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"The case for the status quo, which is based upon 

the twin premises that world markets are competit-

ive and that competitive markets are socially ef-

ficient, is both empirically false and logically 

untenable. It should therefore be heard no more". 

G.K. Helleiner, 1978 
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INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING 

De primaire producten bestaan uit drie te onderscheiden cate-

gorieën: energiedragers, voedselproducten en grondstoffen. 

Deze studie beperkt zich in beginsel tot de grondstoffen. 

Een groot aantal ontwikkelingslanden is ten aanzien van de 

goederenexporten nog steeds voor een groot tot zeer groot 

deel afhankelijk van primaire producten. Ook in dat opzicht 

is de erfenis uit het koloniale verleden duidelijk te trace-

ren. Deze exportstructuur is een wankele basis voor groei en 

ontwikkeling. Zelfs wanneer landen de gedachte van self-reli-

ance tot uitgangspunt van hun ontwikkelingsbeleid kiezen, 

moet toch deze gegeven situatie als vertrekpunt worden geno-

men. De opgave voor deze ontwikkelingslanden is zwaarder om-

dat de inkomsten uit grondstoffenexporten, naast andere bron-

nen, moeten dienen om de eenzijdige exportstructuur te door-

breken. 

In Hoofdstuk I wordt nagegaan welke betekenis in de economi-

sche theorie wordt toegekend aan exporten van grondstoffen 

voor ontwikkelingslanden. Geven de algemene economisch-theo-

retische benaderingen richtlijnen voor het door ontwikkelings-

landen te voeren beleid ? Kan hierin een rechtvaardiging wor-

den gevonden voor internationaal beleid gericht op het verbe-

teren van exportmogelijkheden voor ontwikkelingslanden ? 

In de productie, export en verwerking van grondstoffen in en 

door ontwikkelingslanden zijn twee dimensies te onderscheiden: 

een interne of nationale dimensie en een internationale of ex-

terne dimensie. Bij de interne dimensie gaat het om een door-

werking op de binnenlandse economie van productie, verwerking 

en export van grondstoffen. 

Bij de externe dimensie zijn de internationale relaties aan 

de orde. Wij beperken ons in hoofdzaak tot de laatste, maar 

betrekken daarbij voor zover relevant elementen van de eerste. 

Wat de externe dimensie betreft kan een drietal probleemgebie-

den worden onderscheiden: 
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- instabiliteit van prijzen en opbrengsten 

- het niveau en de trendmatige ontwikkeling van grondstof- 
fenprijzen en de verdeling van "rents" 

- de verwerking en de export van verwerkte grondstoffen. 

Door deze drie probleemgebieden heen, in het byzonder bij de 

tweede en derde, speelt de problematiek van de zeggenschap of 

contróle van ontwikkelingslanden over de grondstoffensectoren 

waarbij de relaties tussen (overheden van) landen en (multina-

tionale) ondernemingen centraal staan. 

Het kenmerkende van de problemen welke ontwikkelingslanden 

ontmoeten op de genoemde terreinen is dat zij niet inherent 

zijn aan de grondstoffen zelf, maar tenminste gedeeltelijk 

veroorzaakt worden door menselijk handelen. De bestaande in-

ternationale economische structuren, gemaakt en beheerst door 

geïndustrialiseerde landen en uit deze landen afkomstige on-

dernemingen, zijn verre van optimaal voor ontwikkelingslanden. 

Hierdoor gaan in productie, afzet en verwerking van grondstof-

fen, potentiële voordelen verloren, hetgeen negatief inwerkt 

op de ontwikkelingsmogelijkheden van deze landen. Het interna-

tionale krachtenveld is bovendien zo gestructureerd dat het 

uiterst moeilijk is de bestaande situatie te veranderen zon-

der medewerking van de geïndustrialiseerde landen. 

Omdat grondstoffenexporten van groot belang zijn voor een 

overwegend deel van de ontwikkelingslanden heeft de hiermede 

verbonden problematiek steeds een belangrijke plaats ingeno-

men in besprekingen en onderhandelingen tussen rijke en arme 

landen. In UNCTAD-verband is tussen 1964 en 1974 voortdurend 

aandacht geschonken aan het treffen van regelingen voor grond-

stoffen. Met name werd gepoogd een aantal internationale 

grondstoffenovereenkomsten af te sluiten. Slechts in enkele 

gevallen leidde dit tot resultaten. In het begin van de jaren 

zeventig leek het élan van 1964 (UNCTAD I) weg te ebben. 

In 1973/1974 scheen de situatie evenwel drastisch te verande-

ren. De prijzen van vele grondstoffen stegen in korte tijd 

tot ongekende hoogten. Ontwikkelingslanden dachten (hoopten), 

dat zij hun grondstoffen, zoals de OPEC-landen de olie, kon- 
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den gaan gebruiken als een economisch machtsmiddel. In geïn-

dustrialiseerde landen vroeg men zich bezorgd af of het tijd-

perk van algehele grondstoffenschaarste nu misschien was aan-

gebroken. De Zesde Speciale Zitting van de Verenigde Naties 

(april/mei 1974), handelend over "Raw Materials and Develop-

ment", liep uit op het zonder stemming aanvaarden van een ver-

klaring en actieprogramma over een Nieuwe Internationale Eco-

nomische Orde (NIE0). Een door UNCTAD op te stellen geïnte-

greerd grondstoffenprogramma zou de hoeksteen moeten worden 

van een veelomvattend internationaal grondstoffenbeleid. 

In de tweede helft van 1974 en in 1975 daalden de grondstof-

fenprijzen over bijna de hele linie echter even hard als ze 

tevoren waren gestegen, als gevolg van een situatie van over-

aanbod. Alles leek teruggekeerd bij het oude. In feite is de 

situatie evenwel meer genuanceerd. De perceptie van de grond-

stoffenproblematiek is door de vrij schokkende gebeurtenissen 

van 1973/1974 verscherpt. Voor ontwikkelingslanden is duide-

lijker geworden, dat zij, terwijl hun eigen verbruik laag is 

gebleven, nog steeds toenemende hoeveelheden grondstoffen ex-

porteren naar geïndustrialiseerde landen, terwijl hun greep 

op de grondstoffensectoren vooralsnog beperkt is. Het OPEC-

voorbeeld blijft doorwerken. De aanvankelijke euforie van 

OPEC-imitatie is wel verdwenen, maar op concrete punten begin-

nen landen elkaar te vinden. Voor geïndustrialiseerde landen 

is duidelijk geworden dat zij niet alleen voor olie, maar 

voor diverse grondstoffen in belangrijke mate zijn aangewezen 

op importen uit ontwikkelingslanden. Zekerheid van aanvoer 

van grondstoffen is in deze landen een belangrijk thema in 

(discussies over) grondstoffenbeleid geworden. Daarnaast is 

sterker dan ooit tevoren de aandacht gevestigd op het feit, 

dat ook de geïndustrialiseerde landen belang hebben bij sta-

biele grondstoffenprijzen. 

