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De belangstelling voor de internationale grondstoffen-
problematiek is na de tumultueuze jaren 1972-1974 aan-
zienlijk afgenomen. Dit geldt ook voor Nederland, dat
nog in het midden van de jaren zeventig op dit gebied
een voortrekkersrol trachtte te vervullen in de inter-
nationale fora. Toch is ook thans nog de betekenis van
grondstoffenexporten zeer groot voor vele ontwikkelings-
landen. Bij een herstel van de wereldeconomie zal ook
de belangstelling in de geindustrialiseerde landen voor
ongestoorde en liefst goedkope grondstoffenimporten
weer toenemen.

De wetenschappelijke discussie over de grondstoffenpro-
blematiek is in het recente verleden in Nederland dui-
delijk op een hoger niveau komen te liggen. Wel is daar-
bij voor een aanzienlijk deel sprake van een toegenomen
pessimisme over de wenselijkheid en de mogelijkheden
van internationaal beleid.

Naar de mening van de ondergetekenden is dit niet te-
recht. Vandaar deze publicatie.

J.W.A. Vingerhoets

H.J.A. Coppens

JV~JL
8-83292



INTERNATIONALE GRONDSTOFFENOVEREENKOMSTEN

Effecten, kosten en oligopolisten

1) Inleiding: Groeiend pessimisme

In het midden van de jaren zeventig heerste in Neder-
land bij velen een groot optimisme over de mogelijkhe-
den en voordelen van Internationale Grondstoffenover-
eenkomsten en een Gemeenschappelijk Fonds, in het ka-
der van een Geintegreerd Programma van UNCTAD. Dit op-
timisme was niet gefundeerd in een analyse van de pro-
blematiek, maar veeleer gebaseerd op de vage notie van
een nieuw schaarste-tijdperk voor grondstoffen, ter-
wijl tevens de macht van OPEC tot de verbeelding sprak.
Inmiddels lijkt de stemmíng volledig omgeslagen: opti-
misme heeft plaats gemaakt voor pessimisme 1). Dit pes-
simisme wordt door diverse auteurs gebaseerd op een,
al dan niet juridisch of politicologisch getinte, eco-
nomisch-technische analyse van de doelstellingen, moge-
lijkheden en moeilijkheden van grondstoffenovereenkom-
sten 2). Op basis van deze analyse lijkt geadviseerd
te worden om niet langer te streven naar grondstoffen-
overeenkomsten, omdat deze slechts zeer beperkte posi-
tieve, of zelfs negatieve, effecten zouden hebben voor
ontwikkelingslanden.

1) Zie bijv. G. Dales: "Uitgangsstellingen in het
grondstoffenoverleg", in ESB, 13 october 1982

2) I. Wahab: "De effecten van prijsstabilisatie op de
grootte en instabiliteit van de exportopbrengsten"
(proefschrift), "leppel, 1982
G. Dales: "Het overleg over het geintegreerde grond-
stoffenprogramma van UNCTAD; een politiek-economi-
sche analyse" (proefschrift), Groningen, 1982
R. Barents: "Internationale grondstoffenovereenkom-
sten; een onderzoek naar de juridische aspecten
van internationale marktordeningen" (proefschrift),
TMC Asser Instituut, 's-Gravenhage, 1972
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De balans is doorgeslagen van een ongefundeerd optimis-
,me naar een pessimisme dat berust op partiële en~of
statische analyses. Naar onze mening is het niet geoor-
loofd hieruit operationele conclusies te trekken, laat
staan hierop beleidsadviezen te baseren. Alleen als
men de tekortkomingen van de partieel-statische analy-
se onderkent, dynamische effecten mede in beschouwing
neemt en consequenties trekt uit het bestaan van oligo-
polistische grondstoffenmarkten, kan een realistisch
beeld ontstaan van de mogelijkheden en moeilijkheden
van internationale grondstoffenovereenkomsten. In dit
paper willen wij proberen daaraan een bijdrage te leve-
ren.

2) Stabilisatie en belangen van landen

Nog steeds bestaat er misverstand over de kwestie of
het bewerkstelligen van structureel hogere prijzen een
doelstelling van grondstoffenovereenkomsten kan zijn 1).
Dit is om diverse redenen niet mogelijk. De instrumen-
ten welke in overeenkomsten gehanteerd kunnen worden,
zijn niet geschikt om de prijzen te verhogen: buffer-
voorraden zouden een voortdurend toenemende omvang
krijgen, terwijl permanent geldende exportquota zouden
leiden tot grote spanningen tussen exporterende landen
onderling. Prijzen die permanent hoger zijn dan het ni-
veau dat door de vigerende vraag- en aanbodverhoudin-
gen wordt bepaald, zijn om deze reden niet te handha-
ven. Er mag daarom geen enkel misverstand zijn: in

1) Tweede Kamer der Staten Generaal, Zitting 1981-
1982, 17.374 ( R 1204) No. 5, pag. 2, Verslag van
de Vaste Kamercommissie voor de Handelspolitiek
over de goedkeuring van het Gemeenschappelijk Grond-
stoffenfonds; zie ook R. Barents, op.c.it.,1982,
pag. 423-425
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grondstoffenovereenkomsten kan uitsluitend gestreefd
worden naar een zekere mate van stabilisatie van grond-
stoffenprijzen rondom een door de marktverhoudingen be-
paalde trend.
In afwijking van de meest gangbare opvatting is in de
internationale literatuur regelmatig betoogd dat stabi-
lisatie van grondstoffenprijzen geen positieve effecten
heeft voor consumentenlanden en negatieve dan wel zeer
geringe positieve effecten voor producentenlanden. Re-
centelijk wordt ook in Nederland deze opvatting ge-
hoord 1). Dit standpunt is voornamelijk gebaseerd op
één of ineerdere van de volgende overwegingen:

1) het is twijfelachtig of stabilisatie van prijzen
tot stabilisatie van exportopbrengsten van produ-
cerende landen leidt;

2) instabiele exportopbrengsten zijn niet nadelig en
misschien zelfs wel voordelig voor grondstoffenex-
porterende ontwikkelingslanden;

3) stabilisatie van grondstoffenprijzen levert geen
bijdrage tot vermindering van inflatie in consumen-
tenlanden (het "ratchet"-effect werkt niet).

In het navolgende willen wij de stelling bestrijden
dat stabilisatie van prijzen niet de moeite waard is
(al willen we uiteraard niet beweren dat prijsstabili-
satie álle problemen van grondstoffenexporterende en
-importerende landen kan oplossen). Volgens cns kan op
goede gronden worden beargumenteerd dat stabilisatie
van grondstoffenprijzen zowel in het belang is van pro-
ducentenlanden als van consumentenlanden. Dat deson-
danks het Geintegreerde Programma van de UNCTAD tot nu
toe slechts in geringe mate tot resultaten heeft geleid
is niet zo verwonderlijk. Het feit dat binnen UNCTAD

1) Met name Dales, op.cit., 1982 en Wahab, op.cit.,1982
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onduidelijkheid en verwarring is blijven bestaan - het
Secretariaat treft in deze zeker blaam - over de na te
streven doelstellingen en de te hanteren instrumenten,
speelt daarbij zeker een rol. Voorts dient men zich te
realiseren dat de belangen van de exporterende ontwik-
kelingslanden aanmerkelijk groter zijn dan die van de
importerende (geindustrialiseerde- én ontwikkelings)-
landen: voor veel ontwikkelingslanden zijn grond-
stoffenexporten van grote tot zeer grote betekenis,
voor de importerende landen vormen de importen van
grondstoffen (exclusief aardolie) altijd slechts een
gering percentage van hun totale importen. Bovendien
zijn de meeste geindustrialiseerde landen best tevre-
den met de status quo, ook al is deze niet optimaal:
"hun" multinationale ondernemingen, actief in handel
en productie, hebben tot nu toe steeds gezorgd voor
voldoende aanvoer van grondstoffen, meestal tegen lage
prijzen. Het zijn echter deze ondernemingen - en dit
is waarschijnlijk een belangrijke verklaringsgrond voor
het geringe aantal grondstoffenovereenkomsten - die te-
genstanders zijn van dergelijke overeenkomsten, omdat
deze ingaan tegen hun belangen.

2.1 Instabiliteit van-prijzen-en-opbrengsten----------------------

Het is niet moeilijk om met behulp van een eenvoudig
partieel-statisch model te komen tot duidelijke conclu-
sies met betrekking tot de effecten van prijsstabilisa-
tie via centrale buffervoorraden, op de (in)stabiliteit
van exportopbrengsten. Maar de waarde van zulke conclu-
sies kan worden betwijfeld. In het gehanteerde standaard-
model gaat men o.a. uit van lineaire vraag- en aanbod-
curven, additieve stochastische verschuivingen van de
curven, en volledige prijsstabilisatie. Onderscheid
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wordt daarbij gemaakt tussen de gevolgen van autonome
veranderingen in de vraag enerzijds en die in het aan-
bod anderzijds. Indien alleen veranderingen in de vraag
de oorzaak zijn van de prijsinstabiliteit, doen zich
geen problemen voor: volledige stabilisatie van prijzen
leidt in dat geval tot volledige stabilisatie van ex-
portopbrengsten, omdat de invloed van vraagveranderin-
gen dan wordt geneutraliseerd door het opereren van de
buffervoorraad. Voor een groot aantal grondstoffen zijn
veranderingen in de vraag inderdaad de dominante oor-
zaak van príjsinstabiliteit: alle minerale grondstof-
fen en rubber. Voor de landbouwgrondstoffen en de "dran-
ken" (koffie, thee, cacao) zijn echter veranderingen in
het aanbod de belangrijkste oorzaak van instabiele prij-
zen. Omdat zonder stabilisatie prijzen en hoeveelheden
zich in tegengestelde richting bewegen, zal in dit ge-
val stabilisatie van prijzen alleen onder bepaalde voor-
waarden leiden tot meer stabiele exportopbrengsten. Wa-
hab heeft deze condities op heldere wijze afgeleid en
geformuleerd 1): bij volkomen inelastisch aanbod moet
de numerieke waarde van de prijselasticiteit van de
vraag kleiner zijn dan 0,5 2).
Het lijkt echter dienstig om te bezien hoe relevant de-
ze methode en conclusies zijn voor de werkelijkheid.
Twee kwalificaties zijn hierbij van belang:

1) Wahab, op.cit., 1982, pag. 109-112
2) De prijselasticiteit van de vraag schrijvend als

Ev en de prijselasticiteit van het aanbod als Ea,
concludeert Wahab (p. 112) dat voldaan moet zijn
aan de conditie (-2 Ev}Ea)Ll. Hierbij zij aangete-
kend dat, op de korte termijn, de prijselasticiteit
van het aanbod van landbouwproducten hoogstwaar-
schijnlijk nul bf zeer klein is
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1) De prijselasticiteiten van de vraag naar de betref-
fende landbouwproducten zijn, mondiaal gezien, in-
derdaad hoogstwaarschijnlijk kleiner dan -0,5.
Schattingen van deze elasticiteiten volgens de me-
thode van de regressie-analyse, wijzen alle in de-
ze richting 1). In de practijk zal bovendien nooit
gestreefd worden naar volledige stabilisatie van
prijzen. Aan de voorwaarde van een prijselastici-
teit van de vraag met een numerieke waarde kleiner
dan 0,5 hoeft dan niet te worden voldaan. Afhanke-
lijk van de stabilisatiemarge en de amplitude van
de prijsfluctuaties, zou de prijselasticiteit van
de vraag zelfs mogen oplopen tot -0,6 of -0,7; sta-
bilisatie van prijzen zou dan toch nog leiden tot
een grotere mate van stabiliteit in exportopbreng-
sten.

2) Het is tamelijk onwaarschijnlijk dat de vooronder-
stellingen van het gehanteerde standaardmodel een
juiste weergave zijn van de werkelijkheid. In het
geval van niet-lineaire curven en multiplícatieve
verschuiv.ingen, is het niet langer mogelijk om op
basis van theoretische overwegingen te komen tot
eenvoudige algemeen geldende uitspraken over de ef-
fecten van prijsstabilisatie 2).

