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Voorwoord en probleemstelling.

In dit paper komen drie vragen aan de orde. Hoe heeft de lopende rekening van

de niet olte-exporterende ontwikkeltngslanden zich ontwikkeld in de periode 1973-

1983? Hoe heeft het IM F gereageerd op die ontwikkelingen? Zijn er verandeiingen

te konstateren in het debat rond de konditionaliteit van de middelen van het IM F

in het ltcht van de eercier beschreven betalingsbalansproblemen van

ontwikkelingslanden en de reaktie van het IM F op die problematiek?

Ik wil deze plaats tevens gebruiken om mevr.drs.J.M.Epema,

drs.R.T.(:.M.Picavet, dr.G.P.L.van Roij en prof.dr.A.A.J.Smulders te bedanken

voor hun kom mentaar op een eet~dere versie van dit paper. De ver-

antwoordelij}che3d voor het eindresultaat berust uiteraard bij mij.

Tilburg, nove m ber 19 84

Hans Roes

vakgroep ekonomie

faculteit der rechtsgeleerdheid



1. Betalingsbalansproblemen van niet olte-exporterende ontwikkelingslanden,

1Q73-1983.

1.1. De groep van de niet olie-exporterende ontwikkelingslanden

In dit paper wordt voornamelijk gewerkt met cijfermaterlaal afkomstig van het

IMF. In de presentatie van haar djfermatedaal maakt het IMF onderscheid in

analytische subgroepen. Allereerst wordt onderscheid gemaakt in industriële

landen, olie-exporterende landen en niet olie-exporterende landen.

Een land wordt tot de olie-exporteurs gerekend indien

a) de netto olie-exporten minstens 2~3 van de totale exporten

uit m aken en

b) deze olie-exporten minstens 100 miljoen vaten (d.w.z. drea l I van

de wereld olie-exporten) groot zijn.

Ontwikkelingslanden die niet aan deze krlteda voldoen worden gerekend tot de

niet olie-exporterende ontwikkelingslanden (N 0 D C's). D eze N 0 D C's worden weer

als volgt ondervenieeld.

niet olie-exporterende ontwikkelingslanden

netto olie-exporterende landen

netto olte-im porterende landen

opkomende ind~istde landen

lage inkomenslrinden

overige netto olte-im porterende landen

Netto olie-éxporterende ontwikkelingslanden zijn ]anden waar olie een

bela~igrij~ce p]aats inneemt in de produktie en handel, maar niet zo belangri3lc dat

ze t~~t de groep van de olie-exporterende landen worden gerekend. Het kriterium

om tot d~~ opkomende industrielanden gerekend te worden is onduidelijk. De landen

in deze groep zijn: Argentinië, Brazilië, Gdeken]and, Hongkong, Lsraël, Zuid-

Korea, Portugal, Singapore, Zuid-Afrika en Joegoslavië. Tot de groep van de lage

inkomenslanden worden 40 landen gerekend welke in 1978 een bruto hinnenlands

produkt per hoofd van de bevolking hadden van minder dan S 350, volgens



schflttingen van de Wereldbank. De restgroep van de overige netto olte-im porteurs

bestaat uit midden~nkomenslanden die over het algemeen primaire produkten

produceren (IM F,1982).

TABkL 1

1.2. Globale ontwikkeling van de lopende rekening van de niet olte-exporterende

ontwikkelingslanden

In deze paragraaf beperken we ons tot het weergeven van cijfermateriaal

betreffende de lopende rekening van (voorname]ijk) de NO D C's. 0 m te beginnen

een overz3cht van de lopende rekening van a11e door het IM F onderscheiden

landengroepen.

Shcdi lopende rekeninp betalln~sbelana 1973-1983
(Rr.1 U5 S 1

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

Induat~'. lei~drn 20,3 -10,8 19,8 0,5 -2,2 32,7 -5,6 -40,1 0,6 -1,2 16,0

Ulie-exportrrende landen 6,7 68,3 35,4 40,3 30,2 2,2 68,6 114,3 65,0 -2,2 -27,0

Niet oLie ~xporterende ontrikkelingalenden -11,3 -37,0 -46,3 -32,6 -28,9 -41,3 -61,0 -89,0 -107,7 -86,8 -68,0

Waarvan:

Weervan:

netto olie-exporteure -2,6 -5,1 -9,9 -7,7 -6,4 -7,9 -8,5 -12,5 -23,5 -15,6 -14,0

netto olie-ioporteurs -8,8 -31,9 -36,4 -24,9 -23,6 -32,7 -51,0 -74,1 -86,2 -76,3 -56,5

opkomende induetrlelanden -3,6 -18,8 -19,1 -12,2 -7,9 -9,8 -21.7 -32,5 -37,6 -34,3 -18,5

lage inkomenalanden -4,1 -7,5 -7,6 -4,3 -3,7 -8,2 -10,4 -14,0 -15,6 -15,6 -15,0

overige netto-olie-importeura -1,1 -5,6 -9,7 -8,3 -12,U -14,7 -18,9 -27,6 -33,0 -26,4 -23,0

dron IMF, 1983, tabel 15, p.1B5

UpaerklnYnn:
1.Volkerepubllek Chlna valt zorel 1n de ketegorie lage inkoaenalanden ala netto o11e expurteura, fa vanaf 1877 wel opgenomen

in het totaal voor de niet olie-exporterendeontwíkkelingelanden, aaar Se niet opgenomen in de subgroepen.

;.lndien de aeldi van elle groepen worden opgetald, reeteren fouten en ommiasiea, aseymmetrieén~

u~ de betalinQabalansatatiatieken en het ealdo van de gerapporteerde groepen met overige landen m.n. USSR en overlge Ooat-

kuropese, niet-Fondsleden en, vbbr 1977, de Volksrepubliek China. Uit Appendíx A van dezelfde World Economic Outlook blijkt dat

het tekort van de nlet -olia ontrikkelingslenden waarechljnlijk een redelijke echatting betreft (p.166).

Zin voor aen korte weergave van deze problematiek eventueel de Haan en Lanjouw,1983, p. 3-4.



De gevolgen van de twee oltekr~ses, in 1974 en in 1979~1980 komen duideltjk

naar voren in de cijfeYS. Opvallend is het snelle herstel van de industriële landen.

Ook valt op dat het overschot van de olte-exporterende landen na de tweede

oliek~sis veel sneller afbrokkelt dan na de eeYSte o]iekrLsís het geval was.

Voor de N 0 D C's is het beeld op het ee~te gezicht minder gunstig. De lopende

rekening hezstelt zich minder snel en minder geprononceerd dan in de groep van de

industriël,e ]anden, m.n. na de tweede oliekrisis.

Relateren we de tekorten op de lopende rekening aan de exporten van goederen

en diensten dan verschijnt een ander beeld.

TABtL 2

Ntet olie-exporterende ontwikkelingelanden.Saldo lopende rekening als percentage van de export van goederen en dleneten.

emiddelde

niet olie-exporterende ontwikkelings-

l~nden

Waarvan:

Waarvan:

196"1-1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

-17,2 -10,1 -24,1 -29,8 -17,9 -12,B -15,6 -17,9 -20,5 -23,2 -19,3 -14,1

netto olie-exporteurs -19,5 -17,2 -21,8 -42,1 -27,7 -19,2 -20,1 -15,4 -16,7 -29,2 -20,1 -17,9

netto olie-importeura -16,8 -9,0 -24,5 -27,6 -16,2 -12,8 -15,2 -18,8 -21,9 -24,1 -22,2 -15,3

opkomande industrlelanden -13,0 -6,9 -27,9 -27,4 -14,6 -7,7 -7,9 -13,7 -16,3 -17,3 -16,6 -6,3

lage inkomenalanden -30,7 -35,6 -53,1 -50,4 -24,8 -17,7 -36,2 -38,2 -43,7 -51,2 -51,5 -45,2

overige netto olie-importeurs -15,4 -3,2 -11,9 -20,6 -15,7 -19,7 -21,4 -21,9 -26,0 -30,0 -24,6 -19,7

8r,.,,: 1MF', 1583, tabel 22, p.191.
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In tabel 2 zijn slechts opgenomen de gewogen gemiddelden. Het IM F geeft

daarnaast ook nog de mediane waarden van het saldo van de lopende rekening als

percentage van de export van goederen en diensten. Voor de groep van de N 0 D C's

als geheel is de mediane waarde steeds groter dan het gewogen gemiddelde. Dat

betekent dat het gewogen gemiddelde gunstig beïnvloed wordt door enige grote

landen (althans wat uitvoer betreft). Deze zelfde konstatel3ng gaat nagenoeg ook

op voor de lage inkomenslanden en de overige netto olie-importerende landen en

de netto olie-importerende landen als geheeL Voor de netto olie-exporteurs

wisselt }iet beeld, blijkbaar als gevolg van meer dan gemiddelde schom melingen in

het saldo van de lopende rekening van enkele relatief grote netto olie-ex-

porterende ]anden. Voor de opkomende industde]anden is de mediane waarde

nagenoeg voortdurend kleiner dan het gewogen gemiddelde zodat deze laatste

grootheid een ongunstiger beeld geeft dan de mediane waarde vanwege enkele

grote landen (althans wat uitvoer betreft) met relatief grote tekorten op de

lopende rekening.

Ook in tabel 2 kan de invloed van de twee o]iekrises teru~;};evonden worden. En

ook hier blijkt dat het herstel voor de N 0 D C's na de t weede oltekrisis langza mer

verloopt dan na de eerste. Behalve in 1974 en 1979~1980 en 1982 zijn de probLemen

voor de netto olie-exporterende landen relatief groter dan voor de netto olie-

importerende landen. In de groep van de netto o]ie-importerende landen valt

verder op dat de tekorten op de lopende rekening relatief het geringst zijn bij de

opkume~ide industrielanden en relatief het grootst Mj de lage inkomenslanden. Bij

deze ]aatste groep van landen wordt zelfs een mediane waarde van 91,3 procent in

198? geregistreezri. Vergeli~lcen we tabel 1 en 2 dan kunnen we stellen dat de

problemen van de lage inkomenslanden absoluut gezien meevallen vanuit een

globaal standpunt. Relattef gezien zijn de probl,emen hder echter zeer groot.

Tot slot van deze paragraaf nog enige aandacht voor de samenstelling van de

lope nde reke ning van de N 0 D C's. W e volstaan hier m e t het geve n va n het saldo

van de }iandelsbalans en het saldo van diensten- en kapitaalopbrengstenbalans in

procenten van het saldo van de lopende rekening.



TABtL 3

Saldr van handels balans en diensten - en kapitaal opbrengaten balans in procenten van het asldo van de lopende rekening.

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

Niet olie-exporterende ontwikkelingslanden

saldo handelsbalans -91,2 -90,0 -88,1 -82,8 -87,5 -88,6 -84,1 -83,5 -73,9 -60,1 -61,1

saldo dienaten- en kapitaal opbrengsten- -8,8 -10,0 -11,9 -17,2 -12,5 -11,4 -15,9 -16,5 -26,1 -39,9 -38,9

bdl-ans

Waarvan:
Nnt w ulte-expurteura

saldo handelsbalans -50,0 -51,0 -66,7 -58,4 -54,7 -51,9 -34,1 -28,0 -42,6 -5,1 -2,1

saldo diensten- en kapitaal opbrengsten- -50,0 -49,0 -33,3 -41,6 -45,3 -48,1 -65,9 -72,0 -57,4 -94,9 -97,9

balans

netto olie-importeurs

saldo handelsbalans -102,3 -96,2 -94,0 -90,4 -94,1 -96,0 -90,1 -91,8 -82,7 -73,5 -77,0

saldo diensten- en kapitaal opbrengsten- 2,3 -3,8 -6,0 -9,6 -5,9 -4,0 -9,9 -8,2 -17,2 -26,5 -23,0

balans
Wd.arvan:

upkumdu.fe lnJustclelanden

saldo handelsbalaris -169,4 -106,4 -103,1 -109,0 -117,7 -111,2 -93,5 -80,9 -70,2 -56,3 -45,7

aeldo dinnaten- en kapitaal opbrengsten- 69,4 6,4 3,1 9,0 17,7 11,2 -6,5 -19,1 -29,8 -43,7 -54,3

bdlans.

laae inkomenslanden
saldo handelsbalans -53,6 -76,0 -77,6 -74,4 -86,5 -104,9 -104,8 -125,0 -112,2 -109,6 -109,3

sdldo diensten- en kapitaal opbrengeten - -46,4 -24,0 -22,4 -25,6 -13,5 4,9 4,8 25,0 12,2 9,6 9,3

balans
overige netto olie-~mporteura

saldo handelsbalane -63,6 -91,1 -88,7 -73,5 -80,8 -80,9 -80,4 -88,0 -83,0 -74,6 -81,0

saldu diensten- en kapitaal opbrengsten - -36,4 -8,9 -11,3 -26,5 -19,2 -19,1 -19,6 -12,0 -17,0 -25,4 -19,0

ba l anrt
t~.tf. Minteken duidt op absoluut tekort. Bron: Berekend san de hand van I!G', 19t33, tabel 19.p.188.
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U it t~ibel 3 blijkt dat voor de N 0 D C's als Kroep het negatieve saldo op de

lopende rekening steeds meer verklaard kan wor~ien uit het saldo van diensten- en

kapitaalopbrengsten~balans. Dit gaat in hoge mate op voor de netto olie-

exporteurs waar tegen 1983 het negatieve saldo van de handelsbalans nagenoeg

verd wenen is. Voor de netto olie-im porteurs is de ontwilckeling iets ge matigder,

maar ook hier geldt dat het aandeel van het saldo van de handeLsbalans in het

saldo van de lopende rekening afneemt. De ontw3kkeling voor de 3 subgroepen

binnen de groep van de netto olte-im porteurs blijkt echter zeer uiteenlopend. Voor

de opkomende industrielanden zien we een ontwilckelíng van een relatief fltnk

ovezschot op de diensten- en kapitaalopbrengsteiibalans naar een relatief flink te-

kort. Voor de overige netto olte-im porteuxs is op het eerste gezicht geen sprake

van een duidelijlce trend. Voor de lage inkomenslanden is het beeld echter juist

omgekeerd aan dat van de overige groepen. Hier wordt het aandeel van het saldo

van de handelsbalans in het saldo van de lopende rekening juist steeds groter, het

saldo van de diensten- en kapitaalopbrengsten balans wordt zelfs positief vanaf

19 78.

1.3. Analyse van de lopende rekening van de niet olte-exporterende

ontwikkeltngslanden

1.3.1. De werkwijze

Bij de analyse van de ontwikkeling van de lopende rekening van de N 0 D C's zijn

we geínteresseerd in twee vragen. Allereerst de vraag in hoeverre m.n. de

veslechr.ering van die lopende rekening is toe te schrijven aan externe dan wel

interne faktoren. Deze vraag betreft im mers een van de strijdpunten in het debat

rond de lconditionaliteit van het IM F en het ltjkt derhalve zinvol om na te gaan in

hoeverre de mogeltjke standpunten in dat debat ondersteund worden door de

feiteli~lce ontwikkelingen. Ook de tweede vraag waarin we geinteresseerd zijn

hangt sa ~en met dit debat. Zijn de verslechteringen in de lopende rekening van de

N 0 D C's van tijdelijke of van b]ijvende aard. Het is interessant om - ook achteraf. -

na te ga~in in hoeverre het IM F terecht een beroep heeft gedaan op het argument

dat er sprake was van meer blijvende verslechtering van de lopende rekening van

N 0 D C's. Onder verwijzing naar dit argument werd, vooral na de tweede oltekrlsis,

sterk de nadruk gelegd op aanpassing in tegenstelling tot financiering, waar voor

men na de eeiste oliekrisis meer de voorkeur toonde.

In de komende paragrafen worden achtereenvol,gens de samenstellende delen van
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de lopende rekening van de NODC's geanalyseerd. Daarbij wordt getracht zoveel

mot;eLij4c te differentiëren naar analytische subgroepen.