Internationale onderhandelingen gaan er van uit dat in een in-

ternationaal grondstoffenbeleid bepaalde belangen van zowel 

grondstoffenexporterende (ontwikkelings)landen als van grond- 
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stoffenimporterende (geïndustrialiseerde) landen op de meest 

efficiënte en evenwichtige wijze gediend kunnen worden. Of 

deze stelling juist is en in hoeverre dit ook in een prac-

tisch beleid gerealiseerd kan worden, vormt ons centraal on-

derzoeksthema: waar liggen de grenzen van de mogelijkheden  

van internationaal grondstoffenbeleid ? De grondstoffenpro-

blemen-met-internationale-dimensie van ontwikkelingslanden 

krijgen hierbij een groter gewicht dan de overeenkomstige pro-

blemen van geïndustrialiseerde landen. Deze keuze berust op 

het waarde-oordeel dat de sociaal-economische problemen van 

ontwikkelingslanden veel ernstiger zijn dan die van geïndus-

trialiseerde landen. Toegespitst wordt het onderzoeksthema 

dan: in hoeverre kunnen grondstoffenproblemen van ontwikke-

lingslanden tot oplossing worden gebracht via internationaal  

grondstoffenbeleid ?  

Thans aannemende, dat het boven geformuleerde uitgangspunt 

juist is, wordt de vraag byzonder relevant waarom pogingen om 

tot een internationaal grondstoffenbeleid te komen, tot op he-

den althans, slechts tot zeer geringe resultaten hebben ge-

leid. 

In Hoofdstuk II wordt, op basis van een beknopte geschiedenis 

van internationaal grondstoffenbeleid, getracht om een voorlo-

pig antwoord op deze vraag te geven. Uit deze analyse wordt 

duidelijk waarom het Geïntegreerde Grondstoffenprogramma van 

UNCTAD geen succes is geworden. Sedert 1964 hebben ontwikke-

lingslanden aan de geïndustrialiseerde landen gevraagd om me-

dewerking aan internationaal grondstoffenbeleid als een con- 

cessie vanwege hun economische problemen. Dit leidde niet tot 

resultaten. In het geïntegreerde programma wilden de ontwikke-

lingslanden - dat was althans de oorspronkelijke opzet - gaan 

onderhandelen met de geïndustrialiseerde landen. Tot onderhan-

delingen is het echter niet gekomen. De geïndustrialiseerde 

landen zijn tevreden met de status quo en vertrouwen, ondanks 

een toenemende nadruk in officiële documenten en openbare re- 
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devoeringen op de notie van interdependentie, liever op eigen 

nationaal en bilateraal beleid. De industrielanden hebben 

niet het initiatief tot onderhandelen genomen; dat moest uit-

gaan van de ontwikkelingslanden (het UNCTAD-Secretariaat) en 

deze wilden niets meer of minder dan een NIE0 voor grondstof- 

fen. De voorstellen die op tafel kwamen waren echter van slech-

te kwaliteit, eenzijdig georiënteerd, onduidelijk en soms te-

genstrijdig. De finale doelstelling was zeer ambitieus; de 

voorstellen zodanig dat afwijzing er van door landen die niet 

geporteerd zijn voor internationale ordening van de wereldeco-

nomie in samenwerking met ontwikkelingslanden, gemakkelijk 

was. Een belangrijk punt in dit verband is dat op geen enkele 

wijze geprobeerd werd om de belangen van grondstoffenimporte-

rende geïndustrialiseerde landen tot uitdrukking te laten ko-

men in de voorstellen van het geïntegreerde programma; de 

Groep van 77 ging weer over tot het vragen om concessies. De, 

zacht uitgedrukt, weinig spectaculaire resultaten van het qe-

integreerde programma tonen derhalve niet aan, dat een inter-

nationaal grondstoffenbeleid, dat kan bijdragen aan de oplos-

sing van de grondstoffenproblemen van ontwikkelingslanden, on-

mogelijk is. Er is alle aanleiding om te onderzoeken wat wél 

gerealiseerd zou kunnen worden. Dit is waarschijnlijk géén 

NIE0 voor grondstoffen; de mogelijkheden lijken gelimiteerd. 

Internationaal grondstoffenbeleid zal tot stand moeten komen 

in onderhandelingen tussen vooral de Groep van 77 en de B-

Groep. Louter een beroep doen op de B-Groep zal, zo heeft de 

ervaring geleerd, weinig of geen resultaten opleveren. Het 

best bereikbare lijkt dat de verwachte voordelen voor ontwik-

kelingslanden groter kunnen zijn dan die voor de B-Groep. 

Aangezien onderhandelen alleen mogelijk is op basis van de in 

het geding zijnde belangen van de onderhandelende partijen, 

is het noodzakelijk om die belangen nauwkeurig te identifice- 

ren. Een gedeelte van de Hoofdstukken III, IV en V wordt hier-

aan gewijd. In Hoofdstuk III worden de belangen kwantitatief 

benaderd; de betekenis van grondstoffenexporten voor ontwikke- 
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lingslanden en hun (gezamenlijke) positie op de wereldmarkt 

wordt, na reeds kort te zijn aangestipt in Hoofdstuk I, na-

der uitgewerkt, evenals de mate waarin geïndustrialiseerde 

landangrondstoffen importeren uit ontwikkelingslanden. In 

Hoofdstuk IV wordt, in het kader van de relaties tussen ont-

wikkelingslanden en multinationale ondernemingen, het vraag-

stuk van de verdeling van rents besproken. In Hoofdstuk V ko-

men de belangen van ontwikkelingslanden en geïndustrialiseer-

de landen bij stabilisatie van prijzen, de hoogte van prij-

zen, verwerking van grondstoffen en zekerheid van aanvoer, 

aan de orde. 

Voor zover het de belangen van landen betreft is het funda-

ment dan gelegd om de mogelijkheden van internationaal grond-

stoffenbeleid te gaan bezien. Dit is het gebruikelijke refe-

rentiekader, waarbij de analyse vaak nog beperkt is tot één 

belang, namelijk stabilisatie van prijzen. Misschien hangt 

deze beperking gedeeltelijk samen met het feit dat besprekin-

gen en onderhandelingen zich afspelen tussen delegaties van 

landen. In een dergelijke benadering komt echter niet of on-

voldoende tot uitdrukking, dat internationaal grondstoffenbe-

leid betekent, dat men gaat ingrijpen in of invloed gaat uit-

oefenen op grondstoffenmarkten waarin private marktpartijen 

de belangrijkste rol spelen. 

Het "debat" of er wel of niet efficiënt functionerende vrije 

markten bestaan, is vaak erg oppervlakkig. In enkele korte 

synthetische analyses, maar vooral in studies over individue-

le grondstoffen (of een groep daarvan) wordt er wel herhaal-

delijk op gewezen, dat multinationale ondernemingen een gro-

te rol spelen bij productie en/of handel van grondstoffen 

van ontwikkelingslanden. Op vele grondstoffenmarkten heersen 

oligopolistische/oligopsonistische verhoudingen. Als zodanig 

zijn deze studies belangrijk omdat de ideologie van de "vrije 

markt" wordt doorgeprikt. Daarnaast geven zij aan, dat asso-

ciaties van producentenlanden alleen al zin kunnen hebben om 

een "counter-vailing power" te vormen tegenover grote private 
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marktpartijen. 