Er is derhalve alle aanleiding om, bijvoorbeeld met be-
hulp van simulatiemodellen, meer direct aan te sluiten
bij de werkelijkheid. Wahab heeft getracht voor een
achttal landbouwproducten, over de periode 1959-1977,
na te gaan wat het effect zou zijn geweest van volledi-
ge prijsstabilisatie op de (in)stabiliteit van de ex-
portopbrengsten. Zijn analyse op het niveau van de in-
dividuele landen is daarbij het meest interessant: wat
op mondiaal niveau geldt (alle exporterende landen sa-

1) Voor een samenvatting van deze berekeningen, zie
Behrman: "Development, the International Economic
Order, and Commodity Agreements", Addison-Wesley,
1978, Pag. 76-77

2) Brook, Grilli, Waelbroeck: "Commodity price stabil-
ization and the developing countries", in Banca Na-
zionale del Lavoro Quarterly Review, No. 124, 1978,
p. 98; Behrman, op.cit., 1978, pag. 33
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mennemend), hoeft inderdaad nog niet te gelden voor
individuele landen. Uit een vergelijking tussen de ge-
middelde instabiliteit van de hoeveelheden en de ge-
middelde instabiliteit van de prijzen, wordt door Wa-
hab geconcludeerd dat slechts in 60 tot 80~ van de ge-
vallen volledige prijsstabilisatie zou leiden tot een
afname van de fluctuaties in de exportopbrengsten 1).
Gegeven de gevolgde methode is deze conclusie juist.
Wahab verzuimt echter om aan te geven welke de impli-
caties zijn van de door hem gevolgde methode van de
variabele trend ter berekening van de instabiliteitsin-
dex. Bij deze methode meet men "het gemiddelde van de
absolute verschillen tussen de actuele en verwachte
exportopbrengsten" 2). Met de maximale amplitude rond-
om de trend wordt op deze manier géen rekening gehou-
den, zodat kleine frequente schommelingen rondom een
trend in dezelfde index kunnen resulteren als grote,
maar minder frequente schommelingen. Ons inziens is
het echter wél relevant of prijsstabilisatie al dan
niet leidt tot het redresseren van de zeer grote fluc-
tuaties in opbrengsten.
Wanneer men, in tegenstelling tot Wahab, vanuit dit
gezichtspunt de effecten van prijsstabilisatie wil be-
zien, is het van belang onderscheid te maken tussen
landen met een klein aandeel in de wereldexporten
(kleine exporteurs) en landen met een groot aandeel
(grote exporteurs) 3). Voor een kleine exporteur is
er geen verband tussen de door dat land geëxporteerde

1) Wahab, op.cit., 1982, pag. 139
2) Wahab, op.cit., 1982, pag. 53
3) In navolging van Wereldbank~IMF: "Stabilization

of Export Earnings", Washington, 1978, pag. 20-21
en 65-66
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hoeveelheid en de op de wereldmarkt gerealiseerde
prijs. Een grote export (goede oogst) kan gepaard
gaan met een hoge prijs en een geringe export met
een lage prijs (omdat andere, grote, exporteurs een
slechte respectievelijk goede oogst hebben). De re-
sulterende maximale fluctuaties in de opbrengsten
kunnen dan, zonder prijsstabilisatie, erg groot zijn:
de som van de fluctuaties in de hoeveelheden plus die
van de prijzen 1). Voor kleine exporterende landen
zal prijsstabilisatie derhalve gunstig zijn, omdat
de maximale fluctuatie in de opbrengsten daardoor
wordt teruggebracht tot de fluctuatie in de hoeveel-
heden. Voor de grote exporteur(s) 2) is alleen van
een gunstig effect sprake indien, in termen van het
bovenstaande partieel-statische standaardmodel, de
prijselasticiteit van de vraag naar hun aanbod vol-
doet aan dezelfde condities als dáár vereist was voor
het mondiale aanbod. Men kan zich wel casusposities
indenken waarin niet voldaan wordt aan deze voorwaar-
den. Vooralsnog zouden we echter, uitgaande van niet
volledige prijsstabilisatie, mét de Wereldbank, wil-
len concluderen: "Prize stabilization can, under some
circumstances, destabilize the export earnings of
some countries. Such circumstances are, however, ex-
pected to occur very rarely, even in the case of the
major exporter" 3).

1) In enkele gevallen is het onderscheid tussen grote
en kleine exporterus moeilijk te maken; relevant
is echter ook of het aanbod van een land kan dalen
zonder dat de wereldmarktprijzen omhoog gaan (en
v.v.); in die situatie is het betreffende land een
"kleine" exporteur

2) Die exporteurs waarvoor veranderingen in hoeveelhe-
den en prijzen, voorzover veroorzaakt door aanbod-
veranderingen, zich steeds in tegengestelde rich-
ting bewegen

3) Wereldbank~IMF, op.cit., 1978, pag. 21
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2.2 Instabiele opbrengsten-en-groei-----------------

Of instabiele exportinkomsten al dan niet een negatief
effect hebben op besparingen, investeringen en economi-
sche groei van ontwikkelingslanden, is in zeker op-
zicht een omstreden kwestie geworden. Een aantal econo-
metrische studies bevestigt het intu3tief verwachte ne-
gatieve effect. Enige andere komen daarentegen tot de
conclusie dat instabiele inkomsten juist een positief
effect hebben op de groei. Op grond van alleen de re-
sultaten van de econometrische analyses zou men der-
halve kunnen concluderen tot een "onbeslist" 1). Hier-
mede mag de analyse echter niet eindigen 2). Enige
kanttekeningen bij de econometrische analyses en een
additionele overweging, werpen een ander licht op de-
ze kwestie:

1) In econometrische cross-sectie analyses kan men
niet verder komen dan het constateren van zich ge-
lijktijdig voordoende verschijnselen, zonder dat
een uitspraak gedaan kan worden over de causali-
teit. Men kan bijvoorbeeld constateren dat in
land A sprake is van een grote mate van instabili-
teit in exportinkomsten en een snelle groei en in
land B geringe instabiliteit en trage groei, maar
men mag op grond hiervan niet concluderen dat de
groei in land B veroorzaakt wordt door de geringe
instabiliteit; deze kan geheel andere oorzaken
hebben. Bovendien bestaat de mogelijkheid dat in
land A de groei nóg sneller zou zijn geweest wan-
neer de exportinkomsten een stabieler verloop ge-
had hadden.

1) Voor Dales lijkt het "onbeslist" op basis van de
resultaten der econometrische analyses van over-
heersende betekenis; zie G. Dales: "Uitgangsstel-
lingen in het grondstoffenoverleg", in ESB, 13 ok-
tober 1982, pag. 114

2) J. Vingerhoets: "Ontwikkelingslanden als grondstof-
fenexporteurs", proefschrift, Tilburg, 1982, pag.
194-195
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2) In de theorie van het "permanente inkomen" (M.
Friedman) wordt de hypothese geformuleerd dat, naar-
mate het transitoire deel van het inkomen groter is,
de spaargraad van het inkomen groter zal zijn. Dit
zou inhouden dat landen met instabiele exportop-
brengsten een hogere spaargraad hebben dan landen
met stabiele opbrengsten en dat om die reden de eer-
ste een snellere economische groei zullen vertonen
dan de laatste. De eerste vraag die daarbij opkomt
is of de hogere besparingen, die een gevolg zijn
van meer onzekere inkomsten, inderdaad, in met name
ontwikkelingslanden, leiden tot hogere productieve
investeringen, en daarmede tot een hogere economi-
sche groei en niet tot een toename van onproductie-
ve beleggingen of investeringen in het buitenland.
De pogingen die zijn ondernomen in twee bekende
studies om deze hypothese te toetsen zijn daarover
echter zeer uitgesproken: zij komen tot de eendui-
dige conclusie, dat een hoge exportinstabiliteit po-
sitief gecorreleerd is met hoge investeringen en ho-
ge economische groei 1). Behalve de reeds onder 1)
gemaakte opmerking dat regressie-analyses nog niets
zeggen over de aanwezige causaliteiten, roept de in
deze studies gehanteerd transitoire instabiliteits-
index echter ook twijfel op aan de werkelijk geme-
ten relaties 2).

3) Elementair economisch inzicht verzet zich tegen de
gedachte dat sterk fluctuerende exportopbrengsten
geen probleem zouden betekenen voor een ontwikke-
lingsland. Sterk schommelende exportinkomsten schep-
pen een klimaat van onzekerheid, van nu eens hollen,
dan weer stilstaan, met meevallers die valse ver-
wachtingen wekken en tegenslagen die gemaakte plan-

1) P.Yotopoulos en J.Nugent: "Economics of Development,
empirical investigations", Harper and Row, 1976; P.
Knudsen en A.Parnes: "Trade Instability and Economic
Development", Lexington Books, 1975

2) Wahab (pag.64) haalt in dit verband L.R.Cáceres aan
die er op wijst dat door de definitie van de insta-
biliteitsindex de mogelijkheid ontstaat dat deze in-
dex zelf een maatstaf is voor de groei van de expor-
ten, zodat in feite de (positieve) relatie tussen
deze laatste en de economische groei is berekend en
niet de relatie tussen instabiele opbrengsten en
economische groei; L.R.Cáceres: "Economic integrat-
ion and export instability in Central America: a
portfolio model", in Journal of Development Studies,
Vol. XV, No. 3, April 1979, pag. 141-153
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nen doorkruisen. Wisselvallige exportopbrengsten
kunnen noch voor bedrijven, noch voor de overheid
bevorderlijk worden geacht voor de uitvoering van
een consequent en goed doordacht beleid. Anticycli-
sche maatregelen zijn weliswaar denkbaar, maar die
stellen hoge eisen aan een flexibele besluitvor-
ming, zijn niet zonder kosten, en betekenen ook in
het beste geval slechts een matiging en niet een
opheffing van de problemen.

De conclusie moet derhalve zijn dat instabiliteit van
exportopbrengsten hoogstwaarschijnlijk negatieve conse-
quenties heeft voor ontwikkelingslanden. Ook al heeft
een aantal ontwikkelingslanden, in de gegeven omstan-
digheden, een redelijke economische groei weten te rea-
liseren, dan maakt dit de redenering nog niet plausibel
dat er eigenlijk geen probleem is, of dat instabiele
exportopbrengsten zelfs gunstig zouden zijn.

2.3 Het "ratchet"-effect-------------------------

De relatief geringe betekenis van grondstoffenimporten
voor consumentenlanden komt o.a. tot uitdrukking in het
feit, dat in economische analyses geen aandacht wordt
geschonken aan het mogelijke positieve effect van meer
stabiele importuitgaven voor deze landen. In macro-ana-
lyses beperkt men zich namelijk tot het zogenaamde
"ratchet"-effect (een stijging van de prijzen van geim-
porteerde grondstoffen leidt wél tot een algemene stij-
ging van het prijspeil, maar een daling van grondstof-
fenprijzen niet tot een dienovereenkomstige algemene
daling). Omtrent het al dan niet werkzaam zijn van het
"ratchet"-effect lopen de opvattingen uiteen. Behrman
en Kaldor 1) behoren tot de economen die menen, dat in-

1) Behrman, op.cit., 1978, pag. 93-95; N.Kaldor: "In-
flation and recession in the world economy", in
the Economic Journal, Vol. 86, 1976, pag. 707
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stabiele grondstoffenprijzen de inflatie in de geïndus-
trialiseerde landen aanwakkeren. Anderen, waaronder
Finger en De Rosa 1), bestrijden deze opvatting. Dit
vraagstuk is nog slechts in beperkte mate onderzocht.
Een volledige werkíng van "ratchet"-effect, waarvan
wordt uitgegaan door Behrman en Kaldor, zou betekenen
dat eenmaal gestegen prijzen van eindproducten nooit
meer omlaag gaan bij een daling van grondstoffenprij-
zen. Een gedeeltelijke werking van het "ratchet"-effect
lijkt eerder voor de hand te liggen. Wanneer gestegen
prijzen van grondstoffen, via hogere lonen leiden tot
algemeen hogere prijzen van eindproducten en deze weer
aanleiding geven tot hogere nominale lonen, is het on-
waarschijnlijk dat het inflatoire effect volledig onge-
daan gemaakt wordt wanneer de grondstoffenprijzen weer
dalen. Op deze manier kan stabilisatie van grondstof-
fenprijzen een positief effect hebben ten aanzien van
inflatie en inflatiebestrijding in consumentenlanden.

2.4.--Dynamische-effecten

Stabilisatie van grondstoffenprijzen zal ongetwijfeld
positieve dynamische effecten hebben op investeringen,
productie, verwerking en verbruik van grondstoffen.
Voor zowel producenten als verbruikexs zal de onzeker-
heid ten aanzien van de prijzen afnemen, hetgeen resul-
teert in een meer efficiënte aanwending van productie-
middelen.