Eerst gaan we in op de ontwikkeling van de fiandeLsba]ans. ~ m na te gaan in

hoeverre de mutaties daaYin van interne dan wel externe oorsprong zijn wordt een

beoordelingsmodel ontwikkeld. Aan de hand van dat beoordelingsmodel worden de

feiteli~lce ontwikkelingen bekeken. Het beoordelingsmodel is vrij abstrakt omdat

het slechts onderscheid maakt in in- en uitvoerpdjzen en ín- en uitvoervolume.

Daarom wordt vervolgens, in 1.3.4., geprobeerd om de oorzaken van de

verslechtering van de handelsba]ans nader te konkretiseren. Daarbij het het om

vragen als . waaxdoor verslechterde de ruilvoet en waardoor nam het

uitvoe rvolu m e af?

Het tweede onden3eel van de lopende rekening is de diensten- en kapi-

taalopbrengstenbalans. In 1.2. zagen we dat dit onderdeel voor de netto olie-

exporterende landen en de opkomende industrielanden steeds meer

verantw~~ordeltjk gesteld kan worden voor de verslechtering van de lopende

rekening. De oorzaken daarvan komen in 1.3.5. aan de orde.

In }.3.6. gaan we in op de interaktie tussen handeLsbalans en diensten- en

kapitaal~~pbrengstenbalans en op de plaats van de lopende rekening in verhouding

tot de gehele betalingsbalans en op de gevolgen van de ontwikkelingen in de

lopende rekening voor andere makro-ekonomische grootheden, m.n. de groei van

het nationaal inko men.

T~~t sl~~t van deze paragraaf nog een opmerking. In onze analyse werken we met

groepen van ]anden. Binnen die groepen gaan uiteenlopende ervaringen schuil,

zoals al bleek uit een vergeli~king van mediane waarden en gewogen gemiddelden

voor het saldo van de lopende rekening a]s percentage van de waarde van export

van goecleren en di.ensten. Konklusies gaan derhalve alleen op voor groepen van

landen.

1.3.2. De handelsbalans, een beoordelingsmodel

In een a~~pendix bij dit hoofdstuk worden de resultaten weergegeven van een

analyse van prijs- en volume-effekten op de handelsbalans, gebaseerd op gegevens

van het IM F. Achtereenvolgens worden nagegaan de effekten van mutaties in

uitvoer- en invoerprijzen op het saldo van de handelsbalans, de uitsplitsing van het

aldu5 verkregen totaal prijseffekt in een inflatie-effekt en een ruilvoet-effekt, en

de vergeLi~lcing van de mutatie in het saldo van de handeLsbalans met het totaal

pri3seffe'ct waaruit een impliciet volume-effekt volgt. Dit volume effekt, de
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m utatie in het saldo van de handelsbalans aLs gevolg van veranderingen in uitvoer-

en invoervolume wordt weer vergeleken met IM F gegevens om te zien of eerder

veranderingen in het invoervolume dan wel veranderingen in het uitvoervolume

verantwoonieli~k zijn voor het volume effekt.

B.íj een beoordeling van de analyse van prijs- en volume-effekten op de

handelsbalans gaat het er ons vooral om na te gaan of de faktoren van invloed op

de handelsbalans eerder extern dan intern van aard zijn. In de volgende paragraaf

worclt dan nagegaan wat met name die externe faktoren inhouden.

Achtereenvolgens gaan we voor de diverse analytische subgroepen na in hoeverre

mutaties in de handelsbalans als gevolg van veranderingen in invoer- en

uitvoerpdjzen, invoer- en uitvoervolume a1s intern dan wel als extern te

beoortíelen zijn. Onder intern verstaan we dat de betreffende faktor door de

betrokken landen te beínvloeden is. Externe faktoren echter vallen buiten de

invloed van de betrokken landen. Daarbij gaan we steeds uit van de kleine-landen-

verondersteLling, ondanks dat we met groepen van landen werken. Aangezien er

tuss~.n de ]anden in een groep echter geen sprake is van samenwerking li~kt de

kleine-]anden-verondeistelling gerechtvaardigd. Als groep zouden zij wellicht

meer ínvloed hebben op de diverse faktoren die hun handelsbalans bepalen en

zouden we meer van interne faktoren kunnen spreken. Bij gebrek aan

samenwerking ontbreekt echter die invloed. We kunnen de uitkomst voor de groep

dan beschouwen als optelsom van de ervaringen van de samenstellende delen van

die i;roe~r.

Het invoerprijspeil

In de CMF statistieken wordt de waarde van de invoer gemeten in dollars. Het

invoerpri.jspeil is derhalve gedefinieerd in dollars. We zullen steeds aannemen dat

de gehele groep van de N 0 D C's geen invloed heeft op de dollarprijs van zijn

invoer. F.en versLechtering van de handelsbalans 31s gevolg van een st~jging van de

invoerprijs wordt dan ook steeds als extern veroorzaakt beschouwd. Als groep

opererend zouden deze landen wellicht invloed kunnen uitoefenen op hun

invoerpri~speil gemeten in dollars, maar deze groep bestaat uit een groot aantal

individuele ]anden die ieder voor zich waarschijnlijk weínig invloed kunnen

uitoefenen op de dollarprijs van hun invoer.

Het uitvcrerprijspeil
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Wat hetreft het uitvoerprijspeil in doLlars (of ineer alge meen: in buiten.k-~ndse
valuta) zullen we iets genuanceercier te werk moeten gaan. Voor de subgroepen die
vooral prímaire produkten exporteren, de lage inkomens]anden en de overige netto

olie-importeurs zullen we veronderstellen dat deze doorgaans te klein zullen zijn
om invloed op hun uitvoerpri~speilin dollars te kunnen uitoefenen. De prijs van de
proclukten welke zij exporteren wordt in wereldmarkten bepaald waar ieder land
verondersteld wordt te klein te zijn om met zijn aanbod veel invloed op de prijs
zoals die tot stand komt te kunnen uitoefenen. De nadruk Ligt hier op
'veronde rsteld'. Binnen de groep van lage inko m enslanden en overige netto olie-
importerende ]anden zijn we1 landen te vinden waarvoor de kleine-landen-

veronderstellíng duMeus is. T.o heeft Zaire, dat wordt gerekend tot de groep van
de lage inkomenslanden, een aandeel van 14~ in de werelduitvoer van non-ferro

basis metalen. Zo heeft Zam lria, dat wordt gerekend tot de overige netto olie-
im porterende landen, een aandeel van 9~ in de wereld exporten van koper
(U N CT A D, 1983). ~'oor de meeste landen in deze groep lijlct echter de kleine-

landen-veronderstelling gerechtvaardigd. Deze landen bevinden zich in de positie
van de k]assieke volledige mededinger welke wordt gekonfronteerd met een
horizontale vraagcurve voor zijn produkt (vgL ook Bird, 1978, p.38 e.v.). Een
verslechtering van de handeLsbalans voor deze ]anden als gevolg van een daling van
de prt,js van de uitvoer zullen we derhalve aLs extern beschouwen.

Of we deze veronderstelling ook voor de opkomende industrielanden mogen

maken is niet geheel duideltjk. De literatuur is wat dit betreft uitgebreider over

primaire produkten. De afzetmarkten voor industriële produkten zullen meer
gediEferc~ntiëetYí, heterogener van karakter zijn, dan de markten voor primaire

produkten. Het lijkt aannemelijk dat deze landen door manipulaties met het
aanbod invloed kunnen uitoefenen op de dollarprijs van hun produkten. Het

vervelen~ie is dan de samenhang tussen uitvoervolume en uitvoerprijs, waarvan we

de effekten juist uit elkaar wilden trekken. De meest voor de hand liggende
oplossing, zij het níet de meest aantrekkelijke, is om er voorlopig van uit te gaan

dat .le u;tvoerprijs in dollaxs voor de opkomende industrielanden zowel door in-

terne aLti externe faktoren wordt bepaald. Voor de groep van de netto olte-
importeiirs ais geheel zijn dan ook niet meer op voorhand duideli~lce konklustes te
treklcen, aangezien bdnnen deze groep de opkomende industrielanden qua exporten

het !~elaiigri,7kst zijn. Hun aandeel in de van de exporten van de groep van netto

olie-im pc~rteurs loopt ]angzaam op van iets meer dan 50Í in 1973 tot iets meer
dan t~O"! in 1983 (IM F, 1983, tabel 19, p.188).

Ouk voor de groep van de netto olie-exporterende landen kunnen we er niet van
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uitgaan dat zij geen enkele invloed hebben op hun uitvoerprij, in dollars. Een van

hun belangrijkste exportprodukten is im mers olie waarvan de prijs traditioneel in

doLlars ~ier vat wordt vastgesteld. Bovendien is het aandeel van de olie exporten

van deze groep van landen in de wereld olte export toegenomen in de afgelopen 10

jaar (vgL IM F 1983, tabel 67, p.236). In hoeverre een agressieve prijspolitiek van

deze ]anden daarvoor verantwoordelt~lc is geweest is niet precies vast te stellen,

maar het zal zeker wel een rol hebben gespeeld. In zoverre is het uitvoerpri3speíl

van de~e ]anden mede van interne factoren aEhankelijk. Daarnaast spelen ook

externe faktoren een rol zoais bijvoorbeeld de wereldvraag naar olie. Ook hier

gaan we er in eerste instantie van uit dat zowel externe als interne faktoren van

invloed zijn op het uitvoerprijspeil in dollars. En we kunnen ook voor de groep van

de N 0 D C's als geheel er van uitgaan dat hun uitvoerprij,speil in dollars ge meten

van zowelinterne als externe faktoren zal afhangen.

Het invoervolume

Naast prijsmutaties zijn ook mutaties in het volume van uitvoer en invoer

verantwoordelijlc voor de ontwflckeling van de handelsbalans. 0 m te bepalen wat

we lLier extern en intern zullen noemen li~kt het handig om gebruik te maken van

door Thlrlwall gebruikte funkties om het in- en uitvoervolume te verklaren

(Thirlwa'1, 1980, p.252~253). De invoerfunktie ltádt:

Pft . Et a
Pdt Y bt

Waadn:

Mt - invoervolume

Pft - btdtenlands prijspeil

Et - wisselkoers

Pdt - F~nnenlands pri~peil

Yt - binnenlands inkomen

a-~,ri.~;eL~sticiteit van de invoer, a~ o

b- inkc~meitiselasticiteit van de invoer, b~ o
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Indien kleíne letters groeivoeten voorstellen, dan kunnen we (1) herschrijven als:

(2)

Indien we uit zouden gaan van koopkrachtpariteit zou gelden:

p~ít- pft ~- et

Ver};eli~l:ing (Z) kan dan geschreven worden als:

(3)

In dit gevr3l zouden we kunnen voLstaan met te zeggen dat het invoervolume

voornameli.jk van interne [aktoren afhankelijk is. Echter aLs we de mutaties van

jaar tot jaar bestuderen lijkt het niet verstandi;; uít te ~;aan van koopkracht-

pariteit. Im mers de wisselkoers is op korte termijn niet alleen afhankelijk van

ontwikkelingen in de handelsbalans. Het li~kt derhalve verstandiger onze kriterla

te bepalen aan de hand van (2).

Het invoervolume wordt dan hijna volledig bepaald door faktoren díe trinnen de

invloed van een ]and zelf liggen, m.a.w. intern zijn. Zolang een land maar

voorkom t dat de wisselkoers overgewaardeerd is, dan wel haar inflatiepeil niet al

te zeer uit de pas ]aat lopen met het buiten]and kan het zich afschermen tegen

ongewenste mutaties in het volume van haar invoer op grond van verander[ngen in

de relatieve prijzen. Haar invoergroei wordt daarnaast bepaald door de groei van

het hinnenlands inkomen en de inkomenselasticiteit van de ínvoer. Ook hier kan

een land in principe zelfstandig invloed op uitoefenen. Derhalve zullen verslechte-

ringc~n in de handelsbalans a.g.v. volumemutaties van de invoer voor a1Le groepen

van ]andf~n a1s intern worden beschouwd.

Het uitvoervolume

m t a(pftfet Pd }Fbyt
t

m t - byt

D~~ ~iit ~oerfcrnktie luidt:

(4) .~t t c
. ~t

-) .

w a a:in:
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!( t- ui t voe rvolu m e

7.t- moncíiaalinkomen

c- pri~elasticiteit van de uitvoer, c~ o

d- inko m e nsela sticiteit va n de uitvo er, d~ o

In groeívoeten geform uleerd:

(5) xt - c(pdt - pft - et) -F d zt

In tegenstelling tot het invoervolume is het volume van de uitvoer naast een

"goed" wisselkoersbeleid, dat als intern aan te merken is, afhankelijk van het nivo

van het mondiaal inkomen, wat als extern aan te merken is. Op het eerste gezicht

dus zowel interne als externe faktoren. Hier lijkt echter een meer

gediffer~~ntieexde aanpak geboden. Im mers bij een geringe prijselasticiteit van het

aanbod van exportprodukten vervalt de interne faktor, aangezien het

wisselkoesbeleid dan weinig invloed meer zal uitoefenen op het uitvoervolume,

dat geheel afhankelijk wordt van het nivo van het mondiaal inkomen. Een lage

prijselasticiteit van het aanbod van exportgoederen lijkt vooral op te gaan voor de

groep van de lage inkomenslanden die doorgaans afhankelijk zijn van de export van

een of enkele grondstoffen. (zie De Haan en Lanjouw, 1983, p. 22, Bird, 1978,

p.78). Voor de opkomende industrielanden zal de prijselasticiteit echter wel

degeli~k van belang zijn. Problemat3sch in dit verband is de groep van de overCge

netto olie-im porteurs. 0 ok zij zijn in hoofdzaak afhankelijk van de produktie en

export van primaire goederen, maar hun aanbod zou wel eens meer

gediveisi~iceerd kunnen zijn (De Haan en Lanjouw, ibid). We zullen aannemen dat

ook hier interne faktoren van belang zijn. Tot slot zullen we voor de groep van de

netto-olie exporteuxs aannemen dat ook zij te maken hebben met een signifikante

prijsPlasticiteit van het aanbod van exportprodukten.

Samenvattend komen we tot het volgende beoordelingsschema:

ínvoe~ uitvoer- invoer- uitvoer-

pri3speil prijspeil volu m e volu m e

opkomen.~e industrie- extern intern~ intern intern~

]a nde n extern extern

lage inkomens- extern extern intern extern



]ancien

overige netto olte extern extern intern intern~

im porteurs extern

nett:o olie im po~ extern intern~ intern intern~

teuis extern extern

netto olie expo~ extern intern~ intern intern~

teurs extern extern

niet olie expo~ extern intern~ intern intern~

terende ontwil~ extern extern

kelt ng sla nd e n

1.3.3. De handelsbalans, interne en externe faktoren.

In een appendix bij dit hoofdstuk zijn weergegeven de prijs- en volume effekten

op het s:ildo van de handeLsbalans. Berekend zijn de volgende effekten:

1) invoerprij`seffekt: de verandering in het saldo van de

handelsbalans a.g.v. de verandering in de invoerprijzen;

2) uitvoerpri3seffekt: de verandering in het saldo van de

handelsbalans a.g.v. de verandering in de uitvoerprijzen;

3) totaal pri3seffekt: de som van invoer- en uitvoerprl~seffekt, de

veranderLng in het saldo van de handeLsbalans a.g.v. veranderingen in irr

en uitvoerpríjzen;

4) inflatie-effekt: de verandering in het saldo van de handelsbalans

~íie zou resulteren indien uitvoerprijzen in dezelfde mate als de

invoerprijzen waren verandend. Was er een intitieel tekort op de

}iandelsba]ans dan zou een ge]ijke stijging van uitvoer en invoerprijzen

liet saldo ven-ier ver~lechteren;

5) 1-uilvoeteffekt: gelijk aan totaal pri~seffekt minus inflatie-

effekt. De verandedng in het saldo van de handelsbalans a.g.v.

veranderingen in invoex~ en uitvoerprijzen indien de handeLsbalans initiëel

in evenwicht was geweest;

6) mutatie saldo: de totale, gerealíseerde vE~rande~ng in het saldo

~-an de handelsbalans;

7) volu m e-ef fekt: geli~lc aan m utatie saldo minus totaal prijs

effekt. De verandering in het saldo van de handeLsbalans a.g.v.