In enkele studies over internationaal grondstoffenbeleid 

wordt ingegaan op het bestaan van oligopolistische/oligopso-

nistische, al dan niet (gedeeltelijk) gesloten, grondstoffen-

markten. Hoogstens wordt hieruit geconcludeerd, dat bij in-

grijpen niet zal worden afgeweken van een bestaande optimale 

situatie en dat ingrijpen in markten moeilijk kan zijn vanwe-

ge hun (gedeeltelijk) gesloten karakter. Daarnaast wordt in 

enkele studies terloops opgemerkt, dat private marktpartijen 

tegenstanders zijn van (bepaalde vormen van) internationaal 

grondstoffenbeleid 1) . Tenslotte wordt, na het signaleren 

van oligopolistische/oligopsonistische marktverhoudingen, 

overgegaan tot een modelmatige analyse waarbij wordt uitge-

gaan van volledige mededinging 2 ). 

Deze analytische benadering, waarin eventuele consequenties 

van de concrete marktsituatie niet worden doorgetrokken naar 

overwegingen ten aanzien van internationaal grondstoffenbe-

leid, is om twee redenen niet bevredigend. Ten eerste lijkt 

het niet onverschillig of bepaalde vormen van internationaal 

grondstoffenbeleid al dan niet stroken met de belangen van 

invloedrijke private marktpartijen. Ten tweede ontbreekt elk 

inzicht omtrent het feit of, en zo ja, op welke wijze, bij 

opzet en uitvoering van concrete vormen van internationaal 

grondstoffenbeleid rekening gehouden moet worden met mogelij-

ke reacties van private marktpartijen. 

1) Rothstein, bijvoorbeeld, volstaat in "Global Bargaining" 
(Princeton University Press, 1979) over het geintegreer-
de programma met de opmerking: "Moreover, many other power-
ful forces that benefitted from prevailing patterns of be-
havior were bound to be in opposition; multinational cor-
porations that dominated distribution and marketing, 
speculators who profited from fluctuations, and various 
groups that feared the potential inflationary impact of 
rising commodity prices"; pag. 50 

2) Een typisch voorbeeld hiervan vindt men in J.R.Behrman: 
"Development, the international economic order, and 
commodity agreements", Addison-Wesley, Reading, 1978. Na 
vastgesteld te hebben dat "substantial market power exists 
in most international commodity markets", pag.43, wordt in 
een simulatiemodel voor buffervoorraden uitgegaan van "the 
theory of pure competition" 
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Wanneer bijvoorbeeld grondstoffenovereenkomsten, met bepaal-

de doelstellingen en instrumenten, ten nadele zouden strek-

ken van grote private marktpartijen, mag verwacht worden, 

dat ondernemingen trachten de totstandkoming van grondstof-

fenovereenkomsten te verhinderen of althans het karakter en 

de inhoud van dergelijke overeenkomsten te beïnvloeden. Op 

de rol die private ondernemingen spelen bij onderhandelingen 

over internationaal grondstoffenbeleid, kan hier niet worden 

ingegaan. Zij kunnen op diverse manieren invloed uitoefenen 

op de bepaling van beleidsstandpunten door overheden. Boven-

dien zijn zij meestal vertegenwoordigd in de delegaties van 

landen die deelnemen aan onderhandelingen over grondstoffen-

overeenkomsten. 

Wanneer een afgesloten grondstoffenovereenkomst (of een ande-

re vorm van internationaal beleid) ingaat tegen de belangen 

van private ondernemingen, dan zullen zij trachten de effec-

tiviteit van de overeenkomst te minimaliseren. Dit is echter 

niet de enige reden waarom ondernemingen zouden kunnen inter-

fereren met internationaal grondstoffenbeleid. Ook wanneer 

internationaal beleid neutraal of positief is in relatie tot 

de belangen van ondernemingen kan het zijn, dat met mogelij-

ke reacties van private marktpartijen rekening gehouden moet 

worden bij het ontwerpen en hanteren van beleidsinstrumenten. 

Bij een poging tot analyse van belangen bij en mogelijke re-

acties van ondernemingen (meer algemeen: private marktpartij-

en) op internationaal grondstoffenbeleid, stuit men op formi-

dabele problemen. Zelfs voor individuele grondstoffensectoren 

ontbreken analyses en gesystematiseerde data. Wat nodig zou 

zijn is een synthese van gedetailleerde kennis van een groot 

aantal grondstoffenmarkten. Zelfs indien deze beschikbaar was 

- wat niet het geval is - zou het nog onmogelijk zijn om tot 

een rigoureuze analyse te komen, omdat ook nog een grondig in-

zicht zou moeten bestaan in te verwachten reacties van onder-

nemingen op bepaalde vormen van internationaal grondstoffenbe-

leid. Alleen diepgaande analyse van ervaringen met internatio- 
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naal grondstoffenbeleid, gebaseerd op kennis van het functio-

neren van markten, zou dit inzicht kunnen verschaffen. Analy-

ses van reacties van ondernemingen op (bepaalde vormen van) 

internationaal grondstoffenbeleid bestaan echter niet. Afge-

zien van de noodzaak van een gedetailleerde analyse, met, in 

een aantal opzichten, misschien schier onoverkomelijke data-

problemen, is een waarschijnlijke verklaring hiervoor dat 

dit, gezien de beperkte ervaringen met internationaal grond-

stoffenbeleid waarbij ingegrepen wordt in markten, niet de 

moeite waard was 1) . Het maximale waarnaar derhalve gestreefd 

kan worden is het geven van een eerste aanzet om belangen en  

mogelijke reacties van private marktpartijen te incorporeren  

in een bestudering van de mogelijkheden van internationaal  

rondstoffenbeleid. 

In Hoofdstuk IV wordt de basis gelegd voor de analyse op on-

dernemingenniveau. Centraal staan het aangeven van de markt-

kracht van marktpartijen, eventuele concentratie of de-con-

centratie-tendensen en de manier waarop het prijsvormingspro-

ces plaatsvindt. Wat het laatste betreft vormt voor een aan-

tal producten het gelijktijdig bestaan van oligopolistische/ 

oligopsonistische marktverhoudingen én centrale (termijn)mark-

ten een complicerend fenomeen. Tenslotte behandelt dit Hoofd-

stuk het, veelal verwaarloosde, fenomeen van de "rents". 

In Hoofdstuk V komen, gelijktijdig met de belangen van landen, 

de belangen van ondernemingen aan de orde met betrekking tot 

stabilisatie (instabiliteit) van prijzen, de hoogte van prij- 

1) De tinovereenkomst zou in feite als enige in aanmerking 
komen voor een dergelijke analyse; de werking van deze 
overeenkomst is echter vooral beïnvloed door de strate-
gische voorraad van de VS. De invloed van speculatie op 
de werking van deze overeenkomsten is ook nooit geanaly-
seerd; in "Tin  -  the working of a commodity agreement" 
volstaat W.B. Fox met een enkel voorbeeld; pag. 263 
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zen, de locatie van de verwerking van grondstoffen en zeker-

heid van aanvoer. De literatuur biedt, vooral ten aanzien 

van de kwestie van de prijzen, byzonder weinig houvast. Op 

basis van de in het voorgaande Hoofdstuk besproken marktcon-

stellatie en prijsvormingsmechanismen, kunnen, door middel 

van logische deductie, echter enige conclusies worden getrok-

ken. 

