachten tussen de primaire exportsektor 
en de industriële sektoren 

PRIMAIRE 
EXPÜRT-
SEKTORE 

primaire 
exporten 

Ste. 

import van 
kapitaalgoederen 

transfer via belastingen 

-^transfer via besparingen} 

verwerking van primaire output 

finale vraag linkages 

vraag naar industriële inputs 

-^INDUSTRI
ËLE SEK
TOREN 

De bovenste drie processen houden in het bijzonder verband met de 

financiering van de industriële sektoren,terwijl de onderste drie 

mechanismen zich meer richten op de stimulering van industriële 

produktie via de vraag naar eindprodukten en het aanbod van grond

stoffen . 

l)L.(vlalassis(l975) ,p 140 e.v. 
Ook : ECAFE(1964/65). 
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U1.2.1 . Exportopbrengsten en buitenlandse koopkracht 

In paragraaf \i 1, 1 zijn ue reeds ingegaan op de rol van de primaire 

exportsektor in de externe financiering van de ekonomiese ontuikke-

ling. 

Primaire exporten leveren in de eerste plaats importkapaciteit ter 

financiering van de diverse noodzakelijke importen : voedsel,grond

stoffen en kapitaalgoederen. V/ia de aanwending van deze importkapaci

teit vormt de primaire exportsektor de basis voor een ekonomies di-

versifikatie-programma ter verbreding van de produktie- en export

samenstelling op langere termijn. Het gangbare 'patroon' daarvan is 

een betrekkelijk langzame ontwikkeling vanuit de primaire export-

basis naar lichte en later ook enige zware industrie(zie UI.2.3). De 

importkapaciteit kan op deze wijze gebruikt worden t.b.v de ontwik-
1) keling van nieuwe komparatieve voordelen . 

In de tweede plaats is de buitenlandse handel van belang voor de 

staat voor de heffing van exportbelastingen. Deze vormen in vele 

export-georiënteerde onderontwikkelde landen de belangrijkste bron 

van overheidsinkomsten,veelal omdat de staat op dit nivo het meest 

effektief kontrole kan uitoefenen . Daarnaast zijn variabele heffin

gen ook bruikbaar als instrument voor binnenlandse inkomens-stabili-

satie,waarbij de staat het prijsverschil tussen de wereldmarkt en de 

producentenprijs kan vaststellen en zgn. 'windfall profits' kan af

romen. Naast deze export-heffingen wordt in veel landen ook op in-

direkte wijze door de staat geïntervenieerd via systemen van multi

pele wisselkoersen en op direkte wijze via quota en non-tariffaire 

i • 2 ) bepalingen ' . 

In de praktijk doen zich evenwel een groot aantal problemen voor, 

waardoor deze beide funkties van de primaire exporten beperkter 

blijken te zijn: 

1. Tengevolge van de ontwikkeling van de internationale ruilvoet 

treedt er een trendmatige daling van de importkoopkracht op (zie 

hoofdstuk II). Deze manifesteert zich in het bijzonder bij agra-

riese exporten onder invloed van de lage inkomens-elasticiteit 
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van de vraag,de konkurrentie met synthetica en het protektie-beleid 

van de importlanden. Hierdoor zijn de mogelijkheden voor voortgaan

de dynamiese groei op basis van primaire exporten beperkt. 

Handhaving van het invoer-vermogen vereist een toename van het ex

po rt-volume . Dit is technies vaak onmogelijk op korte termijn,ter

wijl een extra aanbod weer kan leiden tot een verdere daling van 

de wereldprijs van het produkt. 

2. De instabiliteit van de exportopbrengsten ,veroorzaakt door de 

goederenkoncentratie in het exportpakket, beperkt ook de mogelijk

heden van. lange-termijn planning van de aanwending van de import

koopkracht (zie II.3.2). Vooral bij produkten met een lange 'ge-

station period' doet zich dit probleem voor. 

Deze instabiliteit maakt aanvullende anti-cycliese financiering 

noodzakelijk - buitenlandse kapitaalhulp of binnenlandse geldschep

ping - ter absorptie van de fluktuaties ; hierdoor ontstaat een 

inflatoire ontwikkeling. 

3. Er treden verliezen aan exportopbrengsten op - vooral in de mine

rale exportsektoren - veroorzaakt door 'transfer pricing' en di-

rekte winstoverboekingen. Dergelijke verliezen worden veroorzaakt 

door buitenlandse kontrole over de produktie. 

4. In de sfeer van de besteding van de exportopbrengsten en de export

belastingen vinden verspillingen plaats. Een bijdrage aan de eko-

nomiese ontwikkeling kan alleen verwacht worden als de opbrengsten 

ook binnenlands en/of produktief besteed worden d.w.z. gericht zijn 

op noodzakelijke importen en/of op binnenlands geproduceerde goe

deren. Hierbij is het van belang aandacht te besteden aan de be-

stedings-effekten vanuit de inkomensverdeling (zie UI.2.2.), 

UI.2.2. Transfers via belastingen en besparingen 

Primaire exportsektoren kunnen op direkte wijze bijdragenaan de in» 

terne financiering van de industriële sektor via ' (a) vrijwillige 

besparingen en (b) belastingen. Zij vervullen daarmee een funktie bij 

het opvullen van het binnenlandse 'saving gap' (I - S). 

a) vrijwillige besparingen 

Besparingen worden in de Keynesiaanse analyse afhankelijk geacht van 

het inkomen (S = s.Y). De neoklassieke theorie relateert besparingen 

en investeringen eerder aan het nivo van de rentestand als indikator 

van het mogelijke rendement. Moderne analyses besteden meer aandacht 

aan de investerings-mogelijkheden en -kondities ; zij veronderstellen 

in principe de aanwezigheid van een grote 'responsiveness ,2) en ver-

1) K.Griffin( 1974) ,hfst. \1 
2) ibid,hfst. III 
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klaren geringe besparingen en investeringen uit de afwezigheid van 

rendabele investeringsmogelijkheden of het gebrek aan,danwei de 

ongelijke toegang tot krediet.(kapitaalmarktfragmentatie) ' 

Private besparingen kunnen zowel ruraal als urbaan zijn en zouel 

produktief als konsumptief besteed worden. Ekonomiese groei ver

eist een overwegend produktieve binnenlandse besteding van de be-

sparings-kapaciteit. De primaire exportsektoren kunnen via bespa

ringen bijdragen aan de investeringen in de industriële sektoren 

indien er een intersektorale besparingen-stroom tot stand kan uor

den gebracht. Naast de direkte transfer van besparingen (via een 

goed ontwikkeld monetair systeem) kan dit ook via de besteding van 

de investeringen bij binnenlandse industriële sektoren(zie UI.2,3). 

Op korte termijn vereist een dergelijke transfer een beperking van 

de konsumptie in deze sektoren,maar op langere termijn is ook een 

produktiviteitsstijging noodzakelijk ter garandering van een voort

gaande transfer. Het is dan ook onmogelijk de investeringen in de 

primaire exportsektoren volledig tot nul te reduceren. 

De beschreven transfer van besparingen wordt in de traditionele 

theorie veelal verondersteld eerder plaats te vinden in situaties 

van gekoncentreerd (grond)eigendom,waarbij het grootste gedeelte 

van het surplus toevalt aan de eigenaars. Tengevolge van 'absent 

ownership' en via personele verbindingen met de industriële sektor 

zouden besparingen vanuit de primaire exportsektoren op eenvoudige 

wijze een industriële investerings-bestemming vinden. Hierbij ba-

2) 

seert men zich op de theorie van Kaldor ' volgens welke de spaar

quote van de grootgrondbezitters/ondernemers groter is dan die van 

de boeren en arbeiders. Besparingen en investeringen nemen daardoor 

slechts toe bij verschuiving van de inkomensverdeling of van de 

eigendomsverhoudingen t.g.v. de grootgrondbezitters en ondernemers. 

Deze theorie gaat uit van een kleine investerings-bereidheid van 

kleine boeren en arbeiders. Er lijkt echter meer reden aanwezig-

om faktoren als de beperkte toegang tot krediet en innovaties en 

de lage ontwikkelingsgraad van de financiële struktuur als redenen 

voor de beperkte transfer te noemen. Daarnaast leidt de onproduk-
tieve besteding van de inkomens door de hogere inkomensklassen tot 

3 ) aanzienlijke verliezen aan potentiële besparingen. ; Het besparings-

potentiëel van de primaire exportsektor is daardoor groter dan men 

vaak veronderstelt. 

1) De investeringsmogelijkheden zijn in handen van groepen,die geen 
• toegang tot krediet hebben. 
2) N . K a l d o r ( l 9 5 5 / 5 6 ) 
3) P . A . B a r a n ( l 9 5 7 , 1 9 7 6 ) 
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b) belastingen 

Naast transfers via besparingen vinden er omvangrijke monetaire trans

fers plaats via de belastingen. De eerder genoemde export-heffingen 

verlagen de opbrengsten van de primaire exportsektor en romen een 

gedeelte daarvan af ten behoeve van de staat. Daarnaast zijn heffingen 

uit hoofde van de inkomensbelasting of de grondbelasting mogelijk. 

Belastingheffing ontmoet zijn grens in de kontrole van de staat over 

de inkomens en besparingen van de primaire exportsektor. Deze is ener

zijds eenvoudiger bij gekoncentreerde eigendomsverhoudingen ,maar 

anderzijds steunt de staat in dat geval juist weer op deze groepen. 

(zie hoofdstuk V).Zij kan een 'fiscal crisis' in veel gevallen dan-

ook niet voorkomen. 

Centrale faktor in de transfer via belastingen is de richting van 

de besteding van de staatsinkomsten,de zgn. 'budget incidence'. 

Industriële ontwikkeling vereist omvangrijke investeringen in produk-

tieve richting en gericht op de kreatie van een lokale ondernemers

klasse. Zolang de industriële sektor nog maar een beperkt gedeelte 

van de ekonomie uitmaakt blijft de primaire exportsektor van vitaal 

belang voor de financiering van de import-capaciteit en voor een 

voortgaande transfer naar de industriële sektoren. Het kunnen blijven 

vervullen van deze beide funkties vereist ook (private en overheids) 

investeringen in de primaire sektoren. 

Malassis wijst er op dat op korte termijn de genoemde transfers mo

gelijk zijn zonder toename van de produktiviteit in de primaire sek

toren,maar dat daardoor de surplus-kapaciteit op eenmalige wijze uit

geput kan worden. Een toenemende , transfer - zowel via besparingen 

als via belastingen - vereist daarom ook ontwikkeling van de produk

tiviteit in de primaire exportsektoren zelf en naast industriële 

investeringen zijn er ook investeringen in de agrariese en minerale 
1 ) exportsektoren nodig; ' 

"The growth of agriculture is vital for the process of deve-
lopment , even if the objective is the industrialization 

of the economy," 

Gezien de hoge capital-output ratio in de agrariese sektor (veel 

werkkapitaal) konkurreren de agrariese- en de industriële sektoren 

om het beschikbare kapitaal. De investa-ringen resulteren naast gro

tere opbrengsten ook in een hogere spaar-capaciteit. 

WI.2.3. Binnenlandse produktiestruktuur en intersektorale 'linkaqes' 

Ue gaan tenslotte nader in op de intersektorale 'linkages' als basis 

voor het transfer-proces en ds struktuur-verandering van de ekonomie. 

1) L.nalassis(1975),p 142 ; zie ook hoofdstuk IV,waarin is ingegaan 
op de struktuur van de eigendomsverhoudingen als belemmering voor 
de produktiviteitsontwikkeling. 
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.1) Chenery ontwierp een algemene analyse m.b.t. de ontwikkeling van 

de struktuur van de ekonomie. Hij relateert daarbij de patronen van 

werkgelegenheid en van de goederensamenstelling van produktie,handel 

en vraag aan drie algemene variabelen 5 de omvang van het land, de 

'resource endowments' en de ontwikkelingsstrategie. Het patroon van 

de 'structural transformation' is z.i. uniform in alle landen,alleen 

de 'timing' verschilt t.g.v. divergenties in de drie genoemde deter

minanten. 

Primaire exportlanden blijven in deze analyse - vooral bij kleine 

landen met grote hoeveelheden natuurlijke hulpbronnen - gedurende 

een lange periode steunen op de oorspronkelijke exportbasis. Primai

re exporten blijven voortdurend een rol spelen in de financiering 

van het ontwikkelingsproces. De binnenlandse industriële ontwikkeling 

vereist veel kapitaalimporten,welke uit primaire exporten worden 

gefinancierd, en de industriële sektor is daarnaast vaak weer aange

wezen op buitenlandse handel t.g.v. de beperkte binnenlandse markt. 

Uaar deze studie in dezelfde richting wijst als onze eerdere uiteen

zettingen m.b.t, het transfer proces houdt zij nauwelijks rekening 

met de ontwikkeling van binnenlandse intersektorale 'linkages'. De 

diverse 'linkages'-mechanismen kunnen de basis vormen voor een meer 

binnenlands geïntegreerde marktstruktuur en produktiestruktuur. Be

langrijk hiervoor is de ontwikkeling van binnenlandse finale en inter

mediaire vraag naar industriële produkten vanuit de primaire sekto

ren. 'Backward linkages' (kunstmest,insekticiden,kapitaalgoederen) 

bieden daarbij mogelijkheden bij een politiek van importsubstitutie. 

Zij leiden tot een hogere produktiviteit van de primaire exportsek

toren en garanderen daardoor de mogelijkheden van groei op basis 

van een grotere importkoopkracht en tegelijkertijd op basis van de 

ontwikkeling van een binnenlandse markt. De ontwikkeling van 'for-

ward linkages'(processing) sluit aan bij een export-substitutie-

bele.id,en verschaft een exportbasis in produkten die wellicht minder 

onderhevig zijn aan prijsfluktuaties. 

Bepalend voor de mogelijkheid van ontwikkeling op basis van 'linka

ges' zijn in belangrijke mate de eigendomsverhoudingen en het over

heidsbeleid. Zo beperken internationaal geïntegreerde m.n.o.'s de 

'linkages' in de minerale sektor,terwijl de grondkoncentratie in de 

agratiese sektor eenzelfde effekt heeft (zie hoofdstuk III.4.4.) 

1) H.B.Chenery(l979),hoofdstuk 2 en 3 
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Intersektorale 'linkages1 bieden user de mogelijkheid van een on

zichtbare transfer via het binnenlandse prijssysteem c.q. via mani

pulatie van de interne ruilvoet. 

Bekendste voorbeeld hiervan is de zgn. prijsschaar,waarbij de staat 

via vaststelling van de input- en output-prijzen van de primaire 

sektoren de opbrengsten kan beheersen. Toepassing van dit principe 

vereist een effektieve kontrole over de input-voorziening en over de 

marketing ('marketing boards') door de staat. Behalve voor algemene 

afroming kan het systeem ook meer specifiek gebruikt uorden : zo kun

nen bepaalde investeringen gericht bevorderd uorden via specifieke sub

sidies. 

De staat ontmoet bij het hanteren van deze instrumenten een moeilijk 

dilemma. Zij moet het prijssysteem zodanig organiseren,dat enerzijds 

de investeringen in de primaire sektoren voldoende zijn voor een 

voortgaande transfer (vereist lage inputprijzen en hoge output-prijzen), 

teruijl zij anderzijds op korte termijn beslag uil leggen op een zo 

groot mogelijk surplus (via lage outputpri j zen en hoge input-prijzen) . 