~-erandedngen in invoez~ en uitvoervolum~~.

.1lle effekten zijn uitgedrukt in procenten van de totale waarde van
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uitvoer en invoer.

Aan de hand van het in 1.3.2. beschreven beoordelingsmodel werden de

res~iliata~n per groep van ]anden geëvalueerd.

Opkomende industrielanden.

De invoerprijsverandering is nagenoeg steeds negatief en met name sterk in

1974, 1979 en 1980. In 3 jaren is tevens sprake van licht dalende uitvoerprljzen.

Dit leidt in 7 van de 10 jaren tot een negatief totaal prijseffekt, dat wil zeggen

een verslechtedng van het saldo van de handelsbalans op grond van

pri~ontwikkelingen. Het inflatie-effekt is nagenoeg steeds negatief aLs gevolg van

de co m hinatie van stijgende invoerprijzen (behalve in 1982) en een voortdurend

tekort op de handelsbalans. Het ruilvoeteffekt, het verschil tussen totaal

prijseffect en inflatie-effect is in 7 van de 10 jaar negatief. Vooral na de tweede

oliekrisi.s duurt het vrij lang voordat de ruilvoet zich herstelt, waar na de eerste

oliekrisi.s slechts 2 jaar nodig waren. Over de gehele periode 1973-1983 is sprake

van een kumulatieve ruilvoetverslechtedng van 17,5 procent ofwel 1,7 procent

gemidde'd per jaar (vgL IM F, 1983, tabel 13, p.181~182). Het saldo van de

handeLsbalans veYSlechtert in 5 van de 10 jaar, m.n. sterk in 1974 en in 1979. In

áie twee jaar zijn bovendien gedeeltelijk volume-mutaties verantwoordelijk voor

de vexsli~chtering van het saldo, in de andere 3 jaren waaxin sprake is van een

verslechterend saldo, gebeurt dit ondanks positieve volume-mutaties. In 1974 ltgt

de oorzaak van de negatieve volumemutatie in een stagnedng van het export-

volume terwi3l het invoervolume nog steeds, zij het in mindere mate, doorgroeit.

In 1979 veYSnelt de groei van het invoervolume bij een iets minder snel groeiend

uitvoervolume. (vgL ]aatste tabel Appendix 1).

In de 5 jaren dat de handelsbalans verslechtert is dat in 3 jaren volledig te

wijten aan negatieve prijseffecten, waar de invoerprijsstijging de

uitvoexpizjsstijging overtreft. In de oveiige 2 jaren is de verslechteting

gedeelteLt~k te wijten aan een te snel groeiend invoervolume, waarbij in 1974

bovendien sprake is van een nagenoeg stagnerend uitvoervolume. In termen van

ons beo~~rdelingsschema is de verslechtering van de handeLsbalans voor de

opkomende industrielanden als groep, vooral te wijten aan externe faktoren.

Lage ink ~ menslanden

Behalve in 1976 en 1982 is er steeds sprake van een negatieve invoer-
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prijsverandering die in 1974~75 en in 1979~80 sterk te noemen is. In 3 van de 10
jaren is er sprake van licht dalende uitvoetprijzen. Het totaal prijseffekt, dat voor
deze groep van ]anden als geheel extern bepaald wordt beschouwd, is in 7 van de
10 ;jaren negatief. Ook hier vooral in 1974~75 en in 1979~80. Het inflatie-effekt is
hier ook bijna steeds negatief, weer sterk in 1974~75 en 1979~80 waar het soms
mec~r. dan 5 procent van de totale handelswaarcie bedraagt. Het ruilvoeteffekt is in
7 van de 10 jaren negatief; Ook voor deze .landen duurt het na de tweede oliekrisis
lar~er eer de ruilvoet zich herstelt. Over de gehele periode van 1973-1983
bedraagt het ruflvoetverlies 26,5 procent, ofwel gemiddeld per jaar 2,8 procent. In
5 van de 10 jaar verslechtert het saldo van de handelsbalans, terwi3l er in de
overige jaren, behalve in 1976, nauwelijlcs van grote verbeteringen sprake is.
Slechts in 2 van de 5 jaren waarin de handelsbalans verslechtert is dit mede het
gevolg van volumemutaties. In 1974 is er sprake van een absoluut dalend
uitvoervolume hij een stagnerend importvolume, in 1978 is een sterk stijgend
invoervolume mede verantwoordelijk voor de verslechtering van de handelsbalans.
Verrneldenswaarri is 1977 waar ondanks een positief totaal prijseffekt het saldo
van de handelsbalans gelijkblijft vanwege een negatieve volume-mutatie aLs gevolg
va n dale nd uitvo ervolu m e e n stijge nd invo ervolu m e.

Wanneer er sprake is van een verslechtering van de handelsbalans, is deze, voor
deze oe van landen, behalve in 1978, te wijten aan externe faktoren. Herstel
treedt nauweli~ks op omdat de volumemutaties, positief in 6 van de 10 jaar, niet
opwegen tegen de geheel als extern bepaalde negatieve prijseffekten.

0 ve rige netto olie-im porterende ]anden

De invoerprijsverandering is hier, behalve in 1982~83, steeds negatief en sterk
negatief in 1974 en in 1979~80. In 1981~82 dalen de uitvoerprijzen. Het totaal
prijseffeict, wat we voor deze groep van landen ook geheel als extern bepaald
beschouwen, is in 7 van de 10 jaar negatief, waarbij de positieve effekten
nauwelij}cs opwegen tegen de negatieve effekten. Het inflatie-effekt is in
vergelijking met de opkomende industrielanden en lage inkomenslanden hier iets
minder belangri~k. Het ruilvoeteffekt is in 7 van de 10 jaar negatief, het sterkst in
1974 en in 1980. Ook hier valt op dat het na de tweede oltekrisis veel langer duurt
voorrlat ~~r van een herstel van de ruilvoet sprake is. Bovendien wegen de positieve
ruilvoeteEfekten nauwelijks op tegen de negatieve. Over de gehele periode 1973-
1983 bedraagt het ruilvoetverlies 21,8 procent ofwel gemiddeld per jaar 2,2
procent. Het saldo van de handelsbalans verslechtert in 7 van de 10 jaar waarbij
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ook hier opvalt dat herstel nauwelijks optreedt. In 2 van die 7 jaren spelen daarbij

volumemutaties een raL In 1974 is een stagnerend uitvoervolume mede

ver~intwoordelijk voor de verslechtering van het saldo. In 1977 is er sprake van een

ven~lechtedng van het saldo ondanks een positief totaal prijseffekt. Hier is een

komMnatie van een stagnerend uitvoervolume en sterk stijgend invoervolume

ve rantw o ot~íeltjk.

Ook hier 1i31cen, behalve in 1977, voornamelijk externe faktoren te domineren.

Vooral het ruilvoeteffekt verk]aart veel van de verslechtering van de

ha rwi elsbaL~ ns.

Netto olie-importerende landen

Voor ~íe groep van de netto olie-importerende landen als geheel kunnen we ook

de konklusie trekken dat de verslechtering van de handelsbalans voornameltj{c te

wijten is aan externe faktoren. Iets wat ook volgt uit een direkte analyse van de

cijfers voor deze groep. Ruilvoetverliezen verklaren steeds een groot gedeelte van

de verslechteung. Herstel treedt nauwelijks op.

Netto olie-exporterende ]anden

Ook hier is sprake van een nagenoeg steeds negatieve invoerprijsverandedng

terwi7l er iets vaker dan bij de overige subgroepen sprake is van dalende

uitvoerprijzen. Kenmerkend voor deze landen is echter dat hier in 1974 en in

197c~~8(1 j~dst sprake is van een positief totaal pri~}seffekt. Toch is in 5 van de 1H

jaar spr.ike van een negatief totaal príjseffekt. Positieve en negatieve effekten

lt~lcen elkaar aardig op te heffen. Het inflatie-efEekt is uiteraard ook nagenoeg

steeds ;iegatief. Het ruilvoeteffekt korrespondeert uiteraard met het totaal

prijneffekt. Hier treedt na de twee oliekrises jutst steeds een verslechtering op

va n de ruilvoet. D e positieve effekten ove rw ege n overige ns. 0 ve r de ge hele

periode 1973-1983 is sprake van een ruilvoetverbetering van 3~,1 procent ofwel

2,4 procent gemiddeld per jaar. Niettemin is er ook hier in 5 van de 1l) jaar sprake

van een verslechtering van de handeLsbalans. Het zal niet verhazen d.~t hier meer

dan liij cle overlge groepen van landen sprake is van negatieve volume-effekten .

Zo verslechtert in 1974 de handelsbalans ondanks een posittef totaal prijseffekt

van maar liefst 8 procent van de handelswaarde. Dit aLs gevolg van stagnerend

exportvolume Mj een importvolume dat met 19,6 procent stijgt. In 1975 is een

negatieve volumemutatie voor een kwart verantwoordeltjk voor de



-20-

verslechterende handelsbalans, gevolg van een nog steeds stagnerend
uitvoervolume terwi~l de stijging van het invoervolume is teruggebracht tot S,1
procent. In 1978 verslechtert de handelsba]ans ondanks een lichte positieve
volumemutatie. In 1980 verslechtert de handelsbalans ondanks een positief totaal
pri~seffekt doordat het invoervolume sne]ler stijgt dan het uitvoervolume. In 1981
is een negatieve volumemutatie voor iets minder dan de helft verantwoordelijk
voor de verslechtering van de handelsbalans. Ook weer als gevolg van een sterker

stijl;end invoervolume. OpvallEnd is verder de afname van het invoervolume met
14,3 procent in 1982 en 2,4 procent in 1983. Konklusie moet zijn dat, meer dan bij
de groep van de netto olie-im porterende landen, voor de groep van de netto olie-
exporterende landen sprake is van interne faktoren die ten grondslag liggen aan de
ve sLe ch tering van de handeLsbalans.

Niet olie-exporterende ontwikkelingslanden

Ge~en het re]atief geringe aandeel (ca. 12~ ) dat de uitvoer van de netto olie-
exporterende landen heeft in de uitvoer van de N 0 D C's kunnen we voor deze
laat5te ;,~roep als geheel de konklusie trekken dat vooral externe faktoren de
vexslechtering van de handeLsbalans verklaren.

1.3.~i. De externe oorzaken van de verslechtering van de handelsbalans van de niet
olie exportende ontwikkelingslanden nader beschouwd.

Tcit nu hebben we slechts bekeken in hoeverre de problemen van de NOUC's
eercier interne dan wel externe oorzaken hebben. Nu is het tijd om meerspecifiek
op met iiame de externe faktoren in te gaan. Wat de handelsbalans betreft zijn
vooral de moeite van een nader onderzoek waard: de prijzen; de invloed van de
recessie in de industriële landen; het protektionisme in de industriële landen.

Tevens zullen we proberen om van ieder van die faktoren na te gaan in hoeverre
hun invloed van tijdelijke dan wel blijvende aard is.



Priizen

Tot een van de belangrijkste prijzen van internationaal verhandelde goederen in de

beschouwde periode behoort natuurlijk de olieprijs. De invloed van o]ie op de

handelsbalans van de netto olte-importerende ontwikkeltngslanden wordt duidelijk

wanneer een vergelijking wordt ge maakt tussen de olie- en de niet olte-

handelsbalans. Zie tabel 4.

Taóel 4 Netto olie-i~pQrterende lrnden ~lie en niet-oliehandelsbalans
(mrd. USS)

1973 1974 1975 1976 1977 I978 1979 1980 1981 1982 1983

Handelsbelans -9,0 -30,7 -34,2 -22,5 -22,2 -31,4 -46,4 -68,0 -71,3 -56,1 -43,6

olie -5,0 -16,9 -17,8 -21,7 -24,6 -26,7 -40,2 -65,1 -68,2 -62,0 -53,9

niet olle -4,0 -13,8 -16,4 - O,B 2,5 - 4,6 - 6,3 - 2,9 - 3,2 5,9 30,3

Bron: IMP 1983, taDel 21, p. 190



-2,2-

U it tabel 4 b]ijkt dat de flinke stijging van de olieprijzen in de jaren '70,

gevoegd bij een min of ineer inelastische vraag naar olie, een belangrijke
verklarende externe faktor is voor de verslechtering van de handelsbalans van de
netto olie-importerende landen. Ook li~lct het er op dat deze faktor veel sterker
een rol speelt tijdens en na de tweede oltekrisis dan na de eerste. In de literatuur
komen de olieprijzen ook aLs belangrijlce faktor naar voren. (zie voor wat betreft
de eerste oliekrSsis: Black, 1981, p.57, voor wat betreft de tweede ronde van olie-
prijsstij~ngen: Dell, 1982, p.600; Killick en Sutton in KiUick (ed.), 1982, p.2-13;
D e Haan en Lanjouw, 1983, p.10; IM F 1983 p.69; van den Burg en Riegen, 1983,
p.291).

De stijging van de olieprijs had níet aLleen een direkt effekt maarleidde ook tot
een prijsstijging van andere invoerprodukten. De Haan en Lanjouw wijzen in dit
verband op de eveneens sterke stijging van het invoerprijspeil voor de groep netto
olie-exp~irterende ]anden (De Haan en Lanjouw, ibid).

Naast de gestegen olieprijzen wordt aLs verklaring voor de stijging van het
invoerprijspeil voor de niet olie-exporterende landen vaak de stagflatie in de
industriële landen aangevoerd (De Haan en Lanjouw, 1983, ibid.; Dell, 1980, p.833;

Bos, 198 3, p.321; IM F, 1982, p.53).

Voor een negatief totaal prijseffekt zijn niet alleen de invoerprijzen
verantwuorde]ijk, ook de uitvoerprijzen spelen een roL Als belangri~kste faktor in
dit ve rb~~ nd w ordt steeds ge noe m d de recessie in de industriële lande n( K311ick e n
Sutton in Killick (ed.), 1982, p.2-13; Van den Burg en Riegen, 1982, p.291; IM F,
1983, p.h9). De Haan en Lanjouw maken in dit verband onderscheid tussen de
prijzen ~an grondstoffen waar onder invloed van de recessie de wereldvraag
afneem t en zo de prijzen onder druk gezet worden, en de prijzen van industriële
produkten waar onder invloed van de recessie de konkurrentie toenee mt en op die
wijze een negatief effekt op de prijzen ontstaat (De Haan en Lanjouw, 1983, ibid.).

Ontwikkelingen in de industriële ]anden hebben blijkbaar een invloed op zowel
de invoerprijzen als de uitvoerprijzen van de NODC's. Opvallend is in dit verband
de dalinn van het invoerprijspefl voor alle analytische subgroepen in 1982. Zo lijkt
onder invloed van de recessie in de industriële landen een einde gekomen aan de
stijging van de olieprijzen en ook de inflatie in de industriële landen is afgenomen.
Onvenleeld gunstig voor de N 0 D C's is dit echter niet aangezien de oorzaken voor
deze afremende inflatie, strak monetair beleid en recessie, op zich weer
negatieve gevolgen hebben voor de lopende rekening van hun betalingsbalans.

Bovendien was er in 1982 weliswaar sprake van dalende invoerprijzen, maar het
uitvoerprijspeil daalde nog sterker zodat per saldo toch een negatief totaal
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prl~effekt resulteerde.

Indien we ons de vraag steLLen of de negatieve pri3seffekten op de handelsbalans

van de NO D C's van tijdelijke of blijvende aard zijn zullen we voorai moeten kijken

naar ontwikkelingen m.b.t. de olieprijzen en de ontwikkelingen in de industriële

landen.