1) M. Finger en D. De Rosa: "Commodity-Price Stabil-
ization and the Ratchet Effect", in The World Eco-
nomy, Vol. l, 1978, pag. 195-204
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Wat de productie van grondstoffen betreft, dient onder-
scheid te worden gemaakt tussen cyclische bewegingen
in investeringen enerzijds en het gemíddelde niveau
van investeringen anderzijds. Men kan gemakkelijk con-
stateren dat investeerders zich bij hun beslissingen
in belangrijke mate laten beinvloeden door de hoge of
lage prijzen van een bepaald moment. In het byzonder
voor meerjarige landbouwgewassen kan dit resulteren in
een min of ineer vaste cyclus van hoge en lage prijzen.
Ook in de mijnbouwsector leiden perioden met lage prij-
zen tot uitstel, afstel of temporisering van projec-
ten 1).
In een economische "feasibility study" van een project
met een lange looptijd (bijvoorbeeld een mijnbouwpro-
ject) is, bij gegeven kosten, de prijs van het product
gedurende de eerste vijf jaar waarin het project opera-
tioneel is, van doorslaggevende betekenis voor de ren-
tabiliteit over de totale levensduur: bij het contant
maken van opbrengsten tellen die over de eerste jaren
het zwaarst 2). Wanneer grote onzekerheid bestaat ten
aanzien van deze prijzen zullen investeerders een hoge-
re verwachte winstvoet vereisen alvorens tot investe-
ren over te gaan, dan bij stabiele prijzen 3). Stabili-
satie van prijzen maakt de investeringen minder riskant
en kan om deze reden een belangrijke positieve invloed
hebben op .~ct inve~teringsniveau 4).

1) J. Tilton: "The Future of Nonfuel Minerals", The
Brookings Institution, 1977, o.a. pag. 59-61

2) R. Mikesell: "The World Copper Industry", Johns Hop-
kins University Press, 1979, pag. 234

3) C. Hallwood: "Costs and benefits of commodity con-
trol", in Resources Policy, June 1979, paq. 106

4) Zie o.a. A. Maizels: "Selected Issues in the negot-
iations of international commodity agreements: an
economic analysis", Verenigde Naties, 1982, pag. 46
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Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan der-
halve geconcludeerd worden dat stabilisatie van grond-
stoffenprijzen zal bijdragen tot een meer regelmatige
én grotere investeringsstroom in de grondstoffensecto-
ren. Het aldus resulterende hogere aanbod zal, tenzij
de vraag in precies dezelfde mate toeneemt, tot gevolg
hebben dat de prijzen gemiddeld lager zijn dan bij het
ontbreken van prijsstabilisatie. Voor de (producenten
in) ontwikkelingslanden behoeven gemiddeld lagere ex-
portprijzen niet negatief te zijn, omdat de grotere
hoeveelheden (meer werkgelegenheid) en de lagere kosten
(minder risico) mede in aanmerking moeten worden geno-
men.
In ieder geval zal door een regelmatigere investerings-
stroom de kans op een zeer hoog prijsniveau in de con-
juncturele hausse veel kleiner worden. Beide elementen
hebben een positieve relatie met de kwestie van de ze-
kerheid van aanvoer van grondstoffen voor geïndustria-
liseerde landen. Hierbij dient uiteraard in het oog te
worden gehouden dat het effect van (in)stabiele prij-
zen op de investeringsstromen los staat van andere fac-
toren, zoals politieke (in)stabiliteit, die invloed
uitoefenen op de investeringen. Ook zal stabilisatie
van prijzen, zoals Dales volstrekt ten overvloede con-
stateert 1), niet kunnen voorkomen dat aanvoer van
grondstoffen verstoord kan worden door oorlogen of sta-
kingen. Een en ander neemt echter niet weg dat, afge-
zien van dergelijke externe factoren, stabilisatie van
prijzen een belangrijke positieve invloed kan hebben
op omvang en zekerheid van aanvoer van grondstoffen.

1) Dales, op.cit., ESB, 13-10-1982, pag. 1115
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Daarnaast worden bij meer stabiele prijzen de grondstof-
fen aantrekkelijker voor verwerkers en kunnen zij beter
concurreren met (synthetische) substituten: de kosten
van het zich indekken tegen prijsrisico's zullen afne-
men en een betere investeringsplanning zal mogelijk wor-
den, waardoor kapitaalverliezen in de verwerking kunnen
worden tegengegaan. Bij de beoordeling van de betekenis
van dit dynamische effect mag overigens niet alleen wor-
den gelet op de houding van de verwerkende industrie
tegenover internationale grondstoffenovereenkomsten 1).
Naast de micro-effecten moet namelijk ook aan de macro-
effecten worden gedacht. Stabielere grondstoffenprijzen
leiden in de importerende landen tot maatschappelijke
besparingen en voordelen; voor individuele ondernemin-
gen behoeven deze echter niet van grote betekenis te
zijn. Stel bijvoorbeeld dat de ondernemingen zich via
termijntransacties kunnen indekken tegen prijsrísico's.
Iedere onderneming in de bedrijfstak moet hiervoor in
gelijke mate kosten maken. Wanneer door stabilisatie
van prijzen het maken van deze kosten overbodig zou wor-
den, levert dit maatschappelijke besparingen op én be-
sparingen voor iedere individuele onderneming. De con-
currentieverhoudingen binnen de bedrijfstak veranderen
er evenwel niet door: voor de individuele ondernemingen
is er daarom geen aanleiding om op deze gronden posi-
tief te gaan staan tegenover grondstoffenovereenkomsten.
In de practijk wordt dit bevestigd: de verwerkende in-
dustrie - voor zover te scheiden van de handelaren -
staat vrijwel neutraal tegenover grondstoffenovereen-
komsten 2).

1) Da1es beperkt zijn bespreking van dit argument ten
onrechte daartoe; Dales, op.cit., 1982, pag.128-129

2) Zie verder J. Vingerhoets, op.cit., 1982, pag. 204-
205 en pag. 249-255
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De belangen van exporterende en importerende landen
overziende, lijkt derhalve de conclusie van Maizels
nog steeds gerechtvaardigd: "The difficulties exper-
ienced in price-stabilizing agreements might appear
somewhat surprising, in view of the widely accepted
argument that such agreements would be in the mutual
interest of both developing and developed countries"1).
Voor een beoordeling van de belangen van ondernemingen
is echter een uitvoerige analyse nodig, want voor vele
daarvan zijn deze strijdig met grondstoffenovereenkom-
sten. Een nadere beschouwing daarvan werpt licht op
een deel van de moeilijkheden in het internationale
grondstoffenbeleid.

3) Ondernemingen en stabilisatie 2)

Alle grondstoffenmarkten worden gekenmerkt door oligo-
polistische~oligopsonistische verhoudingen. Toch is
het nuttig onderscheid te maken tussen de landbouwsec-
tor en de mijnbouwsector, omdat we in de mijnbouw niet
alleen te maken hebben met markten voor producten, maar
ook met "markten" voor concessies.

3.1 Landbouwproducten

Ondernemingen en organisaties die landbouwgrondstoffen

1) A. Maizels: "Reflections on the "mutual interest"
thesis and the impasse in North-South negotiations"
in Trade and Development, No. 2, Autumn 1980, pag.6

2) Voor een uitvoerige analyse zie J. Vingerhoets, op.
cit., 1982, in het byzonder pag. 110-247
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en "dranken" exporteren vanuit ontwikkelingslanden ont-
moeten aan de vraagzijde van de markt steeds een be-
perkt aantal kopers: de oligopsonisten. Voor de meeste
producten wordt dit oligopsonie gedomineerd door hande-
laren. Een aantal van deze handelaren betreft multi-
product-ondernemingen: zeer grote firma's die handelen
in vele producten. Een vijftiental van deze handelshui-
zen, gespreid over de VS, Europa en Japan, speelt een
zeer belangrijke rol in de wereldgrondstoffenhandel.
Daarnaast behoren, voor een aantal producten, ook gro-
te verwerkers tot de oligopsonisten. Bezien per pro-
duct is het meest voorkomende geval dat 80 á 90g van
de exporten wordt aangekocht door een beperkt aantal
ondernemingen.
Door een aantal exporterende ontwikkelingslanden is ge-
poogd om, door nationale bundeling van de export, oli-
gopolies te plaatsen tegenover deze oligopsonies. De
oudste vorm is die van de "marketing board" die in een
land als enige exporteur van een bepaald product gaat
optreden 1). Ook zijn staatsondernemingen (of "institu-
ten") in enkele gevallen belangrijke (maar niet de ex-
clusieve) exporteurs geworden. Daarnaast hebben expor-
terende landen van tijd tot tijd geprobeerd om in een
gezamenlijke producentenassociatie te komen tot een ge-
coárdineerd oligopolistisch exportbeleid.
Door deze en dergelijke actie van overheden van ontwik-
kelingslanden is het aantal aanbieders weliswaar vermin-
derd, maar tot een oligopolistisch edra is men niet
gekomen.

1) In een aantal landen bestaan "marketing boards"
voor koffie, cacao en katoen
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Een belangrijke oorzaak hiervan is dat overheden, om
redenen van deviezenschaarste, pressie uitoefenen op
de centrale exportorganisaties om zo snel mogelijk zo
veel mogelijk te exporteren 1). Deze verkooporganisa-
ties zijn dan slechts potentiële oligopolisten, terwijl
zij zich in werkelijkheid gedragen als atomisten (prijs-
aanpassers). Alleen voor koffie hebben Brazilië en, zij
het in mindere mate, Colombia geprobeerd om zich als
oligopolisten te gedragen. Omdat echter de kleine lan-
den van Afrika en Centraal Amerika steeds onmiddeliijk
de gehele oogst verkochten, werden de pogingen van Bra-
zilië om als oligopolist de markt te leiden, gefrus-
treerd. Mede om deze reden zijn aanzetten tot een geco-
ordineerd exportbeleid in het kader van producentenasso-
ciaties, tot op heden mislukt.
De private oligopsonisten zijn daarentegen veel succes-
voller. Zij beschikken over een grote financiële kracht
welke doelgericht wordt aangewend. Hun oligopsonistisch
gedrag wordt met name geëffectueerd door enerzijds het
vergroten en verkleinen van voorraden, en anderzijds
door het gebruikmaken van "market intelligence". Vooral
de grote handelaren beschikken over zeer uitgebreide
wereldomspannende netwerken ter verzameling en verwer-
king van productie- en marktinformatie. Geconcludeerd
moet dan ook worden, dat de markten voor landbouwpro-
ducten gedomineerd worden door de kopers; er is de fac-
to sprake van een eenzijdig oligopsonie.

1) De Ghanese Cocoa Marketing Board en de Bangladesh
Jute Mill Corporation zijn daarvan een voorbeeld
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3-2--Miinbouw

De internationale private mijnbouwsector wordt reeds
lange tijd gekenmerkt door grootschaligheid, multina-
tionaliteit, concentratie, verticale integratie, per-
sonele unies tussen directies en vaste relaties met
banken. Tegen de achtergrond van deze karakteristie-
ken is het niet verwonderlijk dat op basis van gege-
vens van omstreeks 1970 de schatting is gemaakt, dat
150 ondernemingen de mijnbouwsector beheersen 1).
Hoewel door één factor het aantal ondernemingen is
toegenomen - het ten tonele verschijnen en belangrijk
worden van Japanse ondernemingen - is door een drie-
tal verschijnselen het aantal onafhankelijke marktpar-
tijen verminderd:

a) In toenemende mate worden mijnbouwprojecten uitge-
voerd in de vorm van een joint venture of door
een consortium, waaraan diverse multinationale on-
dernemingen deelnemen. Dit heeft vooral belang-
rijke gevolgen voor de concessiemarkten: het aan-
tal consortia dat een groot project in een ontwik-
kelingsland kan uitvoeren is practisch tot een
zeer gering aantal gereduceerd.

b) Vooral sedert ongeveer 1960 heeft een groot aan-
tal fusies en overnam~ plaatsgevonden, veelal in
het kader van diversificatie naar producten.

c) Nadat kleinere maatschappijen hen hierin waren
voorgegaan, zijn de grote oliemaatschappijen zich
in de jaren zeventig op omvangrijke schaal gaan
bezighouden met mijnbouw van metallische minera-
len, fosfaten, e.d.. Deze diversificatie van olie-
maatschappijen is voor een belangrijk deel gerea-
liseerd door de overname van (grote) mijnbouwon-
dernemingen 2).