Dit dilemma komt overeen met de eerder genoemde lange- en korte-

termijn problematiek m.b.t. de surplus-transfers. 

Een ander probleem vormt de verdeling van de prijs-'incentives'. 

Veelal uerken krediet- en input-subsidies ten gunste van grotere 

producenten,omdat deze eerder toegang kunnen verkrijgen tot deze 

inputs. Een gelijkere verdeling vereist daarom een aantal additionele 

institutionele hervormingen van de grondeigendomsverhoudingen,het 

kredietsysteem,de input-voorziening,de marketing,het onderuijs en 

de research. 
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CASE-STUDIE MALEISIË 
1 ) 

In de volgende tuee hoofdstukken wordt, voor Maleisië ' een aantal 

aspekten van de invloed van een primaire exportoriëntatie op de 

binnenlandse ekonomiese en politieke struktuur toegelicht. Ue maken 

daarbij gebruik van de algemene theoretiese analyses van de voor

gaande hoofdstukken. 

Maleisië is een van de meest typiese voorbeelden van een primaire 

exportekonomie. Primaire exporten maken een groot gedeelte van het 

expoftpakket uit (in 1977:62,3 % van de exportwaarde),maar bestaan 

uit een aantal verschillende produkten (rubber,tin,palmolie,hout). 

Palmolie is daarbij het enige produkt dat t.g.v. techniese schaal

voordelen aan plantage-produktie gebonden is. Rubber werd oorspron

kelijk op plantages verbouwd,maar kent tegenwoordig ook een omvan-

rijk 'smallholders'-aandeel in de produktie. De tin-sektor tenslotte 

is deels in handen van buitenlandse multinationals,maar een ander 

gedeelte van de produktie wordt beheerst door lokale (Chinese) pro

ducenten . 

Belangrijk in Maleisië is voorts de etniese problematiek ; een nu

merieke Maleise politieke meerderheid tegenover Chinezen en Indiërs 
2) die de ekonomie in sterke mate beheersen. 

In hoofdstuk Uil behandelen we de strukturele ontwikkelingen in 

Maleisië m.b.t. de samenstelling van de binnenlandse produktie-

struktuur ,de struktuur van de buitenlandse handel, de werkgelegen

heid en de inkomensverdeling. Deze ontwikkelingen blijken kenmerkend 

te zijn voor een primaire exportekonomie,waar zij de handelsafhanke-

lijkheid,de duale werkgelegenheids- en inkomensverdelings-struktuur 

en de langzaam verlopende 'structural transformation' illustreren. 

In hoofdstuk VIII gaan we nader in op de verhoudingen binnen de drie 

centrale primaire exportsektoren tin,rubber en palmolie.Ue besteden 

hierbij aandacht aan de historiese ontwikkeling,de wereldmarktsitua

tie,de institutionele organisatie van de produktie (het 'interne' dua'. 

lisme) en de gevolgen daarvan voor technologie,produktiviteit en werk« 

gelegenheid. Daarnaast gaan we in op het beleid van de overheid t.o.v 

de primaire exportsektoren ,gericht op diversifikatie van de produk

tie en handel,vergroting van de werkgelegenheid en van de Maleise 

participatie in de produktie. Hierbij doen zich diverse dilemma's 

voor,omschreven als het 'output versus employment'-konflikt ofwel 

het ' growth versus distributio.ci-konf likt, 

1) Onder 'Maleisië' wordt verstaan de federatie van Pininsular 
(Uest-Maleisië) en Sabah en Saj?awak(Oost-Maleisië) . Hier alleen 
Uest-Maleisië t.g.v. beperkingen in konsistent data-materiaal 

2) Ugl. Lenski's analyse van de 'status inkonsistentie'; H. V/.3.1. 
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HDOFDSTUK Uil ; STRUKTURELE ONTWIKKELINGEN IN MALEISIË 

Voorafgaand aan de beschrijving en analyse van de ekonomiese ontuikke

lingen binnen de belangrijkste primaire exportsektoren van Maleisië 

(hoofdstuk VIII) besteden ue eerst enige aandacht aan de strukturele 

ontuikkelingen van de Maleise ekonomie. Deze makro-ekonomiese analyse 

gaat daarbij in op de struktuurveranderingen in de produktie,handel, 

uerkgelegenheid en inkomensverdeling, tegen de achtergrond uaarvan 

de ontuikkelingen van de primaire exportsektoren vervolgens beoordeeld 

kunnen worden, 

Als uitwerking van de in hoofdstuk VI ueergegeven theorieën m.b.t. de 

samenhang tussen (primaire) exporten en ekonomiese groei gaan ue al

lereerst de ontuikkeling van de centrale ekonomiese grootheden uit 

het Keynesiaans vergelijkingen-systeem na (VII.1). Vervolgens beschrij

ven ue de veranderingen in de binnenlandse produktiestruktuur (VII.2) 

en in de handelsstruktuur (VII.3). Omdat onze aandacht uiteindelijk 

uitgaat naar de ontuikkelingseffekten in termen van uerkgelegenheid 

en inkomensverdeling sluiten ue deze beschrijving af met een sekto

rale en etniese analyse van de uerkgelegenheidsstruktuur (VII.4) en 

de inkomensverdelingsstruktuur (VII.5). 

Centraal in dit hoofdstuk staat de analyse van de 'structural trans-

formation',zoals deze door Chenery ' uordt gehanteerd. Ekonomiese 

ontuikkeling uordt daarin beschouud als veranderingen in de struktuur 

van produktie,handel en uerkgelegenheid. De omvang van het land (de 

binnenlandse markt),de natuurlijke hulpbronnen en de handelsoriënta

tie bepalen daarbij de 'timing' van de struktuurveranderingen(zie par, 

VII.2.3.) . 

Maleisië uordt gekarakteriseerd als een klein primair-export land met 

een grote hoeveelheid natuurlijke hulpbronnen (het zgn. SP-type). De 

strukturele transformatie uordt verondersteld in dergelijke type lan

den 'later' - d.u.z, bij een hoger per capita inkomensnivo - plaats 

te vinden. Het typiese ontuikkelingspatroon is dat van een langzame 

diversifikatie van het produktie- en handels-pakket vanuit de pri

maire sektoren naar een meer 'balanced' patroon. 

Ue zullen in dit hoofdstuk de methodologie van Chenery hanteren en 

deze aanvullen met de analyse van de inkomensverdelingsstruktuur uel-

ke met de strukturele veranderingen in produktie,handel en uerkgele

genheid is verbonden. Dit laatste element ontbreekt in Chenery's 

1) H.B.Chenery(1979),hoofdstuk 1 en 2. 
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analyse maar is nader uitgewerkt door o.a. Kuznets ' in zijn theorie 

van de zgn. U-curve : een U-vormige ontwikkeling van het verloop van 

de gini-ratio bij verschillende per capita inkomensnivo's ,waarbij 

de inkomensongelijkheid bij ekonomiese groei eerst toeneemt en later 

weer afneemt. 

VII»1. Samenstelling van het GDP 

Maleisië staat bekend als een 'export led grouth'-ekonomie ,waarin 

de ekonomiese groei sterk afhankelijk is van de ontwikkeling van de 

exportsektor. 

Figuur 1 geeft een beeld van de relatie tussen buitenlandse handel 

en de GDP-ontwikkeling. Vooral na 1970 is er een versnelling in de 

GDP-ontwikkeling opgetreden,met alleen in 1975 een korte inzinking. 

Exporten en GDP vertonen duidelijk een overeenkomstige trend,alhoe

wel de afstand tussen beide curven in de tijd groter wordt. We zullen 

later zien dat deze ontwikkeling samen hangt met wijzigingen in het 

ontwikkelingsbeleid in het tweede vijfjarenplan van Maleisië( 1971-' 75) . 

Figuur 2 geeft de procentuele samenstelling van het GDP. Met uitzon

dering van 1972 is er een voortdurend exportoverschot en een positief 

saldo op de handelsbalans. Vanaf 1974 daalt het import-aandeel t.g.v. 

een importsubstitutie-politiek in de sfeer van konsumptiegoederen. 

Opvallend is het afnemende relatieve aandeel van de private konsump-

tie en het toenemende relatieve aandeel van de investeringen in het 

GDP. In absolute zin is de konsumptie evenwel duidelijk toegenomen 

(we hanteren in deze en de volgende paragrafen steeds het begrip 

'aandeel' in relatieve zin). 

Een omvangrijk exportaandeel ,tezamen met een sterke 'commodity con-

centration' - vooral indien de exporten uit primaire produkten be

staan - geeft veelal aanleiding tot een grote mate van ekonomiese 

instabiliteit.(zie II.2.3 en VI.1.1.) Lage prijselasticiteiten van 

het aanbod van en van de vraag naar primaire produkten en de grote 

substitutiemogelijkheden leiden tot een grote instabiliteit in de 

exportopbrengsten,welke doorwerkt in de GDP-ontwikkeling. Daarnaast 

leiden rie verschillende 'lekken' ook tot inkomensverliezen. 
2) 

De ekonomiese groei wordt hierbij langs drie wegen beperkt : 

a) via de inflatoire ontwikkeling t.g.v. de beperkte neerwaartse 

flexibiliteit van lonen en prijzen 
3) 

b) via de beperkte mogelijkheden voor lange-termijn investeringen 

1) 5.Kuznets (1955) en (1963) ; zie ook I.Adelman & C.Morrist 1973) en 
F.Paukert (1973) 

2) D.Lim(l972) 
3) Dit geldt in mindere mate voor het grootbedrijf dan voor het klein 

bedrijf. 
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c) via zgn. 'disruptions of planning' ; de noodzaak tot het aanbrengen 

van import-restrikties (zie II.3.2.). 

In Maleisië is voor de belangrijkste exportprodukten (rubber,tin, 

palmolie,hout) voldaan aan de kondities van export-instabiliteit. 
1) Niettemin toont Lim ' aan dat er sprake is van een aanzienlijke 

'demping' van de invloed van exportfluktuaties op het GDP, Bij direk-

te meting van de 'foreign trade multiplier' voor de periode 1955-

1966 komt hij tot een waarde van 0,88 (A. Y = 0,88 &X ) . Ook bij zgn. 

indirekte meting - d.u.z. het nagaan van de eerdergenoemde invloe

den van de exportinstabiliteit op inflatie,investeringen en planning -

blijken deze faktoren in Maleisië van beperkte betekenis te zijn. 

De inflatie is slechts gering,de importen betreffen voor een belang

rijk gedeelte konsumptie goederen en slechts weinig essentiële 

(ontwikkelings)-goederen waardoor de speelruimte hierin vrij groot 

is , en de kapitaalimporten blijven gedurende de gehele periode on

belemmerd doorgaan. 

Lim verklaart de betrekkelijk geringe instabiliteit vanuit een twee

tal faktoren: 

a) de diversifikatie van het exportpakket ,zowel voor wat betreft de 

goederensamenstelling als de geografiese oriëntatie van de handel 

b) de relatief afnemende export-oriëntatie ; 

Op deze beide faktoren gaan we in de volgende paragrafen nader in. 

UII.2. Ontwikkeling van de produktiestruktuur 

Chenery kenmerkt de Maleise ekonomiese ontwikkeling als een model 
3 \ 

van 'deferred (of 'delayed') industrialization'. Vooral in kleine 

landen met een grote resource-basis blijven primaire exporten lang

durig domineren. Industriële ontwikkeling komt veelal pas in een 

latere fase tot stand en de 'transition' (het moment waarop de in

dustriële produktie en export de primaire produktie en exporten 

overtreft) vindt bij een relatief hoog per capita inkomensnivo plaats, 

In een 'cross section'-studie geeft Chenery 'de relaties aan tussen 

het aandeel van de industriële sektoren in de totale produktie en 

het inkomensnivo. Een stijgend per capita inkomen leidt tot een af

name van het aandeel van de primaire sektoren en tot een toename 

van het aandeel van de 'manufactures'-sektor. Dit stijgende aandeel 

komt voort uit binnenlandse finale en intermediaire vraag t.g.v. im

portsubstitutie. 

1) D.Lim( 1972);de 'instability index' daalt van 32,7 tot 11, 5( ' 48-' 67.) 
2) Lim's analyse loopt tot 1970 ;vanaf 1972 stijgt het exportaandeel 

echter ueer(zie figuur 2) 
3) H.B.Chenery(1979),p 34 
4) H.B.Chenery(l960) 
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Figuur 3 geeft de reële ontwikkeling van de samenstelling van de 

binnenlandse produktie in Maleisië weer. Het dalende aandeel van 

de primaire sektor en het stijgende aandeel van de 'manufactures'-

sektorduiden in dezelfde richting als Chenery*s analyses. Niettemin 

is de 'structural transformation* duidelijk nog niet 'voltooid' en 

blijven primaire produkten een belangrijk gedeelte van de binnen

landse produktie uitmaken. Het aandeel van de sektor 'construction' 

is vrij konstant. De tertiaire sektor overtreft vanaf 1962 het 

aandeel van de primaire sektor ; vooral de subsektoren 'handel' 

en 'overheid' zijn verantwoordelijk voor deze toename. 

1) 
Lim ' is van mening dat de mate van industrialisatie in werkelijk
heid hoger uitvalt,doordat ook binnen de primaire sektor belang
rijke industrialisatie-processen plaatsvinden via techniese,mecha-
niese en cherniese innovaties binnen de 'estates'-subsektor,welke 
in de gangbare definities buiten beschouwing blijven. 

Het relatief gelijkmatige verloop vereist een nadere verklaring. 
2) 

Thoburn ' wijst in zijn analyse van de 'linkages' vanuit de pri
maire exportsektoren op het bestaan van sterke 'backward linkages' 
naar de (lichte) 'engineering'-sektor (ISIC 38). De ontwikkeling 
van de industrie is daardoor mede afhankelijk van de primaire ex-

3) 
portsektor. In dezelfde richting gaat Lim ' indien hij konstateert 

dat de industriële ontwikkeling hoofdzakelijk plaatsvindt in zgn. 

'producer orientated industries',welke sterk geïntegreerd zijn in 

de nationale ekonomie. De ontwikkeling van de industriële sektor 

draagt derhalve het karakter van een import-substitutieproces met 

sterke 'linkages' met de primaire exportsektoren. 

UIr.3. Struktuur van de buitenlandse handel 

Een tweede determinant van de 'structural change' is de struktuur 

van de buitenlandse handel. Chenery besteedt hierbij aandacht aan de 

export-samenstelling,waarbij hij een overeenkomstige struktuurver-

andering konstateert als in de binnenlandse produktiestruktuur,nml. 

een toenemend aandeel van de 'manufactures'-exporten. 

De figuren 4 en 5 geven voor Maleisië de ontwikkeling van import

en export-samenstelling naar SITC-kategorieën weer. Bij de import-

struktuur blijkt duidelijk het toenemende aandeel van de kategorieen 

1) D.Lim(1973).p. 110 e.v 
2) 3.T.Thoburn(1977),hfst. 8 
3) D.Lim(1973),p 246 e.v 
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'machinery- and 'transport equipment' en 'chemicals' ,teruijl het aan

deel van de voedselprodukten in de importen daalt. Deze ontwikkelingen 

duiden op een importsubstitutieproces in de sfeer van de konsumptie-

goederen,waartegenover een toenemende kapitaalimport staat. Het lijkt 

er op dat deze kapitaalimporten weer ingezet worden voor de ontwikke

ling van een binnenlandse lichte industriële sektor ,welke wederom 

de primaire sektoren van inputs kan voorzien. Het industrialisatie

proces draagt derhalve het karakter van buitenlandse (zware) kapitaal

importen ten behoeve van de ontwikkeling van een binnenlandse import-

substituerende (lichte) industriële sektor. 