In 1983 was er voor de netto olte-importerende landen voor het eerst stnds 1977

weer sprake van een ruilvoetverbetering. De verlc]aring daarvoor moet gedeelteli~lc

gezocht worden t~j dalende olieprijzen aangezien er in datzelfde jaar voor de

netto olie-exporterende landen sprake was van een ruilvoetverslechtering. Hoe de

olie~rijzen zich in de toekomst zull,en ontwikkelen is onzeker. Veel faktoren spelen

daarhij ~~en roL Ten eerste de politieke instabiltteit in het Midden-Oasten, al

neernt het belang van het Midden-Oosten in de wereldolievoorziening af. Dit hangt

samen ~net de tweede onzekere faktor, de toegenomen konkurrentie op de

wereldoliemarkt en de afnemende invloed van de OPEC. Een dercie onzekere

faktor vormt de wereldolievraag. Deze hangt weer nauw samen met het eko-

nomische herstel in de industriële landen. Het IMF gaat ervan uit dat de

gemiddelde prijs van olie in 1984 gelijk zal blijven aan die van 1983, rond ~ 28 per

vat. Op grond hiervan ]i31ct, voorlopig geen verdere ruilvoetverslechtedng voor

m.n. de netto olte-importerende landen te verwachten. De tweede belangrijke

invloed op de prijzen is het herstel in de industriële landen. Mocht dit doorzetten

dan m ag daarvan een positieve invloed verwacht worden op het uitvoerpri~peil

van de N 0 D C's. De vraag is echter wat er met het invoerprijspeil van deze landen

gaat t;ebeuren. Indien herstel gepaard gaat met een toename van de inflatie ís er

ook weer een negatieve invloed op de ruilvoet van de netto olie-importerende

]anden. Het IM F verondetstelt echter in haar centrale projektie voor de

midciellarlge termijn dat zolang de industriële landen maar volhouden in hun anti-

inf]atieb~,leid en in staat zijn hun begrotingstekorten terug té brengen er

mogeli~klieden ontstaan voor hernieuwde ekonomische groei bij een gednge

inflatie (IM F, 1982, p.19 e.v.). Voor 1984-1986 zijn dan de voorspellingen voor de

ruilvoetontwikkeling als volgt: N ODC's 0,2 procent gemiddeld per jaar, netto o]ie-

exporterende ]anden -0,5, netto otie-im porterende ]anden 0,2, opko mende

industrielanden 0,0, lage inkomenslanden 0,7, overige netto olie-importerende

]andc~n ~,7 (IM F, 1983, tabel 38, p.207). Van de kant van de prijzen zouden dan wei-

nig externe verstodngen te verwachten zijn, al zal vanwege de grote tekorten op

de hanclelsbalans het inflatie-effekt bij een stijgend invoerpdjspeil én

uitvoerprijspeil een negatieve invloed blijven uitoefenen op die handeLsbalans.
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RecessiP in de industriële landen

De lage ekonomische groei van de voornaamste afzetmarkten van de N 0 D C's

heeft zowelinvloed op hun exportprijspeil, zoaLs boven al ter sprake kwam, als op

hun exportvolume. Vermeldenswaard in dit verband is dan ook de schatting van het

IM F dat een toename van de ekonomische groei met een procentpunt in de

industriële landen leiàt tot een stijging van de exportopbrengsten van de N 0 D C's

met 2,5 à 4 procent ( IM F, 1983, p.16). Het zal niet verbazen dat ook in de

literatuc~ deze faktor vaak wordt opgevoerd aLs externe oorzaak voor de moeilijke

positie waarin veel ontwikke]ingslanden zich bevinden (vgL Dell en Lawrence,

198O, p.3; Bos, 1983, p.322; Seira, 1981,p.1118). Een veel aangehaald onderzoek

naar het verband tussen groei in de industriële landen en de ~dtvoer v~in de N ~) D C's

is dat van Goldstein en Khan. Een opmerking vooraf moet zijci dat vaak eenzijdig

gekeken wordt naar het verband tussen groei in de industriële landen en exporten

van ontwikkelingslanden. Er kan echter ook een verband bestaan tussen groei in

ontwikkelingslanden en groei in industríële landen, zij het dat deze 'reverse

link:ige' zwakker zal zijn, aangezien industriële landen hun exportmarkten meer bij

elkaar vinden, terwi~l ontwikkelingslanden juist hun voornaamste exportmarkt in

het Westenvincien(Black, 1981, p.47, Goldstein en Khan, 1982, p.3~4).

Goldstein en Khan gaan achtereenvolgens na het verband tussen groei in de

industriële landen en de totale invoer van deze landen, het verband tussen totale

invoer v:3n de industriële ]anden en hun invoer uit NO D C's en het verband tussen

de vitvoer van N 0 D C's naar industriële landen en de totale uitvoer van de

N 0 D C's.

B~j her eezste verband, groeiindustriële landen en hun invoer, worden

vier kan.ilen onderscheiden. Allereerst is er een direkt volume-effekt, ten tweede

een direlct effekt op de prijzen. Zo is er vooral een groot effekt op de prijzen van

primaire produkten. Typisch is in dit verband dat de ruilvoet van de NO U C's

gedurenc!e het grootste deel van de jaren'70 verslechterde. Die jaren waarin de

ruilvoet verbeterde waren tevens de jaren waarin het reële BNP in de í.ndustriële

landen }.et sneLst groeide ( Goldstein en Khan, 1982, p.7). Naast deze direkte

effekten worden nog twee indirekte effekten onderscheiden. Lagere groei leidt tot

hogere werkloosheid en daarmee neemt de kans op protektionisme toe. Daarnaast

kan lagere ekono mische groei in de industriële landen leiden tot lagere inflatie in

deze lan,ien en daarmee tot een verbetering van de konkurrentiepositie van deze

]anden. ')it ]aatste effekt wordt niet al te groot geacht al is de inflatievoet in de

industriële ]anden wel om andere redenen van (meer) belang voor niet olie-
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exporterende ontwikkeltngs]anden, zoals invoerprijspeil, reële interest, reële

waanie van de internatir~nale reserves.

Het tweede verband van belang is dat tussen de totale invoer van de industriële

]ancíen en hun invoer uit de NO D C's. Faktoren die hier van belang zijn: de

samenstelling van in- en uitvoerpakketten van beide groepen landen;

prijsverhoudingen en -elasticiteit van de invoervraag m.b.t. goederen uit NO D C's;

hancielspolitiek. Wat betreft het belang van de samenstelling van het

uitvo~rpakket, bltjkt dat de snelst groeiende markten die voor industriële

procluktf~n zijn. Het blijkt dan ook dat die landen welke hun exporten

diver;tEiceerden en zich rninder toelegden op primaire produkten (anden dan olie)

zich het best handhaafden in de petiode van langzame groei (Goldstetn en Khan,

198?, p.14). Het is echter niet voldoende om industriële produkten aan te hieden,

deze moeten ook konkurrerend worden aangeboden.

Het ci~rde verband van belang ís dat tussen de idtvoer van Nr) UC's naar

inctnstriële landen en hun totale c~tvoer. Een derde van de uitvoer van de NO UC's

gaat naar overige ontwikkelingslanden en deze markten lijken sneller te groeien

dat die in de industriële landen. Echter ook hier blijken de snelst groeiende

markten op het gelzíed van de industriële produkten te liggen.

Tcit sl~~t geven we de door Goldstein en Khan geschatte elasticiteiten van het

exlx~rtvulume van NO DC's m.b.t. het reële ANP in de industriële landen.

Tabel 5. Geschatte elasticiteit exportvolume niet olte-exporterende

ontwíkkelingslanden m.b.t. reëel BNP industriële ]anden 1973-1980.

subgroep geschatte elasticiteit

niet olte-exporterende ontwikkeltngslanden 2,30

opkomende industrielanden 2,63

lage inko menslanden 1,10~

overige netto olie-importerende landen 2,30

netto olie-exporterende ]anden 1,59~
~

nietsignificant op 5~ nivo

Bron: Gó!dstein en Khan, 1982, p.21.

Hieruit l~lt~kt dat met name de opkomende industrielanden en de ove~ige netto

o]ie-im purterende landen gevoeltg zijn voor veranderingen in de ekono mische

aktiviteit-. Deze landen zijn dan ook nog meer afhankeli3lc van ekonomisch herstel



in de industriële ]anden voor verbetering van hun externe positie dan de lage

ink o m e rtisla nde n.

Konklusie van dit deel moet zijn dat de recessie in de industriële landen een

belangri,jke externe faktor is geweest in de verslechtering van de handelsbalans

van de niet olie-exporterende ontwikkelingslanden. Of deze faktor van tijdeli~ke of

meer blijvende aard is hangt af van de duurzaa mheid van het ekono misch herstel

in de ind ustri'c~1e la nden.

Protektionis m e

Dit is de deYde belangri~lce faktor die wordt aangevoerd ter verkladng van de

verslechtering van de handelsbalans van de NO llC'S. Zo beschuldigt Dell de ri,7ke

landen ervan dat ze door het nemen van handeLspolitieke maatregelen hun

proble men afwentelen op de ontwikkeltngs]anden. (Dell, 1980, p.833; De11, 1982,

p.601~602). De Wereldbank ziet protektionisme als gevolg van lage ekonomische

groei en hoge werkloosheid in industriële ]anden en de konsentratie van de groei

van exporten van ontwikkelingslanden in relatief weinig kategodeën van

industriële produkten. Het protektionisme zelf neemt veel vormen aan. Zo is er op

het gebied van textiel het mult~vezel-akkoord van kracht, voor andere produkten

gelden in som mige ]anden kwalitatieve restrikties. Daarnaast bestaan er nog

vornren van indirekte restrikties, denk bijvoorbeeld aan allerlei burokratische

praktijken die vooral voor ]anden die zich juist op het exportpad begeven een

aanzienli~lce bardère krmnen vormen. (World Bank, 1978, p.14-19). Volgens hetIMF

is het protektionisme in de afgelopen jaren toegenomen (IMF, 1983, p.56). Het zal

duidelijk zijn dat met name die ontwikkelingslanden die zich (gaan) toeleggen op

de vervaardiging van industriële produkten het hardst getroffen worden door deze

maatreg~~len. Ook de duur en intensiteit van dit probleem zal rnede afhangen van

het ekonomisch heistelin de wereld.

A fsluitend kunnen we stellen dat de handeLshal`3ns van N ~ DC's in de perCode

1973-19Y3 onder invloed van diverse externe faktoren is verslechterd. ALle

landengroepen, behalve de netto olie-exporterende landen zagen de kosten van hun

olie invoer stíjgen. In het kielzog daarvan kregen alle landengroepen te maken met

gestegen invoerprijzen, indirekt gevolg van gestegen olieprijzen, en een gevolg van

de Gtagflatie in de industriële ]anden. Door }iet stagnatie-onderdeel van die

st.~gfl,atie stonden tevens de uitvoerprijzen onder druk. De netto olte-importerende

landen zagen daardoor hun ruilvoet voortdurend verslechteren, pas in 1983 trad



enig herstel op. Tevens zorgde de stagnatie in de industriëls landen ervoor dat de

groei van het exportvolume van de niet olte-exporterende ontwikkelingslanden

ond~~r druk werd gezet. En of dat nog niet genoeg was na men de protektionistische

maatregelen, vooral t.a.v. de industriële produkten toe.

1.3.5. Df~ diensten- en kapitaalopbrengsten balans

Over nu naar het tweede onden-íeel van de lopende rekening. In tabel 3 zagen we

dat voor de NO D C's a]s geheel de handelsbalans in de loop van de beschouwde

perlode een minder grote rnl gaat spelen in de verklarLng van het tekort op de

lopende rekening. Dit geldt vooral voor de groep van de netto olie-exporterende

lanclen, waar het (negatieve) saldo van de handelsbalans nagenoeg verdwijnt en

voor de opkomende industrielanden. Voor de overige netto olie-importerende

landen is geen duidelijke trend waarneembaar, terwijl bij de ]age inkomenslanden

het juist de handeLsba]ans is die verantwoordelt~k is voor het tekort op de lopende

rekening. De dienstecr en kapitaal-opbrengstenbalans gaat daar zelfs een

overschot vertonen.

De diensteir en kapitaalopbrengsten balans omvat een groot aantal

uiteenlopende posten, waarvan som mige samenhangen met de handel zoals

verzekedngen e.d., toerisme wordt er op geboekt, over.schrijvingen van

werknemers in het buitenland en uiteraard ontvangsten en betaltngen van intrest

en dividenclen. Helaas ontbreekt gedetailleerde kwantiiatieve informatie over de

samenstellende onderdelen van dít gedeelie van de betalingsbalans. Twee

belangrillce ondenielen zijn met name de (netto) interestbetalingen en

overboekingen van werknemers in het buitenland. Dit ]aatste ltjkt vooral van

belang v-~orlandenin de buurt van het Midden-Oosten. De olteproducerende landen

in die regio trekken im mers veel gastarbeiders aan (vgL World Bank, 1981, p.50).

Helaas ontbreken hierkwantitatieve gegevens.

Gegevens m.b.t. intrestbetalingen zijn wel voorhanden, zij het slechts weinig

gediEfer~~ntieeni naar analytische subgroepen en slechts voor weinig jaren.



Tebel 6. Lupende rekeníng en netto ín[rest-beta]Sngen (mrd.US S)

1978 1981 1982 1983
Nfe[ olle-exporterende onvlkkelings
landen

Saldo lopende rekening -41 -108 -87 -68
Saldo diensten en kapftaa]- -5 -28 -35 -26
opbreneten
netto intreecbetalingen -l2 -36 -44 -44

Netto olie-exportrrende landen
Seldo ]operde rekening -8 -23 -16 -14
Saldo dlensten en kapl[aal- -4 -14 -15 -]4
opbrenEsten
Netto lntrestbetalingen -3 -ll -13 -14

Netto o11e-Smpurtrrende landen
Saldo loperde rekening -33 -86 -76 -57
Saldo díensten en kapitaal- -1 -15 -20 -]3
opbrengsten
Nr.ttn lntrrFfhetnllr~t;en -9 -2G -30 -27

Bron: IMF, J983, Tabe] V-4, p.70 en Tabe] 19, p.188.



Er bestaat wel informatie over (bruto) intrestbetalingen op buitenlandse schuld en

over de totale (bruto) stroom kapitaaltnkomen (rente plus dividend). Deze geeft

echter al snel een overtrokken beeld van de invloed van rentestijgingen op de

internationale finandële markten. Zo'n rentestijging werkt im mers niet alleen

nadelig voor de betrokken ]anden, maar ook voordelig aangezien veel van deze

landen ook een deel van hun reserves in intrestdragende vorm aanhouden. Toch is

het beeld dat uit tabel 6 naar voren komt zorgwekkend. Het aandeel van de netto

intrestbetalingen in het tekort op de lopende rekening neemt im mers sterk toe.

Afgaande op gegevens m.b.t. de bruto intrestbetalingen op buitenlandse schuld

(IM F, 1983, tabel 35, p.204) is het een probleem van vrij recente datum. Voor alle

groepen, behalve de lage inkomenslanden is er van 1973 tot 1979~1980 sprake van

een zeer lichte stijging in de verhouding intrestbetalingen op korte en lange

termiyn buiten]andse schuld en exporten. Vanaf 1980 tot 1982 schiet deze

verhouding plotseling sterk omhoog voor deze groepen. In 1983 treedt er weer een

licht herstel op, maar de verhouding bltjEt hoger dan hij was in 1979~1980. Voor de

lage inkomenslanden is er over de gehele periode 1973-1983 daarentegen sprake

van een lichte daling. Aangezien voor deze ]aatste groep van landen bovendien

geldt dat daar de problemen met de lopende rekening veeleer te vinden zijn In de

handelsbalans zullen we het er voor deze groep van landen verder bij laten.