1) R.Bosson en B.Varon: "The Mining Industry and the
Developing Countries", Oxford University Press,
New York, 1977, pag. 40-41

2) O.a. Billiton door Shell, Anaconda door Atlantic
Richfield en Kennecott door Sohio
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Uit de twee laatstgenoemde verschijnselen resulteert
een trend naar het ontstaan van "natural resources
companies": grote en zeer gediversificeerde ondernemin-
gen, die op nagenoeg alle terreinen van de winning,
handel en verwerking opereren. De ontwikkelingen wij-
zen in de richting van een situatie waarin een honderd-
tal ondernemingen toonaangevend is in de sector van de
natuurlijke hulpbronnen.
Vanaf ongeveer 1950 zijn veel ontwikkelingslanden gaan
proberen een sterkere greep te krijgen op "hun" grond-
stoffensectoren. Van (vaak lage) royalties werd overge-
gaan op het heffen van winstbelasting, terwijl een
sterkere integratie van de mijnbouw met de rest van de
economie werd nagestreefd. Weer later, vooral eind ja-
ren zestig, kwam de moderne concessie in zwang: de
overheid ging participeren in de eigendom van de in
het land gevestigde mijnbouwondernemingen. Tevens valt
vanaf circa 1960 in de mijnbouwsector een vrij groot
aantal nationalisaties waar te nemen. Tenslotte zij
herinnerd aan de oprichting van producentenassociaties,
o.a. voor koper (CIPEC), ijzererts (AIOEC) en bauxiet

( IBA) .

Tot in de eerste helft van de jaren zeventig leek het
erop dat ontwikkelingslanden hard op weg waren om een
adequaat tegenwicht te vormen tegenover de private oli-
gopolistische~oligopsonistische mijnbouwondernemingenl).
Aan deze pogingen van ontwikkelingslanden om een grote-
re greep te krijgen op de mijnbouwsector is inmiddels
echter een halt toegeroepen; zij hebben zelfs enige
stappen terug moeten doen. Behalve dat de producentenas-

1) De situatie is gecompliceerd: de ondernemingen zijn,
tegenover de landen, oligopolisten in de concessie-
markten en.oligopsonisten in de productmarkten,
terwijl zij weer oligopolisten zijn tegenover ver-
werkers in de volgende fase van de bedrijfskolom
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vciaties voor mijnbouwproducten nog niet erg effectief
zijn gebleken, is er.zelfs sprake van een zekere ten-
dens tot de-nationalisatie 1). Ook is een aantal lan-
den ertoe overgegaan om de belastingen te verlagen.
Het is nog te vroeg om definitief uit te maken of hier
sprake is van een trendbreuk, of dat men te maken
heeft met een recessieverschijnsel. Misschien is het
zo dat een aantal ontwikkelingslanden, mede onder in-
vloed van de hoogconjunctuur van de jaren zestig en
het begin van de jaren zeventig, boven zijn macht ge-
grepen heeft. Hoe dit ook zij, zeker is in elk geval
dat de ontwikkelingslanden nog een lange en moeilijke
weg hebben te gaan voordat er sprake is van enig even-
wicht tussen landen en multinationale mijnbouwonderne-
mingen. Dit blijkt uit de factoren waardoor verklaard
kan worden dat de mijnbouwondernemingen er in geslaagd
zijn hun dominante positie in deze sector opnieuw te
bevestigen. Tot deze factoren behoren management en
technologie, financiering, geografische spreiding van
exploratie en exploitatie, beheersing van de productie-
omvang per land, onderlinge samenwerking (inclusief
consortia), marketing en verticale integratie. De laat-
ste factor is van byzondere betekenis en draagt ertoe
bij dat particuliere multinationale ondernemingen de
handel in en verwerking van grondstoffen beheersen.
Mede hierdoor is hun positie bij het onderhandelen
over concessies erg sterk. De conclusie luidt dat
slechts als men kijkt naar het aantal partijen aan
weerszijden van de markt, er in de mijnbouw sprake is
van bilateraal oligopolie. Op de (deel)markten van de

1) Zowel in absolute als in relatieve zin; absoluut:
nationalisatie wordt (gedeeltelijk) ongedaan ge-
maakt; relatief: nadat project A is genationali-
seerd worden voor project B weer multinationale on-
dernemingen aangezocht
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diverse mineralen zijn de multinationale ondernemin-
gen echter steeds veruit de sterkste marktpartij.

3-3--Rents

In de productie, verhandeling en verwerking van grond-
stoffen worden door de daarbij betrokken marktpartijen
(inclusief de landen) verschillende "rents" verdiend 1).
Over de exacte hoogte en verdeling van de rents zijn,
vanwege de aard van het fenomeen, erg weinig kwantita-
tieve gegevens beschikbaar. Men mag er evenwel van
uitgaan dat de sterkste marktpartijen het grootste ge-
deelte van de totale rents tot zich weten te trekken.
Bij de uitputbare grondstoffen (non-renewable resour-
ces) hebben we te maken met "resource rents". Binnen
het concept van de resource rent moet onderscheid ge-
maakt worden tussen de "Ricardiaanse rent" en de
"schaarste rent". De Ricardiaanse rent bestaat uit het
verschil tussen de productiekosten bij een bepaald
ertsvoorkomen en de (hogere) productiekosten bij het
marginale ertsvoorkomen dat op dat moment in exploita-
tie is. De schaarste rent berust op het feit dat een
goed schaars is en steeds schaarser wordt. Een onder-
neming zou bijvoorbeeld bereid zijn om voor een op dit
moment economisch "net exploiteerbare" marginale erts-
voorraad een prijs te betalen, omdat verwacht wordt
dat in de toekomst nog veel moeilijker exploiteerbare
ertsvoorraden in gebruik zullen moeten worden genomen.

1) De meest algemene definitie van rents luidt: belo-
ningen voor productiefactoren die hoger zijn dan
strikt noodzakelijk om ze een bijdrage te laten
leveren tot het productieproces, waarbij de situa-
tie van volledige mededinging meestal als maatstaf
wordt gehanteerd
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Omdat deze nu "net exploiteerbare" voorraad in de toe-
komst méér zal opbrengen, zal de exploitatie worden
uitgesteld. Dit betekent dat ook in het nu wel in pro-
ductie zijnde project met de hoogste exploitatiekosten
een resource rent wordt verdiend: de schaarste rent.

Omdat in alle grondstoffensectoren oligopolistische
verhoudingen heersen, hebben we daar steeds te maken
met oligopolie rents. Oligopolie rents vloeien, strict
gesproken, voort uit de marktmacht van de aanbieders
om de productie te beperken tot beneden het peil van
volledige mededinging, zodat zij een hogere prijs we-
ten te realiseren. In de practijk zal een sterke markt-
positie vaak samengaan met een voorsprong op deelter-
reinen van productie, handel en verwerking van grond-
stoffen. De hieruit voortvloeiende rents worden aange-
duid als "rents to (entrepreneurial) ability","rents
to management expertise", "rents to technology", etc..
Zij kunnen daarom worden samengevat als kennis rents.
Het is erg moeilijk om de hoogte van de totale rents
welke in een bepaalde bedrijfstak worden verdiend te
schatten en practisch onmogelijk om deze uit te split-
sen naar de theoretisch te onderscheiden rents. De
oorzaken hiervan zijn velerlei: prijzen onder condi-
ties van volledige mededinging ontbreken en soms ont-
breken de prijzen zelfs geheel (interne leveringen);
vooral mijnbouwondernemingen betogen dat hun "normale"
winst een hoge risicopremie dient in te sluiten; con-
cessiemarkten en productmarkten overlappen elkaar; ge-
publiceerde winstcijfers bieden geen of weiníg hou-
vast.
Voor de landbouwgrondstoffen zijn geen (gepubliceerde)
pogingen gedaan om de oligopolie-~oligopsoniewinsten
van private handelaren~verwerkers te kwantificeren.
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Indicaties voor relatief hoge winsten van de oligopo-
listen zijn er bij bananen, koffie en cacao. In de ba-
nanensector, gedomineerd door slechts drie multinatio-
nale ondernemingen, gaat mcer dan 60g van de consumen-
tenprijs op aan vracht, rijping, distributie én win-
sten. Grote koffiebranders hebben bij aankopen in pro-
ducentenlanden herhaaldelijk aanzienlijke kortingen
weten te bedingen in "special deals". In de cacaosec-
tor kan ten aanzien van Gill and Duffus (met een aan-
deel van 30 á 40g in de wereldexporten de grootste
handelaar) gesteld worden dat "its advance knowledge
of prospects enables it to derive 'speculative' gains
in commodity markets and immeasurably strengthens its
bargaining capacity" 1).
In de mijnbouwsector zijn vooral uit het verleden ge-
vallen bekend die suggereren dat mijnbouwondernemingen
de resource rent (nagenoeg) geheel tot zich wisten te
trekken en hoge oligopoliewinsten konden realiseren.
Het is echter ook evident dat ontwikkelingslanden,
over de langere termijn gezien, door hogere belasting-
heffin~, een gedeelte van de rents (waarschíjnlijk re-
source rents) naar zich toe hebben weten te halen. In
welke mate zij daarin zijn geslaagd is niet precíes
vast te stellen. Slechts één studie is bekend waarin
voor enkele producten berekend is welk gedeelte van de
totale rents in bepaalde sectoren toevalt aan de ex-
porterende landen. Hieruit blijkt dat dit gedeelte in
1976 voor bauxiet, ijzererts en ruwe fosfaat, respec-
tievelijk slechts 50, 40 en 27~ beliep 2).

1) G.K.Helleiner: "World market imperfections and the
developing countries", ODC,Washington, 1978, pag.16

2) H.Hughes en Sh.Singh: "Economic rent - incidence in
selected metals and minerals", in Resources Policy,
juni 1978
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3.4--Oligopolisten-en-stabilisatie--- --- -- ------------

Dat beroepsspeculanten, makelaars en in opdracht van
anderen werkende agenten op de termijnmarkten uiter-
aard gekant zijn tegen prijsstabilisatie, is genoeg-
zaam bekend. Zij hebben deze instabiliteit nodig om
winst te kunnen maken. De houding van (multiproduct)
handelshuizen en mijnbouwondernemingen wordt echter
pas inzichtelijk wanneer men zich realiseert, dat we
hier met oligopolisten~oligopsonisten te maken hebben:
prijsstabilisatie is in strijd met hun belangen omdat
daardoor hun winstmogelijkheden dreigen te worden aan-
getast. Het vermogen van deze ondernemingen om oligo-
poliewinsten te maken en resource rents te innen zou
door prijsstabilisatie op twee fronten worden vermin-
derd: de mogelijkheden om speculatiewinsten te verdie-
nen zouden er (sterk) door afnemen en, wat waarschijn-
lijk het belangrijkste is, voor andere bedrijven zou
de toegang tot de bedrijfstak veel gemakkelijker wor-
den.
Voor een aantal landbouwproducten en metalen bestaan
termijnmarkten, omdat de prijzen op de fysieke mark-
ten instabiel zijn. Door speculatie op de termijnmark-
ten kunnen prijsfluctuaties zowel gemitigeerd als ver-
sterkt worden. De grote handelshuizen en geïntegreer-
de mijnbouwondernemingen zijn, als leden, sterk verte-
genwoordigd op de termijnmarkten. Met een zeer grondi-
ge kennis van de gebeurtenissen in hun bedrijfstakken
zijn deze "insiders", beter dan wie ook, in staat om
speculatiewinsten te maken. Wanneer de prijzen echter
gestabiliseerd worden neemt de mogelijkheid voor het
maken van speculatiewinsten per definitie af, omdat
de verschillen tussen hoogste en laagste prijzen klei-
ner worden en de omzet op de termijnmarkten zal dalen.
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Bij een sterke mate van stabilisatie zou de bestaans-
grond van termijnmarkten zelfs gaan wegvallen.
Juist door de instabiliteit van de prijzen zijn de fy-
sieke markten, waar de grote handelsondernemingen hun
primaire functie hebben, in belangrijke mate afge-
schermd tegen penetratie door "outsiders". Door stabi-
lisatie van de prijzen zou de toegang tot de handel
veel gemakkelijker worden, onder andere omdat de han-
del minder riskant zou zijn. Bij een grotere mate van
zekerheid omtrent de prijzen in de nabije toekomst,
zou het voordeel van superieure marktkennis, gebaseerd
op uitgebreide informatienetwerken, grotendeels wegval-
len. Voor de gevestigde handelshuizen zou het daardoor
nagenoeg onmogelijk worden om oligopolie rents, geba-
seerd op marktkennis, te verdienen. In stabielere
markten zou het ook voor ondernemingen uit ontwikke-
lingslanden gemakkelijker zijn om de handelsfunctie
gedeeltelijk over te nemen. De oligopolistische~oligop-
sonistische positie van de handelsondernemingen zou
daarmee op den duur ondergraven worden. Rekening hou-
dend met deze overwegingen is het bijvoorbeeld niet
zo vreemd dat handelaren (en verwerkers~handelaren)
in de cacaosector te kennen hebben gegeven tegenstan-
ders te zijn van een internationale cacao-overeen-
komst 1) .
Voor mijnbouwondernemingen in de (sub)sectoren met in-
stabiele prijzen (het product koper is het meest spre-
kende voorbeeld) gelden soortgelijke belangen als voor
de handelshuizen. Door stabilisatie van de prijzen -

1) Zie o.a. House of Lords, Select Committee on Com-
modity Prices, Minutes of Evidence, H.M. Station-
ary Office , London, 1977, par. 394-398
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in het byzonder als bij de bepaling van de minimum-
prijzen rekening zou worden gehouden met de integrale
productiekosten van de efficiënte producenten - zou
het risico verbonden aan de mijnbouw, verminderen.
Voor kleinere ondernemingen, inclusief staatsonderne-
mingen in ontwikkelingslanden, zou het gemakkelijker
worden om nieuwe projecten te entameren. De oligopo-
listische posities en de daarmede gepaard gaande oli-
gopoliewinsten van de gevestigde maatschappijen zou-
den daardoor in het gedrang komen. Om deze reden zijn
zij, vanuit hun standpunt bezien volkomen rationeel
en begrijpelijk, tegenstanders van stabilisatie van
prijzen in grondstoffenovereenkomsten.