Binnen de exportstruktuur blijft het aandeel van de 'crude materials' 

omvangrijk. Niettemin vinden hierbinnen belangrijke verschuivingen 

plaats (zie V111.1) % rubber en tin worden steeds meer verdrongen door 

hout en palmolie. Binnen de primaire exporten vindt een proces van 

'commodity substitution1 plaats ,hetgeen ook blijkt uit het stijgende 

aandeel van 'animal and vegetable oils' en 'mineral fuels' in het 

exportpakket. 

De daling van de 'manufactures' geeft een enigszins vertekend beeld 

van de werkelijke ontwikkelingen ,omdat tin hier deel van uitmaakt. 

Een nadere uitsplitsing zou een daling van tin en een lichte stij

ging van de 'other manufactures1 te zien geven. Het gaat hierbij 

vooral om industriële exportproduktie in 'export free zones'. 

Opvallend is tenslotte de toename van de exporten van 'machinery and 

transport equipment' vanaf 1973 terwijl in deze kategorie ook zeer 

veel geïmporteerd wordt. Een verklaring hiervoor kan wellicht gevon

den worden in de exporten van grootschalige produktieprocessen ,die 

oorspronkelijk produceerden voor de binnenlandse markt (zoals bij

voorbeeld ICH voor de tin-sektor) en hun overcapaciteit benutten voor 

exporten. 

In de buitenlandse handels-struktuur van Maleisië kunnen op grond 

hiervan de volgende tendensen gesignaleerd worden: 

1) Een diversifikatie-proces binnen de primaire exporten met een ge

deeltelijke vervanging van rubber en tin door hout,palmolie,ijzer

erts,olie , ed. Deze substitutie verklaart enerzijds het blijvend 

hoge aandeel van de primaire produkten in de exporten en anderzijds 

de genoemde beperkte instabiliteit van de exportopbrengsten. 

2) Een dalend aandeel van voedselprodukten in importen t*g.v. een be

wuste importsubstitutie-politiek van konsumptiegoederen en een be

leid gericht op zelfvoorziening in de binnenlandse voedselvoorzie

ning (zie VIII. 1) 
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3) De opkomst van industriële exporten,m.n. in de sfeer van de lichte 

industrie 

4) Toenemende importen van kapitaalgoederen t.b.v. de opbouw van een 

binnenlandse (lichte) industriële sektor. 

WII.4. Struktuur van de werkgelegenheid 

Over de werkgelegenheidsstruktuur van Maleisië zijn slechts weinig 

gedetailleerde gegevens beschikbaar. 

Tabel 1 geeft een globaal inzicht in de ontwikkeling van de werkge

legenheid per sektor tussen 1947 en 1970. De tabel toont een daling 

van de werkgelegenheid in de primaire sektoren en een stijgend aan

deel van de sekondaire en tertiaire sektoren. De primaire sektoren 

blijven evenwel een zeer groot gedeelte van de werkgelegenheid be

palen . 
1) Een nadere analyse van deze gegevens door Lim ' maakt onderscheid 

tussen een 'population effect' (de omvang van de werkgelegenheid bij 

een proportionele ontwikkeling overeenkomstig de bevolkingsgroei) en 

een 'structural effect' (het verschil tussen de feitelijke omvang van 

de werkgelegenheid en de omvang bij proportionele groei). Bij de pri

maire sektoren is dit strukturele effekt sterk negatief,hetgeen duidt 

op een dalend aandeel in de totale werkgelegenheid ('undergrowth'), 

terwijl dat bij de sekondaire sektoren juist andersom is ('overgrowth') 

De veranderingen in de werkgelegenheids-struktuur zijn zeer omvang

rijk te noemen : een verschuiving van 17 % in 24 jaar. De blijvende 

belangrijke positie van de werkgelegenheid in de primaire sektoren 

komt daarbij overeen met Chenery's visie dat de strukturele transfor

matie van de werkgelegenheid sterk vertraagd tot stand komt in ver

gelijking tot de struktuurveranderingen in de binnenlandse produktie. 

Hierdoor kunnen grote inkomensverschillen tussen de sektoren ont

staan. 

Naast de verschuivingen tussen sektoren konstateert Lim ook verschui

vingen binnen sektoren. Binnen de primaire sektor vanuit de (laag 

produktieve) subsistence-produktie naar de (hoog produktieve) rubber 

en palmolie ,en binnen de sekondaire sektor vanuit de traditionele 

nijverheid('handicraft','footuear') naar de modernere sektoren('rub

ber products','equipment'). 

Tabel 2 geeft voor 1957 en 1970 een meer gedetailleerd overzicht van 

de struktuur van de werkgelegenheid,waarbij ook de etniese verdeling 

is opgenomen. Naast de eerder genoemde verschuivingen in het sektor-
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Tabel 1 : Werkgelegenheid per sektor 

1947 1957 1962 1965 1967-8 1970 

Sectors Number % 

{'000) 

Number % 

('000) 

Number % 

Cooo) 

Number °'0 

('000) 

Number °'0 

{'000) 

Number ° 0 

{'000) 

i. Agriculture 

2. Mining and Quarrying 

PRIMAHY SECTOR 

1.240.5 66.2 

47-7 2.5 

1.288.2 68.7 

1,244.8 58.5 

58.5 2.8 

1,303.3 61.3 

1,262.0 54.7 

45.6 2.0 

1.307.6 56.7 

1,310 50.4 

61 2.4 

T.37I 52.8 

1,219.5 51.6 

72.0 3.1 

1,291.5 54.7 

1,454 49-5 
64 2.2 

1.51** 51-7 

3. Manufacturing 

4. Construction 

SECONDARY SECTOR 

126.2 6.7 

13-5 0.7 

139-7 7-4 

135.7 6.4 

67.8 3.2 

203.5 9-6 

156.* 6.8 

46.7 2.0 

203.5 «-8 

182 7.0 

162 6.2 

344 i?-2 

214.8 y.r 

-X.9 3.3 

203.7 12.4 

270 ').1 

[03 3-5 

373 12.7 

5. Electricitv, Gas, etc. 

6. Commerce 

7. Transport and 

Communications 

8. Services 

9. Others 

TERTIARY SECTOR 

4.6 0.2 

173.1 9.2 

65-9 3-5 
197.6 10.6 

6.1 0.4 

447-3 23.9 

n . 6 0.6 

[95-2 9-2 

74-8 3-5 
319.7 15.0 

18.1 0.8 

619.4 29.1 

8.4 0.4 

311.2 13.5 

77-9 3-4 

395-3 17-1 
[.9 0.1 

794-7 34-5 

n.a. n.a. 

n.a. n.a. 

n.a. n.a. 

n.a. n.a. 

n.a. n.a. 

884 34.0 

22.3 0.9 

255.2 10.8 

86.2 3.6 

413.0 17.5 

3.5 0.2 

780.2 33.0 

19 0.6 

340 n . 6 

110 3.7 

580 19.7 

1,049 35-6 

TOTAL r,875.2 100.0 2,126.2 100.0 2,305.8 100.0 2,599 LOO.0 2,365.4 100.0 2.940 100.0 

Sources. Depanment of Statistics, Census ofPopulation of the Federation of Malaya, 1957, Report S'o. 14, p. 31; Report on Employment, Unemptoyment 
and Underemployment in the Federation of Malaya, 1962; Socio-Economic Sample Survey of Households: Employment and Unemptoyment, West 
Malaysia, 1967-68; Economie Planning Unit, Midterm Review of the First Malaysia Plan; Second Malaysia Plan, 1971-75. 

Bron ; D.Lim (1973),p. 112 

Tabel 2 : Etniese struktuur van de werkgelegenheid 

Sek to r 
Werkge legenhe id 
( i n 008.000) M a l 

E t n i 
e i e r s 

ese v e r d e l i n 
Chinezen 

g (%) 
Ind Lërs 1) 

1957 1970 1957 1970 1957 1970 1957 1970 

A g r i c u l t u r e , f o r e s -
t r y and f i s h i n g 1.24 1.37 61 . 68 25 21 15 11 

M i n i n g 0.06 0.09 17 25 69 66 14 9 

M a n u f a c t u r i n g 0 .14 0.29 19 29 72 65 10 6 

C o n s t r u c t i o n 0.07 0.08 32 22 49 72 19 6 

U t i l i t i e s 0 .01 0 .02 33 49 25 18 42 34 

T r a n s p o r t & 
Communicat ions 0.08 0 .12 36 43 39 40 25 18 

Commerce 0.20 0.30 16 24 65 65 18 11 

P u b l i c A d m i n i s t r a -
t i o n / S e r v i c e s 0.32 0.53 40 49 35 36 25 16 

T o t a a l 2 ^ 2.11 2.78 47 52 36 37 17 12 

1) incl andere etniese groepen 

2) afwijking door afrondingsverschillen 

Bron : C.B.Eduards (1975,1977-2),tabel 22 
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patroon kunnen hieruit ook de raciale verschuivingen afgeleid worden. 

Het Maleise aandeel in de totale werkgelegenheid neemt in deze pe

riode sterk toe,vrijwel geheel ten koste, van de Indiërs. Deze ver

dringing van Indiërs door Maleisiërs komt in alle sektoren tot 

uiting. 

De Chinezen kunnen hun aandeel in de werkgelegenheid goed handhaven 

en realiseren in de sektor 'construction' zelfs een duidelijke groei. 

De ekonomie toont een duidelijke etniese segmentatie : Maleisiërs 

domineren in een gedeelte van de landbouu-sektor (rubber-smallholders 

en subsistence-produktie) en in de sektoren 'utilities' en 'public 

administration' ,terwijl de Chinezen de werkgelegenheid in de sekto

ren 'manufacturing','construction','mining' en 'commerce' beheersen. 

De Chinezen hebben daardoor juist in de sektoren met een relatief 

hoge groeivoet,waarin de produktiviteit en de arbeidslonen eveneens 

op een hoger nivo liggen,een sterke positie. 

In Maleisië is er in sterke mate sprake van een 'racial identifica-
1) 2) 

tion with occupations' ,waarbij de belangrijkste groepen zijn: ' 

a) de overheids-burokratie,waarin voornamelijk westers geschoolde 

Maleisiërs en Chinezen domineren. De Maleisiërs in deze burokra-

tie zijn politiek en ideologies gescheiden van de rest van de 

Maleise bevolking (zie VII.6) 

b) de kommerciële elite,waarin voornamelijk Chinezen en enige In

diërs 

c) de mijnbouw- en industrie-arbeiders,veelal Chinezen 

d) de plantage-arbeiders,veelal Indiërs 

e) de rurale subsistence-produktie, in handen van rtaleisiërs. 
Ondanks de toename van de werkgelegenheid wordt Maleisië nog steeds 

3) 

gekenmerkt door een omvangrijke 'un(der)employment**'. De werkloos

heid is vooral gekoncentreerd onder de Maleisiërs en Indiërs. De 

voortgaande bevolkingsgroei,welke bij de Maleisiërs sneller verloopt 

dan bij de andere etniese groepen,heeft tot gevolg dat er een groot 

investerings-aandeel nodig is ter garandering van het nivo van het 

per capita inkomen. De (Maleise) bevolkingsdruk kan opgevat worden 

als een van de belangrijkste 'pressures on the economy' voor het tot 

stand brengen van strukturele veranderingen. Dat geldt niet alleen 

in ekonomies opzicht (werkgelegenheid,inkomens),maar eveneens in 

politiek opzicht. Er is immers duidelijk sprake van een situatie van 

1) H.Selvaratnam(1975),p 3 
2) ibid,p. 6 e.v 
3) De ILO statistieken noemen een werkloosheids-percentage van de eko

nomies aktieve bevolking van 5,9 % (in 1970) in U-Maleisië.De werk
loosheid blijkt vanaf 1972 in U-Maleisië af te nemen,terwijl ze 
daarentegen in O-Maleisië stijgt 
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1 status inconsistentie' y,waarbij de ekonomiese status van de meerder

heid van de Maleisiërs niet samenvalt met hun politieke meerderheids

positie. (zie Uil.6). 

V11. 5. Struktuur van de inkomensverdeling 

De struktuur van de inkomensverdeling van Maleisië ueerspiegelt vooral 

in etnies opzicht de weergegeven struktuur van produktie en werkgele

genheid. 

Tabel 3 geeft een beeld van de ontuikkeling van de inkomensverdeling 

tussen 1957 en 1970. De lagere gini-ratio in 1960 en 1967/68 zijn het 

gevolg van een overschatting van de hoge inkomensgroepen ;een herbere

kening voor 1967/68 verlaagt de ratio tot .459. De ontuikkeling duidt 

op een kontinue verslechtering van de inkomensverdeling. 

Tabel_3 ; Inkomensverdeling in Maleisië (1957 - 1970) 

se at s= = = s s as *s sa as ssss rx xs =ssssa ss.cz s* as w ss ss sssz =*» s a 

I 

$ of Households 

% of Inoome 
3= SE sass ss as as, s s s se at s= = = s s as *s sa as ssss rx xs =ssssa ss.cz s* as w ss ss sssz =*» s a 

I 

$ of Households 1957/58 
HBS 

1960 
PSS | 

1967/68 
SES 

1970 
PES 

Bottora Deci le 2 .2 1-1 1.1 1.2 

2nd » 3-5 2 .2 1.9 2.8 

3rd •« 4 . 6 2 .7 3.2 3-2 

4 th •• 5-4 3.8 3.7 4-5 

5 th '• 6.5 4-3 6 .3 5-5 

6 th " 7-7 5.9 6.5 6 .8 

7 th »• 9-2 8 .3 7-1 9-1 

8 t h " 11 .1 9.9 10.7 10.7 

9 t h »» 15.O I 6 . 7 15 .3 1 5 . I 

Top " 34» 8 45-1 44«2 41 .1 

Monthly Mean Inoome $220 4250 $235 8275 

Monthly Median Inoome $156 . $129 $139 $170 

Gini Rat io • 421 •551 •530 •499 

Mean Income Est imated from 
National Acoounte «257 $262 «325 «388 

Coverage of Survey Data 85>4# 95-4% n>% 7 7 . $ 

$ of Households wi th Inoome 
above Mean m 25% • 17* 2 # 

Inoome Shares of Bottom 
Pive Deei Ies 22£ . 

• ! # 
16% 17£ 

Bron % Lim Lin Lean (1974),p 13 

1) G.Lenski( 1966) ,p. 86 ;zie par. \l. 3 .1 

http://ss.cz
http://ss.cz
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De etniese struktuur van de inkomensverdeling (tabel 4) laat zien dat 

het nivo van het gemiddelde inkomen van de Maleisiërs duidelijk bene

den dat van de Indiërs en Chinezen ligt. De etniese 'disparity ratio' 

stijgt in de periode tussen 1957 en 1970 van 1.93 naar 2.15. 

De inkomensongelijkheid binnen etniese groepen neemt over de gehele 

linie toe,maar is vooral bij Maleisiërs en (urbane) Indiërs erg ge

prononceerd. De urbane-rurale verdeling toont eveneens een sterke 

toename van de ongelijkheid. De intra-rurale ongelijkheid is evenuel 

kleiner dan de intra-urbane ongelijkheid. Binnen beide sektoren neemt 

de ongelijkheid evenuel toe. 