De mogelijkheden en beperktheden van grondstoffenovereenkom- 

sten, in het licht van belangen en marktstructuren, zijn het 
1) voornaamste onderwerp van Hoofdstuk VI 	. De instrumenten 

van buffervoorraadmechanismen, exportquotaregelingen en mul-

tilaterale leverings- en afnameverplichtingen, komen aan de 

orde. Alleen bij buffervoorraadmechanismen is rechtstreekse 

interferentie van private marktpartijen denkbaar. Uit simula-

tie-exercities voor buffervoorraden blijkt reeds, dat voor 

een aantal producten relatief grote voorraden (en derhalve 

fondsen) nodig zijn om een bepaald stabilisatiedoel te be-

reiken. In dergelijke simulaties wordt echter geen rekening 

gehouden met mogelijke reacties op buffermechanismen van de 

zijde van private marktpartijen. Het is ook niet mogelijk om 

het effect hiervan op de noodzakelijke omvang van buffervoor-

raden ook maar enigszins nauwkeurig te kwantificeren. 

Ten aanzien van quotamechanismen is er grote weerstand van 

de zijde van consumentenlanden omdat zij, naar wordt beweerd, 

zouden kunnen resulteren in een hoger gemiddeld prijsniveau. 

Gaan quota's in tegen belangen van ondernemingen ? Wanneer 

deze bezwaren weggenomen, respectievelijk overwonnen zouden 

kunnen worden, zouden exportquotaregelingen (al dan niet als 

aanvulling op buffervoorraden) dan wel een effectief instru-

ment in grondstoffenovereenkomsten kunnen zijn ? 

1) In een slotparagraaf worden enkele andere mogelijkheden 
van internationaal grondstoffenbeleid in UNCTAD-verband 
in het kort besproken 
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Hoofdstuk VII behandelt de belangrijkste terreinen van inter-

nationaal grondstoffenbeleid in andere kaders dan UNCTAD: 

Compensatoire Financiering (IMF), exploitatie van de oceaan-

bodem (de Zeerechtconferentie van de VN), handelsbeleid 

(GATT) en het idee van een "International Resources Bank" 

(Wereldbank ?). 

In de Hoofdstukken VIII en IX wordt ingegaan op beleidsal-

ternatieven voor producenten- en consumentenlanden. Voor con-

sumentenlanden zal getracht worden aan te geven dat partieel 

internationaal beleid 1 ), bilateraal en nationaal beleid in-

ferieur is aan integraal internationaal beleid. Voor produ-

centenontwikkelingslanden geldt in het algemeen hetzelfde. 

Op enkele specifieke terreinen lijkt het echter alleen mo-

gelijk om via producentenassociaties een zodanige positie te 

verwerven tegenover de geïndustrialiseerde consumentenlanden 

en multinationale ondernemingen, dat de voordelen uit 

grondstoffensectoren gemaximaliseerd kunnen worden. Misschien 

is het zelfs de enige weg voor ontwikkelingslanden om meer 

voordelen te halen uit productie, export en verwerking van 

grondstoffen, namelijk wanneer de geïndustrialiseerde landen 

niet bereid blijken mee te werken aan een efficiënt internati-

onaal grondstoffenbeleid. 

1) Hiermede wordt beleid bedoeld, dat tot standkomt tussen 
groepen van landen; internationaal beleid waaraan, in be-
ginsel, alle landen deelnemen, noemen we integraal inter-
nationaal beleid 
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HOOFDSTUK I 

GRONDSTOFFENEXPORTEN EN ONTWIKKELING 

De primaire producten bestaan uit drie te onderscheiden ca-

tegorieën: brandstoffen (energiedragers), voedselproducten 

en grondstoffen. De grondstoffen omvatten in de eerste 

plaats de landbouwgrondstoffen (SITC 2-22-27-28) en de ert- 

sen en mineralen (SITC 27 + 28). De oliën en vetten (SITC 22) 

worden hiervan, als behorend tot de voedselproducten, steeds 

uitgezonderd. Voorts is het usance geworden om de non ferro 

metalen (SITC 68) tot de grondstoffen te rekenen. Hoewel in 

de handelsclassificatie tot de categorie voedsel behorend, 

voegen wij de "beverages" koffie, thee en cacao, evenals ba-

nanen, toe aan deze groep grondstoffen. De reden voor dit 

laatste is dat de problematiek van de internationale handel 

in deze, van exclusief (sub-)tropische oorsprong zijnde, 

producten meer overeenkomst vertoont met de landbouwgrond-

stoffen dan met de overige voedselproducten 1) . 

De problematiek van de internationale relaties van ontwikke-

lingslanden verbonden met de productie, verwerking en export 

van grondstoffen dient onderscheiden te worden van die der 

voedselproducten en van de brandstoffen. In alle drie de ge-

vallen gaat het weliswaar om primaire producten die een aan-

tal economische kenmerken gemeen hebben, maar de wezenlijke 

verschillen tussen de groepen primaire producten prevaleren 

niettemin. De exportmogelijkheden van voedselproducten (bijv. 

suiker, oliën en vetten) door ontwikkelingslanden zijn ten 

nauwste verweven met het interne landbouwbeleid van de geïn-

dustrialiseerde landen, terwijl de problematiek van de inter-

nationale handel in grondstoffen hiermede geen aanrakings-

punten heeft. Voor een belangrijke voedselcategorie, de gra- 

1) Zij lenen zich ook voor het afsluiten van grondstoffen-
overeenkomsten, de gekozen vertaling van de Engelse uit-
drukking "commoditv aareements" 
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nen, geldt voorts dat voor ontwikkelingslanden in de eerste 

plaats hun positie als importerende en voedselhulp behoeven-

de landen in het geding is. Ook de problematiek van de 

brandstoffen (aardolie) is inmiddels zeer verschillend ge-

worden van die der minerale grondstoffen. Momenteel lijken 

kernproblemen in het internationale energievraagstuk dat re-

gelingen getroffen zouden moeten worden die het voor een 

aantal landen aantrekkelijk maken om grote hoeveelheden 

aardolie te blijven exporteren, dat een effectieve interna-

tionale coBrdinatie van energiebesparing en vervangende e-

nergieproductie tot stand komt en dat olie-importerende ont-

wikkelingslanden steun ontvangen bij het ontwikkelen van 

aangepaste alternatieve energiesystemen. 

In tegenstelling tot voedsel gaat het bij de hier te behan-

delen grondstoffen primair om de belangen van ontwikkelings-

landen als exporterende landen, terwijl zich nauwelijks pro-

blemen van toegang tot markten van importerende landen voor-

doen. In tegenstelling tot aardolie is er geen gebrek aan 

"incentives" om te exporteren, is er geen andere producen-

tenassociatie vergelijkbaar met de OPEC en bestaan voor 

geen enkele grondstof stabiele exportprijzen met een zo 

groot rent-element als in het geval van aardolie. 