4) Belangen van landen en ondernemingen

Stabilisatie van grondstoffenprijzen is, zoals betoogd,
in het belang van zowel producenten- als consumenten-
landen, maar strijdig met de belangen van speculanten,
handelaren en mijnbouwondernemingen. Deze belangen-
groep kan op diverse manieren invloed uitoefenen op
het handelen van overheden van landen. Verantwoorde-
lijke ministeries plegen voortdurend overleg met het
(georganiseerde) bedrijfsleven, terwijl vertegenwoor-
digers van het bedrijfsleven ook vaak (al dan niet als
adviseurs) deel uitmaken van landendelegaties in arond-
stoffenonderhandelingen. Op welke wijze dit beïnvloe-
dingsproces verloopt is nog niet systematisch onder-
zocht; hier lijkt een interessant terrein braak te lig-
gen voor sociologisch~politicologisch onderzoek.

Wanneer regeringen zich bij hun opstelling in grond-
stoffenonderhandelingen al te sterk laten leiden door
de belangen van particuliere ondernemingen, kunnen zij
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gemakkelijk in strijd komen met de belangen van hun
economieën in totaliteit. Uiteraard dienen de baten
van prijsstabilisatie via grondstoffenovereenkomsten
zorgvuldig te worden afgewogen tegen de kosten ervan.
Bij deze laatste moet ook rekening worden gehouden
met de eventuele repercussies voortvloeiend uit het
feit, dat ondernemingen tegenstanders zijn van stabi-
lisatie.

5) Effectiviteit en kosten van grondstoffenovereen-
~ komsten

In de eerste plaats is het van belang te onderzoeken
in hoeverre uit ervaringen met grondstoffenovereenkom-
sten in het verleden duidelijke lessen kunnen worden
getrokken voor de toekomst. Vervolgens zal worden ge-
probeerd een schatting te maken van de noodzakelijke
omvang en de kosten van buffervoorraden in het kader
van overeenkomsten voor afzonderlijke grondstoffen,
rekening houdend met mogelijke reacties van private
ondernemingen op het functioneren van buffervoorraad-
mechanismen. Tenslotte wordt bezien of exportquota,
al dan níet als aanvulling op buffervoorraden, ge-
bruikt kunnen worden stabilisatie-instrument.

5.1 Ervarinqen-in-het verleden------------ ------------

Zonder twijfel is de geschiedenis van meer dan een
halve eeuw grondstoffenovereenkomsten er een van val-
len en opstaan. Voor zover er successen te melden
zijn waren deze van tijdelijke aard en meestal slechts
van beperkte betekenis. Anderzijds dient men zich ech-
ter te realiseren dat de ervaringen in het verleden
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geen goede maatstaf zijn om de mogelijke effectiviteit
van goed toegeruste, op stabilisatie van prijzen ge-
richte, overeenkomsten te kunnen beoordelen. Men moet
rekening houden met het feit dat er nagenoeg geen er-
varingen zijn opgedaan met overeenkomsten die over
een adequaat instrumentarium beschikten. Dit impli-
ceert dat men wel pessimistisch moet zijn over het ver-
mogen en~of bereidheid van de onderhandelende partijen
om effectieve overeenkomsten af te sluiten, maar het
betekent niet dat optimaal toegeruste overeenkomsten
niet goed zouden kunnen functioneren.
De voor-oorlogse overeenkomsten, waarin nagenoeg uit-
sluitend de koloniale mogendheden participeerden, wa-
ren niet gericht op stabilisatie van prijzen. Ook aan
de na-oorlogse tarwe- en suikerovereenkomsten kan geen
generaliseerbare betekenis worden toegekend, omdat men
daar te maken heeft met de byzondere omstandigheid van
de verwevenheid met het landbouwbeleid van de rijke
producerende landen. De ervaringen met de eerste twee
koffie-overeenkomsten kunnen goeddeels genegeerd wor-
den, omdat pas vanaf de derde overeenkomst (1976) sta-
bilisatie van prijzen het primaire doel werd. De erva-
ringen met deze overeenkomsten, waarin alleen met een
stelsel van exportquota wordt gewerkt, kunnen niet
zonder meer als negatief worden aangemerkt. De, overi-
gens verre van adequaat toegeruste, cacao- en rubber-
overeenkomsten zijn eerst sinds zeer korte tijd opera-
tioneel, zodat een beoordeling van ervaringen niet mo-
gelijk is. Alleen in de tinovereenkomst is langjarige
ervaring opgedaan met buffervoorraden (en exportquota
als aanvullend instrument). Hoewel deze overeenkomsten
steeds zijn overschaduwd door de invloeden van de Ame-
rïkaanse strategische voorraden, hebben zij toch ge-
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leid tot een zekere mate van prijsstabilisatie.
Ook uit deze positieve ervaringen met de tinovereen-
komsten mogen echter geen optimistische algemeen gel-

dende conclusies worden getrokken, omdat er geen grond-
stoffen zo geschikt zijn voor een overeenkomst als tin.
Grondstoffenovereenkomsten kunnen alleen effectief
functioneren als zij over een goed instrumentarium be-
schikken en als er door een groot aantal exporterende
en importerende landen aan wordt deelgenomen, die be-
reid zijn zich aan de spelregels te houden. Tot op he-
den zijn de landen er in feite niet of nauwelijks in
geslaagd om dergelijke overeenkomsten tot stand te
brengen. Eén van de oorzaken is wellicht dat de expor-
terende ontwikkelingslanden - overigens vooral buiten
rechtstreekse onderhandelingen over bepaalde producten
- al te vaak hebben gerefereerd aan prijsverhoging als
gewenste doelstelling van overeenkomsten. Ook wanneer
echter prijsstabilisatie het expliciete doel was, heb-
ben de onderhandelaars van de geïndustrialiseerde lan-
den zich al te vaak opgesteld alsof het zou gaan om
een "zero sum game" en niet om overeenkomsten die bei-
de partijen tot voordeel strekken. Er van uitgaande,
dat misvattingen als deze vermijdbaar zijn, zullen wij
ons in het navolgende bezighouden met enkele aspecten
die van belang zíjn voor de effectiviteit en de kosten
van grondstoffenovereenkomsten.

5.2.--De-omvang-van-buffervoorraden---- -- ----- --------------

De noodzakelijke omvang van (de benodigde financiën
voor) buffervoorraden is van diverse factoren afhanke-
lijk. De belangrijkste zijn: de mate van instabiliteit
van de prijzen; de duur van de prijscyclus; de elasti-
citeiten van vraag en aanbod; de mate waarin men wil
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stabiliseren (de breedte van de gehanteerde prijsvork);
de flexibiliteit van de prijsvork (het, met de markt
meegaande, omhoog of omlaag schuiven van de prijsvork)
en, tenslotte, de mogelijke of te verwachten reacties
van private marktpartijen op het functioneren van buf-
fervoorraden.
Door Keynes werd de eenvoudige vuistregel geïntrodu-
ceerd dat men buffervoorraden zou moeten kunnen aan-
leggen tot maximaal 25g van het volume van de inter-
nationale handel op jaarbasxs. In de jaren 1975~1976
is deze vuistregel door het UNCTAD-Secretariaat gehan-
teerd om een idee te krijgen van de benodigde finan-
cieringsmiddelen voor buffervoorraden ter stabilisatíe
van prijzen bij een prijsvork van t lOg (bij een mid-
denprijs voor 100 wil men de prijzen houden binnen een
marge van 90 en 110). Een dergelijke vuistregel is
niet alleen volkomen arbitrair, maar houdt ook geen
rekening met verschillen tussen de diverse grondstof-
fen.
Met gedetailleerde historische gegevens en een comput-
er kunnen, nadat een hanteerbaar marktmodel is gecon-
strueerd, simulaties worden uitgevoerd om na te gaan
hoe een bepaald buffervoorraadmechanisme gefunctioneerd
zou hebben in het verleden. Daarmee kan ook bepaald
worden hoe groot een buffervoorraad in het verleden
maximaal geweest had moeten zijn om een bepaalde sta-
bilisatiedoelstelling te realiseren. Simulaties ver-
dienen uiteraard verre de voorkeur boven het hanteren
van een simpele vuistregel. Toch schieten ook simula-
tietechnieken in verschillende opzichten tekort. Zo
moet men, als men simulaties wil gebruiken als leidraad
voor het beleid, er van uitgaan dat de fluctuaties in
prijzen, vraag en aanbod, in de toekomst hetzelfde pa-
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troon te zien zullen geven als in het verleden. Een
ander probleem is dat men alleen voor het verleden
precies weet wat er is gebeurd: men kan met name exact
de trendmatige ontwikkeling van de prijzen in het ver-
leden bepalen, terwijl dit onmogelijk is voor de toe-
komst. Tenslotte zij er op gewezen dat in simulaties
geen rekening wordt gehouden met reacties van de ver-
schillende (particuliere en publieke) marktpartijen
op het opereren van een buffer. Voor een realistisch
beleid kan men zich dus niet alleen op de resultaten
van simulaties baseren en zal men bewust enkele vei-
ligheidsmarges moeten inbouwen.

Het aantal gepubliceerde simulaties van het functione-
ren van buffervoorraden is helaas beperkt. De beschik-
bare simulaties indiceren evenwel dat het bezwaarlijk
is om te streven naar stabilisatie binnen nauwe prijs-
marges (prijsvorken). Bij stabilisatie binnen nauwe
grenzen zou de buffervoorraad zeer groot moeten wor-
den, zodat de hiermede verbonden kosten erg hoog oplo-
pen. Op grond van de bekende simulaties lijkt de con-
clusie gerechtvaardigd, dat men in het algemeen niet
zou moeten streven naar een stabilisatie binnen nauwe-
re grenzen dan een prijsvork van t 15g. Een nadere
differentiatie naar producten is echter gewenst; voor
tin bijvoorbeeld lijkt stabilisatie binnen nauwere
grenzen mogelijk dan voor voor rubber.0ok tiaij t 15g zijn,
zo blijkt uit de simulaties, voor de meeste producten
nog aanzienlijk grotere maximale buffervoorraden nood-
zakelijk dan 25g van de internationale handel op jaar-
basis.
Elke simulatie komt - o.a. afhankelijk van de toege-
paste methode, de gemaakte vooronderstellingen en de
bestreken tijdsperiode - tot andere uitkomsten, zodat
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men voorzichtig dient te zijn met het trekken van con-
clusies. Desalniettemin wordt in Tabel l, zij het met
aarzeling, een voorlopig overzicht gegeven van de
noodzakelijk geachte buffervoorraden voor negen grond-
stoffen, welke tenminste potentieel in aanmerking ko-
men voor de vorming van buffervoorraden (dit zijn ne-
gen van de tien zogenaamde kernproducten uit het Gein-
tegreerde Grondstoffenprogramma van UNCTAD; suiker
blijft buiten beschouwing omdat de problematiek voor
dit product te sterk verweven is met het landbouwbe-
leid van de geindustrialiseerde landen). Bij de gepre-
senteerde afgeronde cijfers is 6fwe1 het grootste vo-
lume genomen dat voortvloeit uit enige simulatie, óf-
wel, bij zeer grote afwijkingen, een volume gekozen,
tenderend naar het hoogste cijfer. Deze simulaties
gaan uit van prijsmarges van t 15g of kleiner.