1) Een 'poverty-line'-analyse van Snodgrass ' bij een konstant armoede-

nivo (ĵM 120) laat zien dat 35 % van de bevolking zich onder dit in-

komensnivo bevindt. Dit aandeel is vrijwel konstant gebleven in de 

tijd,maar in absolute zin is de omvang van deze groep sterk gestegen. 
2) 

Een overeenkomstige analyse van Lim Lin Lean 'fwaarin resp. het ge
middelde inkomen en het inkomen van de armste 40 % van de bevolking 
als armoede-grens uordt genomen ,komt tot een aandeel in het natio
naal inkomen van deze groepen van 35-39% (bij het gemiddelde inkomen) 
resp. 12-17,6%" (bij de armste 40 %) , Het bijbehorende 'poverty pro-

3) file' omvat als kenmerken van de armste groepen ; 

- rurale lokatie 

- veelal Naleise huishouders 

- werkzaam in de agrariese sektor (veelal subsistence) 

- laag onderuijsnivo 

- huishoudens met aan het hoofd 'own account uorkers',vrouwen of 

ouderen. 

Op basis van de inkomens-statistiek kunnen nu naar etniciteit en lo

katie een zestal socio-ekonomiese groepen onderscheiden worden op 

basis van het nivo van het gemiddelde inkomen (van laag naar hoog)s 

1) rurale Maleisiërs ; ongeschoolde arbeid,voornamelijk in de sub-

sistence-sektor 

2) rurale Indiërs ; loonarbeiders op plantages 

3) urbane Maleisiërs ; in de overheids-sektor en de diensten-sektor 

4) rurale Chinezen ; arbeiders in de mijnbouw-sektor 

5) urbane Indiërs ; in de diensten-sektor 

6) urbane Chinezen ; in de sektoren industrie en handel,en daarnaast 

in dienst van de overheid. 

Een dergelijke klassifikatie negeert uiteraard belangrijke intra-

rurale en -urbane verschillen binnen etniese groepen. Deze spelen 

1) D.R.Snodgrass(1974),p 24 e.v 
2) Lim Lin Lean(l974),p 28 e.v 
3) ibid,p. 31 
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vooral bij Maleisiërs en Indiërs binnen de urbane sektor een grote 

rol. Nadere differentiatie kan daarom nog aangebracht uorden tussen 

en kleine elite van Maleisiërs in de top van het overheids-apparaat 
1 ) 

en de grote groep urbane Maleisiërs in de informele sektor .Daar
naast is er sprake van een opkomende Maleise middenklasse,werkzaam 
binnen de kolonisatie-schema's ( zie hoofdstuk U111) . 

De toenemende verslechtering van de inkomensverdeling verklaart 
3") Snodgrass uit het liberale overheidsbeleid '. Vanaf 1970 gaat de 

overheid een meer 'interventionistiese' politiek voeren - vooral in 

de sfeer van de sociale voorzieningen - waardoor de geringe inkomens-

groei van de armste groepen gedeeltelijk gekompenseerd kan uorden 

door toenemende sociale konsumptie , Meerman's analyse van de 'bud

get incidence' onder het tweede vijfjarenplan duidt in dezelfde 

richting^ een toenemende indirekte herverdeling via de overheids

uitgaven. Daarnaast uorden er maatregelen genomen om de Maleise 

participatie in de meer produktieve sektoren te vergroten om ook 

langs direkte weg de inkomens-herverdeling te bevorderen. Een kwan

titatieve beoordeling van deze ontwikkelingen na 1970 ontbreekt 

evenwel. 

De intra-etniese ongelijkheid verklaart Snodgrass uit de ongelijke 

toetreding tot de moderne sektoren"'' . Bij Chinezen is deze toetre

ding vrijuel volledig,terwijl Maleisiërs in veel mindere mate over 

de gehele breedte toetreden. De differentiatie binnen de groep der 

Maleisiërs is daardoor veel groter. 

Lee / verklaart de toename van de intra-rurale ongelijkheid vanuit 

de opzet van het rurale ontwikkelingsbeleid. De rurale kolonisatie

schema's komen slechts ten goede aan een beperkte groep (vooral Ma-

leisiërs) ,maar kleine boeren buiten de 'rice bouls',rubber-small-

holders op kleine arealen en zonder toegang tot krediet en innova-

ties(hyv's) en Indiërs die voorheen op de rubber-plantages werkten 

blijven hier geheel buiten staan. Alleen boeren op de landwinnings-

1) V.Selvaratnam & U.Dissanayake (1975) uijzen op de omvangrijke mi
gratie (van Maleisiërs),terwijl de stedelijke sektoren (industrie 
en overheid) niet voldoende werkgelegenheid bieden. Een groot ge-" 
deelte van de arbeid wordt zo geduongen in de diensten-sektor (p 6) 

2) D.R.Snodgrass(1974),p 27 en 30 (deze groep - gem. inkomen $V\ 750 -
neemt tussen 1957 en 1970 toe van 2 tot'5 % van de huishoudens). 

3) ibid.,p. 1,2 
4) ibid.,p. 26 :'it appears that the social consumption of the poor 

has risen while their private income and consumption have not'. 
5) 3.lvleerman( 1979) ;p. 324; ' Consquently, it is clear that the aggre-

gate net benefits of the poor are paid for by the rich,namely the 
ninth and tenth deciles of the income distribution'. 

6) D.R.Snodgrass(l974),p 30 
7) E.Lee(l976),p 36 e.v 
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schema's kunnen t.g.v. de hogere 'target incomes' en de grotere area

len een belangrij'ke inkomensstijging realiseren. De intra-rurale 

ongelijkheid zal daardoor in de komende jaren toenemen. 

De tendens tot grotere ongelijkheid bij een relatief hoog per capita 

inkomensnivo is niet overeenkomstig Kuznets'analyse van de ontwik-
1) keling van de inkomensverdeling. Lee ' verklaart deze afwijking 

vanuit de relatie tussen de inkomensverdeling en de prijsontwikke

ling van primaire exportprodukten. De inkomensverdeling is z.i. niet 

zozeer afhankelijk van het sektorpatroon,maar eerder van de ontwik

keling van de interne en externe ruilvoet: 

"the fall in the world market price of rubber uas a major factor 
causing the increased poverty among the rural population, (...) 
therefore the effects of price changes rather than 'structural 
change' in the sense of a change in the composition of output, 
uere by far the more significant factor in bringing about a 
change in the size distribution of income." 2) 

Snodgrass wijst er in dit verband op dat "inequity is thus positi-
31 vely related to the export-price index" / ; mede ten gevolge van het 

Mabour surplus' worden prijsdalingen afgewenteld op de arbeidsinko

mens, terwijl de bezitsinkomens hun aandeel kunnen handhaven of zelfs 

vergroten. 

Lim Lin Lean gaat tenslotte nader in op de determinanten van de in-

komensverdeling. Hij maakt daarbij onderscheid tussen ': 

a) mikro-ekonomiese determinanten ; persoonlijke verschillen als 

leeftijd,sexe,gezinssamenstelling en scholing 

b) makro-ekonomiese determinanten ; de regionale- en sektorale struk-

tuur van de produktie en werkgelegenheid ,de mate van koncentra-

tie van het activa-bezit (en de daarmee verbonden funktionele in

komensverdeling) 

Een nadere analyse van de inkomensongelijkheid tussen en binnen ru

rale en urbane sektoren leidt tot een toerekening van 88 % van de 

ongelijkheid aan intra-sektorale verschillen ,tegen 12 % aan inter-

sektorale verschillen. Hieraan ten grondslag ligt een belangrijk 

intra-sektoraal dualisme door verschillen in eigendom en ekonomiese-

en politieke macht. 

1) E.Lee(l977) 
2) Niettemin is de gevoeligheid voor de prijsontwikkeling wel weer 

afhankelijk van de output-samenstelling en het sektorpatroon. 
3) D.R.Snodgrass(l974),p 21b en noot 25 
4) Lim Lin Lean(1974),p 37 en 46 
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2) 

\l 11. 6 . Slotopmerkingen 

De voorgaande analyses van de struktuurveranderingen in de Maleise 

ekonomie en samenleving geven aanleiding tot een aantal opmerkingen: 

1. De Maleise samenleving uordt gekenmerkt door een sterk ontwikkelde 

dualistiese struktuur,welke zich zowel ekonomies als etnies mani

festeert. Traditioneel tengevolge van de Flaleise ' resistance to 

change' en het idee van kulturele superioriteit is de Maleise par

ticipatie in de moderne sektoren beperkt. 

Het voortduren van deze situatie ondanks de grote politieke macht 

van de Maleisiërs - welke is verenigd in de UMNO (United Malay 
1 ) Nationalist 0rganization) - vereist een nadere verklaring. Lee ' 

wijst op het paternalisme van de Maleise elite en de politieke 

'patronage' van de UHIMG over de rest van de bevolking. Selvaratnam 

schrijft over het klassenbewustzijn van de arbeiders en boeren: 

"...ideological radicalism did not take firm roots among the 
working class and the peasantry. In this situation racial 
consciousness grew at the expense of class conflict and thus 
class alliances gave way to inter-class alliances and the 
exacerbation of racial divisions". 

3") 
Het gedrag van de Maleise politieke elite omschrijft Caldwell ^' als: 

"The leaders of UMNü might have been expected to be sympathetic 
to the rural MalaySjWho constituted their mast important poli
tic a 1 constituency,but class is thicker than race and - despi-
te much publicised gestures in the direction of rural reform 
(...) - they did little more than the British had befo re them 
to alleviate poverty". 

2. De 'structural transformation' van produktie,handel en werkgele

genheid is in Maleisië duidelijk nog niet 'voltooid'. Zij ver

loopt uiterst langzaam en gelijkmatig t.g.v. de grote en blijven

de samenhang tussen de primaire exportsektoren en de industriële 

sektoren. 

De grote omvang van de primaire exportsektor - tezamen met de di-

versifikatie binnen de primaire exporten - maken een relatief een

voudige transformatie mogelijk onder kondities van voortdurende 

beschikbaarheid van buitenlandse koopkracht. 

3. De inkomensverdeling geeft in de periode 1957-1970 een duidelijke 

verslechtering te zien. In deze periode domineren de doelstellin

gen van groei en stabiliteit in wezen boven die van werkgelegen-
4) heid,verdeling en vergroting van de Maleise participatie. ' 

1) E.Lee(l976),p 42 
2) H.Selvaratnam (1975),p 12 ;vgl ook p. 15:'...the new rich and po-

werful Malay bourgeoisie was not seen by the bulk of the rural folk 
as a separate racial category' en p. 14;'The separation betueen the 
races ... created among the Malays a false consciousness that they 
are members of a dominant racial group"1 

3) W.Calduell(1'977),p 243 4 ) D. L im( 1 973) , p 142. 
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H0OFDSTUK V111 : NAAR EEN POLITIEKE EKONOMIE VAN DE PRIMAIRE EXPORT

SEKTOR VAN MALEISIË 

Nadat ue in hoofdstuk Uil zijn ingegaan op de strukturele makro-

ekonomiese ontwikkelingen in Maleisië besteden ue in dit hoofdstuk 

nader aandacht aan de ontuikkelingen in de drie belangrijkste pri

maire exportsektoren (rubber,palmolie en tin). Ue gaan daarbij in op 

de historiese ontwikkeling,de wereldmarktsituatie,de institutionele 

organisatie van de produktie en de gevolgen hiervan voor de produk-

tie-technologie,de produktiviteit,de werkgelegenheid en de inkomens

verdeling . 

De bedoeling van dit afsluitende hoofdstuk is tweeledig. 

In de eerste plaats gaat het ons er om de theoretiese analyses uit 

de voorafgaande hoofdstukken toe te passen op de Maleise situatie. 

In het bijzonder gaan ue daarbij in op de volgende kwesties: 

- de konkurrentie-verhoudingen op de wereldmarkt en de prijsontwik

keling (vgl. hoofdstuk II) 

- de invloed van de eigendomsverhoudingen op de organisatie van de 

produktie en de produktie-technologie (vgl. hoofdstuk III) 

- de verschillen in werkgelegenheid,produktiviteit en kostenstruk-

tuur van de produktie tussen de verschillende produktie-wijzen 

binnen een primaire exportsektor (het zgn. 'interne dualisme') 

(vgl. hoofdstuk IV) 

- de rol van de staat (vgl. hoofdstuk V) 

In de tweede plaats uillen ue met behulp van dit hoofdstuk een nade

re verklaring geven voor de in hoofdstuk Uil.5 beschreven ontwikke

lingen in de struktuur van de inkomensverdeling in Maleisië. Daarbij 

gaan ue in op het beleid van de overheid t.a.v. de primaire export

sektoren en haar positie in het zgn. etniese konflikt (Maleiërs t.o.v. 

Chinezen en Indiërs) en het daarmee verbonden ekonomiese dilemma 

(ekonomiese groei versus inkomensverdeling en werkgelegenheid). 

Achtereenvolgens geven we een overzicht van de omvang van de primai

re exportsektor van Maleisië en het aandeel van de genoemde drie pro-

dukten daarin (U111. 1) ,het beleid van de overheid ten opzichte van 

de primaire exportsektor (UIII.2) ,de ontwikkelingen in de rubber-

sektor (VIII.3) ,de tin-sektor (UIII.4) en de palmolie-sektor (UI 11.5) 

In deze paragrafen besteden ue meer specifiek aandacht aan de hier

voor opgeworpen vraagstellingen. 
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\] 111. 1 . De primaire exportsektor van Maleisië 

Primaire exporten spelen in de ontwikkeling van de ekonomie van Ma

leisië een zeer centrale rol. Zij zijn zouel vanwege de bijdrage aan 

de buitenlandse koopkracht,als vanwege de werkgelegenheid van groot 

belang. In dit hoofdstuk houden we ons vooral met dit laatste aspekt 

bezig. 

In paragraaf \l 11.3 is al gewezen op het omvangrijke aandeel van pri

maire produkten in het exportpakket van Maleisië. In tabel 1 geven 

we een overzicht van de aandelen van de produkten rubber (SITC 231), 

palmolie (SITC 4222) en tin (SITC 687.1)1' in de exporten. 

Tabel 1 i exportaandeel rubber,palmolie en tin,1970-1977 
(in % van de fob-exportwaarde) 

Daar Rubber Palmolie Tin 

1970 32.0 4.9 18.6 

1971 29.1 7.6 18.0 

1972 26.8 7.5 19.1 

1973 34.0 6.8 12.1 

1974 28.3 10.7 14.9 

197 5 22.0 14.3 13.0 

1976 23.2 8.6 11.4 

1977 22.6 11.2 11.4 

Bron; UN ,Yearbook of International Trade Statistics,div. jaren 

Naast de hier opgenomen primaire produkten zijn de exporten van hout 

en petroleum in opkomst. De tabel toont de dominerende positie van 

de sektoren rubber,palmolie en tin in het exportpakket. Daarnaast 

kan zij ook een indikatie geven van het ekonomiese diversifikatie-

proces en de opkomst van exporten van de 'manufacturing'-sektor ; de 

drie primaire exportprodukten maken in 1970 nog 55.5 % van de expor

ten uit (tegen 'manufacturing' 23,5 %),terwijl in 1977 het aandeel 

van deze drie produkten is gedaald tot 45,2 % en de exporten van de 
1 rnanuf acturing'-sektor zijn gestegen tot 37.7 % van de exportwaarde. 

Tenslotte toont de tabel het verloop van het genoemde proces van 

'commoriity substitution'(zie VI 1.3),waarbij de palmolie de rubber 

enigszins verdringt. 