1.1 Grondstoffen en andere primaire producten in de wereld- 
handel 

De totale wereldhandel is (uitgedrukt in lopende prijzen) 

opgelopen van 60 miljard dollar in 1950 tot 300 miljard 

dollar in 1970 en bijna 2.000 miljard dollar in 1980 1) . 

Het aandeel van de gezamenlijke ontwikkelingslanden in de 

wereldhandel is altijd beperkt aeweest. Het daalde van 30% 

in 1950 tot 21% in 1960 en zelfs tot beneden 17% in 1970. 

Daarna kwam het, vooral onder invloed van de gestegen aard-

olieprijzen op een hoger niveau te liggen. In 1980 beliep 

1) GATT: "International Trade 1980/81", Geneva, 1981 
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het aandeel van de ontwikkelingslanden in de wereldgoederen-

exporten 27%. Ruim de helft (55%) van deze exporten is afkom-

stig uit de OPEC-landen, waarvan de exporten voor + 95% uit 

aardolie bestaan. Van de niet-OPEC-ontwikkelingslanden daal-

de het aandeel in de wereldhandel van 18% in 1955 tot 15% 

in 1960 en 12% in 1970. In de jaren zeventig lag dit cijfer 

op ongeveer 11%, waarna het in 1979 en in 1980 weer opliep 

tot ruim 12%. De niet-OPEC ontwikkelingslanden (exclusief 

China) waarin ruim 40% van de wereldbevolking woont hebben 

een aandeel in de wereldhandel van slechts 12%. 

Het aandeel van de primaire producten (voedsel, grondstof-

fen en brandstoffen) in de wereldexporten is gedurende de 

afgelopen decennia trendmatig gedaald: van ruim 53% in 1955 

tot een kleine 36% in 1972. Omdat het aandeel van de brand-

stoffen in de wereldhandel verdubbelde tussen 1972 en 1974 

(van 10% naar 20%) steeg het aandeel van de primaire pro-

ducten tot ruim 43% in 1974 om vervolgens te dalen tot ruim 

37% en in 1980 weer op te lopen tot 43%. Voor voedsel en 

grondstoffen was de trendmatige daling (nagenoeg) ononderbro-

ken. Terwijl het aandeel van voedsel in de wereldexporten 

daalde van 22% in 1955 tot 11% in 1980, daalde het aandeel 

van de grondstoffen (SITC 2-22+68) van 20,6% in 1955 tot 

8,4% in 1980. In de totale wereldhandel nemen de grondstof-

fen derhalve inmiddels een relatief beperkte plaats in. 

Aandelen ontwikkelingslanden in de exporten 

Van de wereldhandel in primaire producten is 50% afkomstig 

uit ontwikkelingslanden, een kleine 40% uit de geïndustria-

liseerde markteconomieën en ongeveer 10% uit de socialisti-

sche landen 1) . Alleen de brandstoffen zijn voornamelijk 

1) Deze cijfers en die op de navolgende pagina's hebben be- 
trekking op 1979, het meest recente jaar waarvoor thans 
(begin 1982) enigermate gedetailleerde gegevens beschik- 
baar zijn 
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uit ontwikkelingslanden afkomstig: 70% van de wereldexpor-

ten. Het aandeel van de ontwikkelingslanden in de voedsel-

exporten is 30% en in de grondstoffenexporten (SITC 2-22+68) 

27% 1) • Wat de laatste categorie betreft loopt het aandeel 

uiteen van 22% voor de non ferro metalen tot 29% voor de 

landbouwgrondstoffen en de ertsen en mineralen. Uit deze 

laatste cijfers is men geneigd af te leiden, dat de ontwik-

kelingslanden, evenals in de totale wereldhandel, een be-

perkte rol spelen in de internationale handel in grondstof-

fen. Enige nadere analyse per subcategorie van de grondstof-

fen geeft evenwel aan dat een dergelijke conclusie slechts 

gedeeltelijk juist is en tenminste enige kwalificatie be-

hoeft. 

Het aandeel van de ontwikkelingslanden in de exporten van 

landbouwgrondstoffen  (SITC 2-22-27-28) van de markteconomie-

en beloopt 32% 2) • Onder de landbouwgrondstoffen zijn ech-

ter synthetische rubber en synthetische vezels opgenomen, 

welke geen landbouwproducten zijn maar fabrikaten. In en-

kele productcategorieën hebben ontwikkelingslanden voorts 

een (zeer) gering aandeel in de wereldhandel: bonthuiden, 

bewerkt hout, wol en pulp. Enkel corrigerend voor deze zes 

producten stijgt het aandeel van de ontwikkelingslanden in 

de exporten van landbouwgrondstoffen door de markteconomie- 
3) en van 32% tot 55% 	. Voor de ertsen en mineralen  (SITC 27 

+ 28) hebben de ontwikkelingslanden een aandeel in de expor-

ten van de markteconomieën van 32,5%. Hieronder is echter 

ook schroot opgenomen. Hiervoor corrigerend, omdat dit een 

secundaire grondstoffenbron is, stijgt het aandeel van de 

ontwikkelingslanden tot ruim 38%. Dit laatste cijfer weer- 

1) Berekend uit het Monthly Bulletin of Statistics, Verenig-
de Naties, mei 1981 

2) Beperking tot deze landen vloeit voort uit het ontbreken 
van data voor de socialistische landen in de "commodity 
tables" van het Yearbook of International Trade Statis-
tics 

3) Bron: Verenigde Naties, Yearbook of International Trade 
Statistics 1979, New York, 1980 
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spiegelt beter dan de voorafgaande lagere cijfers de relatie-

.re positie van de gezamenlijke ontwikkelingslanden als expor-

terende landen van de voor industriële verwerking belangrij-

ke ertsen en mineralen I). Het aandeel van de ontwikkelings-

landen in de exporten van de markteconomieën van non ferro  

metalen beloopt (wederom voor 1979) slechts 24%. Dit cijfer 

is gedeeltelijk een reflectie van het feit, dat verwerking 

van in ontwikkelingslanden geproduceerde ertsen (en andere 

grondstoffen) nog vaak in geïndustrialiseerde landen plaats-

vindt. Dit verklaart bijvoorbeeld goeddeels het grote aan-

deel van de EEG in de wereldhandel in non ferro metalen: 

ruim éénderde deel van de exporten van de markteconomieën. 

Bij deze verwerking gaat het overigens niet slechts om de 

allereerste stadia ná het erts, maar in een aantal geval-

len om vrij ver voortgeschreden verwerking 2) . Tenminste ge-

deeltelijk kunnen de zogenaamde non ferro metalen dan ook 

eerder beschouwd worden als industriële producten dan als 

grondstoffen. 

Structuur buitenlandse handel van ontwikkelingslanden 

De structuur van de exporten en - zij het in mindere mate - 

die van de importen van (een aantal van) de ontwikkelings-

landen is sedert de Tweede Wereldoorlog veranderd. Daardoor 

heeft het traditionele patroon - ontwikkelingslanden expor-

teren primaire producten naar geïndustrialiseerde landen en 

importeren industriële producten uit die landen - aan actua-

liteit ingeboet. 