TABEL 1

Noodzakelijke
den metrieke

maximale buffervoorraden
tonnen) ~)

(in duizen-

Koffie 1.200 Sisal 250
Cacao 500 Jute 350
Thee 175 Tin 50
Rubber 3.000 Koper 1.600
Katoen 1.000

~) De cijfers zijn gebaseerd op de simulaties van
Behrman: "Development, the International Economic
Order, and Commodity Agreements", Addison-Wesley,
1978; Wahab: "De effecten van prijsstabilisatie
op de grootte en instabiliteit van de exportop-
brengsten" (proefschrift), Meppel, 1982; Bhaskar,
Gilbert en Perlman: "Stabilization of the internat-
ional copper market - a simulation study" in Re-
sources Policy, March 1978
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Deze schattingen op basis van simulaties geven aan dat
voor sommige producten - tin, thee en sisal - waar-
schijnlijk volstaan kan worden met relatief kleine ma-
ximale buffervoorraden, terwijl voor andere producten
- met name koffie, koper en rubber - grote buffervoor-
raden noodzakelijk zijn gedurende bepaalde tijdsperio-
den. Breder opgezette simulaties zouden vermoedelijk
aangeven dat voor sommige producten grotere en voor
andere producten kleinere buffervoorraden noodzakelijk
zijn dan is aangegeven in de tabel. Terwijl aan de op-
gegeven volumina voor de individuele producten derhal-
ve niet al te strict moet worden vastgehouden, kan
meer waarde gehecht worden aan het, in financiële ter-
men uitgedrukte, totaalcijfer voor de negen producten
samen. Wannéer men de opgegeven maximale buffervoorra-
den waardeert tegen recente prijzen, resulteert een
bedrag van bijna twaalf miljard dollar 1). Dit bedrag
geeft aan in welke orde van grootte men moet denken
ten aanzien van benodigde financieringsmiddelen voor
het opzetten van buffervoorraden voor de genoemde ne-
gen producten.
Simulaties onderschatten de voor stabilisatie noodza-
kelijke buffervoorraden om verschillende redenen. Een
eerste belangrijke oorzaak van onderschatting is, dat
voor de toekomst onmogelijk de trendmatige prijsont-
wikkeling precies voorspeld kan worden. Hiervoor zal
bij het opzetten van buffervoorraden een veiligheids-
marge ingebouwd moeten worden. Wanneer hiervoor een

1) Exact: 11.987 miljoen dollar; waardering tegen ge-
middelde prijzen van de eerste acht maanden van
1982. Bron: UNCTAD, Monthly Commodity Price Bulle-
tin, Vol. 2, No. 9, Sept. 1982
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marge genomen wordt van bijvoorbeeld 25g, moet het fi-
nancieringsbedrag nodig voor deze buffervoorraden ver-
hoogd worden van 12 tot 15 miljard dollar.
De tweede belangrijke oorzaak van onderschatting in
deze simulaties is, zoals reeds aangegeven, dat geen
rekening wordt gehouden met reacties van prívate en
publieke marktpartijen op het bestaan en functioneren
van de buffervoorraden. Deze te verwachten reacties
liggen op het vlak van speculatie tegen de buffer en
veranderingen in het voorraadgedrag.
Wanneer een buffervoorraad uitgeput dreigt te raken,
of als in een dalende markt de fondsen voor het aanko-
pen van voorraden gaan opraken, is het voor speculan-
ten rationeel om tegen de buffer te gaan speculeren.
Wanneer het er naar uitziet dat een buffermanager een
plafondprijs niet lang meer zal kunnen blijven verde-
digen, wordt het voor speculanten aantrekkelijk om op
grotere schaal op termijn te gaan aankopen. Hierdoor
gaan de príjzen versneld stijgen, zodat mede door hun
actie bewerkstelligd wordt dat de plafondprijs niet
gehandhaafd kan worden. Omgekeerd kan in een dalende
markt een buffervoorraad versneld zijn maximale omvang
bereiken onder invloed van termijnverkopen 1). Tot de
rationele speculanten kunnen ook handelaren en mijn-
bouwondernemingen behoren. Aangezien stabilisatie van
prijzen indruist tegen hun belangen is het niet ondenk-
baar dat zij er tamelijk snel toe zullen overgaan om
tegen een buffer te speculeren; zij zijn wellicht
zelfs geneígd om wat grotere risico's te nemen bij
hun speculatieve aan- of verkopen.

1) Zie o.a. Rangarajan L.: "Commodity conflict - the
political economy of international commodity nego-
tiations", Croom Helm, London, 1978
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Een buffer zal derhalve voorzien moeten worden van zo-
danig omvangrijke middelen~voorraden, dat speculatie-
ve aanslagen worden voorkomen of kunnen worden opge-
vangen.
Het ligt in de lijn der verwachting dat de bestaande
marktpartijen kleinere voorraden gaan aanhouden, wan-
neer voorraden worden opgeslagen in internationale
buffers. Bij lage prijzen worden thans voor diverse
producten aanzienlijke voorraden aangehouden door han-
delaren en~of producenten, in de verwachting deze la-
ter tegen hogere prijzen te kunnen verkopen. Wanneer
echter door een buffervoorraad prijsstijgingen in de
toekomst worden beperkt zal de bereidheid om zelf voor-
raden aan te houden waarschijnlijk afnemen. Ook kan
het geval zïch voordoen dat ondernemingen het niet lan-
ger noodzakelijk vinden om reservevoorraden aan te hou-
den, bedoeld om mogelijke aanvoerstoringen op te van-
gen (van dergelijke voorraden is o.a. sprake bij na-
tuurrubber). In beide gevallen gaan buffervoorraden
dus gedeeltelijk de voorraadfunctie van andere markt-
partijen overnemen. Voor zover dit het geval is hebben
buffervoorraden geen additioneel prijsstabiliserend
effect.

Geconcludeerd kan worden dat, als gevolg van de waar-
schijnlijke reacties van de andere marktpartijen, de
noodzakelijke financiële middelen voor buffervoorra-
den groter zullen moeten zijn dan de genoemde 15 mil-
jard dollar. Slechts om de gedachten nader kwantita-
tief te bepalen wordt hiervoor eveneens een marge in-
gebouwd van 25g van het uit de simulaties voortvloei-
ende bedrag. Ook dit is een arbitraire opslag, aange-
zien ervaringsfeiten waarop men een schatting zou kun-
nen baseren, volledig ontbreken. Het bedrag dat be-
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schikbaar moet zijn voor de financiering van buffer-
voorraden voor de genoemde negen producten komt aldus
uit op 18 miljard dollar.

5.3. De kosten van buffervoorraden-----------------------------------

De kostencategorieën waarmee rekening moet worden ge-
houden bij het aanleggen van buffervoorraden zijn
enerzijds de kosten van opslag, rotatie, beheer, e.d.
en anderzijds rentekosten. Een complicerende factor
is dat, afhankelijk van de wijze van financiering van
buffervoorraden, rekening gehouden moet worden met een
verandering (verslechtering) van de ruilvoet van een
bepaald product.
Ervaringen in het verleden met betrekking tot de kos-
ten verbonden aan het opereren van een buffervoorraad
zijn beperkt tot het product tin. Hoewel de financië-
le administratie van de buffer niet wordt gepubliceerd
is het mogelijk gebleken om te berekenen of de tinbuf-
fer al dan niet winstgevend is 1). Wanneer uitgaven
en inkomsten contant worden gemaakt tegen een rente-
voet van 8g resulteert een positieve "net present
value" van enige miljoenen dollars over de periode
1957~1974. Wanneer voor 1970~1977 een rentevoet van
lOs wordt toegepast wordt de "net present value" juist
negatief. Deze resultaten zijn, vooral gezien de toe-
gepaste rente over 1957~1974, die hoog is in het licht
van de geringe internationale inflatie tot aan het be-

1) Hallwood C.: "The profitability of the buffer
stocks operated under the International Tin Agree-
ments, 1956-77", in Resour~s Policy, December 1979
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gin van de jaren zeventig, beslist gunstig te noemen.
De ervaringen met de tinbuffer bieden evenwel weinig
houvast, omdat voor tin - met een hoge waarde per ge-
wichtseenheid - de opslag en beheerskosten gering
zijn én omdat tin de enige grondstof is waarvoor over
de lange termijn een substantiële verbetering van de
ruilvoet is opgetreden.
Voor alle andere producten dan tin moet men werken met
ramingen van de kosten, al dan niet gebaseerd op simu-
laties. In zijn uitvoerige (in reële termen uitgevoer-
de) simulatie voor een achttal producten komt Behrman
in het algemeen tot een vrij gunstig resultaat op het
punt van de kosten 1). Bij discontering tegen een re-
ele rente van 5~, resulteert voor de acht producten
samen, over de periode 1963~1972, een netto contante
waarde van l,l miljard dollar. Dit resultaat wordt ech-
ter positief beïnvloed door de waardering van de eind-
voorraden tegen de hoge prijzen van 1973. Een negatie-
ve invloed gaat uit van een verlies van bijna een half
miljard dollar op het opereren van de buffervoorraad
voor koper. Wat dit laatste product betreft komt een
andere (in nominale termen uitgevoerde) simulatie tot
gunstiger resultaten 2). Bij een stabilisatie binnen
een marge van t 15g en een commerciële rente als dis-
contovoet, resulteert over de periode 1961~1975 slechts
een zeer kleine negatieve contante waarde.
Deze simulaties geven echter onvoldoende inzicht in
de vraag of buffervoorraden voor alle (of de meeste)
grondstoffen de lasten van een commerciële rente kun-

1) Behrman, op.cit., 1978
2) Bhaskar K., Gilbert L. en Perlman R.: "Stabilizat-

ion of the international copper market - a simul-
ation study", in ResourcesPolicy, March 1978
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nen dragen, dan wel een reële rente kunnen opbrengen
(het verschil daartussen is de inflatie). In de simu-
laties wordt niet precies aangegeven van welke kosten-
grootheden wordt uitgegaan, terwijl evenmin duidelijk
wordt welke de critische variabelen zijn. Het is even-
wel zeker dat de uitkomsten van deze simulaties te op-
timistisch zijn: waarschijnlijk zuller er grotere buf-
fervoorraden nodig zijn en zullen de marges tussen
aan- en verkoopprijzen minder gunstig zijn. Er is der-
halve alle reden om er aan te twijfelen of buffervoor-
raden tegen een commerciële dan wel reële rente kun-
nen opereren. Wil men deze twijfel nader invullen en
zo mogelijk specificeren naar afzonderlijke producten
- hetgeen zeer gewenst is - dan zal men, bij gebrek
aan betere simulaties, moeten volstaan met meer een-
voudige (en derhalve tamelijk ruwe) schattingen. Het
is zaak daarbij steeds aan de veilige kant te blijven,
zodat vermeden wordt dat de kosten van het opereren
van buffervoorraden worden onderschat.
Gegevens aangaande kosten van opslag, rotatie, verze-
kering, beheer, e.d., zijn erg schaars en bepaald niet
"up to date". De jongste schattingen van UNCTAD date-
ren van 1975 1). Uit deze bron hebben we de "medium"
kosten van opslag (in geindustrialiseerde landen) ge-
nomen en deze voor individuele producten gerelateerd
aan de (lage) gemiddelde prijzen van 1982 2). De kos-
ten van opslag gedurende één jaar blijken dan te vari-
eren van O,lg van de waarde van de aangehouden voor-
raad tin, via lg voor koffie en 1,8~ voor rubber, tot
3,7ó voor jute. Voor algemene beheerskosten én als een

1) UNCTAD, TD~B~C.1~198, september 1975
2) Eerste acht maanden; bron: UNCTAD, Monthly Commod-

ity Price Bulletin, Vol. II, No. 9, september 1982
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veiligheidsmarge, hebben we deze percentages verhoogd
met één percentagepunt.
Voor de rentekosten mag, over de lange termijn, worden
uitgegaan van een reële rente van 3g per jaar. Een com-
merciële rente zal bestaan uit deze reële rente plus
een opslag voor inflatie. Voor deze opslag is de gemid-
delde nominale prijsstijging genomen van de exporten
van fabrikaten uit geindustrialiseerde landen over de
periode 1960-1981 1). De prijzen blijken gemiddeld met
5,8~ per jaar te zijn gestegen, zodat gewerkt wordt
met een commerciële rente van 8,8~ per jaar.
De wijze waarop rekening moet worden gehouden met ver-
anderingen, en met name verslechteringen, in de ruil-
voet van individuele grondstoffen, is afhankelijk van
de bron waaruit buffervoorraden worden gefinancierd.
Bij financiering met commerciële leningen zal een ver-
slechtering van de ruilvoet volledig in aanmerking moe-
ten worden genomen. Wanneer de stijging van de nomina-
le prijzen van een bepaald product achterblijft bij de
algemene inflatie (en dát is de hier relevante maatstaf
voor ruilvoetverslechtering), zal ook dit verschil goed-
gemaakt moeten worden uit de netto-opbrengsten van de
buffervoorraad. Lukt dit niet dan zal de buffer na ver-
koop van de voorraad niet aan zijn aflossingsverplich-
tingen kunnen voldoen. De commerciële rente (waarin een
inflatie-opslag ligt opgesloten) veronderstelt als het
ware, dat de algemene inflatie ook tot uitdrukking zal
komen in een overeenkomstige stijging van de prijzen
van de goederen die in een buffervoorraad liggen opge-
slagen.