1) 'basic metals'(w.o. tin) zijn hierbij opgenomen vanwege de overwe
gende 'resource basis' van deze sektor;het betreft vooral onbewerk 
te non-ferro metalen,die tot de primaire exporten gerekend kunnen 
worden. Zie;P. van Dijck & H.Verbruggen(1978). 
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De omvang van de werkgelegenheid in de primaire exportsektor is in 

hoofdstuk UI 1.4 reeds beschreven. Uan de totale werkgelegenheid nemen 

de sektoren landbouw en mijnbouw in 1957 omstreeks 60 % van de werk

gelegenheid voor hun rekening,welk aandeel is gedaald tot 51 % in 1970, 

Hot gaat hierbij vooral om de armste groep Maleisiërs in de (rijst)-

subsistence-sektor,Indiërs werkzaam op de plantages en Chinezen in 

de mijnbouw-sektor. 

UI 11.2. Het overheidsbeleid ten aanzien van de primaire exportsektoren 

De sociaal-ekonomiese situatie van Maleisië kan weergegeven worden 

ini-drie.-.punten f waarin de belangrijkste problemen uitgedrukt worden: 

1) Maleisië heeft een zeer open ekonomie. De ekonomiese groei en het 

nationale inkomen zijn daardoor in sterke mate afhankelijk van de 

exporten(zie UII.1). Ondanks de opkomst van de industriële sektor 

domineren de primaire exporten het exportpakket nog steeds. Gezien 

de beperkte binnenlandse markt bestaan er voor een import-substi

tutie-politiek op langere termijn minder perspektieven,waardoor 

eigenlijk alleen een verdere diversifikatie van het exportpakket 

mogelijkheden biedt. Het open karakter van de ekonomie veroorzaakt 

eveneens de noodzaak tot sterke nadruk op de produktiviteitsont-

wikkeling in de primaire exportsektoren,mede in verband met de 

internationale konkurrentie op de markten van rubber,tin en palm

olie. 

2) Maleisië heeft te maken met een omvangrijke werkloosheid. De werk

gelegenheid is sterk gekoncentreerd in de primaire sektoren. De 

absorptie van de industriële sektoren is gering t.g.v. de veelal 

kapitaal-intensieve produktietechnieken. 

Ondanks de relatief gunstige 'land-labour'-ratio wordt Maleisië 

toch gekenmerkt door een 'labour-surplus'-situatie en een grote 
1 ) 1un(der)employment'. ;'Lee noemt drie oorzaken van het rurale ar-
2) 

beidsoverschot,nml.: 

- de grote rurale bevolkingsgroei : tussen 1960 en 1970 neemt de 

rurale bevolking met 27 % toe,terwijl het beschikbare landbouw

areaal met slechts 12 % toeneemt. 

- de administratieve beperkingen m.b.t. de land-toewijzing ; nieuwe 

gronden worden in relatief zeer grote arealen aan een klein aan

tal boeren toegewezen. 

- inter-regionale verschillen in bevolkingsdichtheid. 

1) C.B.Edwards(l975,1977-2),p 128 e.v 
2) E.Lee(l976),p. 32 e.v. 
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3) Maleisië kampt met een moeilijke etniese problematiek. De vroegere 

immigratie van Chinezen (t.b.v. de tin-mijnbouw) en de Indiërs 

(t.b.v. de plantage-arbeid) heeft ertoe geleid dat deze groepen 

het ekonomies leven domineren. De Maleiërs zijn zelf werkzaam in 

de laag-produktieve agrariese sektoren - de voedsel-landbouw - en 

daarnaast in de overheidssektor. In de inkomensverdelings-struktuur 

behoren de rurale Maleiërs tot de groep met de laagste gemiddelde 

inkomens.(zie Uil.4) 

De 'Nieuwe Ekonomiese Politiek' van de Maleise overheid (1973) 

stelt zich nu ten doel de ekonomiese positie van de Naleiërs te 

verbeteren en hen toegang te verschaffen tot werkgelegenheid in 

de hoger produktieve sektoren,zodat ook hun inkomen kan toenemen. 

Gezien de overwegend rurale lokatie van de arme Maleiërs heeft dit 

beleid ook een sterke rurale komponent. 

Het centrale dilemma waar de staat mee te maken heeft wordt hieruit 

reeds duidelijk. Enerzijds wil zij bijdragen aan het tot stand bren

gen van vooral Maleise werkgelegenheid,maar anderzijds dient zij in 

de primaire exportsektoren rekening te houden met de noodzakelijke 

produktiviteitsontwikkeling. 

Ue bezien vervolgens een aantal beleidslijnen welke de primaire ex

portsektoren beïnvloeden,tegen de achtergrond van deze situatieschets. 

(a) Diversifikatie 

Het diversifikatie-beleid richt zich vooral op de diversifikatie 

vanuit de primaire exporten naar meer industriële produkten. Achter

grond hiervan is de wens tot verdere vermindering van de instabili

teit van de exportopbrengsten. Het beleid omvat o.m. grote belasting-

koncessies aan zgn. 'pioneer industries'. De lokale processing van 

primaire produkten blijft beperkt. Een IBRD-missie uit 1955 heeft hier 

bij veel invloed uitgeoefend ; deze missie raadde industrialisatie in 

de richting van 'processing' af,omdat zij van mening was dat deze sek

toren gelokaliseerd dienen te worden in de nabijheid van de afzet

markt i.v.m. het beperkte aandeel van de grondstoffen in de totale 

produktiekosten.(?) 

De diversifikatie binnen de primaire exportsektor verloopt grotendeels 

autonoom ; ds overschakeling van rubber op palmolie wordt ingegeven 

door de grotere winstmogelijkheden in deze sektor. 

Beide diversifikatie-processen leveren evenwel slechts beperkte werk

gelegenheid op. 
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(b) Werkgelegenheid 

In verband met de sterke bevolkingsgroei is de kreatie van produktie

ve werkgelegenheid van groot belang. De etniese problematiek geeft 

daarbij aanleiding om vooral voor flaleiërs werkgelegenheid te schep

pen. Binnen de primaire exportsektoren komen vooral rubber en 'gra

vel pumping'-tin hiervoor in aanmerking in verband met de relatief 

grote mogelijkheden voor arbeids-absorptie in deze sektoren. Palmolie 

en 'dredging'-tin leveren t.g.v de hogere kapitaal-intensititeit van 

de produktie hiervoor veel minder mogelijkheden. 

Hiermee samen hangt evenwel een soort 'output versus employment'-
r c 1 

konflikt ': de hoger produktieve sektoren hebben een veel geringere 

arbeidsintensiteit en bieden daardoor minder werkgelegenheid (maar 

een hogere produktie) ,terwijl de lager produktieve sektoren weliswaar 

meer werkgelegenheid bieden,maar eveneens een lagere produktie. 

De overheid heeft de kreatie van werkgelegenheid op diverse manieren 

ter hand genomen,o.a.: 

- de reservering van een gedeelte van de werkgelegenheid in de indu

strie en in de overheidssektor zelf voor lvlaleiërs('closed shops'). 

- de vergroting van de Maleise participatie in de primaire export-

sektoren (zie c) 

- verhoging van de produktiviteit van de - overwegend flaleise - rijst-

sektor (zie d) 

(c) Maleise participatie in de primaire exportsektoren 

Het overheidsbeleid tracht langs een aantal wegen de Maleise partici

patie in de traditionele primaire exportsektoren te vergroten. Binnen 

de rubber- en palmolie-sektor speelt de FELDA (Federal Land Develop-

ment•Authority) hierin een belangrijke rol. Zij voert kolonisatie- en 

land-ontwikkelingsprograrnma' s uit waarop (jonge) Maleiërs zich kunnen 
2.) 

vestigen. Het beleid wordt gekenmerkt door een 'frontier mentality' ': 

een vergroting van het areaal als oplossing voor de problemen van werk

gelegenheid en inkomensverdeling. Van een echte landhervorming is geen 

sprake. De nieuwe gronden worden bovendien niet gebruikt voor de uit

breiding van het areaal van kleinere oudere boeren. De enige herverdeling die plaatsvindt is het proces van 'subdivision' 

van rubber-plantages in de jaren '50 door de eigenaren zelf. Ledesma 

kenmerkt deze ontwikkeling eerder als een 'anti development process' : 

4) 

1) Hiermee samen hangt het veel bekendere 'growth versus distribu-
tion'-konflikt. Beide vallen samen indien de relatie tussen werk
gelegenheid en inkomensverdeling wordt gelegd. 

2) E.Lee(l976),p. 37 
3) Weliswaar is er een zgn. 'Fringe'-programma,dat zich richt op het 

aanvullen van de inkomens van boeren met kleine arealen,maar dit 
programma is erg klein en weinig succesvol. Zie:Lim Sow Chinq 
(1976),p 183 

4) H.Ledesma(l976),p 39 
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een mythe van het ontstaan van peasant-eigendorn, terui jl de plantage-

eigenaren via de technologie,de processing en de marketing het sur

plus blijven beheersen (vgl. IV.1.1.). Een gedeelte van de rubber-

produktie komt hierdoor wel in Maleise handen en de vroegere Indie-

se plantage-arbeiders worden verdrongen door Maleisiërs (vgl. VII.4) 

Het nieuwe FELDA-areaal wordt beplant met rubber (44 %) en palmolie 

(56 %) . Bij rubber wordt de grond uiteindelijk individueel toegewe-
2) zenjbij palmolie ontstaat een vorm van 'koöperatief' beheer . Er 

worden relatief zeer grote arealen toegewezen (ca. 10 ha.) en de be

planting is vrijwel overal met 'high yielding varieties'. Deze bei

de faktoren geven enerzijds aanleiding tot een hoge produktiviteit, 

maar veroorzaken anderzijds ook een toenemende intra-rurale onge

lijkheid. FELDA-schema's garanderen de participanten een hoog 'tar

get income-' ($1*1 3600 netto per j aar) , waarbij differentiële belastin

gen voor handhaving daarvan zorgdragen,maar er is maar een klein 

percentage boeren kan hiervan kan profiteren. 

In hoofdstuk VII.2 wezen we op een tendens tot import-substitutie 

via 'backward linkages' verbonden met de primaire exportsektoren, 

In de theoretiese analyse (par. III.4.4, en V.1.3) veronderstelden 

wo hiervoor de noodzaak van een landhervorming ,opdat de primaire 

sektoren over voldoende koopkracht kunnen beschikken t.b.v. het tot 

stand brengen van deze 'linkages'. Het lijkt er nu op dat in Malei

sië slechts een tijdelijke en beperkte binnenlandse markt in deze 

richting is ontstaan (vnl. FELDA-schema's) , welke op de lange termijn 

onvoldoende mogelijkheden zal bieden voor een dergelijk importsub-

stitutieproces. 

De kapitaal-investeringen en de kosten per arbeidsplaats op FELDA-
3) 

schema's zijn uitzonderlijk hoog . Het bereik is daarentegen be
trekkelijk gering ; eind 1972 bevond slechts 2% % van de rurale be
volking zich op FELDA-areaal. 

Binnen de tin-sektor probeert de staat de Raleise participatie langs 

andere wegen te bevorderen. Via de PERNAS - een staatsonderneming 

die fungeert als 'holding company' - worden Maleisiërs in de gele

genheid gesteld aandelen in de buitenlandse tin-sektor te verwerven. 

Via de SEDC (State Economie Development Corp.) wordt de direkte par

ticipatie van Maleisiërs in de tin(-'dredging')-sektor bevorderd. 

In deze (stagnerende) subsektor is de werkgelegenheid echter zeer 

beperkt en eveneens zeer kostbaar.(zie VIII.4), 

1) 

1) E.Lee(l976),p. 2,3 
2) Palmolie kent techniese schaalvoordelen in de 'processing'. 
3) Thoburn(1977),p 77 noemt een bedrag van ^M 30.000 per arbeidsplaats 

Lim Sow Ching(1976),p 195 komt tot een iets lager bedrag :#M 10.000 
per 0.78 arbeidsplaats en per 6.84 gezinsleden, 
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(d) Binnenlandse voedselvoorziening 

Via maximum-rent en een gegarandeerde minimum-prijsregeling probeert 

de staat de binnenlandse rijstproduktie te stimuleren. Dit beleid is 

gericht op het vergroten van de zelfvoorziening t.a.v voedsel en is 

vrij succesvol : in 1956 moet nog 45 % van het voedsel geïmporteerd 
1 ) uorden,teruijl dit in 1974 is gedaald tot 10 % J. 

De voedselproduktie is voor 97 % in handen van Maleisiërs ; veelal 

zijn het zeer kleine boeren (97 % heeft een areaal onder de 10 acres). 

Er is sprake van een sterke fragmentatie van het areaal onder invloed 
2) 

van de Moslim erfenis-gebruikem . ' 

Hogere opbrengsten uorden gerealiseerd via het stimuleren van 'doublé 

cropping' en het gebruik van hyv's. Dit gaat evenwel gepaard met hoge 

input-kosten.De verhoging van de produktiviteit is daardoor erg onge

lijk verspreid : 'doublé cropping' uordt door 50 % van de boeren toe-
3) gepast en hyv's door 36 % van de boeren. ' Ook hierdoor neemt de intra 

rurale ongelijkheid toe. Bovendien gaat de produktiviteitsverhoging 

gepaard met een verlies aan (Maleise) arbeidsplaatsen. 

De overheid staat daarbij voor het dilemma tussen enerzijds het be

vorderen van hoge prijzen (hogere inkomens voor de producenten) en 

anderzijds lagere prijzen (lagere prijzen voor de konsumenten).Voor

lopig lost zij dit konflikt op via input-subsidies,prijskontrole en 

importbeperkingen. De binnenlandse prijzen zijn veelal hoger dan de 

uereldprijs omdat Maleisië een 'high cost producer' van rijst is. 

(e) Belastingen en overheidsuitgaven 

Een laatste punt uaar ue op in gaan is de problematiek van de ' tax 

incidence' en de 'budget incidence'. Binnen de rubber-sektor is er 

sprake van een sterke diskriminatie van de smallholders,vooral bij 

de heffing van de 'replanting tax' en de uitkeringen uit het 'replan-

ting fund' . Ook de herbeplanting met hyv's vertoont een 'estate 
ci) bins' . Tenslotte richt de research zich ook in sterke mate op de 

plantages. 

De overheidsuitgaven t.b.v de primaire sektoren betreffen voor 50 % 
uitgaven in het kader van de FELDA-schema's.Deze komen ten goede aan 

een kleine groep Maleisiërs. 

Ook de andere uitgaven (o.m. voor krediet en irrigatie) komen in 

hoofdzaak ten goede aan Flaleise middengroepen. Meerman konstateert0-' 

dat de verdeling van de baten in sterke mate samenhangt met de omvang 

van het grondbezit en dat de grootgrondbeziiters per saldo profiteren. 

1) 3.lvleerman(1979) ,p240 
'?.) 3.l edesma( 1976) ,p 39 
3) r..L.ee(l976),p 18 
4) C . R . E d u a r d s f 1 9 7 5 , 1 7 7 - 2 ) , p 2 3 7 , 2 4 4 
r i1 Ü . T . T h o b u r n ( l 9 7 7 ) , p 1387 e . v ' 
6) 3 . ( v l e e r m a n ( l 9 7 9 ) , p 2 6 1 , 2 6 3 
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V111.3, De ontwikkeling van de rubber-sektor 

VI11. 3.1. Voorgeschiedenis 

De produktie uan natuurlijke rubber is v/oor ruim 98 % gekoncentreerd 

in de onderontwikkelde landen,waarbij Zuid-Gost Azië weer ruim 90 % 

en Maleisië bijna 45 % uan de wereldproduktie voor zijn rekening 

neemt. 