Hogen~ intrestbetalingen op buitenlandse schuld zijn aan een aantal faktoren te

wijten. De schuld waaroverintrest moet worden betaald is gestegen en~of de rente

zelf is tc~egenomen. Het ltjkt vooral deze laatste faktor te zijn die de stijging van

de intre5tbetalingen in de periode '80-'82 verklaart. Over de gehele periode

genomen speelt echter ook de toename van de schuld zelf een raL Daarnaast

speelt ook de samenstelling van de schuld een roL Zo was er in de periode '80-'82

voor de ;;roep niet olie-exporterende ontwikkelingslanden sprake van een toename

van het aandeel van de korte termijn schuld in de totale schuld, deze schuld

reage~.rt per definitie snel op veranderingen in de rentevoet. Dit verschijnsel doet

zich voor ldj alle subgroepen, behalve bíj de overige netto olie-im porterende

landc~n (IMF, 1983, tabel 34, p.202). Een andere faktor van belang is verder het

toene mend aandeel van partikuliere krediteuren in het totaal van de vorderingen.

Dit verschiynsel doet zich het sterkst voor bij de opkom ende industrielanden (IM F,

1983, ibid.). Een groot gedeelte van deze schuld wordt aangegaan op de Eurcr-

valutamarkten en deze heeft zoaLs bekend een roll-over karakter, d.w.z. de rente

op deze 5chuld wordt van tijd tot tijd aangepast aan de vigerende rentevoet op de

Euro-markten. Door het veranderende finandedngspatroon, meer korte schuld,

meer roll-over kredieten, wordt de schuld als geheel gevoeliger voor mutaties in
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de rente. Nu valt ook in te zien waarom de verhouding rentebetaltngen~exporten

voor de lage inkomenslanden géén sterke stijging vertoont, waar dit voor de

overige landen groepen wel het geval is. Deze landen worden door het

internationale bankwezen doorgaans nauwelt~lcs als kredietwaardig gezien en zijn

derhalve aangewezen op de officiële bi]aterale en multilaterale kanalen. (vgLBird,

1978 p.219). De schuld welke via deze kanalen wordt gekontrakteerd heeft vaak

een concessioneel karakter; lange looptijd en vaste, lage rente.

Ook hier kan gesproken worden van een externe faktor die verantwoordelijk is

voor de verslechtering van de lopende rekening van de betalingsbalans van de

NOllC's, uitgezondeni de lage inkomenslanden. De hoge intrestvoeten kunnen

gezien worden als een resultaat van de restriktieve monetaire politiek in de

industriële landen lxij een op dat moment nog steeds hoge inflatie. (Nowzad in

Kí`11ick (ed.), 1982, p.160). In 1983 treedt echter al verbetedng op dankzij dalende

intrestvoeten en een minder snel groeiende schuld (IM F, 1983, p.67~68). Probleem

lijkt echter dat de reële intrestvoet nog steeds vrij hoog blijft in vergeltjking met

de jaren'70 en de appreciatie van de dollar. Ook dit zijn twee faktoren die buiten

de invloed van de schuldenlanden liggen.

1.3.(i. D e lope nde reke ning

Tot nu toe hebben we afzonderli~lc gekeken naar de twee deelbalansen van de

lopende rekening. In deze paragraaf gaat het om de gehele lopende rekening en de

interakti-e van die lopende rekening met andere makro-ekonomische groottieden,

m.n, de totale betalingsbalans. Het li~lct er veel op dat in de jaren'70 een vicieuze

cirkel is ontstaan. Tekorten op de lopende rekening werden gefinancierd met

buiten]andse schuld, toen de rente op die buitenlandse schuld plotseltng sterk

begon te stijgen lsidde dit tot een vergroting van het tekort op de lopende

rekening, vanwege de toegenomen rentebetalingen. ALs we hebben over faktoren

die de ontwikkeling van de lopende rekening van de N 0 D C's verklaren, zullen we

derhalve ook iets moeten zeggen over het verband tussen lopende rekening en

kapitaalrekening van de betalingsbalans.

Killick en Sutton wijzen in dit verband op een volgens hun vaak impliciet

gem,~akt verondeistelling dat de kapítaalrekening zich aanpast aan de lopende

rekening. Deze veronderstelling zal waarschijnlijk meer opgaan naarmate een land

minder r~oeite heeft om extern kapi.taal aan te trekken, kredietwaardiger is. Maar

ook dan blijft het de vraag of een bepaald saldo van de lopende rekening wenseli~k

is ge~;even de benodigde kapitaalinvoer dan wel reserve-intering. Met andere



woorden het kan zijn dat de lopende rekening zich aanpast aan het haalbare dan

wel wenseli~lc nivo van de kapitaalinvoer, in plaats van andersom. Voor som mige

landen lijkt er inderdaad, naarmate de kredietwaardigheid afneemt een finan-

cieringsknelpunt op te treden. Dat leidt tot gedwongen invoerbeperking en tot een
min of ineer kunstmatig florissant saldo op de lopende rekening dat in feite een
ondc.~chatting geeft van het betalingsbalansprobleem. Im mers bij r~phefEing van

het financieringsknelpunt zouden de kunstmatig samengedrukte importen zich
weer snel kunnen hexstellen en wordt het saldo van de lopende rekening navenant
negatiever. (Ki1]ick en Sutton in Kfllick (ed.), 1982, p.29).

Het li,7kt aannemeli~lc dat het gros van de NODC's, afgezien van de lage

inkomenr,landen, in de jaren'70 weinig moeite heeft gehad met het aantrekken van
extern kapitaaL In die periode ]ijkt het dan aannemelijk dat het inderdaad de
kapitaalrekening was die zich aanpaste aan de lopende rekening. Of die
veronderstelling ook opgaat in het begin van de jaren'80 is minder aannemeli~k.

Dan lijkc het haalbare nivo van kapttaa]invoer wel een rol te gaan s~~elen tn de
verkl.rr-inF; van het tekort van de Lopende rekeninl;. I)e lopencie r~~kcnin}~ van ~ic~
N 0 ll C's vertoonde volgens tabel l een verbetering na het record tekort van meer
dan ~ 100 miljard in 1981, zij het dat díe verbetering niet in gelidlce mate voor

alle groepen van landen optreedt. Gedeelteltjk zijn voor die verbetering faktoren
verantwoordeli~lc die in de voorafgaande paragrafen ter sprake zijn gekomen, zoals

verbetering van de ruilvoet, het weer aantrekken van de ekono mische groei, in de
industriële landen, lagere intrestvoeten. Het vermoeden lijkt echter
gerechtvaardigd dat het niet alléén deze faktoren zijn die voor de verbetering van
de lopen.ie rekening verantwoordelijk zijn. Er lijkt een financieringsknelpunt te

zijn ont5taan, m.n. in de loop van 1982 (vgl. IM F, 1983, p.7(l, van den Rurg en
Rie};en, 19í;3, p.290). Daardoor gaat het saldo op de lopende rekeiitng een te op-

timi5tisch beeld geven. Door het gebrek aan financiering wordt het beta-
ltngsbalansprobleem onden~rukt en, wellicht, ondeischat. Het bestaan van zo'n

financieringsknelpunt is moeilt~k aan te tonen en nog moeilijker, zo niet
onmogeli~k, te kwantificeren. Het is echter wel aannemelijlc te malcen.

Het probLeem is uiteraard dat de banken zich te diep hebben gestoken in iets
wat, achteraf, wel eens een wespennest zou kunnen blijken te zijn. 7.0 ontstonden
er aan het einde van de jaren '70, na de tweede oliekrisis, al twijfels of de
partíkuliere banken op dezelfde soepele wijze als voorheen het recyc]ingsprobeem

aankonden. Als problemen werden gezten de verslechterende kapitaalspositie van
de batiken en konsentratie van rí.siko's in de portefeuille (vgL R.de Vries, 1979,
p.6~ï; Frowen, 1981, p.126). Deze problemen aan de aanbodzijde werden in de loop
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van 198a veisterkt door problemen aan de vraagzijde van de financiële markten.

So m mige proble m e n k wa m e n duídelijk aan het licht in een aantal individuele

]anden (Polen, Mexico) en leidden tot een algemene voorzichtigheid aan de kant

van d~~ banken. Bovendien groeide het inzicht dat de grote

betalingsbalansproblemen van de NO DC's, ditmaal wel eens langduriger van aard

zouden kunnen zijn dan tijdens de voorafgaande keren, 1971 en 1975.

Zo was er na de hoge betalingsbalanstekorten van 1971 en 1975 iedere keer

sprake van een snel heYSteL We hebben al gezien dat dat herstel deze keer op zich

]aat wachten. Daarnaast geldt dat de schulden aan de vooravond van deze 'krisis'

een stuk hoger waren dan in de voorafgaande twee'krises' het geval was. In 1971

begonnen de particuliere banken eigenlijk net de markt te verkennen. In 1975 en

daarna wen3 een groot gedeelte van de opgelopen schuld effektief 'afgeschreven'

door stijging van het exportprijspeil. Dat zit er deze keer niet in, nu er eerder

spralce is van dalende exportprijzen waardoor de reële waarde van de schuld eerder

toe- dan afneemt. Tot slot is een faktor van belang de appreciatie van de dallar

sinds 1980, waar een groot gedeelte van de schuld in dollars liridt, terwi~l de

prijzen van de exportgoederen van NO D C's eerder in wereld- dan in V.S. markten

worden hepaald. (IMF, 1983, p.63-65).

Vooral in 1982 wordt het tekort aan financieYingsmiddelen voelbaar. Vier

gegevens wijzen daar op:

~ er is s~irake van een reserve-intedng (in nominale termen ) van S 7 mrd., waarin

1981 nog sprake was van een reserve tóename van ~ 2 mrd., terwi3lin de periode

1978-198() de reserve jaarlijks met gemiddeld S 11 mrd. toenamen. (IMF, 1983,

tabel V-3,p.66).

~ het geliruik van IM F middelen en overige 'reserve related credits' neemt toe van

gemiddeld ~ 1 mrd. in 1978-1980 tot ~ 6 mrd. in 1981, tot S 11 mrd. in 1982

(I M F,ibid.)

~ de L3nl;e termijnleningen van part~culiere bronnen nemen af van S 39,7 mrd. in

1981 tot ~ 21.5 mrd. in 1982. Netto korte termijn leningen (inclusief fouten en

omissies) nemen af van S 13,2 mrd. in 1981 tot s 2,9 mrd. in 1982 (IM F, 1983, tabel

25, p.194).

~ de vri.j drastische daling van het importvolume in 1982 voor de N 0 DC's 7,7

procent, netto olie exporteurs 14,3, netto olie im porteurs 6,4, opko mende

indu~trielanden 6,4, lage inkomenslanden 0,1 en overi,ge netto olie-importerende

landen 8,9 (IM F, 1983, tabel 13, p.181~182).

Het internationale bankwezen speelt iiierin een belangrijke roL IM F schattingen

duiden o~~ de volgende ontw~ckeling in netto bankleningen aan NO D C's : 1981 meer
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dan ~ 5~) mrd., 1982 S 25 mrd., 1983 S 15 à 20 mrd., met voor dit laatste jaar de

aantekening dat dit cijfer is samengesteld utt een toename van de ]ange termijn

komponent en een afname van de korte termijn komponent. De lange

termijnkomponent neemt vooral toe vanwege omvangri~lce omzettingen van korte

in lange termijn schuld (IM F, 1983, p.65).

Een ven~ere verklaring voor de terughoudendheid van het internationale
bankwezen zou kunnen zijn het voor vel,e landen optredende verschijnsel van zich
koncentrerende aflossingsverplichtingen. De Engelse term daarvoor luidt:

'bunching of maturities'. Een verklaflng daarvoor is het gedrag van banken zelf die
de looptijden van hun leningen aan ontwikkelingslanden soms drastisch kunnen

veranderen waardoor t~nnen enkele jaren de aflossingsverplichtingen zich kunnen

ophopen. ( Group of 30, 1981, p.7; Llewellyn in Frowen (ed.), 1979, p.59; IM F, 1982,

p.65). Deze opeenstapeling van aflossingsverplichtingen leidt tot hoge'debtservice
ratio's', voor de groep van de N 0 DC's was deze verhouding 24 procent in 1982,

vergeleken met 15 z procent in 1975 (IM F, 1983, p.140~141). Voor enkele Latijns-

Amerikaanse ]anden steeg de 'debtservice ratio' in 1982 naar 54 procent,

vergeleken met gemiddeld 40 procent in de 4 jaar daarvoor ( IM F, 1983, p.68). Deze
'debt service ratio' vormt uiteraard een belangrijk gegeven voor banken bij hun
beslissLn;; om over te gaan tot het verstrekken van leningen. Daarbij zal niet

zozeer de absolute hoogte aLswel de ontwikkeling van die verhouding een rol

spelen. Een plotseling stijging van de verhouding kan aanleiding zijn tot

terughoudendheid van de banken, ook al ontstaat die stijging gedeeltelijlc als

gevolg van hun eigen beleid.
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Appendix

Prijs- en volume-effekten op de handelsbalans

De tabellen die de gevolgen van prijsmutaties voor de handelsbalansen van

groepen van niet olte-exporterende ontwikkelingslanden weergeven, werden

berekend volgens een door Dell en Lawrence gebruikte methode (Dell en

Lawrence, 1980, p.9). Achtereenvolgens worden weergegeven:

1) Invoerprijsverandering: De verandering in de invoerrekening aLs gevolg van

prijsveranderingen, uttgedrukt aLs percentage van de totale handelswaarde

(uitvo~~r plus invoer).

In for~nulevorm:

~ Pmt

-Vmt-1 ~ Pmt-1
, -

Vxt-1 } ~mt-1



waarln:

V m - waa~ie invoer

V,{ - waarde ~tvoer

V m - :invoerprijs

2) Uitv~,er7ríjsverandeiing. De verandedng in de uitvoerrekeTUng als gevolg van

pdjsv~~randeángen, idtgedrukt als percentage van de totale handelswaarde

O E:

;J x

waarin:

4 Pxt

t-] ~ -PJSt-1

Vxt-1} Vmt-1

px - uitvoerprljs

X L~iU"~o

3) 'Cota;31-prijs-effekt. Het bedrag waarmee het saldo van de handelsbalans

vr~ran~iert aLs gevolg van prijsveranderingen rdt.gedrukt aLs per.centage van de

tc~tale handelswaarrle. In formulevorm: de som van invoer- en

uitvoerprijsverandering, zie boven.

4) Inflai3e effekt. Het bedrag waarmee het saldo van de handelsbalans veranderd

zou zijn indien uitvoerprijzen in dezelfde verhouding waren veranderd als

invoerprijzen, ook weer uitgedrukt als percentage van de totale handeLswaarde.

ALs uitvoerprljzen even hard sti' en als invoerprijzen en er was een initieel

tE kort op de handelsbalans, dan zal dit effekt negatief zijn. In form ulevorm:

( 'Uxt-1 - Vmt-1~ Pmt-1

Vxt-1 t Vmt-1
x l 00a~o

5) Riv7.voeteffekt. Dit is gelijk aan het totaal pri~seffekt minus het infl.atie-

effekt. Het bedrag waarmee het saldo van de handelsbalans veranderd zou zijn

indien dit saldo in de uítgangssituatie nihil zou

idtgedcvkt in procenten van de totale handelswaarde.

In fornulevorm:

p 1'xt h Pmt

Vx~l ( Pxt-1 - Pmt-1 )

4 Pmt

x 1000~

zijr. geweest. Wederom

Vxt-1 f Vmt-1



Naast deze aan Dell en Lawrence ontleende effekten werden ook nog berekend:

6) `lutatie saldo. De verande~ng van het saldo op de handelsbalans uitgedrukt in

procenten van de totale handelswaarde:

In for~niili~vorm:

( Vxt - Vmt )- Í Vx t-1- Vmt-1 ~

Vxt-1 t Vmt-1
x 1 ~?Oo~

7) V olu m e-ef fekt. D e ve randeiing in het saldo op de handelsbala ns als gevolg van

volu me m utaties in de in- en uitvoer. Dit werd berekend door van de totale

mutatie in het saldo het totaal prijseffekt af te trekken. Hieruit volgt een

im plici.et volume-eEfekt, dat er in formulevorm als volgt uitziet:

I'xt r~9xt - {'mr Aqmt

----x 1000~0
Vxt-1 } Vmt-1

P.S. gebruik wercí gemaakt van V- p.q.

waadn:

qx - uitvoervolume

qm -inv,~ervolume.