1) Bron: Verenigde Naties, Monthly Bulletin of Sta-
tistics; diverse nummers
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Wanneer buffervoorraden daarentegen uit overheidsgelden
gefinancierd worden is het niet noodzakelijk dat ruil-
voetverliezen worden opgevangen. In dat geval is de fi-
nanciering vergelijkbaar met de situatie dat de buffer-
voorraden volledig werken met eigen vermogen. Er is
sprake van een fi~nds van een bepaalde omvang dat wordt
bestemd voor het vervullen van een specifieke functie,
waarbij mag worden aangenomen dat het fonds in tact
blijft zolang het deze functie kan blijven vervullen.
Bij een daling van de, nominale of reële, prijzen van
het product zal dan gelijktijdig de financieringsbehoef-
te van de buffervoorraad dienovereenkomstig afnemen.
Bij een gelijkmatige daling van de prijstrend (nominaal
of reëel) treden weliswaar kapitaalverliezen op, maar
het fonds kan zijn functie blijven vervullen zolang de
overige kosten kunnen worden gedekt uit de marge tussen
in- en verkoop. Alleen bij eventuele liquidatie van het
fonds komt dit kapitaalverlies naar voren. Bij financie-
ring van buffervoorraden uit overheidsfondsen behoeft
derhalve geen rekening te worden gehouden met ruilvoet-
verliezen. Een (berekende) rente van 3~ kan dan worden
beschouwd als een adequate reële rente.
Wanneer men gaat bezien of uit de marge tussen inkoop
en verkoop door buffervoorraden de opslagkosten, be-
heerskosten en (een commerciële of reële) rente kunnen
worden opgebracht, blijkt de tijdsperiode gedurende welke
de voorraden gemiddeld moeten worden aangehouden, van
zeer critische betekenis te zijn. Stel bijvoorbeeld dat
de kosten van opslag, beheer en reële rente 6g per jaar
bedragen van de waarde van de opgeslagen goederen en
dat de marge tussen aan- en verkoop 30g is. Grof gezegd
kan de buffervoorraad dan alleen kostendekkend werken
wanneer voorraden gemiddeld niet langer dan vijf jaar
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behoeven te worden opgeslagen. Bij totale kosten van

7,5~ is de critische gemiddelde voorraadtijd vier jaar
en bij 10~ drie jaar. Ondanks het feit dat de gemiddel-

de voorraad van groot belang blijkt te zijn voor de kos-
ten van de buffervoorraden, zoekt men in de literatuur
tevergeefs naar informatie hierover. Alleen Wahab ver-
meldt dat in zijn simulaties de gemiddelde voorraadtij-
den 5 á 6 jaar belopen 1). Enkel om redenen van voor-
zichtigheid bouwen we hier een ruime veiligheidsmarge
in en gaan er van uit, dat de kosten van het aanhouden
van voorraden slechts zodanig mogen zijn dat voorraden
gemiddeld 8 á 9 jaar kunnen worden aangehouden.
In eerste instantie is - in berekeningen, gebaseerd op
bovenstaande schattingen en gestelde condities - nage-
gaan of de in Tabel 1 genoemde buffervoorraden kosten-
dekkend hadden kunnen functioneren indien zij volledig
waren gefinancierd met leningen tegen commerciële ren-
te. Voor inflatie en ontwikkeling van prijzen van indi-
viduele producten is de periode 1960-1981 genomen. De
keuze van de periode is vooral van betekenis ten aan-
zien van de gemiddelde nominale stijging van de prijzen
van de afzonderlijke grondstoffen. Wanneer bijvoorbeeld
1980, met in het algemeen hogere prijzen voor grondstof-
fen dan in 1981, als eindjaar was genomen, zouden de be-
rekeningen gunstiger uitvallen; indien 1982 als eind-

jaar genomen zou worden, zouden de berekeningen ongun-
stiger uitvallen. 1960-1981 lijkt een voldoende lange
periode, terwijl de prijzen in het eindjaar zodanig
laag zijn, dat eerder van een pessimistische dan van
een optimistische periodekeuze gesproken kan worden.

1) Wahab, op.cit., pag. 169; in deze simulaties is een
marge ingebouwd om speculatie tegen te gaan
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Uit de berekeningen blijkt, zoals verwacht kon worden,
dat alleen een buffer voor tin tegen commerciële rente
had kunnen functioneren, dit vanwege de zeer lage op-
slagkosten en omdat het de enige grondstof is waarvan
de ruilvoet duidelijk is verbeterd. Voor koffie, het
op één na beste resultaat, wordt het al twijfelachtig
of tegen commerciële rente geopereerd had kunnen wor-
den, omdat de gemiddelde voorraadtijden niet langer
zouden hebben mogen zijn dan krap zeven jaar. Voor de
overige producten lijkt het zeer onzeker dan wel uit-
gesloten, dat zij tegen commerciële rente hadden kun-
nen functioneren.
Vervolgens is nagegaan of de buffers (exclusief tin)
hadden kunnen opereren bij een financiering van twee-
derde deel uit commerciële leningen en voor de rest
uit overheidsgelden 1). Hieruit blijkt, dat koffie,
cacao, katoen en koper (zeer) royaal aan de gestelde
voorwaarde voldoen, wanneer geen rente over de ter be-
schikking gestelde overheidsmiddelen wordt berekend.
Wanneer over de overheidsgelden een rente wordt bere-
kend van 3~ per jaar, komen cacao en koper, met toege-
stane voorraadtijden van respectievelijk 8 en 7 jaar,
in de gevarenzóne.
Voor sisal, jute, thee en rubber lijkt het echter nood-
zakelijk dat de buffervoorraden volledig gefinancierd
worden uit overheidsmiddelen. Ook dan is het twijfel-
achtig of in de bufferoperaties een rente-opslag van
3s (volledig) kan worden verdiend. Voor thee en jute
mogen de voorraadtijden zelfs niet langer zijn dan 6

1) Deze financieringsformule wordt gesuggereerd door
de regelingen van het Gemeenschappelijk Grondstof-
fenfonds (zie onder)
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á 7 jaar, om alleen de kosten van opslag en beheer te
kunnen goedmaken.
In een, op het voorafgaande gebaseerde, samenvattende
schatting van de kosten van buffervoorraden gaan we er
in de eerste plaats van uit, dat de buffers voor tin,
koffie, cacao, katoen en koper voor éénderde worden ge-
financierd uit overheidsmiddelen en dat de voorraden
voor jute, sisal, thee en rubber volledig door overhe-
den worden gefinancierd. In de tweede plaats wordt,
voorzichtigheidshalve, verondersteld dat in de buffer-
operaties in het geheel geen rente verdiend behoeft
te worden over deze overheidsmiddelen. Voorts gaan we
er van uit dat van de maximaal benodigde buffervoorra-
den (18 miljard dollar voor de negen producten) gedu-
rende de looptijd van de overeenkomst gemiddeld twee-
derde deel werkelijk in voorraad gehouden zal worden.
Berekend kan dan worden dat de overheden gemiddeld 6,1
miljard dollar zouden moeten vastleggen in deze buffer-
voorraden. Tegen een reële rente van 3~ belopen de kos-
ten hiervan 200 miljoen dollar per jaar. Bij een ge-
lijkelijk verdeelde financiering over producenten- en
consumentenlanden bedragen de kosten voor ieder van
beide groepen landen 100 miljoen dollar per jaar. Deze
kosten zullen moeten worden afgewogen tegen de maat-
schappelijke voordelen van een zekere mate van stabili-
satie van de prijzen van de genoemde grondstoffen. De
maatschappelijke voordelen van stabielere exportop-
brengsten, mogelijke inperking van inflatie in de im-
porterende landen en positieve dynamische effecten op
investeringen in en productie, verwerking en verbruik
van grondstoffen, kunnen weliswaar niet gekwantificeerd
worden maar zij zijn wel reëel. Dit in aanmerking ne-
mend komt het ons voor dat de geraamde kosten - ook al
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heeft de raming een voorlopig karakter - zodanig be-
perkt zijn dat het stabiliseren van de besproken ne-
gen grondstoffenmarkten er niet door verhinderd zou
mogen worden.

5.4--Exportguota-en-buffervoorraden--- -- ---------------

Om verschillende redenen zijn exportquotamechanismen
geen goed alternatief voor centraal beheerde buffer-
voorraden 1). Exportquota zijn echter wel een goed in-
strument in aanvulling op en ter versterking van buf-
fervoorraden. Vooral wanneer de maximale omvang van
de buffervoorraad beperkt is kan, bij een gegeven
prijsmarge, de onderkant van de prijsvork beter worden
verdedigd wanneer door middel van het operationeel wor-
den van exportquota de aanvoer op de markt tijdig be-
perkt wordt. Indirect zullen deze exportquota er ook
toe bijdragen dat de bovengrens van de prijsvork beter
te verdedigen is. Vanwege het bestaan van exportquota
zullen de producenten(landen) namelijk eerder bereid
zijn om zelf voorraden aan te houden. Bij oplopende
prijzen komen deze weer op de markt, zodat de prijzen
dan gemakkelijker onder de bovengrens van de prijsvork
gehouden kunnen worden. Duidelijk is echter dat de las-
ten van deze versterking van het buffermechanisme ge-
heel door de producentenlanden worden gedragen.
Diverse grondstoffen - o.a. ijzererts, mangaan en ruwe
fosfaat - lenen zich overigens niet voor het aanleggen
van internationale buffervoorraden, zodat in die ge-
vallen exportquota wel een alternatief zijn. De prijzen

1) Vir.gerhoets J.: "Ontwikkelingslanden als grond-
stoffenexporteurs" (proefschrift), Tilburg, 1982,
pag. 282-283
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van dergelijke grondstoffen stijgen en dalen vooral

onder invloed van het conjunctuurverloop. In het con-
junctuurdal komen de investeringen stil te liggen

(soms worden zelfs mijnen gesloten) en wordt derhalve
productievermindering afgedwongen door zeer lage prij-

zen. Door het functioneren van een internationaal sy-
steem van exportquota wordt echter een soort bodem in

de markt gelegd. Men mag verwachten dat hiervan een

positief effect uitgaat op het ritme en de omvang van

de investeringen. Door minimumprijzen te verdedigen

worden zodoende, door het beter op peil blijven van
de productiecapaciteit, prijsstijgingen in de conjunc-

turele hausse gemitigeerd 1). Dit laatste is vooral
in het belang van de consumentenlanden.
Van de zijde van de geindustrialiseerde landen wordt
echter regelmatig het geluid gehoord dat exportquota

een slecht instrument zijn, omdat het zou leiden tot
beperking van investeringen en productie en daardoor
tot gemiddeld hogere prijzen. Dit is echter alleen
het geval wanneer exportquota bewust zouden worden ge-

bruikt om de prijzen te verhogen en niet als zij
slechts gericht zijn op stabilisatie daarvan. Dit on-
derscheid wordt echter niet gemaakt en consumentenlan-

den zijn - volkomen ten onrechte - ook gekant tegen
exportquota wanneer prijsstabilisatie de expliciete

doelstelling is.
Overigens moet de werkelijke reden voor de weerstand

van consumentenlanden tegen exportquota waarschijnlijk
worden gezocht in de belangen van grote, internatio-

naal werkende, ondernemingen. Exportquota kunnen, wan-

1) Zie ook A. Maizels: "Selected issues in the nego-
tiation of international commodity agreements: an
economic analysis", United Nations, 1982, pag. 49
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neer zij operationeel zijn, het beleid van deze onder-
nemingen op het gebied van geografische spreiding van
de productie, doorkruisen. Door exportquota worden met
name voor mijnbouwondernemingen de mogelijkheden be-
perkt om de productie in het ene land te verminderen
en die in het andere land uit te breiden. Aangezien
dit één van de sterkste troeven is van deze ondernemin-
gen tegenover de producentenlanden, zijn zij uiteraard
tegenstanders van inperking van hun vrijheid op dit
terrein. Zij zijn kennelijk in staat om hun overheden
op dit punt te beinvloeden. Gevreesd moet daarom wor-
deh dat exportquota slechts in beperkte mate gebruikt
zullen worden ter versterking van buffervoorraadmecha-
nismen, terwijl de kans zeer klein moet worden geacht
dat zij gebruikt zullen worden als stabilisatie-instru-
ment voor producten waarvoor buffervoorraden niet moge-
lijk zijn.