In de ontwikkeling van de rubber-sektor van Maleisië kunnen drie 
1) perioden onderscheiden worden ; 

a) de periode 1880-1920 ,waarin de rubber-teelt geïntroduceerd wordt 

en een snelle groei doormaakt. Verschillende faktoren hebben aan 

deze expansie bijgedragen ; 

- de reveds aanwezige infrastruktuur, welke was aangelegd ten behoeve 

van de tin-winning 

- de relatieve prijsdaling van koffie waardoor plantages overscha

kelen op de - qua teeltwijze overeenkomstige - rubberproduktie 

- goedkope en omvangrijke arbeidsimmigratie uit India (Tamils), 

waardoor de loonkosten laag gehouden kunnen worden 

- overheidssteun voor leningen en bij de bevordering van de immi

gratie (het zgn, 'indenture system',waarbij de staat de overtocht 

betaalt) 

b) de periode 1920-1940 ,welke gekenmerkt wordt door prijsdalingen en 

produktie-restrikties. Centraal in deze periode staan maatregelen 

in het kader van de produktie- en export-beperking-t.b.v. handha

ving van de prijzen. Als instrument hiervoor worden binnen Maleisië 

zgn. herbeplantings-beperkingen gehanteerd. De immigratie komt in 

deze periode ten einde. 

c) de periode na 1945 ,waarin de omvang van de smallholders-sektor 

t.o.v de plantages kan toenemen t.g.v.: 

- de overschakeling van plantages op palmolie,mogelijk door-de re

latieve prijsstijging van palmolie t.o.v. rubber(zie VIII.5). Een 

dergelijke omschakeling is voor smallholders niet mogelijk omdat 

palmolie een hoge kapitaalintensiteit in de produktie en de 'pro

cessing' kent. 

- beëindiging van de herbeplantings-beperkingen en 'rehabilitatie' . 

van de rubber-produktie. Tot 1960 verloopt de herbeplanting veel 

sneller op de plantages,maar daarna gaan ook smallholders over 
2) tot herbeplanting. ' 

1) C.B.Edwards(l975,177-2),p 232 e.v. 
3.T.Thoburn(l977),p 58 e.v 

2) Ziet IBRD/FAO (1977),p 126 ;tot 1960 is de 'replanting' op plantages 
69,000 acres per jaar,tegenover smallholders 44.000 acres per jaar; 
vanaf 1960 draait deze verhouding om,zodat b.v in 1970-'74 de herbe
planting op plantages slechts 28.000 acres is t.o. smallholders 60. 
000 acres per jaar. 
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- de 'subdivision' van plantages onder kleine daleise boeren. 

- de kolonisatie van nieuws gebieden met overheidssteun via de FELDA; 

deze arealen uorden geheel met hyv's beplant. 

Het totale srnallholders-areaal neemt hierdoor tussen 1957 en 1970 

toe van 1761.00 acres (wenrvdh 219.000 acres met hyv's) tot 2677.000 

nres (waarvan 16H6.Ü00 met hyv's). 1) 

Het overheidsbeleid in alle perioden heeft een voortdurende 'estate bias 

vertoond. Als voorbeelden daarvan zijn te noemen ;:de lagere 'replanting 

heffingen voor plantages,preferenties bij land-toewijzing,lagere produk-

tie-restrikties,eenvoudiger toegang tot krediet en bevoordeling in de 

sfeer van research. 

'M 111. 3. 2 . Uereldmarktsituatie van rubber 

Op de wereldmarkt voor rubber wordt de vraag naar natuurlijke rubber 
3) bepaald door twee faktoren,t.w. : 

1) de totale rubber-vraag ,welke sterk verbonden is met de ontwikkeling 

van de auto-industrie (autobanden). Deze invloed wordt wel aangeduid 

met de term 'konjunktuur gevoeligheid'. 

2) de konkurrentie-verhouding tussen natuurlijke rubber en synthetiese 

rubber. Tussen deze beide produkten bestaat een vrijwel volledige 

substitueerbaarheid,waarbij de kostprijs het gebruik bepaalt. Deze 

invloed wordt daarom wel 'kostprijs-gevoeligheid' genoemd. 

Beide invloeden tezamen veroorzaken een fluktuerende prijsontwikkeling 

van de natuurlijke rubber. Op de wereldmarkt kan bovendien een dalend 

marktaandeel van de natuurlijke rubber in (de stijgende) totale wereld

vraag gesignaleerd worden c.q, een relatieve verzwakking van de positie 

van natuurlijke t.o.v. synthetiese rubber, (zie figuur 1) 

De natuurlijke rubber blijft ondanks deze ontwikkelingen een belangrijk 

marktaandeel behouden. Schüngel wijst er hierbij op dat synthetiese 

rubber niet de gehele markt opeist,maar dat fluktuaties in de totale 

rubbervraag worden opgevangen door flexibele importen van natuurlijke 

rubber. De natuurlijke rubber - in het bijzonder de smallholders-sektor 

funktioneert dus als een soort konjunktuur-buffer.In de synthetiese rub

ber sektor kan hierdoor overkapaciteit worden vermeden. Uit bedrijfs-

ekonomiese redenen wordt de produktie-kapaciteit van synthetiese rubber 

slechts geleidelijk uitgebreid,waardoor het aandeel van de natuurlijke 

rubber ook geleidelijk wordt teruggedrongen. 

1) E.Lee(1976),p 27-29 ; van de 1.686.000 acres met hyv's in 1970 is 
219.000 acres oude aanplant,819.500 acres herplanting,558.000 nieuwe 
aanplant en 89.500 acres 'subdivision'. 

2) C.B.Edwards(1975,1977-2),p 232-237 
3) IBRD/FAO (1978),hfst. II en III 
4) B.Snhüngel(l969) jgeciteerd in AIUG(l978),p 99. 
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Figuur J * Wereldmarkt van rubber 
Produktie (in DOQ MT) en prijzen (̂  per lb8) 

WORLD PRODUCTION OF RUBBER, 1946-76 
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Bron IBRD/FAG,"The World Rubber Economy",Uashington 1978,p 12,22 

1/111. 3. 3. Organisatie van de rubber-produktie 

Bij de rubber-produktie uordt onderscheid gemaakt tussen 'smallhol-

ders' (areaal kleiner dan 100 acres) en 'estates' (groter dan 100 
1 ) acres) . Zouel smallholdings als estates zijn onderhevig aan een 

sterke fragmentatie; meer dan 93 % van de holdings ('ounership units') 
2l 

is verdeeld in kleine percelen ('operating units'). ' Hiervoor verant-

uoordelijk is de erfenis-uetgeving volgens Moslim-gebruiken. 

In gedachten moet gehouden worden dat er binnen de groep smallholdings 

nog een aanzienlijke differentiatie bestaat. 

Tabel 2 geeft een overzicht van de ontuikkeling van de grondverdeling-

en de produktie over plantages en smallholdings. Daruit blijkt de ge

noemde toename van het smallholders-areaal t.g.v. 'subdivision' en 

FELDA-kolonisatie. De ontuikkeling van de produktie geeft deze groei 

eveneens weer. Naast de toename van het areaal speelt hierbij ook de 

introduktie van hyv's een grote rol. 

1) In de statistieken zijn alleen 'ounership units' opgenomen,teruij1 
onduidelijk blijft hoe de verdeling van 'operating units' is. 

2) FAO Uorld Census 1960 (Tab 4.17) ;van alle 'holdings' boven 1 ha 
is 93.8 % gefragmenteerd;het gemiddelde aantal percelen per 'hol
ding' bedraagt 2.3. 
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Tabel_2 : Rubber areaal en produktie (U-Ftaleisië) 

A) Areaal (in 000 acres) 

Daar E states Smallholdings Totaal 

1929 1827 1144 2971 

1939 2068 1305 3373 

1947 1934 1580 3514 

1955 2015 1783 3798 • 

1966 1831 2571 4384 

1972 1508 2689 4197 

B) Produktie (in 000 FIT) 

Daar Estates Smallholdings Totaal 

1950 382 326 708 

1956 357 259 616 

1962 445 281 726 

1968 572 479 1051 

1972 659 599 1258 

1976 679 884 1563 

Bronnen : 3.T.Thoburn(1977),p 135 (areaal) 

IBRD(197l),p 13 (areaal) 

IBRD/FA0(1978),p. 153 (produktie) 

Naast de verdeling van het areaal en de produktie over plantages en 

smallholdings speelt ook de etniese struktuur een belangrijke rol. 

Thoburn merkt daarbij op dat de kleinere plantages (kleiner dan 

1000 acres) veelal in lokale (Chinese of Indiase) handen zijn,terwijl 

de grote plantages Europees bezit zijn. Binnen de smallholders-

sektor valt eveneens een etniese scheidslijn bij ca 25 acres ;kleine 

'holdings' zijn voor 55 % Maleis en voor 36 % Chinees bezit,teruijl 

de grotere smallholdings in handen zijn van Chinezen (66 %) en In
diërs (15 %) . De rtaleise smallholders maken daarbij meer gebruik 
van familie-arbeid,terwijl Chinezen eerder loonarbeid en sharecrop-

ping introduceren. 

De loonarbeid op de plantages is traditioneel in handen van Indiërs ; 

in 1938 is 80 % van de arbeid Indiërs. Het beeld is zich duidelijk-

aan het verschuiven,waardoor in 1972 Indiërs nog maar 40 % van de 

loonarbeid uitmaken,tegen Maleisiërs 33 % en Chinezen 26 %. Het pro

ces van verdringing van de Indiërs door Maleisiërs doet zich hier 

bijzonder sterk voor. 

1) 3.T.Thoburn (1977),p 114. 
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VIII.3,4. Produktiviteit en werkgelegenheid 

Natuurlijke rubber is een gewas dat technies en ekonomies zowel op 

plantages als door smallholders verbouwd kan worden. De teeltwijze 

is eenvoudig ; na een 'gestation period1 van 5-7 jaar levert het gewas 

regelmatige opbrengsten. 

Niettemin bestaan er tussen deze beide produktiewijzen belangrijke ver

schillen naar grondproduktiviteit en arbeidsproduktiviteit. Tabel 3 

geeft een vergelijking hiervan. 

Tabel_3_: Produktiviteit en werkgelegenheid 

A) Plantages 

jaar areaal 
(000 a) 

output 
(DOOMT) 

output/ 
acre 

werkge
legenheid 

output p, 
arbeider 

arbeid, 
acre 

1966 1830 522 0.29 249.500 2.1 0,14 

1967 1746 534 0.31 231.900 2.3 0.13 

1968 1676 572 0.34 206.680 2.8 0.12 

1972 1492 659 0.44 196.000 3.4 0.13 

B) Smallholdings 

jaar areaal 
(000 a) 

output 
(0LT0MT) 

output/ 
acre 

werkge
legenheid 

output p. 
arbeider 

arbeid 
acre 

196 5 2530 3 53 0.14 448.500 0.79 0.17 

1966 2571 393 0.15 461.100 0.86 0,18 

1967 2604 404 0.16 474.000 0.85 0.18 

1972 2781 599 0.22 468.000 1.27 0.17 

Bronnen : IBRD(1971) (Areaal) 

IBRD/FAO (1978) (output) 

3.T.Thoburn(1977) en E.l_ee(l976) (werkgelegenheid) 

Een vergelijking van beide reeksen toont een groot verschil in arbeids

produktiviteit . Beide subsektoren gebruiken een vrij konstante hoe

veelheid arbeid per acre. Ondanks de toename van de smallholders-

sektor neemt de totale werkgelegenheid duidelijk af (in 1966:710.600 ; 

in 1972;664,000). De toename van de produktiviteit verloopt duidelijk 

sneller dan de uitbreiding van het areaal. Synchroon aan dit proces 

verloopt de etniese omwisseling i.c de opkomst van Flaleisiërs en de 

uitstoot van Indiërs. Tenslotte is ook de grondproduktiviteit van plan-_ 

tages twee keer zo groot als van smallholders. 

De mogelijke verklaring van dit produktiviteitsverschil ligt in de toe

gang tot en het gebruik van hyv's. Op plantages is het gebruik hiervan 

volledig,terwijl bij smallholders alleen de FELDA-schema's hyv's op 

grote schaal toepassen. De verklaring hiervan is dat gebruik van hyv's 

een omvangrijke hoeveelheid kapitaal (voor irrigatie en kunstmest) ver

eist, waarvoor smallholders geen mogelijkheden bezitten (zie III.2) 
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De kapitaalintensiteit van plantages en FELDA-schema's is veel hoqer 
1) dan die van smallholders. Thoburn 'noemt voor plantages een investering 

per arbeider van $W 2504 (1970) jeerder werd voor FELDA-schema's het 

bedrag van ^M 30.000 per arbeidsplaats genoemd. Dergelijke investe

ringen noodzaken tot een grote nadruk op de arbeidsproduktiviteit. 

Bij plantages uordt daarnaast geprobeerd de loonkosten zo laag mogelijk 
2) 

te houden door repressie van de vakbonden . 

Smallholders maken daarentegen overwegend gebruik van familie-arbeid, 

waardoor weliswaar een vrij grote werkgelegenheid resulteert,maar 

weinig produktiviteits-verhogende technieken worden toegepast en veel 

lagere inkomens worden verdiend. 

\jl 11 . 3 . 5. Konklusies 

Uit de voorafgaande analyses van de ontwikkeling van de rubber-sektor 

in Maleisië" kunnen een aantal konklusies getrokken worden: 

1. De smallholders-sektor neemt een steeds groter gedeelte van de pro-

duktie en van het areaal voor haar rekening. Binnen deze subsektor 

bestaan er belangrijke verschillen tussen traditionele smallholders, 

die geen hyv's gebruiken,en smallholders op FELDA-schema's die deze 

wel toepassen. 

2. De toename van de smallholders-sektor wordt veroorzaakt door de 

FELDA kolonisatie-schema's en de 'subdivision' van plantages. 

Het proces van 'subdivision' wordt veroorzaakt doordat rubber voor 

plantages een minder aantrekkelijk gewas wordt,mede in verband met 

de hoge loonkosten-komponent van de produktieen de relatief dalen

de wereldmarktprijs van natuurlijke rubber. 

In zijn analyse van het politiek-ekonomies funktioneren van de rub

ber-sektor in Maleisië konstateert Paige een afwijking van het gang-

bare plantage-patroon '(zie U.1.1.). In tegenstelling tot het nor

male plantagepatroon (een kapitaal/loonarbeid situatie,resulterend 

in een konflikt over de inkomensverdeling) kenmerkt rubber zich door 

de konkurrentie tussen plantages en smallholders. Rubber is immers 

een 'marginal plantation erop',vanwege het ontbreken van techniese 

schaalvoordelen. Dit stelt de plantage-sektor voor een aantal pro

blemen : 

- de noodzaak van gedwongen arbeidsmobilisatie en immigratie t.g.v. 

de moeilijke beschikbaarheid van arbeid ' 

- de noodzaak tot loonbeheersing t.g.v. de beperkte mogelijkheden 

tot produktiviteitsontwikkeling 

1) 3.T.Thoburn(l977),p 219 
?) C.B.Edwards(1975,1977-2),App. 4 ; de investeringen van plantages zijn 

voor 60-80 % weer arbeidskosten ('field establishing') 
3) O.M.PaigeC1975),p 50 e.v. 
4) Lokale arbeid heeft als alternatief de smallholders-produktie van 

rubber. 
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- een geringe kontrole over produktie,processing en handel. 