In de tabellen ] tot en met 6 worden de resiiltat~~n weergegeven op grond van IM F

gegev~~n~ (IM F, 19R3, tabelLen 13 en 19, Appendix f3). Tevens wordt weerge~;even

de ontwilckeling van het invoer- en uitvoervolume van de niet olie-exporterende

ontwilckelings]anden.



l.t,het olie-exporterende ontrikkelinkelanden.
invoerpríje uitvoerprije totaal inflatíe ruilvoet mutatie volume

jaar verandering veranderín~ prijseffekt effekt effekt ealdo mutatie
74 -24,7X 18,OX -6,7X -2,7X -4,1X -11,796 -6,OX

75 - 5,1 - 0,1 -5,2 -1,1 -4,0 - 2,8 2,4
7b - 0,1 2,9 2,8 -0,0 2,6 5,0 2,2
77 - 4,2 6,4 2,2 -0,7 2,9 0,6 -1,6
78 - 5,1 2,6 -2,5 -O,6 -1,9 - 3,0 -0,5

79 - y,8 8,0 -1,8 -1,5 -0,2 - 3,4 -1,6
d0 -12,7 7,3 -5,4 -2,1 -3,4 - 4,0 1,4
tll - 1,7 -0,5 -2,2 -0,3 -1,8 - 0,7 1,5
tl..' 1,3 -2,2 -0,9 0,2 -1,0 3,6 4,5
83 - 0,2 0,7 O,5 -0,0 0,6 1,5 1,0

2. Netto olie-exporterende landen.
lnvoerprije uitvoerprije totaal infletie rullvoat mutatle volume

~uar veranderin~ veranderin~ prijaeffekt effekt effekt saldo mutatie

74 -23,4X 31,4X B,OX -2,6X 10,6X - 6,OX -14,OX

'~5 - 5,6X - 2,4 -8.0 -0,7 - 7,2 -10,B - 2,8

'IU - 1,2 4,3 3,1 -0,4 3,4 5,3 2,2

77 - 3,5 5,7 2,2 -0,7 2,9 2,3 0,1

ltl - 4,4 2,3 -2,1 -0,6 - 1,5 - 1,2 0,9

7g - 8,9 16,9 8,0 -1,2 9,2 2,1 - 5,9

tl0 -11,4 14,6 3,2 -0,8 3,9 - 1,7 - 4,9

B1 - 2.2 - 1.1 -3,3 -0,1 - 3,2 - 5,7 - 2,4

82 0,2 - 3,9 -3,7 -0,3 - 4,1 7,3 11,0

ei3 - 0,6 - 1,8 -2,4 -0,0 - 2,4 0,4 2,B



3. Netto olie-i~porterende landen.

lnvoerpri,7a uitvoerprije totaal inflatie ruilvoet mutatie volume

~aar verenderinQ veranderina prijseffekt effekt effekt saldo mutatie

74 -24,9X 16,2X -8,7X -2,7X -6,1X -13,6X -4,9~6

75 - 5,0 0,2 -4,B -1,2 -3,6 - 1,5 6,3

76 - 0,3 2,7 2,4 -0,0 2,4 5,0 2,6

77 - 4,3 6,5 2,2 -0,7 2,9 0,1 -2,3

78 - 5,1 2,7 -2,4 -0,7 -1,7 - 2,9 -0,5
79 -10,1 6,6 -3,5 -1,6 -1,B - 4,2 -0,7

80 -13,4 5,B -7,6 -2,5 -5,1 - 4,7 2,9

81 - 1,6 - 0,5 -2,1 -0,3 -1,7 - 0,6 1,5

B2 1,5 - 2,0 -0,5 0,3 -0,8 2,5 3,0

83 - 0,0 1,3 1,3 -0,0 1,3 2,3 1,0

4. Opkowende industrlslenden.

invoerprije uitvoerprijs totaal lnflatie ruilvoet mutatie volume
3aur verenderinQ versnderlnQ prijseffdct effekt effekt ealdo mutatie
74 -23,5X 14,1Y -9,47i -3,2X -6,2x -16,3x -6,9X
75 - 3,5 - 0,1 -3,6 -1,0 -2,7 0,2 3,8
76 - 0,6 2,7 2,1 -0,2 2,3 5,2 3,1
77 - 4,8 5,5 0,7 -0,B 1,5 2,8 2,1

7tl - 5,1 3,6 -1,5 -0,5 -0,9 -1,0 0,5
79 -10,2 7,1 -3,1 -1,1 -2,0 -4,7 -1,6
80 -12,4 6,2 -b,2 -1,B -4,4 -2,3 3,9
dl - 1,0 - 0,3 -1,3 -0,2 -1,2 -0,0 1,3
B? 1,7 - 1,8 -0,1 0,2 -0,4 2,0 2,1
tl3 - 0,1 1,6 1,S -0,0 1,5 3,3 1,B
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5. LaQe inkomenslanda~

invoerprijs uir.voer~rijs totaal inflatie ruilvoet mutatíe volume
jaar verandering verandering prijseffekt effekt effekt saldo mutetie
74 -25,9X 13,9X -12,OX -5,0'X -7,OX -16,BK - 4,8X
7S - 8,7 -0,8 - 9,5 -2,9 -6,6 - 0,7 8,8
76 1,0 3,4 4,4 0,3 4,0 9,0 4,6
77 - 2,3 10,4 8,1 -0,4 8,5 0,0 - B,1
78 - 5,8 1,1 - 4,7 -0,9 -3,7 -14,7 -10,0

7y -12,3 5,1 - 7,2 -4,0 -3,1 - 5,3 1,9

80 -16,4 3,7 -12,7 -5,6 -7,0 -12,5 0,2

81 - 3,5 -0,0 - 3,5 -1,5 -2,0 0,0 3,5

82 1,0 -1,1 - 0,1 0,4 -0,5 0,6 0,7
B3 - 0,1 1,3 1,2 -0,0 1,3 1,1 - 0,1

6. OveriYe netto olie-importerende landen.

mvoerprija uitvoerpríjs totaal
~aar vnrenderinQ veranderinQ prijeeffek[

74 -2ti,5X 20,4X -6,1X
75 - 5,8 1,2 -4,6
76 - 0,4 2,3 1,9

77 - 4,3 6,6 2,3

7B - 4,8 1,7 -3,1

79 - 9,2 6,3 -2,9

80 -14,2 6,0 -8,2

81 - 1,7 -1,0 -2,7

82 1,2 -2,6 -1,4

83 0,1 1,0 1,1

inflatie ruilvoet mutatle volume
effekt effekt ealdo mutetle
-0,7x -5,4X -8,2X -2,1X
-0,7 -3,9 -4,3 0,3

-0,1 2,0 3,0 1,1

-0,5 2,9 -4,0 -6,3

-0,8 -2,3 -2,1 1,0
-1,7 -1,1 -2,8 0,2

-2,7 -5,6 -6,2 2,3

-0,4 -2,3 -1,7 1,0

0,3 -1,7 4,2 5,6
0,0 1,1 0,6 -0,5



Viet olie-exporterende ontrikkelinaalanden. Mutatie invoer- sn uitvoervolume 1973-1983 ( procentuele veranderingen)

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

~iet olie-exporterende ontrikkelingalanden
export volume 9,3 -0,1 -0,3 11,3 4,9 8,7 9,6 9,0 6,3 0,8 4,7

~ import volume 11,5 7,Ei -4,1 4,5 7,2 8,5 10,3 4,7 2,6 -7,7 2,3

irtto olie-exporterende landen
export volume -0,4 0,9 0,5 7,4 7,2 9,8 7,2 6,5 8,4 7,9 3,3

import volume 10 6 19,6 5,1 1 9 6,1 6,8 16,8 12,5 12L0 -14,3 -2,4

~el w olie amporterenda landen
export volume 10,8 -0,2 -0,4 12,0 4,5 B,1 9,4 9,2 5,3 -1,1 4,9

ímport volume 11,6 6,0 -5,5 5,0 7,4 8,2 8,3 2,7 1,5 -6,4 2,5

.,~~kumrnJn lnduetrialanden
export volume 16,3 0,5 0,6 16,4 8,6 11,2 10,2 12,6 7,8 -2,6 4,9

import volume 17 5 9 4 -5,9 7,2 3,9 9,0 11,4 4,2 4,1 -6,4 0,9
l~~e inkomenslanden

export volume 2,4 -0,5 3,7 8,3 -3,5 2,5 5,1 2,6 -4,4 1,8 6,1
import volume 3,t O,b -7,~. -2,3 10,7 18,7 0,9 1,0 -7,6 -0,1 3,6

UvCCIj{C netto olie ,importerende landen
export volume 6,4 0,9 -4,4 7,0 1,2 4,9 9,4 5,1 3,2 1,3 4,7

import volume 6 3 3 1 -3,9 4,2 12~u 3,c b,2 0,8 0,7 -B,9 4,7

Brun: I14F', 1983, tabel 13, p. 181~182



2. Betalingsbalansontwilckelingen en IM F beleid, 1973-1983.

In dit hoofdstuk gaan we in op de rol die het IM F heeft gespeeld in de pedode

onder beschouwing. A1lereeYSt kijken we naar de kwantitatieve betekenis van het

IM F met betrekking tot de betalingsbalansprob]E men van N 0 D C's, vervolgens

zull,en enkele kernpunten uit het debat rond de konditionaliteit van de middelen

van het IM F worden besproken in het ltcht van de aard van de

betaltngsbalansproblematiek van de NO D C's zoals we die in het voorafgaande

gedeelte hebben besproken.

2.1. D e k wantitatieve rol van het IM F.

Gegevens m.b.t. het aandeel van IM F middelen in de financíeling van de

tekorten op de lopende rekening van de N 0 D C's geeft het IM F slechts voor deze

groep als geheel (IM F, 1983, tabel 25, p.194). D aaruit blijkt dat het IM F met

uitzondering van enkele jaren slechts een vrij marginale rol heeft gespeeld in de

finandertng van de tekorten van deze groep landen.

Helaas ontbreekt direkte informatie over de verdeling van het gebruik van IM F-

middelen over de subgroepen. Wel is zo'n verdeltng bekend waar het gaat om het

uitstaand gebruik van IM F-middelen (IM F, 1983, tabel 31, p.200). Aan de hand

daarvan is het gebruik van Fondsmiddelen per jaar door de verschillende

subgroepen voor de jaren 1974-1982 te berekenen. Relateren we deze aan de

gegevens m.b.t. het tekort op de lopende rekening van de diverse subgroepen (zie

hoofdstuk 1) dan kr.~jgen we tabel 7.

Tabel 7. Niet olie-axporterenda ontwUckelinqslanden, Gebruik van IMF aiddelen els percentege van het tekort
op de lopende rekening, 1974-1982. -

19]4 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982

Niut olie-aYpor[erende ont- 4,1 4,5 9,8 - - 0,3 1,3 5,2 7,3
wikkwllnqalanden.

netto o11e-exporteurs - - 10,4 3,1 - -1,2 -1,6 - 3,2

netto olie-inporteurs 4,7 5,8 l0,0 -O,B -0,3 0,7 1,9 6,3 7,6

opkomende industrielenden 1,6 3,7 9,8 - -6,1 -I,B 1,5 2,1 5,2

laqe lnkomenslanden 13,3 7,9 2,3 -5,4 -1,2 1,9 4,3 12,8 16,0

ovurlge netto-olie importeura 3,6 8,2 13,2 0,8 4,1 2,6 1,8 7,9 5,3

ecan: INF, 1)83 tabel 25, p. 194, en berekeninQen aan de hnnd van IMF, 1983, tnbel 31, p. 200 en tabel 1.
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tlit tabel 7 blijkt dat het relatieve belang van Fondsmiddelen voor de

finandedng van tekorten op de lopende rekening het grootst is voor de ]age

inkomenslanden en de overige netto olie-importerende ]anden. Ofwel, hoe armer

een land des te eerder is het gedwongen een beroep te doen op de middelen van

het IM F.

Een andere belangrijke ontwikkeling in de jaren '70 is dat het steeds meer

ontwikkelingslanden zíjl die een beroep doen op het IM F en steeds minder

industrielanden. 7.o was de ve~íeling in 1970-1973 27 procent naar industrielanden,

73 proc~ent naar ontwikkelingslanden. In 1974-1977 respectievelijk 49 en 51

procent, dit voornamelijk aLs gevolg van grote trekkingen door het Verenigd

Koizinkrijk en Iialië. In 1978-1981 respektieveli~k 1 en 99 procent! (Gegevens:

Polak, 1982, p.152). Het IM F lijkt daarmee een instelling geworden waanjoor

middelen van de rijke naar de arme landen vloeien. En ook dringt zich het beeld op

van een instelling waarmee djke landen aan arme landen voorwaarcien t.a.v. het

ekono mische beleid opleggen. Im mers in 1980 hebben industrielanden 59 procent

van het aantal stem men in het IM F(Polak, ibid.).



Tot slot van deze paragraaf nog een overzicht van de verdeling van de

trekkingen op het IMF over de diverse faciltteiten van deze instelling. Informatie

hierover vlnden we in de jaarverslagen van het IM F. De gegevens betreffen de

bruto aankopen van middelen bij het IM F, dus exclusief eventuele 'terugkopen' en

hebben betrekldng op boekjaren, die hij het IM F lopen tot 30 april van het

aangegeven jaar. We hebben de aankopen verdeeld in:

1) onkonditioneeL betreffen aankopen in de reserve tranche

2) ltcht konditioneel: betreffen aankopen onder de compensatoire finalr

ciering, buffervoorraadfinanciering en oliefaciltteit.

3) zwaar konditi,oneel: betreffen aankopen in de krediettranches dan wel onder

de uitgebreide fac.iliteit eventueel opgehoogd met supplementaire financiering,

dan wel met middelen verkregen via het'verruimde toegang' beleid. Onder de

krediettranches valt ook de eerste tranche die ltcht konditioneel is, hij gebrek

aan differentiatie in de gegevens is deze noodgedwongen onder de zwaar

konditionele middelen gerekend.

Zie voor een korte weergave van de diverse faci]iteiten van het IM F: Hees en

Verloren Themaat (red.), 1984, p.187 e.v. of Willtamson, 1982, p.69 e.v.

Tabel 8. Saaenstellinq bruto kredietverleninq door het IMIP, 1973-1982

1973

1982 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982

onkonditioneel 20 55 57 19 20 3 S 67 9 10 14

licht kondltloneel 35 18 20 49 73 45 13 14 37 16 20

z~aar konditioneel 45 27 23 32 7 52 B2 19 54 74 66

Bron: Berekend op baela van qegevens uit IMF, Annusl Report 1977 en 1982.