6) Het Gemeenscha eli'k Grondstoffenfonds

In de op 27 juni 1980 tot stand gekomen Overeenkomst
voor het Gemeenschappelijk Fonds voor Grondstoffen
(Common Fund) is voorzien in de instelling van een
tweetal "loketten". Het eerste loket dient ter verge-
makkelijking van de financiering van buffervoorraden
en het tweede ter financiering van andere maatregelen,
zoals onderzoek en ontwikkeling, diversificatie, etc..
Vooral het eerste loket is allerwege, ook in Nederland,
critisch onder de loupe genomen. Terecht is er op gewe-
zen, dat de betekenis van het eerste loket bepaald
niet overschat mag worden.
Dat een Gemeenschappelijk Fonds zou kunnen fungeren
als een katalysator voor de tot standkoming van grond-
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stoffenovereenkomsten, hetgeen met name vanuit UNCTAD
herhaaldelijk is betoogd, moet als een misvatting be-

schouwd worden. De financiering van buffervoorraden is
nooit hét probleem geweest in onderhandelingen over
grondstoffenovereenkomsten. Alleen al om deze reden

moet de mogelijke betekenis van een Gemeenschappelijk
Fonds gerelativeerd worden. Een verdere relativering
is nodig omdat het Fonds tijdens de langdurige en moei-
zame onderhandelingen een zodanige vorm heeft gekregen
dat het niet meer als "source of finance" kan funge-
ren. Het eigen vermogen van het Fonds (400 miljoen dol-
lar) dient namelijk niet ter financiering van buffer-
voorraden, maar heeft.r311een een credietwaardigheids-
functie. Het is misschien zelfs overdreven om te zeg-
gen dat het Fonds het karakter heeft van een "pool of
finance", zoals herhaaldelijk wordt betoogd 1).
De regeling is zo dat de individuele overeenkomsten
die zich bij het Fonds aansluiten, éénderde deel van
hun maximale financiële behoeften bij het Fonds moe-
ten storten en dat het Fonds deze middelen (plus mid-
delen aangetrokken op de kapitaalmarkt) kan uitlenen
aan díe overeenkomsten die behoefte hebben aan midde-
len. Kan men daarom spreken van een "pool of finance"?
Dit is maar zeer ten dele het geval, omdat de deposi-
to's niet gaan behoren tot het eigen vermogen van het
Fonds. Het Fonds moet over deze deposito's rente beta-
len aan de individuele overeenkomsten, zodat het gaat
om leningen van de overeenkomsten aan het Fonds. Ook

1) Zie o.a. Tweede Kamer der Staten Genetaal, Zitting
1981-1982, 17.374 (R 1204) No. 2, pag. 8, Memorie
van Toelichting over de goedkeuring van het Gemeen-
schappelijk Grondstoffenfonds
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bezien vanuit de individuele overeenkomsten vindt
slechts in een zeer beperkt opzicht "pooling" van mid-
delen plaats.
Iedere overeenkomst kan, wanneer goederen moeten wor-
den aangekocht, slechts haar eigen geld terugkrijgen
van het Fonds zonder daarover rente te moeten betalen,
en daarnaast alleen middelen lenen van het Fonds tegen
een rente die mogelijk lager kan zijn dan een commer-
ciële rente. Dit laatste zal het geval zijn indien de
organisatie (administratie) van het Fonds van beperkte
omvang kan worden gehouden en de deposito's met slechts
een kleine opslag worden uitgeleend. Bovendien lijkt
het aannemelijk dat het Fonds, vanwege het eigen ver-
mogen van ~ 400 miljoen, goedkoper kan lenen op de ka-
pitaalmarkt dan mogelijk zou zijn voor individuele
overeenkomsten.
Daarnaast kan als een positief resultaat van de onder-
handelingen over het Fonds worden genoemd, dat het
thans gemeengoed is geworden dat producenten- en con-
sumentenlanden gezamenlijk buffervoorraden behoren te
financieren 1). Verder moet ook niet worden uitgeslo-
ten dat het bestaan van een min of ineer gestandaardi-
seerde minimumregeling voor de financiering van buffer-
voorraden in bepaalde gevallen toch wel de tot stand-
koming van een grondstoffenovereenkomst kan bevorde-
ren.
Het blijft evenwel de vraag of bestaande en toekomsti-
ge grondstoffenovereenkomsten de voordelen van toetre-
ding tot het Fonds voldoende groot zullen achten. Zij

1) Tot voor kort werd algemeen vastgehouden aan de
regel uit het Charter van Havana, inhoudende dat
alleen producentenlanden voor de financiering van
buffervoorraden moeten zorgdragen
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zullen in elk geval de eventueel verwachte financiële
voordelen afwegen tegen het verlies van een stukje
zelfstandigheid. Het blijft daarom twijfelachtig of
het Fonds, wat het eerste loket betreft, levensvatbaar
zal zijn, althans in zijn huidige opzet 1).
Ondanks alle twijfel is er echter geen reden dat Neder-
land en andere landen hun ratificatie en verdere steun
aan het Gemeenschappelijk Fonds onthouden 2). Hiervoor
zijn vier argumenten aan te voeren. Ten eerste: juist
de geïndustrialiseerde landen (de B-groep) hebben we-
ten te bewerkstelligen dat het Fonds niet de functie
krijgt van "source of finance". Dit door hen gewilde
onderhandelingsresultaat mag nu geen excuus zijn om
niet over te gaan tot ratificatie. Het zou hen beter
passen in dit opzicht een voorbeeld te geven aan die
ontwikkelingslanden die, wellicht vanwege dit povere
resultaat, tot nu toe de Overeenkomst nog niet hebben
geratificeerd. Ten tweede: de kosten verbonden aan
toetreding zijn gering. De Nederlandse bijdrage aan
het eerste loket beloopt slechts 11,8 miljoen gulden
(waarvan nog 3,2 miljoen in de vorm van een garantie).

1) Hierbij moet ook worden bedacht dat thans slechts
de overeenkomsten voor tin, rubber en cacao een
buffermechanisme kennen zodat voor deze een toetre-
ding tot het eerste loket van het Fonds eventueel
van belang zou kunnen zijn. Voor de Rubberovereen-
komst is toetreding overigens een puur formele zaak
omdat de buffervoorraden volledig gefinancierd wor-
den met gelden die door de participerende overheden
ter beschikking worden gesteld.

2) In juni 1983 hebben pas 54 landen de overeenkomst
geratificeerd; Nederland, evenals vier andere lan-
den, ratificeerde de overeenkomst eerst tijdens
UNCTAD VI (juni 1983)
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Ten derde: alleen door toe te treden tot het Fonds
kan men meewerken aan.een verbetering van de regels
van het Fonds (via Artikel 51 van de Overeenkomst).
De betekenis van het Fonds zou met name toenemen wan-
neer het alsnog een "source of finance" zou kunnen
worden. Voor grondstoffen die de rentelasten van com-
merciële leningen niet kunnen dragen - jute, sisal,
thee en rubber - is dit zelfs een absolute voorwaarde,
wil het Fonds (althans wat het eerste loket betreft)
voor deze producten van enige betekenis kunnen zijn.
Ten vierde: na ratificatie kan het tweede loket van
het Fonds operationeel worden, waardoor projecten ge-
financierd kunnen worden in de grondstoffensectoren
waarvoor overeenkomsten bestaan.

7) Grondstoffenovereenkomsten en Internationaal
Grondstoffenbeleid

Onder het Geïntegreerde Grondstoffenprogramma van
UNCTAD is tot nu toe slechts één formele 1) grondstof-
fenovereenkomst tot stand gekomen, namelijk voor rub-
ber. De overeenkomsten voor tin, cacao en koffie be-
stonden al eerder en zijn slechts vernieuwd, hoewel
die van cacao voorheen niet echt functioneerde. A1-
leen bij rubber, tin en cacao wordt gewerkt met buf-
fervoorraden. Wat de financiering van deze voorraden
betreft is men prudent te werk gegaan. Voor rubber

1) Een overeenkomst waarin een prijsreguleringsmecha-
nisme is opgenomen wordt aangeduid als een formele
overeenkomst; een overeenkomst waarin dit niet het
geval is, maar waarin men zich richt op research
en ontwikkeling, e.d., wordt aangeduid als een in-
formele overeenkomst
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vindt de financiering volledig plaats door de overhe-
den van de aangesloten landen, terwijl dit voor tin
voor 60~ het qeval is. Voor cacao is een heffing bij
import of export de primaire financieringsbron, ter-
wijl het lenen van additionele middelen is toegestaan.
De overeengekomen maximale buffervoorraden zijn echter
klein te noemen. Dit geldt met name voor cacao (250.000
ton) en nog meer voor rubber (550.000 ton). Een ander
negatief punt is het terugdringen van het instrument
van exportquota in de jongste tinovereenkomst en het
uitschakelen van dit instrument in de meest recente
cacao-overeenkomst. Bovendien zijn enkele belangrijke
landen niet toegetreden tot de overeenkomsten. Met na-
me het niet-participeren van de VS en Bolivia in de
tinovereenkomst en van de VS en ivoorkust in de cacao-
overeenkomst verdient hier vermelding. Op grond van
deze en dergelijke overwegingen is er geen plaats voor
optimisme omtrent functioneren van de bestaande grond-
stoffenovereenkomsten. In de overeenkomsten zelf zit
het ontstaan van moeilijkheden en een gebrekkig func-
tioneren in feite ingebouwd. Dit is een belangrijke
reden voor het in discrediet geraakt zijn van grond-
stoffenovereenkomsten.
Er is voorts weinig uitzicht op de tot standkoming
van nieuwe formele overeenkomsten. Alleen de onderhan-
delingen voor thee zijn in een enigszins gevorderd
stadium, maar in een eventuele overeenkomst zal een
sterk accent liggen op de aspecten van een informele
overeenkomst. Over een volledig informele overeenkomst
is recentelijk overeenstemming bereikt voor jute, ter-
wijl een dergelijke overeenkomst voor tropisch hout
waarschijnlijk zeer binnenkort tot stand komt. Mede
afhankelijk van het operationeel worden van het tweede
loket van het Gemeenschappelijk Fonds is er wel enige
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kans dat er nog meer informele overeenkomsten ontstaan
omdat uit dit loket alleen via grondstoffenovereenkom-
sten projecten kunnen worden gefinancierd.
Grondstoffenovereenkomsten vormen slechts één, zij het
belangrijk, onderdeel van de mogelijkheden van interna-
tionaal grondstoffenbeleid. Tot dit bredere beleid kun-
nen o.a. gerekend worden de compensatoire financie-
ringsfaciliteit van het IMF en de Stabex en Sysmin-re-
gelingen van de conventie van Lomé, een betere regule-
ring van termijnmarkten, het handelsbeleid van afzon-
derlijke landen met betrekking tot grondstoffen, ex-
ploitatie van de oceaanbodem, en "commodity develop-
ment". Onder dit laatste, waaraan sinds enige tijd
binnen UNCTAD meer aandacht is besteed, wordt begre-
pen de bevordering van verwerking en marketing in en
door (ondernemingen uit) ontwikkelingslanden. A1 deze
(gedeeltelijk reeds bestaande, maar verder te verbete-
ren) instrumenten dragen bij tot een verkleining van
de problemen díe door middel van grondstoffenovereen-
komsten kunnen worden bestreden. Maar zij maken deze
laatste allesbehalve overbodig, met name niet omdat
het bevorderen van meer stabiele prijzen op de inter-
nationale markten ook een op zichzelf belangrijke zaak
is. Er is, kortom, geen instrument dat álle problemen
tegelijk kan oplossen. De discussie over het grondstof-
fenvraagstuk mag daarom niet in termen van elkaar uit-
sluitende alternatieven worden gevoerd.
Het uitzicht op een betekenisvol en samenhangend in-
ternationaal grondstoffenbeleid is overigens uiterst
gelimiteerd. Dit geldt in het byzonder voor al die
maatregelen welke direct (bijvoorbeeld afschaffing van
anti-verwerkingstarieven) of indirect (bijvoorbeeld
een substantieel programma van "commodity development")
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zouden kunnen leiden tot structurele veranderingen in
het functioneren van markten, de samenstelling van be-
drijfstakken, of de allocatie van productieve activi-
teiten over de wereld. De weerstanden tegen meer struc-
turele ingrepen lijken in een tijd van depressie nog
sterker te zíjn dan anders. Men trekt zich als het wa-
re terug op de hulpverlening, die dan bovendien meer
ten dienste moet staan van de eigen economie en het
eigen bedrijfsleven. In de depressie dreigt het zicht
op de langere termijn verloren te gaan en het (ver-
meende) eigenbelang op korte termijn te prevaleren.
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