De exporten van de ontwikkelingslanden als groep bestaan in 

1979 voor 78% uit primaire producten, terwijl dat in 1955 

voor 92% het geval was. Deze structuur staat in scherp con- 

1) Vgl. Hoofdstuk III 
2) Bijvoorbeeld SITC 68422 aluminium platen, vellen en 

strips 
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trast tot die van de geïndustrialiseerde landen waarvan de 

exporten in 1979 voor slechts 24% uit primaire producten be-

staan. Hoewel dit de onweerlegbare feitelijke situatie weer-

geeft verstoort de sterke waardestijging van de brandstof-

fenexporten sedert 1973/1974 echter het beeld van de trend-

matige ontwikkeling in de tijd. Terwijl in 1955 slechts 25% 

van de exporten van ontwikkelingslanden bestond uit brand-

stoffen is dit cijfer in 1979 ruim 55%. Exclusief brandstof-

fen bestaat in 1979 de export voor 51% uit primaire produc-

ten, met een overeenkomstig cijfer van 89% voor 1955. In de-

ze abstractie wordt de, hoewel onmiskenbaar zeer sterk toe-

genomen,betekenis van de industriële producten in het export-

pakket van de gezamenlijke ontwikkelingslanden, echter over-

trokken. Het beste geaggregeerde beeld wordt waarschijnlijk 

verkregen door een hypothetische exportstructuur voor 1979 

te construeren, daarbij veronderstellend, dat het aandeel 

van de brandstoffen gelijk is aan dat van 1955. Alsdan resul-

teert dat het aandeel van de industriële producten in de ex-

porten van ontwikkelingslanden oploopt van 8% in 1955 tot 

37% in 1979. Deze hypothetische structuur ligt dicht bij 

het exportpatroon van de niet-OPEC ontwikkelingslanden, 

waarvan in 1979 de exporten voor 58% bestaan uit primaire 

producten 1 ). 

Het is algemeen bekend, dat bij de exporten van industriële 

producten uit ontwikkelingslanden sprake is van een sterke 

landenconcentratie en dat van slechts een gering aantal ont-

wikkelingslanden een substantieel deel van de exporten be-

staat uit industriële producten. Bijna de helft van de in-

dustriële exporten van ontwikkelingslanden is afkomstig uit 

acht landen. Hong Kong (97%) 2 ), Singapore (46%), Brazilië 

1) Het overeenkomstige cijfer voor de OPEC-landen is 98% 
2) Aandeel van industriële producten (SITC 5 t/m 9, excl.68) 

in de export van het land; op grond van databeschikbaar-
heid cijfers van 1978; landengegevens ontleend aan IBRD, 
World Development Report 1981, Washington, Tabel 9 en Ta-
bel 12 van de statistische annex 
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(34%), India (60%), Maleisië (21%), Mexico (30%), de Philip-

pijnen (34%) en Thailand (25%). Voor meer dan driekwart van 

het aantal ontwikkelingslanden bestaan de exporten echter 

nog voor meer dan 85% uit primaire producten. 

In de bestemming naar landengroepen van de totale exporten 

van ontwikkelingslanden is over de beschouwde periode nau-

welijks enige verandering gekomen: zowel in 1955 als in 

1979 is 74% van de goederenexporten bestemd voor de geïn-

dustrialiseerde landen (de markteconomieën plus de socia-

listische landen van Oost Europa) I ) . Van de grondstoffen-

exporten is een groter, zij het enigszins afnemend gedeel-

te, bestemd voor de geïndustrialiseerde landen: 84% in 1955 

en 75% in 1979. Voor de ertsen en mineralen is de traditio-

nele bestemming nog het meest actueel: 87% van de exporten 

gaat naar geïndustrialiseerde landen. 

Ruim 22% van de wereldgoederenexporten is (in 1979) bestemd 

voor ontwikkelingslanden. Aangezien slechts ruim 5% van hun 

importen bestaan uit grondstoffen (SITC 2-22+68), komt hun 

aandeel in de wereldgrondstoffenimporten uit op 14%. De im-

porten van ontwikkelingslanden bestaan verder voor 12% uit 

voedselproducten (SITC 0+1+22+4), ruim 15% uit brandstoffen 

en voor 60% uit industriële producten. Deze industriële pro-

ducten zijn voor ruim 90% afkomstig uit de geïndustrialiseer-

de landen. 

Concluderend  kan vastgesteld worden, dat voor de meeste 

ontwikkelingslanden, in het byzonder de kleinere landen, 

het traditionele handelspatroon - exporteren van primaire 

producten naar geïndustrialiseerde landen en importeren van 

industriële producten uit die landen - ook thans, zij het 

in het algemeen minder geprononceerd dan in het verleden, 

nog actueel is. 

1) Cijfers berekend uit het Monthly Bulletin of Statistics, 
Verenigde Naties, mei 1981, en oudere nummers 
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1.2 Grondstoffenexporten en ontwikkeling 

De thans nog dominante exportstructuur van ontwikkelings-

landen is een rechtstreekse erfenis vanuit het koloniale 

verleden. In de expansieperiode van het moderne kolonia-

lisme - vanaf + 1850 tot aan de Eerste Wereldoorlog - kre-

gen de huidige ontwikkelingslanden in het wereldkapitalis-

tische systeem de rol toebedeeld van exporteurs van grond-

stoffen en andere primaire producten naar de zich indus-

trialiserende landen 1) . Terwijl voor Azië en Afrika dit 

proces zich grotendeels afspeelde onder rechtstreeks kolo-

niaal bewind, geschiedde in het geval van Latijns Amerika 

hetzelfde onder een door Engeland gedomineerd informeel ko-

lonialisme, nadat de landen reeds politiek onafhankelijk 

waren geworden van Spanje en Portugal 2) . Voorzover een op 

de stimulering van exporten van primaire producten gericht 

beleid door de koloniale mogendheden rechtvaardiging behoef-

de, werd deze gevonden in de klassieke theorie van de com-

paratieve kosten met nadruk op de dynamische voordelen van 

participatie in de internationale handel 3) . 

In de periode na de Tweede Wereldoorlog blijft de klassie-

ke en neo-klassieke theorie vooral aanvankelijk nog grote 

invloed uitoefenen op het denken over de betekenis van ex-

porten van primaire producten voor ontwikkelingslanden. Het 

karakteristieke van deze benadering is dat het theoretische 

kader zodanig geconstrueerd is, dat alle partijen voordelen 

hebben bij de internationale handel. De voordelen voor ont-

wikkelingslanden berusten op statisch comparatieve voorde- 

1) Voor een beschrijving van deze exportgroei, zie: W.A. 
Lewis, ed., "Tropical Development 1880-1913", Allen and 
Unwin, London, 1970, in het byzonder Hoofdstuk 2 

2) H. Magdoff: "From the colonial age to the present", 
Monthly Review Press, New York en London, 1978 

3) H. Myint: "The classical theory of international trade 
and the underdeveloped countries", in: J. Theberge, ed.: 
Economics of Trade and Development, J. Wiley and Sons, 
New York, 1968, pag. 191 
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len, positieve dynamische (indirecte)- effecten en/of op een 

"vent-for-surplus"-idee. Nog in 1959 schrijft Haberler: "My 

overall conclusion is that international trade has made a 

tremendous contribution to the development of the less de-

veloped countries in the 19th and 20th centuries and can 

be expected to make an equally big contribution in the 

future, if it is allowed to proceed freely" 1) • De bewering 

dat het 19e eeuwse patroon van exportgroei zonder meer posi-

tief is geweest voor de ontwikkelingslanden én dat dit ook 

zo kan blijven, wordt echter steeds minder gehoord. 