In een dergelijke situatie is de plantagesektor sterk afhankelijk 

van haar politieke machtjde kontrole over de markten en de monopo-

lisatie van de grond. Het politieke konflikt betreft daardoor eerder 

de grondverdeling. 

Bij deze analyse van Paige zijn nu tuee kanttekeningen te maken. 

In de eerste plaats blijkt dat t.g.v. de introduktie van hyv's wél 

produktiviteitsverbeteringen mogelijk zijn. De plantage-sektor kan 

hierdoor ook 'subdivision' toestaan,waarbij zij op meer indirekte 

uijze - nml. via kapitaal en technologie - de rubber-sektor kan be

heersen . 

In de tweede plaats zijn er i.n Maleisië mogelijkheden voor interne 

kolonisatie. De staat kan landhervorming voorkomen en tegelijker

tijd een gedeelte van haar etniese doelstellingen realiseren m.b.v, 

dd FELDA-schema's. 

3. Op uereldschaal is natuurlijke rubber een stagnerende sektor. Dit 

blijkt zowel uit de dalende prijzen,als uit het afnemende aandeel 

in de wereldproduktie. 

De natuurlijke rubber in het algemeen en de smallholders—sektor in 

het bijzonder vormen a.h.u. een soort 'konjunktuur-buffer' . 

4. De FELDA-schema's zijn uiterst kostbaar en leveren slechts een be

perkte werkgelegenheid. Lee karakteriseert dit beleid als "opera-
1 ) ting on the extensive margin of export erop cultivation" . Zijn 

kritiek richt zich op een drietal punten: 

- het beleid beschouwt de rurale bevolking als een homogene groep 

en is daardoor niet gericht op de armste boeren met kleine area

len. 

- er worden relatief grote arealen uitgedeeld aan een klein aantal 

boeren 

- de investeringen zijn sterk gekoncentreerd in enkele regio's, 

Het beleid kenmerkt zich z.i. door een 'frontier mentality' (een 

idee van landovervloed) • Het beleid is bovendien eerder groei-... 

gericht- dan verdelingsgericht, 

Ter verklaring van een dergelijk beleid wijst Lee op het belang van 

de staat. Zij kan, met het vestigingsbeleid direkte kontrole over de 

agrariese sektor krijgen en tevens een rurale machtbasis kreëren 

d.m.v. een welvarende Maleise 'peasant bourgeoisie' .zonder dat de 

£ ^y 
buitenlandse belangen geschaad worden. 

1) E.Lee (1976),p 36 e.v 
2) ibid.,p. 42 
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VIII.4. De ontwikkeling van de tin-sektor 

VIII.4.1. Voorgeschiedenis 

In de historiese ontwikkeling van de tin-sektor in Maleisië kunnen 
1) een viertal fasen onderscheiden worden: 

a) rie periode tot 1R50 ; in deze periode komt een kleine tin-sektor 

opzetten,waar de produktie op kleine schaal ri.m.v. de zqn. 'open

cast '-methode (oppervlakte-mijnbouw) plaatsvindt. De winning is 

voornamelijk in Chinese handen en uordt gefinancierd uit Chinees 

handelskapitaal. De handel uordt beheerst' door diverse koloniale 

mogendheden (Portugal,Nederland,Engeland) ,die op indirekte wijze 

de sektor beheersen. 

b) de periode 1850-1910 ; na de formele kolonisatie van Maleisië (1874) 

verschuift de aandacht naar de meer direkte beheersing van de pro

duktie ter garandering van een konstante aanvoer. Via koncessies 

en belasting-faciliteiten wordt de buitenlandse sektor bevorderd, 
2) 

Chinese migranten worden als arbeiders aangetrokken. ' Er wordt een 

omvangrijke infrastruktuur tot stand gebracht - gefinancierd uit 

exportheffingen op tin - als voorwaarde voor de verdere ontwikke

ling van de tin-produktie (aanvoer,afvoer,ruimtelijke spreiding). 

Met behulp van deze maatregelen probeerde men een klimaat te schep

pen voor buitenlandse participatie in de tin-winning. In eerste in

stantie verloopt deze evenwel weinig succesvol t.g.v.: 

- problemen met de arbeidsvoorziening ; de buitenlandse sektor ge

bruikt eni^s lokale arbeid. De Maleisiërs zijn veelal weinig 

geschoold en weigeren arbeid in de mijnen. De Chinezen zijn meer 

geschoold maar boycotten via 'secret societies' de (konkurreren-

de) buitenlandse sektor. 

- de buitenlandse sektor hanteert een sterk kapitaalintensieve tech

niek ('dredging' , 'hydraulic'),die onaangepast is aan de lokale 

situatie en bovendien minder efficiënt is dan de produktie-tech-

niek van de Chinese sektor ('gravel pumping'). (zie VIII.4.3) 

c) de periode 1910-1960 ; de buitenlandse sektor verovert in deze pe

riode een toenemend marktaandeel. Door de uitputting van de opper

vlakte-mi jnbouw wordt diepte-mijnbouw meer en meer noodzakelijk en 

wordt de produktie-technologie ook sterker kapitaalintensief. Het 

marktaandeel van de buitenlandse sektor neemt toe van 33 % van de 
3) 

produktie in 1920 tot 64 % van de produktie in 1960. Tijdens deze 

periode treedt ook de Internationale Tin Overeenkomst in werking 

(1931),welke Maleisië produktie- en export-quota oplegt. De buiten

landse sektor kan zich m.b.v. overheidssteun echter handhaven. 

1) AIUG (1978),p 63 e.v 
2) Via het zgn 'indenture systeem' (betaalde overtocht) 
3) Lim Chona Yah(l967).D 66-67 
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d) de periode na 1960 ; vanaf 1961 neemt het binnenlandse aandeel in 

de tin-produktie weer toe. In de eerste plaats stimuleert de over

heid het 'Maleis aandelenbezit en de direkte Maleise participatie 
1 V 

in de voorheen exclusief buitenlandse 'dredging'-sektor. Thoburn ; 

wijst er op dat dit t.g.v. de brede verspreiding van het aandelen

bezit geen binnenlandse kontrole over deze sektor oplevert. Een 

betere verklaring van deze ontwikkeling is dat het buitenlandse ka

pitaal grotere winstmogelijkheden heeft in de handel en verwerking 

via kontrole over de smelterijen. 

In de tweede plaats neemt het aandeel van de Chinese 'gravel pum-
2) 

ping'-methode na 1960 weer duidelijk toe. ; 

VIII.4.2. Uereldmarktsituatie van tin 

De wereldvraag naar tin-erts is een 'afgeleide vraag' ,afhankelijk van 

de ontwikkelingen in de tin-verwerkende sektoren (blik,chemie,elektro-

nika). De techniese ontwikkeling leidt tot een afnemende tin-vraag 

t.g.v. besparingen op het tin-gebruik (reduktie van het tin-percenta

ge in legeringen) en de ontwikkeling van substituten. Beide faktoren 

leiden tot een zeer langzame groei van de wereldmarkt ,waarbij het 

aandeelvan tin t.o.v. andere non-ferro metalen kleiner wordt. 

Op de tin-markt heersen betrekkelijk hoge prijselasticiteiten van 

vraag en aanbod,waardoor overschotten of tekorten leiden tot grote 

prijsfluktuaties. Deze wereldmarktsituatie gaf in 1931 aanleiding tot 

het sluiten van de Internationale Tin Overeenkomst,waarin de deelne

mende landen zich produktie- en exportbeperkingen opleggen. Daarnaast 

oefenen de zgn. Strategiese Metaal-voorraden van de USA een vrijwel 
3) kontinue prijsdrukkende invloed op de wereldmarkt uit. ' 

UI 11.4.3. Organisatie van de tin-produktie 

Bij de tin-produktie in Maleisië lopen eigendomsverhoudingen en et-

niese verhoudingen vrijwel parallel aan een verschil in produktie-
4) technieken. Thoburn ' onderscheidt drie subsektoren: 

a) dredging ; de sektor in buitenlandse handen,eigendom van de mul

tinationals 'London Tin' en 'Patino'. De produktie in deze sektor 

is zeer kapitaalintensief , grootschalig , en vereist relatief 

veel ongeschoolde arbeid. 

b) gravel pumping ; de sektor in Chinese handen. De produktie is meer 

arbeisintensief , kleinschalig , en met meer geschoolde arbeid. 

c) Other Tin Mining ; een verzameling kleine en 'oudere' technieken, 

zoals 'Open Cast'- en 'Hydraulic'-mijnbouw. 

1) 3.T.Thoburn (1977),p 89 
2) Omstreeks 1960 vindt een efficiency-omslag plaats,waarbij 'gravel 

pumping' weer een hoger rendement oplevert dan 'dredging' • *ql. 
C.B.Edwards(l975,1977-2),p 227 ' ' 

3) AIUG(l978),p 45 4) 3.T.Thoburn(1977),p 83 e.v. 
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In deze paragraaf beperken ue ons tot de eerste tuee subsektoren. 

Tabel 4 geeft een overzicht van het aandeel van beide subsektoren in 

produktie en werkgelegenheid: 

Tabel 4 ; Produktie en werkgelegenheid in de tin-sektor 
""" (in %) : 

Haar Produktie Werkgelegenheid Haar 

Dreding Gravelpumping Dredging G ravelpumping 

1930 

1950 

1960 

1974 

38 

49 

54 

32 

43 

35 

34 

53 

15 

33 

39 

22a 

51 

51 

44 

69a 

Bron : 3.T.Thoburn(1977),tab 5.1 en 5.2 

a) 1972 

De tabel toont allereerst de voortdurende koëxistentie van de tuee 

sektoren. Ondanks de verschillende produktie-techniek blijven beide 

produktieuijzen naast elkaar bestaan. Achtergrond hiervan is de ver

schillende toegang tot produktiefaktoren. De buitenlandse sektor be

schikt over veel kapitaal maar kan ueinig lokale (vooral geschoolde) 

arbeid mobiliseren ,terwijl de Chinese sektor over minder kapitaal 

beschikt maar daarentegen 2eer veel (geschoolde) arbeid kan mobili

seren. 

In de tweede plaats toont de tabel de sterke opkomst van de 'gravel-
1 ) pumping'-sektor vanaf 1960. Thoburn ' verklaart deze ontwikkeling 

vanuit het grotere maatschappelijk rendement (meer werkgelegenheid) 

en het hogere privaat-ekonomiese rendement (grotere winsten). Aange

zien deze ontwikkeling onafhankelijk van overheidssteun geschiedt, 

lijkt alleen de tweede faktor een juiste verklating te bieden. Ue 

gaan hier in par. VIII.4.4. op in. 

Naast de produktie-organisatie is ook de produktie-struktuur van be

lang; de mate van horizontale en vertikale integratie. 

De buitenlandse sektor is in sterke mate internationaal horizontaal 

geïntegreerd. Hierdoor is ook 'transfer pricing' op grote schaal mo

gelijk. De internationale vertikale integratie is daarentegen gering 
2) 

t.g.v. de technies gespecialiseerde processing. 

Op nationaal nivo bestaan er sterke verbindingen van de tin-sektor 

met de smelterijen. Beide smelterijen in Maleisië ('Eastern' en 

'Straits') zijn buitenlands bezit. Thoburn acht deze vertikale inte-
31 gratie van beperkte betekenis ;,maar Edwards wijst overtuigend op de 

onderlinge relaties tussen mijnbouw-m.n.o.'s en smelterijen via aan
delenbezit en kommissariaten. 4) 

1) D.T.Thoburn(l977),p 91 
3) 3.T.Thoburn(l977),p 219 

2) C.B.Eduards(l975,1977-2), p. 219 
4) C.B.Edwards(l975,1977-2),p. 223 
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Deze integratie vormt de basis voor een toenemende verschuiving van 

de kontrole van de mijnbouw-m.n.o.'s van de winning naar de handel 

en processing. 

Tenslotte besteden ue aandacht aan de etniese verhoudingen binnen de 

tin-sektor. Traditioneel domineren Chinezen de werkgelegenheid in de 

'gravel pumping'-sektor. In de 'dredging'-sektor participeren daar

naast Indiërs. Maleise toetreding is beperkt -t.g.v. een weerstand 

tegen mijnbouw-arbeid en gebrek aan scholing. 

In de jaren '6G neemt de Maleise participatie sterk toe ,vooral in 

de 'dredging'-sektor. Deze direkte participatie van Maleisiërs wordt 

bevorderd door de overheid via de 5EDC (State Economie Development 

Corp.). Daarnaast stimuleert de overheid via de PERNAS het Maleis 

aandelenbezit in de buitenlandse sektor. 

Tussen beide subsektoren is er duidelijk sprake van arbeidsmarkt

segmentatie ; Chinezen monopoliseren de werkgelegenheid in de 'gra

vel pumping'-sektor, terwijl Claleisiërs alleen toegang kunnen krijgen 

tot de 'dredging'-sektor en daaruit de Indiërs en Chinezen verdrin

gen. 

VIII.4.4. Produktiviteit en werkgelegenheid 

Tussen de 'dredging'-sektor en de 'gravel pumping'-sektor bestaat 

een belangrijk verschil in technologie en faktorproduktiviteit. 

Tabel 5 geeft een overzicht van de werkgelegenheid en arbeidspro-

duktiviteitsverhouding ,terwijl tabel 6 inzicht geeft in de verschil

len in kapitaalintensiteit. 

Tabel__5 : Produktiviteit en werkgelegenheid 

A) Dredging 

3aar Totale pro
duktie (MT) 

% in de 
produktie 

dredging 
produktie 

werkgele
genheid 

arbeids-
produk-
tiviteit 

1955 

1960 

1955 

1974 

62.227 

52.813 

64.692 

68.122 

51 

54 

39 

32 

31 .736 

28.519 

25.229 

21.799 

14.42G 

11.334 

11.126 

9.710 

2.20 

2.52 

2.26 

2.24 

B) Gravel pumping 

3aar Totale pro
duktie (FIT) 

% in de 
produktie 

gravel.p 
produktie 

werkgele 
genheid 

arbeids-
produk-
tiviteit 

1955 62.227 • 39 24.269 19.163 1.27 

1960 52.813 34 17.956 12.771 1.41 

1965 64.692 48 31.052 29.294 1 .06 

1974 68.122 53 36.104 30.450 1.18 
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Tabel 6 ; Kapitaal intensiteit (1972) 

Dredging Gravel-pumping 

Produktie(^n mil.) 

Werkgelegenheid 

InvestêringenC^fl mil.) 

Werkgelegenheid per 
îïl mil. investering 

Investeringen per 
eenheid produktie 

248.3 

9.710 

1011.5 

9..6a 

4.07 

442.7 

30.450 

726.7 

41.9a 

1.64 

Bronnen : Statistical Yearbook (produktie) 

3.T.Thoburn(1977) (werkgelegenheid ; investeringen) 

Uit deze beide tabellen kunnen een aantal konklusies getrokken uorden. 

Duidelijk is het afnemende aandeel van 'dredging' in produktie en werk

gelegenheid. De dalende arbeidsproduktiviteit duidt er bovendien op 

dat de produktie-daling sneller verloopt dan de uitstoot van arbeid. 