Hruto la,edietverlenirig 40Ci93 1175 1058 5102 6591 4910 250Ci 3720 2433 48G0 8041

(rrterl. 5DFdc)
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Aan het einde van de beschouwde periode neemt het aandeel van trekkingen in de

z waar konditionele faciliteiten duideli~lc toe.

ilit tabel 8 blijkt dat in twee periodes sprake i.s van een meer dan gemiddelde

beroep op IM F-middelen. Direkt na de eerste o.liekrisis en na de tweede ronde van

oliepri~verhogingen, vanaf 1981. Na de eerste oliekrisis ging dit beroep op het

IM I~ niet gepaard met z ware konditionaliteit. Vanaf 1981 is dat wel het gevaL Dit

heeft vuoral te maken met het IM F beleid in deze twee perioden. Na de eerste

oliekrisis nam het Fonds het besluit tot het instellen van twee opeenvolgende

oliefacili.teiten, waarbij in het begin de nadruk vooral lag op financiering en ntet

zozeer op aanpassing. Het Fonds voeLde eigenlijk een anticyclisch beleid. Door het

beschikbaar stell,en van ]aag konditionele middelen hoopte men te voorkomen dat

de recessteve tendensen in de wereldekonomie versterkt zouden worden doordat

leden een sterk aanpassingsbeleid gingen voeren. En uiteraard om te voorkomen

dat leden restrikties op het gebied van de handel en de internationale betalingen

zouden vetsterken (Guitián, 1981a , p.8). Na de tweede ronde van

oliepri}sverhogingen wen~i er geen oliefaciliteit ingesteld, of, wat in het licht van

het voorgaande ook denkbaar zou zijn, een rentefaciliteit. Nu lag het aksent wel

degelí7k op aanpassing. Guitián geeft hiervoor twee redenen. Allereerst waren de

betalingsba]ansproblemen niet aLLeen verergerd, maar kwamen boven op langer

durende onevenwichtigheden. Ten tweede waren de probLemen ook nu weer

weliswaar grotendeels extern veroorzaakt maar het zag er niet naar uit dat ze

tijdc~li~k waren (Guitián, 1981b, p.15). Achteraf gezien lijkt het IM F het daarmee

hij het rechte eind gehad te hebben.

Het li~1ct erop dat de relatie tussen het FondS en haar vournaamste klanten, de

ontwikke]ingslanden een moeizame is. Nu is dat niets nieuws. Het debat rond de

konditionaliteit van de middelen is al zo oud aLs het IM F ze1f, eigenLi~k ouder dan

het IM F zelf is. Het was een van de strijdpunten tussen m.n. A merikanen en

Britten tijdens de onderhandelingen over het na-oorlogse internationale monetaire

systeem. (Dell, 1981). Wat wel opvalt is dat het debat rond die konditionaliteit, of

]iever he~t debat over de inhoud van die konditionaliteit, weer oplaait aan het begin

van de jaren '80, nadat het IM F in de ,jaren '70 toch een niet gering aantal

innovaties heeft ingevoe~d in zijn beleid. Tot in de jaren '60 was het IM F steeds

huiverig om uitzonderingsposities te kreëren voor ontwikkelingslanden met het

argument dat ontwikkeling niet op haar terrein lag en betalingsbalansproblemen

van ontwikkelingslanden niet fundamenteel verschilden van die van ontwilckelde

lande n( Bird, 19 78, p.15 e.v.). In de jaren '70 zien we jui.st een grotere

betrokkenheid van ontwflckelingslanden bij het beleid van het IM F. Zo deed de
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Com musie van Twintig, belast met het on~lerzoeken van mogelijkheden tot

hervorming van het internationale monetaire stelsel voorstellen om te komen tot

een grotere overdracht van reële middelen aan de ontwikkelingslanden (IM F,

Annual Report 1974,p.49 e.v.). Een van de opvolgers van die Com misste van

Twintig was de Ontwikkelingscom missie. In beide Com missies waren de

ontwikkelingslanden vertegenwoordigd.

Bovendien we~en voorsteLLen van beide com misstes waarbij voor ontwik-

kelingslanden uitzonderingsposities werden gekreëerd ook daadwerkeltjk

opgevolgd. Zo kwam er de uitgebreide faciliteit, waarbij een ]angere

aanpassingsperiode en meer omvangrijke financiering dan onder standby-

arrangements mogelijk werrí gemaakt. De faci]iteit zou van toepasstng zijn op

situaties die typerend voor veel ontwilcke]ingslanden werden genoem d(IM F,

Annual Report 1975, p.54). Daarnaast werden voor de armste ontwikkelingslanden

twee aparte rekeningen geopend. Allereeist een subsidierekening voor MSA-landen

welke trekkingen hadden vericht onder de oliefaciliteit. Deze Leningen droegen

een ~sarktgerelateerde interestvoet en de bedoeling van de subsidierekening was

deze rente voor een gedeelte te subsidiëren. Een tweede aparte rekening is het

Trust Fund, dat koncessionele, Iicht-konditionele leningen verstrekt aan de armste

ontwikkelingslanden. De middelen daarvan zijn afkomstig uit de winsten op de

verkopen van goud door het IM F en uit eventuele kontributies en leningen.

Interessant aan het Trust Fund is volgens Bird dat het IM F zich bereid heeft

verlclaard om internationale monetaire hervorming - in dit geval de terugdringing

van de ro1 van het goud - te gebruilcen ten bate van de armste

ontwlkkelingslanden. (Bird, 1978, p.207). F,en laatste vernieuwing die hier genoemd

dient te worden is de uitbreiding van de kompensatoire financiering, een Iicht

konditionele faciliteit, voor àie beta]ingsbalansproblemen die het gevolg zíjn van

een excessLeve stijging van de kosten van graaninvoer. De compensatoire

financieàng was tot dan toe steeds bedoeld ter opvang van proble men a.g.v.

tijd~~lijke ~átvoertegenvallers. Ook hier wordt expliciet aangegeven dat men

ver~~a~icht dat deze beslissing gunstig zal uitvallen voor de lage inkomenslanden

(IM F, Aiinual Report 1982, p.80-81). Een belangrijlce vernieuwing, tot slot, die niet

tot stand is gekomen is de instelling van een sdr~link. Gezien de slechts geringe

kreatie van sdr's in de jaren'70 - bij gebrek aan een'global need for liq uidity' - kun

je je afvragen of de ontwíkkelingslanden daarmee veel gemist hebben.

De reden dat ondanks de vele innovaties bij het Fonds haar relatie met de

ont~aikk.~lingslanden toch moeizaam blijEt is uiteraard dat haar standaard recept,

bij het veYStrekken van zwaar konditionele middelen, nagenoeg onverandeni ís
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gebleven. Op dat standaardrecept richt zich ook de kritiek. Daarover meer in de

v olge nd e pa ragraaf.

Tot slot van deze paragraaf nog een interessante ontwikkeling. Niet alleen vindt

het Fonds haar clientèle steeds meer uitsluitend in ontwikkelingslanden, tussen die

ontwikkelingslanden is ook een tweedeling ontstaan voor wat betreft de betekenis

van de konditionaliteit. Zo is er een groep, de 'rijkere' ontwilckelingslanden, die

eigen]i~1c niet naar het Fonds hoeven voor betalingsbalansfinanciering, daarvoor

kunnen zij bijhet internationale bankwezen berecht. Soms wordt dat wat moeili~lc

en in dat geval wordt vaak een overeenkomst met hetIM F afgesloten teneinde het

bankwezen ervan te overtuigen dat de kredietwaardigheid weer hersteld is.

Daarnaast zíjn er de 'armere' ontwikkeltngslanden die sowieso niet bij het

internationale bankwezen aan het loket geduld worden. Zij zijn wel degelijk van

het IM F afhankeli~k voor wat betreft betalingsbalanssteun. De'ri~lcere' groep heeft

belang trij een konditiona]iteit die bevredigend is voor het bankwezen, de 'armere'

groep heeft meer belang bij een lage konditionaltteit. (Williamson, 1982, p.13-14,

Polak, ]982, p.153). Het probleem 3s uiteraard voor het IM F of het laten vallen van

uniform iteitsprincípe (zie Mjv. Bakker, 1981, p.155), dan wel de vraag op welke

groep d~~ konditionaltteit moet worden afgestem d.

2.2. Het: debat rond de konditionaliteit

De discuss~íe rond de konditionaliteit spitste zich aan het eind van de jaren'60,

begin y~ren '70 vooral toe op het IM F beleid in de kontekst van een individuele

ontwikkelingsekonomie. Deze diskusste staat bekend aLs de kontrovezse tussen de

stnrkturalisten en monetarlsten. (Voor een overzicht van deze kontroverse, zie

K oning, 19 72). D e diskussie die aan het einde van de jaren '70, begin jaren '80

plaatsvindt richt zich meer op de internationale kontekst van de

betalingsbalansproblemen en het IMF beleid t.a.v. die problemen. De

betalingsba]ansproblemen van ontwikkeltngslanden hebben een internationale,

externe oorzaak en het IM F beleid zou daarmee rekening moeten houden.

Bovendien zijn de tekorten 'struktureel' van aard, terwi3l het IM F beleid ook daar

zijn be].eid niet op afstemt. Deze twee punten worden in deze paragraaf

besproken.

Het'strukturele' tekort.

Het woord'struktureel' is tussen aanhaltngstekens geplaatst om aan te geven dat
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niet op voorhand duideli~lc is welke betekenis er aan moet worden gehecht. Een

tweedeling li~lct gewenst:

1) Een groep van auteurs noemt een tekort strutureel wanneer dit gezien kan

worden a]s het gevo]g van de ekonomische struktuur van een

individueel ontwikkelingsland.

2) Een andere betekenis die we aan het strukturele tekort kunnen hechten is dat

het veroorzaakt wordt door de werking van het internationale ekono mische

systeem.

Soms worden beide aspekten tegeli~lcertijd aangetroffen.

Tot cle eetste groep kunnen de strukturalisten worden gerekend. De lopende

rekening van de betalingsbalans vertoont in een ontwikkelingsekonomie al snel een

chronisch tekort om dat enerzijds de exportopbrengsten traag groeien aLs gevolg

van de lage ínkomenselasticiteit van de vraag naar primaire produkten, terwi,71 de

inv~~ervr-aag daarentegen jrdst inkomenselastisch is. (Koning, 1972, p.46~47).

Da~irMj ontbreekt het aan een spontaan aanpassingsmechanisme. Exporten kunnen

op middellange termijn nauwelt~ks opgevoerd worden vanwege de lage flexibiliteit

van een ontwikkeitngsekonomie, het beperken van importen komt vaak neer op een

sto~~zett:en van de ekonomische ontwikkeling, omdat er nu eenmaal bepaalde

basisbelioeften bestaan, die onder demografische druk nog toenemen. Beperking

van importen komt dan neer op het stopzetten van importen die essentieel zijn in

het ontwikkelingsproces; kapitaalgoederen en intermediaire inputs (Abdalla, 1980,

p.38-40). Ook het IM F is in de afgelopen jaren in deze richting opgeschoven, al kun

je .je afvragen of de vertaling van die strukturali.stdsche denkbeelden in beleid

vol~;ens Stnrkturalistische normen geslaagd te noemen is. Een citaat:

"Since the deficits of many countries are structural in otigin and may take more

time to adjust, the Fund is placing emphasis not only on rigorous demand

mariagement through sound fiscal and monetary poltcies- which is always central

to an adjustment program - but also on complementary measures aimed at

im provi~rg economic efficiency and strengthening the econom y's productive base".

(IM 1~ 19f32,p.25~26).

Een helE~ mond vol, maar het li~1ct gerechtvaardigd dat waar het IM F spreekt van

strukturel~e tekorten ook zij daarmee met name het eerste aspekt ervan benadrukt.

Dit wil niet zeggen dat het IM F de globale aspekten van de

betl7ing5balansproblematiek van ontwikkelingslanden niet zou onderkennen. Alleen

dat cia.irvan in het beleid weinig te merken is, in het geval het
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betalin~;sbalansprobleem van een land naar de mening van het IM F niet van

voorbLjYaande aaní is.

I)e tweede betekenis die we kunnen hechten aan het strukturele tekort is dat

het íi,yi oorzaak vindt in de werking van het internationale ekonomische systeem.

Zo dient volgens De11 een deel van de tekorten van de ontwikke]ingslanden gezien

te worden als tegenhanger van strukturele overschotten elders in het systeem. Met

' elders in het systeem' worden bedoeld bepaalde industrielanden en bepaalde olie-

exj~orterende landen. (Dell, 1980, p.833). Tew wijst in dit verband op het bestaan

van een 'deflationary bias' in het beleid van industrielanden. D.w.z. deze landen

voeren wel een aanpassingsbeleid indíen hun valuta onder druk ko mt te staan,

mar3r'vergeten' dít beleid te versoepelen indien hun problemen voorbij zijn. In dit

verband wordt gewezen op de V.S. en het V.K. Tew geeft echter toe dat dit beeld

weliswaar plaustbel is, maar het het bewijs ervoor niet meer dan 'anecdotal' is

(Tew in Killick (ed.), 1982, p.184-186).

We1 Ican in de literatuur vaker de min of ineer impliciete veronderstelltng

worden teruggevonden dat het tekort van de niet-olie exporterende

ontwikkelingslanden als groep, voornameli~lc door externe factoren wordt bepaald

en dat aan de om vang van dat tekort voor de groep als geheel vrij weinig te

veranderen is door beleid van individuele landen binnen die groep. Een individueel

]ancl binnen zo'n groep zou weHswaar zijn tekort op de lopende rekening kunnen

vermincieren, maar bereikt dat slechts door het naar een ander land binnen de

groep niet-olie exporterende ontwflckelingslanden door te schuiven. (vgL Killick en

Sutton in Killick (ed.), 1982,p.32).

Soms worden beide elementen, kenmerken van een individuele ekonomie en

ongunstig internationaal ekonomisch klimaat, meegenomen in een definitie. Zo

definieert Williamson een struktureel tekort aLs:

"...a deticit caused by a presumably permanent external shock which cannot be

eltminated withoud structural change except by a permanent departure from

internal balance". (WilJiamson, 1982, p.58).

Williamtion ondetscheidt dit soort tekort van de volgens hem traditionele IM F

tekort-s~~orten. Dit zijn achtereenvolgens het tijdelijke tekort, dat in aanmerkinK

koro t v-~or finandedng; het tekort als gevolg van overbesteding, dat via

vra:~gbe;~erkende maatregelen wordt bestreden en waarbij in de aanpassingsfase

worlt g~~finandeid en het fundamentele tekort waarbij wisselkoeisverandedngen

noo~izakelijk zijn. In het geval van een struktureel tekort zijn relatieve
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pd.jsverandedngen we]iswaar noodzakelijk, maar niet voldoende om de benodigde

'expenditure switch' tot stand te brengen. Dit is dan weer het gevolg van gednge

substitutie

elasticiteit, althans op de korte termijn, tussen de interne en externe sektoren.

~dat zouden we kunnen zeggen, over het 'strukturele' tekort, in het licht van

onze bevindingen uit hoofdstuk 1? Een van de vragen die we ons daar stelden was

im ~nexs in hoeverre er sprake was van tijdelijke dan wel blijvende oorzaken van de

onevenwichdgheden waarmee de niet olie-exporterende ontwikkelingslanden te

maken hebben. Twee zaken vallen dan op:

1) Een groot deel van het tekort hangt samen met de trage groei van de

wereldekonomie. Dit veroorzaakte traag groeiende exporten, ruilvoetve~

s1e~~htering en protektionisme.

2) Voor die (groepen van) landen die met grote schulden zitten is er in de komende

jaren sprake van een grote belasting op hun deviezen-inko msten.

Indien ekonomisch hezstel in de ri~lce landen zou uitblijven en indien vecdere

financiedngsmogelijkheden zouden ontbreken dan zouden we kunnen spreken van

een struktureel tekort voor de groep van niet-olie exporterende

ontwikkeHngslanden. Im mers de enige optie die onder die omstandigheden

overblijEt is deflatie dan wel invoerrestrikties aangezien dat de enige

mok;elijkheden zouden zi~ om extern evenwicht te bereiken dat bereikt mbet

worden aangezien de financieYingsmogelidlcheden uitgeput zijn. Deze deflatie zou

groter ~aoeten worden naarmate de rente op de buíten]andse schuld hoger wordt.

Zo er al. sprake was van intern evenwicht, zou er niet veel van overblijven. De

gevolgen voor het ontwikkelingsproces zouden eveneens zeer schadeli,7lc zijn.