Vanaf ongeveer 1950 komt de orthodoxe opvatting als ver-

woord door Haberler steeds meer aan critiek bloot te staan 

en worden alternatieve theorieën geformuleerd over de rol 

en betekenis van buitenlandse handel voor ontwikkelingslan-

den in verleden en heden. In grote lijnen kan onderscheid 

gemaakt worden tussen: 

- critische kanttekeningen bij de mogelijke positieve be-
tekenis van exporten van primaire producten, binnen het 
neo-klassieke raamwerk 

- het door de structuralisten ontwikkelde centrum-perife-
riemodel 

- de voornamelijk door neo-Marxisten ontwikkelde dependen-
cia-leer 2) . 

Deze drie scholen kunnen niet stringent gescheiden worden. 

Neo-klassieke economen hebben bijvoorbeeld elementen van 

de structuralistische school in hun overwegingen opgenomen. 

Ook is de scheiding tussen het centrum-periferiemodel en de 

dependencia-leer niet altijd even scherp te trekken. Boven-

dien is een aantal schrijvers niet in enige school onder te 

brengen. 

1) G. Haberler: "International trade and economic develop-
ment", in: J. Theberge, op.cit., 1968, pag. 103 

2) Het onderscheid tussen deze scholen is in beginsel ont-
leend aan S. Smith and J. Toye, ed.: "Trade and poor 
economies", Frank Cass, London, 1979 
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1.2.1 De koloniale _periode  

Met onze geaccumuleerde kennis lijkt het niet zonder meer 

vol te houden, dat het in ontwikkelingslanden penetrerend 

kapitalisme zonder meer positief is geweest voor deze eco-

nomieën. Het binnendringend kapitalisme bracht weliswaar 

enige modernisering maar leidde anderzijds tot zeer ernsti-

ge economische deformaties. 

In de neo-klassieke benadering is altijd weinig aandacht 

besteed aan de historische dimensie van de ontwikkelings-

problematiek. Wanneer, mede onder invloed van de veel cri-

tischer benadering door de andere scholen, aan het histo-

risch gebeuren meer aandacht wordt geschonken, worden de 

positieve aspecten van het koloniale verleden benadrukt. 

Met name geldt dit ten aanzien van de aanleg van infra-

structurele werken (wegen, spoorwegen, etc.), introductie 

van formeel onderwijs, modern bestuur, openbare gezondheids-

zorg, etc. 1)  

In de typisch neo-klassieke benaderingen als van Nurkse, 

Helleiner en Meier 2)  worden de beperkte positieve effecten 

van de exportgroei op de binnenlandse economieën van de ko-

loniale gebieden toegeschreven aan het enclavekarakter van 

mijnbouw en plantages enerzijds en aan het niet stijgen 

van de productiviteit in de inheemse landbouw anderzijds. 

In een dualistische economische structuur, waarin een zelf-

voorzieningssector en een moderne sector naast elkaar be-

staan, zou de moderne sector onvoldoende positieve invloed 

hebben gehad op de zelfvoorzieningssector. Meier schrijft 

dit gebrek aan dynamiek toe aan interne marktimperfecties 

1) W.A. Lewis: "Tropical Development 1880-1913", Allen and 
Unwin, London, 1970, pag. 13-45 

2) R. Nurkse: "Patterns of Trade and Development", Stock-
holm, 1959; G.K. Helleiner: "International trade and 
development", Penguin Books, 1972; G.M. Meier: "The In-
ternational Economics of Development", Harper en Row, 
1968 
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binnen de koloniale economieën 1) , terwijl volgens Myint de 

hoofdoorzaak gezocht moet worden in de gevoerde "cheap la-

bour policy" en verwaarlozing van de inheemse landbouw door 

de koloniale machten 2) . Bij deze auteur,evenals bij Hellei-

ner, bestaat wel enig oog voor het negatieve effect van mo-

nopolistische en monopsonistische marktmacht van de Europe-

se handel en industrie, waardoor de inkomenslekken als ge-

volg van de inschakeling van buitenlandse productiefacto-

ren, worden versterkt. Myint erkent ook dat in sommige de-

len van Afrika de mijnbouw- en plantagesectoren negatieve 

invloed hebben gehad op de subsistentiesector. Zijn algeme-

ne conclusie vanuit het "vent-for-surplus"-model is echter 

dat de exportexpansie in feite kosteloos is geweest in ter-

men van "opportunity costs". 

Het door de neo-klassieken gehanteerde begrip dualisme 

wijkt sterk af van de oorspronkelijke inhoud die daaraan 

door J.H. Boeke is gegeven. Voor deze niet in een school 

onder te brengen auteur, is dualisme niet het naast elkaar 

bestaan van twee sectoren. In levendige taal beschrijft hij 

dat dualisme juist betekent "de botsing tussen twee uiteen- 

liggende en heterogene sociale stelsels" en als gevolg daar-

van resulteert: "de stad zuigt het platteland uit, parasi-

teert er op en de dualistische tegenstelling tussen stad en 

dorp is daardoor schril en onoverbrugbaar, het zijn twee 

elkaar vijandige werelden" 3 ). Vanuit een rijke ervaring 

in Azië ontzenuwde Boeke reeds in de jaren veertig de wijd 

verbreide opvatting, dat het binnenkomend kapitalisme tot 

vooruitgang zou hebben geleid in de Oosterse economieën. 

De binnendringende moderniteit doordringt echter alle be-

staande structuren en verminkt ze. De introductie van de 

geldeconomie (belastingen met belastingagenten en corrup- 

1) G.M. Meier, op.cit., pag. 246 e.v. 
2) H. Myint: "The economics of the developinq countries", 

London, 1973, pag. 39 and 49 
3) J.H. Boeke: "Oosterse Economie", Servire, Den Haag, on-

gedateerd, vermoedelijk + 1953, pag. 9 en 13 
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tie), de partiële modernisering, de verandering van het ka-

rakter van de steden en de gerichtheid op het buitenland 

leiden tot een desintegratie van het platteland. Moderne 

nijverheid en importen hebben een vernietiging van de lande-

lijke huisindustrieën en ambachten tot gevolg. Het ontstaan 

van een koelakkenklasse, geldschieters, tussenhandelaren en 

toenemende bevolkingsdruk leiden tot verschulding van de 

boeren en pachtverhoudingen. Op de arbeidsmarkt wordt gepro-

fiteerd van de voortdurende geldnood op het platteland en 

bij "gebrek aan arbeidskrachten worden niet de arbeidslonen 

verhoogd, maar de premies aan de werfagenten betaald of het 

aantal van deze bemiddelaars" 1) . Vanuit een semi-proletari-

aat ontstaat een permanent stedelijk proletariaat. In het 

geheel resulteert een verlaging van de levensstandaard van 

het merendeel van de bevolking. De historicus Pluvier be-

schrijft ongeveer 25 jaar later de gevolgen van het kolonia- 

lisme voor Zuid-Oost Azië op een wijze die zeer veel gelijke-

nis vertoont met die van Boeke 2)  