De veel hogere arbeidsproduktiviteit van 'dredging' wordt verklaard 

door de veel grotere investeringen en kapitaalintensiteit. De kreatie 

van Maleise uerkgelegenheid in deze sektor is derhalve uiterst kost

baar,terwijl de bijdrage aan de totale werkgelegenheid beperkt blijft. 

De efficiency van de 'gravel pumping'-sektor is zowel in maatschappe-
1) lijk opzicht als in privaat-ekonomies opzicht duidelijk hoger. 

VIII.4.5. Konklusies 

De ontwikkelingen in de tin-sektor van Maleisië kunnen alsvolgt samen

gevat uorden; 

1. Vanaf 1960 neemt het aandeel van de Chinese 'gravel pumping'-sektor 

in produktie en werkgelegenheid toe. Het rendement van deze sektor 

is hoger dan van 'dredging'. 

Be 'gravel pumping'-sektor is de meest efficiënte sektor,zowel naar 

kapitaalgebruik als naar bijdrage aan de werkgelegenheid. 

2. Het aandeel van de buitenlandse ('dredging')-sektor in de produktie 

neemt af. De buitenlandse m.n.o.'s verschuiven de kontrole naar 

handel en verwerking. 

3. Plaleise toetreding wordt gestimuleerd in de ' dredging' -sektor. Men 

neemt hiermee een stagnerende sektor van de buitenlandse m.n.o.'s 

over. De werkgelegenheid in deze sektor is bovendien gering. 

1) Het hogere maatschappelijke rendement blijkt uit de grotere werk
gelegenheid en de lagere 'capital-output'-ratio van 'gravel pum-^ 
pinq'. Het hogere privaat-ekonomies rendement duidt op een efficien-
y-omslag. Immers,tot 1960 domineerde 'dredging' de produktie. Dit 
an misschien verklaard worden uit de beëindiging van krediet-

voordelen ,waardoor het kunstmatig hogere rendement van 'dredging' 
verloren gaat. Vgl. C.B.Edwards (1975,1977-2),p 227 e.v. 
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Maleise toetreding tot 'gravel pumping' is onmogelijk t.g.v. de 

sterke Chinese arbeidsorganisatie in deze sektor ('closed shop1), 

terwijl 'gravel pumping1 ook meer geschoolde arbeid vereist en 

Maleisiërs veelal ongeschoolde arbeid aanbieden. 

De Chinese sektor laat de staat ongemoeid,o.a. vanwege de belang

rijke bijdrage aan de belasting-opbrengsten. 

Er bestaat derhalve een konflikt tussen enerzijds het bevorderen 

van werkgelegenheid voor Plaleisiërs ,en anderzijds het stimuleren 

van de ekonomiese groei (overeenkomstig het 'output-employment'-

konflikt in de rubber-sektor). 

V 111. 5. De ontwikkeling van de palmolie—sektor 

Aan de ontwikkelingen in de produktie en exporten van palmolie beste

den we hier slechts kort aandacht. Enerzijds maakt het beperkte data

materiaal een diepgaande empiriese behandeling onmogelijk,anderzij ds 

zijn konklusies eenvoudig te formuleren door de produktie-organisatie 

van palmolie te vergelijken met die van het 'overeenkomstige'-planta

ge-gewas rubber. 

V 111. 5.1. Voorgeschiedenis en ontwikkeling van de produktie 

Oliepalm-plantages zijn reeds sinds 1913 in Maleisië aanwezig. Na 

enige jaren experimentele teelt door de overheid volgen op kleine 

schaal kommerciële plantages. Sterke groei vindt plaats in de jaren 

'20 (t.g.v. de restrikties op herplanting van rubber) en de jaren 

'GO (t.g.v. de hoge palmolieprijs en FELDA-aanplant). 

Palmolie-produktie is gelokaliseerd in de regio's Johor en Selangor, 

veelal dicht bij havens zodat het transport beperkt kan blijven (i.v.m 

het hoge gewicht). 

De ontwikkeling van de palmolie-sektor wordt bepaald door een vier

tal faktoren; 

a) de prijsverhouding tussen palmolie en rubber. De 'break even'-

prijsverhouding van palmolie t.o.v. rubber ligt omstreeks 0.3 -

0.35 ($M per acre). Overschakeling op palmolie vereist een rela

tief hoge prijs. In de jaren '60 - in het bijzonder na de olie-
1) krisis - is hieraan voldaan. 

b) de ontwikkeling van de rubberplantages ; Palmolie en rubber staan 

histories in een antagonistiese relatie tot elkaar. Daarbij gaat *" 

het niet alleen om de prijsverhouding (zie a),maar ook om een ver

schil in produktiewijze (zie VIII.5.3). Edwards wijst hierbij op 

1) C.B.Edwards(1975,1977-2),p 251 ;de prijsverhouding verloopt tussen 
1940 en 1972 als volgt: 0.17 (1940) ,0.34 (1950) ,0.26 (1960) , 
0.48 (1965) , B,52 (1970) en 0,55 (1972). 
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een verschil in prijsgevoeligheid t.g.v. de verschillende kosten-
1) struktuur van rubber en palmolie. ' Rubber heeft een veel groter 

aandeel variabele kosten en kan daardoor via loonbeheersing het 

uinstnivo handhaven. Bij palmolie bestaat deze mogelijkheid in 

veel mindere mate. Palmolie uordt op grond hiervan als 'second 

best1 beschouwd•t.g,v. de hoge kapitaalintensiteit. 

In de jaren '60 uordt de relatie - mede onder invloed van de hoge 

olieprijzen - eerder kornplementair : palmolie uordt gebruikt in 

het kader van het diversifikatie-proces van de ekonomie. 

c) de uereldmarktsituatie van palmolie ; Palmolie is onderhevig aan 

een grote mate van 'interchangeability' : het staat in een voort

durende konkurrentie-verhouding met andere plantaardige en dierlij

ke olieën. De palmolie-prijs is daardoor sterk afhankelijk van de 

prijzen van andere olieën, De produktie hiervan geschiedt in een 

groot aantal landen. De vraagzijde van de markt uordt daarentegen 

beheers door enkele multinationals (u.o. Unilever). 

d) het overheidsbeleid in Maleisië ; De ontwikkeling van de palmolie-

sektor wordt in eerste instantie bepaald door de investeringsbe

reidheid van partikuliere (buitenlandse) ondernemers. Na de stich

ting van FELDA neemt het areaal in binnenlands bezit toe : in 

1972 is 215.000 van de 693.000 acres in binnenlandse handen. Via 

vormen van 'koöperatieve' beuerking wordt de palmolie-produktie 

toegankelijk gemaakt voor voornamelijk Flaleise boeren. 

VIII.5.2. Organisatie van de palmolie-produktie 

In tegenstelling tot rubber is palmolie een typies plantage-gewas. 

Het is niet geschikt voor smallholders-kultivatie t.g.v.: 

- de techniese noodzaak van snelle 'on farm'-processing ; t.b.v. de 

kwaliteitshandhaving is processing binnen 20 uur na de oogst nodig. 

Bovendien worden door processing grote volume-redukties gereali

seerd, waardoor het transport eenvoudiger wordt. 

- grote kapitaalinvesteringen en moderne technologie worden toege

past in de processing 

- een veel groter gebruik van 'fertilizers' in de produktie 

- meer geschoolde arbeid nodig 

- stringente kwaliteitseisen van de grond. 

Tot 1960 wordt palmolie uitsluitend op buitenlandse plantages ver

bouwd. De hoge kapitaalkosten van de produktie en techniese schaal

voordelen maken lokale toetreding vrijwel onmogelijk. Vanaf 1960 

wordt lokale deelname door FELDA bevorderd in de vorm van koöpera

tieve bewerking van grote arealen. 

1) C.B.Edwards (1975,1977-2),p 238 e.v,253 
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Op deze FELDA-schema's vestigen zich hoofdzakelijk iïlaleisiërs. De 

loonarbeid op plantages is in handen van Indiërs en Chinezen. 

VIII.5.3. Produktiviteit en werkgelegenheid 

Palmolie vertoont de typiese kenmerken van een plantage 'tree erop': 

een vrij omvangrijke initiële investering,gevolgd door een rijpings-

periode van 3-4 jaar en een oogst -annex processing fase. 

De produktieuijze van palmolie verschilt op een aantal punten van die 

van rubber. Palmolie-produktie is veel kapitaalintensiever,gebruikt 

meer 'fertilizers' en het totaal aantal werknemers,het aantal werkne

mers per acre en het aantal werknemers per eenheid investering is dui

delijk lager dan bij rubber (zie tabel 7) 

tabel__7 : Produktiviteit en werkgelegenheid 
~" ™~~ Palmolie in vergelijking met rubber (1970) 

Produktie (#P<I mil) 

Werkgelegenheid 

Investeringen (̂ M mil) 

Uerkgelegenheid per 
$V\ mil investering 

Investeringen per 
eenheid produktie 

Uerkge legenhe id per 
f>V\ m i l p r o d u k t i e 

Uerkgelegenheid per 
acre a) 

Lonen als % van de 
produktiewaarde a) 

Fertilizers als % a) 
van de produktiewaarde 

Rubber 

704.6 

196.314 

2 50 4 

78.4 

3.55 

278.6 

0.13 

40 

2 - 3 

Palmolie 

2 55.7 

47.470 

1380 

34.4 

5.40 

185.6 

0.08 

25 

11 

Bron : D.T.Thoburn (1977),p 219,164 

a) 1972 

De overschakeling van rubber op palmolie gaat gepaard met een verlies 

aan arbeidsplaatsen. De kostenstruktuur van beide produktieprocessen 
1 ) verschilt aanzienlijk '. Bij palmolie bestaan de totale produktiekos- -

ten voor 73 % uit kapitaalkosten ; bij rubber is het overeenkomstige 

percentage 53 %. Bovendien bestaan de investeringen bij rubber voor 

80 tot 90 % uit 'field establishing' (herplanting),waarin weer een be

langrijke komponent uit arbeidslonen bestaat. Bij palmolie zijn de in

vesteringen vooral 'factory capital costs',machines voor de processing^ 

die geïmporteerd moeten worden. Het importaandeel is bij palmolie dan 

ook veel hoger dan bij rubber (55 % tegen 40 %). 

1) J.T.Thoburn(l977),p 156-165 
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\l III . 5. 4. Konklusies 

Samenvattend kunnen we de produktie-organisatie van de Maleise palm

olie-sektor als volgt kenmerken: 

1. Techniese schaalvoordelen maken grootschalige produktie - op plan

tages danwei op koöperatieve uijze - noodzakelijk. 

2. De produktie vereist relatief veel kapitaal en geïmporteerde ma

chines en levert beperkte werkgelegenheid. 

3. De hoge 'capital-output'-ratio maakt het produktieproces alleen 

efficiënt bij hoge prijzen. De produktie is sterk prijs- en risiko-

gevoelig. 

4. Uit het oogpunt van efficiënt gebruik van het binnenlands kapitaal 

en van de importkoopkracht - mede in verband met de effekten op 

werkgelegenheid en inkomensverdeling - schiet de palmolie-sektor 

duidelijk tekort. De sociale kosten en de private opbrengsten zijn 

hoog,maar de sociale opbrengsten zijn - m.u.v. de belastingopbreng

sten - beperkt. 

5. Door de introduktie van FELDA-schema's in de palmolie-sektor uordt 

de (Maleise) toetreding tot deze sektor mogelijk. Met betrekking 

tot de effekten van deze schema's geldt vermoedelijk nog in ster

kere mate dat wat eerder voor de rubber-schema's is opgemerkt,nml. 

dat zij bijdragen aan een zeer kleine werkgelegenheid tegen zeer 

hoge kosten. In verhouding met de reeds bestaande buitenlandse 

plantages zijn de FELDA-schema's bovendien veel minder produktief 
1) t.g.v. hun ongunstige lokatie en management—problemen. ' 

In wezen wordt er een geheel nieuwe struktuur van produktiever-

houdingen (nml. een 'capital and land'-situatie) geplaatst naast 

de bestaande plantage-struktuur (een 'capital and wages'-situatie). 

Hiermee kan de staat de etniese verhoudingen beïnvloeden,zonder 

dat zij ingrijpt in de eigendomsverhoudingen. Evenals bij rubber 

lijkt hier als motief achter te zitten de wens tot verbreding van 

de rurale machtsbasis van de staat onder Flaleisiërs. Daarnaast 

zijn de grote belastingopbrengsten uit de palmolie-exporten een 

belangrijk motief om de plantages te laten voortbestaan. 

1) Lim Sou Ching(l976),p 186 
2) ibid.,p. 207 
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VI11. 6. Slotopmerkingen 

Een groot aantal van de problemen van Maleisië hangen samen met de 

etniese problematiek en de positie van de staat daarin. De staat pro

beert zich zowel een ekonomiese als een politieke basis te kreëren, 

maar krijgt daarbij te maken met een konflikt tussen enerzijds het be

vorderen van de ekonomiese groei en anderzijds het stimuleren van de 

werkgelegenheid en de flaleise participatie in de ekonomie. 

Het bevorderen van ekonomiese groei en exportopbrengsten vereist een 

nadruk op de sektoren in buitenlandse (palmolie) of Chinese handen (tin-

gravel pumping). 

Het bevorderen van de Maleise participatie - mede t.b.v. het verbreden 

van de politieke basis van de staat - is echter het meest eenvoudig in 

de sektoren rubber (smallholdings),tin-'dredging' en palmolie (koöpera-

ties) . 

Echte ingrepen in de eigendomsverhoudingen uorden door de staat om

zeild en het beleid blijft beperkt tot 'pseudo hervormingen'. 

Per saldo wordt de Maleise participatie en werkgelegenheid gestimuleerd 

in de stagnerende (sub)sektoren nml. rubber en tin-'dredging' ,uaar 

de buitenlandse sektor de kontrole verplaatst naar de sfeer van handel 

en verwerking. Hierin wordt op kapitaalintensieve wijze voor een klei

ne groep Maleisiërs werkgelegenheid tot stand gebracht. 

Voor de inkomensverdeling heeft dit als gevolg dat de intra-rurale en 

intra-Fialeise verdeling sterk verslechtert. Er worden hoge inkomens 

verdiend op FELDA-schema's en 'rice bowls',terwijl in de traditionele 

rijst-sektor en in de oudere rubber-smallholdings (zonder hyv's) veel 

lagere inkomens worden ontvangen. Er ontstaat een Naleise middenklasse, 

een rurale machtsbasis voor de staat. De haride-lsafhankelijkheid en de 

duale ekonomiese struktuur,met grote verschillen in produktiviteit en 

werkgelegenheid tussen sektoren - als basis voor de ongelijke struktuur 

van de inkomensverdeling - blijft gehandhaafd (of wordt versterkt). 

De gevolgen voor de binnenlandse produktiestruktuur zijn op de langere 

duur vermoedelijk beperkt. De beperkte spreiding van de koopkracht bin

nen de primaire exportsektoren - en de het grote importaandeel van de 

kapitaal-investeringen (palmolie) - doen vermoeden dat de 'backward 

linkages' gering zijn. In de beginfase zijn enkele 'linkages' wel moge

lijk gebleken (zie VII.2),maar een langdurig effekt lijkt hier niet van» 

verwacht te mogen worden. 

Voordelig is het beleid daarom slechts voor de arbeidselites in de mijn-

bouw-sektor en op de FELDA-schema's ,voor het Chinese en buitenlandse 

bedrijfsleven wier belangen onaangetast blijven, en voor de overheids-

burokratie. 