Nog maaLs, voor individuele ]anden binnen de groep van de N 0 DC's blijft

aanpassing mogelijk. Eventueel zelfs expansieve aanpassing. Voor de groep aLs

geheel l~~vert dat weinig op. De hiervoor beschreven situatie heeft zich bovendien

al voor~;edaan. In 1982 was er, zoals we al zagen in 1.3.6., sprake van een

financiedngsknelpunt. In dat jaar daalde het invoervolume vrij drastisch. In dat

zelfde 3~ar stagneerde ook de groei van de output. Voor de verschillende groepen

waren de respektieve groeipercentages over 1968-72 gemiddeld en over 1982 aLs

voll-t: niet olte exporterenderontwikkeltngslanden 6,U en ~1,9; netto olie-exp~irteurs

7,0 en t1,8; netto olte-importeurs 5,8 en ~,9; opkomende industriPlande~n f3,~ en 0,2;

lagE. ink,~mens]anden 3,4 en 3,0; overige netto olie-importerende landen 5,4 en ~,5.

(IM ~~, 1983, tabel 2, p.171). Uiteraard betekende dit in veel landen stagnerende of

zelfs da~ende inkomens per hoofd.
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Intern vezsus extern

'l,elfs het IMF ontkent niet dat de problemen van de NODC's voor een groot

gedeelte extern veroorzaakt zijn. Bovendien kan uit IM F gegevens worden afgeleid

dat vooral de groep van de netto olte importerende landen al een fors

aanpasdngsbeleid heeft gevoerd, maar dat dit a.g.v. negatieve externe invloeden

nog niet tot substanti'èle resultaten heeft geleid (vgL tabel V-4, IM F, 1984, p.70).

Het officiële IM F standpunt blijft echter dat het niet zozeer het onderscheid

intern~extern is dat relevant is voor de vraag of er een aanpassingsbeleid moet

worden gevoerd. Voor het IM F blijft de fundamentele vraag of er sprake is van

tijde]ijke dan wel van meer permanente problemen. In het eerste geval is

fln~inciering op zijn plaats, zeker a]s er van externe oorzaken sprake is. In dit

verband woztlt vaak verwezen naar de kompensatoire financieting. In het tweede

geval dient aanpassing te volgen. Daarhij wordt dan vaak opge merkt dat die

aanpassing, IMF of géén IMF, er toch had moeten komen en dat het iMF juist het

aanpassingsproces vergemakkelijkt door in de aanpassingspedode voor financiering

te zorgen (vgL Nowzad, 1981, p.15~16 en Guitián in Killick (ed.), 1982, p.75).

Kortom: we leven nou eenrnaalin een harde wereld.

F.en !crttiekpunt op de kompensatoire financiering zou kunnen zijn dat deze

slechts voor enkele, weliswaar tijdelijke, externe negatieve invloeden een

finandedngsmogelijkheid Medt. 7oaLs bekend zijn dat tegenvallende

exportopbrengsten en, sinds kort, hogere kosten van graaninvoer. De

kompensatoire fLnandering zou ~tgebreid kunnen worden tot alle denkbare

tijdeltjke externe tegenvallers (Dell, 1981, p.16).

Vervolgens zou ook in het geval van meer blijvende externe negatieve invloeden

een aanpassing van de konditionaliteit volgens som mige kritici gewenst zijn. Hier

wordt ~~l een stuk tegemoet gekomen aan het IMF-verweer. Als er indeniaad

sprake is van een blijvende externe tegenvaller, dan kan aanpassing ntet uitblijven,

ma:ir omdat de oorzaak extern is, zou er voor landen met een ekonomísche

stn,ktuur waartrij deflatie het enige alternatief is, een langere aanpassingsperiode

mogeliJk gemaakt moeten worden. Tevens zouden de kosten van de financiering

aangepast moeten worden (Jeker 1980, p.42). Je kunt je echter afvragen in

hoeverr~~ dit niet neer komt op het uitsteLlen van de pijn. Het enige wat bereikt

wordt is dat de deflatie over een langere periode wordt uitgespreid (Nowzad, 1981,

p.16).

Belar~~;ridker is dat in de problemen van de laatste jaren een oude tekortkoming

van het Bretton Woods systeem op een zeer schrijnende wijze naar voren komt.
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Aanpas~nE is verplicht voor tekortlanden en niet voor overschotlanden. Door de

werking van het internationale ekonomische systeem treden deze tekorten op bij

de arm5te landen. Deze landen zijn zelf nauweli~ks verantwoordelijk voor deze

tekorten. We hebben ook gezien dat deze tekorten nauwelijks zijn weg te werken

andecs dan door een def]atoir beleid. Een deflatoir beleid dat noodzakelidk wordt

gezien de konflikterende betalingsbalansdoelstellingen van de divexse

]andengroepen. Het is overigens de vraag of de industriële landen, waar de

betalingsbalansoverschotten gekoncentreerri zijn, bewust streven naar een over-

schot op de betaHngsbalans. Dell spreekt zelfs van een opleving van het

merkanr~sme (De11, 1981, p.17). De betalingsoveischotten van deze landen kunnen

echter ~~ok een onbedoeld maar geaksepteerd neveneffekt zijn van het gevoerde

znt~inflatiebPleid, iets waar ook het IM F voortdurend op hamert.

Tegelijkertijd blijft echter datzelfde IM F een beleid voeren t.a.v, de

tekortlanden op een land-voor-land basis. En dat zijn juist de armste

ontwikkelingslanden om dat die elders niet terecht kunnen voor betalings-

balannsftnandedng. Daarnaast, en deze rni krljgt de meeste aandacht, is het IMF

'l,ender of last resort' geworden voor die ]anden die een te l;root risiko zijn

gewordc~n voor de internationale banken. Het enige resultaat van dit beleid kan

zijn dat de recessieve tendensen in de wereldekonomie juist versterkt worden. In

1974 was dat een van de redenen voor het IM F om een oliefac.iliteit in te stellen.

Na de tweede oliekrisis wordt echter gehamerd op een anti-inflatiebeleid voor de

ri~lce ]anden en een aanpassingsbeleid voor de arme landen. Dat laatste wordt

verdedi~;d met het argument dat er sprake is van onevenwichtigheden boven op

onevenwichtigheden. Je zou je ook kunnen afvragen waarom van landen die al een

verlies .ran reëel inkomen hebben geleden a.g.v. ruilvoetverlies en teruggang van

het exportvolume nog een extra inkomensoffer moet worden gevraagd teneinde

aanpassing te bewerkstelligen (Dell, 1981, p.23). Het verschil tussen de twee

oliekdsr~s is dat het IM F na de eeste een anti-cyclisch beleid voerde en na de

tweede Cn feite een pro-cyclisch beleid voert. Volgens Williamson het voornaamste

verwijt .iat je het Fonds zou kunnen maken(Williamson, 1982,p.43).

Literatu ur

Ism iilSabd AbdaLla,

The inadequacy and loss

n o. 2.

A.F.P.Bakker,

De be'eidskondities

of legitimacy of the IMF, Development Díalogue 1980

va n het Internatio nale M onetaire F onds, E S F3 18-.2-19 81



-51-

Craha m Bird,

The international monetary system and the Iess developed countries, London,

197R.

S. W. Bla ck,

1'he impact of changes in the world economy on stabilization policies in the

1970's in W.R.CIine en S.Weintzaub, Economic Stabil{sation in Developing

Countries, Washington,1981.

H. C. B os,

OntwikkeLing en hestel van de wereldeconomie, ESB 13-4-1983

H.van der Burg en W. M.Riegen, Betalingsbalansproble men van

ontwikkelingslanden, ESB 30-3~6-4-1983.

S. D ell,

The international environment for adjustment in developing countries, World

Development VoLB nr.l l, 1980.

S. D eLl,

On b~~ing grand motherly: the evolution of IM F conditionality, Prlnceton Essays

in International Finance no.144, october 1981.

S. O e] I,

St:ihilization: the polltical economy of overkill, World I)evclolimc~nt VoLIU nci.R,

19.i'L.

S.Dellen R.Lawrence,

The balance of payments adjustment process in developin,~ countries,

I1 NC'I'AD~Pergamon 198n,

S.F. ~. r~~wen (ed.)

A fra m e w ork of internatio nal banking, G~ldford 19 79.

S.F.Frowen,

Why the IM F is increasing its rnle in Recycling, Euromoney, January 1981.

M.(:oldstein en M.S.Khan,

Effects of slowdown in industrial countries on growth in noiroil developin};

co~mtdes, IM F Occasional Paper no.12, Washington 1982.

Group of Thirty

Bala nce of pay me nts proble m s of developing countries, New Y ork 1981.

Manual Guitián,

- Fund Conditionality I, The early pedod, 195O-1970, Finance S~ ~evelopment

Vo.L 17 nr.4 Dec.1980

- Fund Conditionality II, The changtng environment of the 1970's, Finance S~

Development VoL 18 nr.l March 1981.



-52-

- Fund Conditionality III A look into the 1980's, Finance á~ Development VoL 18

nr. 2 June 1981.

H.cie Haan en G.J.Lanjouw

Aanpassing of financtedng: een analyse van de externe positie van

ont wikke]ingsla nde n.

Preadviezen van de vereniging voor de staatshuishoudkunde, Leiden 1983.

E.Haas en J.Verloren van Themaat (red.)

I~e prijs van de schuld, de internationale financiële krisLs en de den-ie wereld.

Fvert Vermeer Stichting, A msterdam 1984.

IMF,

Worlcí Economic Outlook, IMF Occasional Paper no. 9, Washington 1982.

IM F',

World Economic Outlook. IMF Occasional Paperno.21, Washington 1983.

Rolf M.Jeker,

Condi.tionality and Standby credits of the International Monetary Fund and the

less developed countries. Aussenwirtschaft voL35 nr.l, maart 1980.

Tony Killick (ed.)

Adjnstment and financing in the developing world. The role of the International

Atonetary Fund. Washington 1982.

J. K oning,

hiflatie in Latijns Amerika, Maandschrift Economíe, jaargang 37,nrs.2~3,

novenber~december 1972.

B.Nowz~d,

The )MF and its critics, Princeton Essays in International Finance no.146,

Dece~nber 1981.

J. J. P olak,

Blaam voor noodzaak tot aanpassing ten onrechte hijIMF. Aspecten jrg. 15 nr.4,

april ~982.

A.Buira Seira,

Recession, inflation and the international monetary system. World Development

VoL9, no.11~12 1981.

A.P.Thirlwall,

Balan-e of payments theory and the U.K.experience, MacMillan 198O.

U N~;TAO,

H and book of Internatio nal Trade and D evelop m e nt statistics, 19 83.

R.de Vries,

T~~e i~ternational monetary outlook for the 1980's: no time for complacency.



-S 3-

World Financial Markets, 1)ecember 1979.

J. Willta m so n,

'Che lending poltcies of the International Monetary Fund. Policy Analyses in

]nternational Econo mics, Washington, August 1982.
Wodd 'iank,

Wor],j T)evelopment Report 1978, Washington 1978.

World Rank,

World llevelopment Report 1981, Washington 1981.



1

IN 1984 REEDS VERSCHENEN

O1. P. Kooreman
A. Kapteyn

U2. Frans Boekema
Le,~ Verhoef

03. J.Ii.J. Roemen

04. M.U. Merbis

O5. R.II. Veenstra
J. Kriens

06. Th. Mertens

07. Y. Bekker
A. Kapteyn
T. Wansbeek

08. B.It. Meijboom

09. .I.J.A. Moors

10. J. van Mier

11. k'.J. c)omens

12. P.A. Verheyen

13. G..1.C.Th. van Schijndel

Estimation of Rationed and Unrationed
Household Labor Supply Equatíons
Using Flexible Functional Forms jan.

Lokale ínitiatieven; Sleutel voor werk-
gelegenheidsontwikkeliiig op lokaal en
regionaal niveau

In- en uitstroom van melkvee in de
Nederlandse rundveesektor geschat
m.b.v. een "Markov"-model

febr.

febr.

From structural form to state-space
representation febr.

Steekproefcontrole op erns[ige en
niet-ernstige fouten
(gecorrigeerde versie)

Kritiek op Habermas' communicatie-
theorie: een evaluatie van het
Gadamer-Habermas-debat en van Ha-
bermas' interpretatie van de taal-
handelingstheorie. Een onderzoeks-
verslag

Measurement error and endogeneity
in regression: bounds for ML and
IV-estimates

An input-output like curporate model
including multiple tectinologíes and
"make-or-buy" decisions

On the equivalence between
cooperative games aqci superadditive
functions

Gewone differentíevergelijkingen
met niet-constante coëfficiënten
en partiële differentievergelijkingen
(vervolg R.T.D. 83.31)

maart

ma~irt

maa r t

april

april

april

Het optima.le prijs- en reclame-
beleid van een monopolist april

Een dynamische ondernemingstheorie
en de reacties op de overheids-
politiek

Vermogensverschafferscliëntèles in
statistische en dynamische onder-
nemingsmodellen

mei

mei



ii

14. Y. Kooreman
A. Kapteyn

l5. L. Bosch

16. M. Janssens
R. Heuts

17. J. Plasmans

18. P. Bekker
A. Ka pteyn
T. Wansbeek

19. A.l,. Hempenius

20. B.t;, van der Genugten
K. van der Sloot
H.A.J. van Terheijden

21. A.B. Dorsman
J. v.d. Hilst

22. B.R. Meíjboom

23. 'Con J.A. Storcken

24. E.E. Berns

25. Chr.H. Kraaijmes

26. A.L. Hempenius

'L7. J. Kriens
J.Tn. van Lieshout

28. A.W.A. Boot

The effects of economic and demo-
graphic variables on [he allocation
of leísure within the household mei

Over flexibele produktie-automatiserinK juni

On distributions of ratios of
dependent random variables juni

Specification and estimation of the
linkage block of Interplay II
(1953-1980) juni

Consistent sets of estimates for
regressions with correlated or
uncorrelated measurement errors in
arbitrary subsets of all variables juni

Dividend policy of large Dutch
corporations juni

Handleiding voor de programma's
DATAH en REGAP

The influence of the calculation-
interval on the distribution of
returns at the Amsterdam Stock
Exchange

juni

juni

Joint and Common Cost Allocation
in a Multi-Level Organization juli

Arrow's impossibilíty theorem
on restricted domains juli

De Terugtrekking
Over politiek en ethiek bij Derrida juli

De organisatorische condities voor
concrete hulpverleníng: een model
naar aanleiding van de sociale
dienst

The Interpretation of Cross-Sectional
Regressions with Variahle Constant
Terms

juli

aug.

Enkele eigenschappen van de
kritieke-lijn-methode van Markowitz aug.

Optimum condities voor een
discontinu investeringsprobleem sept.

29. M.F.C.M. Wijn Wie liquideert de onderneming? okt.



iii

30. A.L. Hempenius Modelling dividend behavior

31. J.H.J. Roemen

3"l. J. van Mier

Beslissingsregels voor de in-
vesterings- en financieríngs-
activiteiten van een melkvee-
bedrijf

Gewone difEerentievergelijkingen
met niet-constante coëfficiënten
en partiële differentievergelij-
kingen
(vervolg k.T.D. 84.10)

nov.

nov.

dec.



iii

30. A.L. Hempenius Modelling dividend behavior

31. J.H..J. Roemen

3'L. J. van Mier

Beslissingsregels voor de in-
vesterings- en financierings-
activiteiten van een melkvee-
bedrijf

Gewone differentievergelijkingen
met niet-constante coëfficiënten
en partiële differentievergelij-
kingen
(vervolg k.T.D. 84.10)

nov.

nov.

dec.



A i~M~~~~um~~á~uu~~ ui o


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30
	page 31
	page 32
	page 33
	page 34
	page 35
	page 36
	page 37
	page 38
	page 39
	page 40
	page 41
	page 42
	page 43
	page 44
	page 45
	page 46
	page 47
	page 48
	page 49
	page 50
	page 51
	page 52
	page 53
	page 54
	page 55
	page 56
	page 57
	page 58
	page 59
	page 60
	page 61