Door de uit de ECLA voortgekomen structuralisten 3)  of cen-

trum-periferietheoretici, waarvan Prebisch de bekendste is, 

wordt het ontbreken van voldoende ontwikkeling bij het ein-

de van het koloniale tijdperk in Latijns Amerika (en al dan 

niet bij implicatie in andere ontwikkelingslanden) recht- 

streeks verklaard vanuit de wijze waarop deze landen zijn 

ingeschakeld in de wereldeconomie. Wat de moderne exportsec-

toren (mijnbouw, plantages) betreft wordt verder gegaan dan 

het enclave-idee door te wijzen op mogelijke "backwash"-ef- 

1) J.H. Boeke, op.cit., pag. 72 
2) J. Pluvier: "South-East Asia from colonialism to independ-

ence", Oxford University Press, 1974 
3) Niet te verwarren met de economen die in hun analyses na-

druk leggen op de met economische groei gepaard gaande 
veranderingen in de structuur van de economieën van ont-
wikkelingslanden. Zie bijv. H.B. Chenery: "Structural 
change and development policy", Oxford University Press, 
1979 
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fecten 1) . Hoewel ook gewezen wordt op tendenzen tot indus-

trialisatie (vóór 1929) op basis van inkomens verdiend uit 

exporten 2) , valt meer nadruk op de vernietiging van inheem-

se industrie tengevolge van industriële importen. De crisis 

van 1929 heeft voor de structuralisten een heel andere bete-

kenis dan voor de neo-klassieken. Terwijl het voor de laat-

sten een zwarte bladzijde is in de economische geschiedenis, 

wordt in de centrum-periferie-opvatting de toch al zeer zwak-

ke positie van de ontwikkelingslanden daardoor volledig mani-

fest. Dan wordt namelijk duidelijk, dat de beperkte ontwikke-

ling in de periferie bepaald wordt door externe dynamiek. 

Dat ontwikkeling slechts beperkt kan zijn wordt verklaard 

vanuit de these van de tendentiële daling van de ruilvoet 

van ontwikkelingslanden (koloniale gebieden) als exporteurs 

van primaire producten en importeurs van industriële produc-

ten. Het meest wezenlijke van deze these 	, die veel con- 

troverse heeft opgeroepen, is: 

- dat, afgezien van een korte periode, de exporten van pri-
maire producten slechts langzaam kunnen blijven toenemen 

- dat de productiviteitsstijgingen in en de algehele dyna-
miek uitgaande van primaire sectoren geringer is dan van 
industrie, en 

- dat er een tendens bestaat waardoor productiviteitsstij-
gingen in de periferie terecht komen bij de consumenten 
in het centrum. 

De conclusie is dat de specialisatie van ontwikkelingslan- 

1) G. Myrdal: "Economic Theory and underdeveloped regions", 
Duckworth, London, 1957, pag. 27 e.a. 

2) C. Furtado: "Economic development of Latin America", 
Cambridge, 1970, pag. 76 

3) R. Prebisch: "The economic development of Latin America 
and its principal problems", 1950, in: Economic Bulletin 
for Latin America, Vol. VII, No. 1, februari 1962; R.Pre-
bisch: "Development problems of the peripheral countries 
and the terms of trade", 1963, in: J. Theberge, op.cit., 
1968, pag. 287-297; H. Singer: The distribution of gains 
between investing and borrowing countries", 1950, in: J. 
Theberge, op.cit., 1968, pag. 236-248 
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den in het koloniale tijdperk een scheve verdeling van de 

voordelen van internationale handel impliceerde. Singer 

drukt dit in 1950 als volgt uit: "The industrialized coun-

tries have had the best of both worlds, both as consumers 

of primary commodities and as producers of manufactured 

articles; the underdeveloped countries have had the worst 

of both worlds, as consumers of manufactures and as pro-

ducers of raw materials" 1) . 

De omstreeks 1965 opkomende dependenciaschool is zowel een 

voortzetting van als een reactie op de structuralistische 

gedachtengang 2) • Het centrum-periferiebeeld blijft gehand-

haafd maar in een neo-Marxistische benadering komt het be-

grip "afhankelijkheid" centraal te staan. In overeenstemming 

met de Marxistische traditie wordt steeds de historische in-

valshoek genomen en wordt het socio-politieke karakter van 

economische productierelaties benadrukt. 

De inschakeling van de ontwikkelingslanden in het wereldka-

pitalisme via mercantilisme, mededingingskapitalisme en mo-

nopoliekapitalisme, leidt tot "development of underdevelop-

ment" 3) . Onderontwikkeling wordt volledig gedefiniëerd in 

termen van sociale, economische en politieke distorsies wel-

ke zijn teweeg gebracht door de kapitalistische penetratie, 

welke tevens geleid heeft tot een internalisering van onder-

ontwikkeling 4) . Door het kolonialisme zijn de bestaande 

klassestructuren in de ontwikkelingslanden gecreëerd. Het 

1) H. Singer, op.cit., pag. 243, 1950 
2) Voor een overzicht zie Inleiding in R. Chilcote en J. 

Edelstein: "Latin America: the struggle with dependency 
and beyond", J. Wiley, New York, 1974, pag. 1-87 

3) Deze uitdrukking is afkomstig van A.G. Frank 
4) Zie bijv. T. Dos Santos: "The crisis of development 

theory and the problem of dependence in Latin America", 
in: H. Bernstein: "Underdevelopment and development", 
Penguin Books, 1973, pag. 57-80 
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systeem zelf reproduceert daardoor de voorwaarden voor zijn 

eigen voortbestaan, in stand gehouden of versterkt door 

steeds weer nieuwe vanuit het kapitalistische centrum komen-

de impulsen. 

In de opvatting van de dependencialeer kunnen de voordelen 

welke het kapitaal uit het centrum in de koloniën kan beha-

len alleen gerealiseerd worden via gedwongen monetisatie 

en commercialisatie I ) . De resulterende ongelijke interna-

tionale specialisatie leidt tot marginalisatie en proleta-

risatie; tot stagnatie of zelfs regressie in de subsisten-

tie-landbouw; tot vernietiging van inheemse ambachten en 

industrie. Wanneer als gevolg van deze verstoringen "the 

level of wages in the periphery has become lower, for the 

same productivity, than at the center, 	 exchange will 

have become unequal" 2 ). Deze ongelijke ruil, gelijktijdig 

bijdragend tot ontwikkeling van het centrum en resulterend 

in onderontwikkeling van de periferie, heeft zich voor het 

eerst voltrokken via de exporten van primaire producten 

uit moderne sectoren. Het concept van de ongelijke ruil in 

termen van arbeidswaarde, neemt daarmede een erg belangrij-

ke plaats in binnen de dependencialeer.Omdat onderontwikke-

ling begon via de exporten van primaire producten wordt 

door de dependenciatheoretici, in lijnrechte tegenstelling 

tot de klassieke en neo-klassieke opvatting, de histori-

sche betekenis hiervan volledig negatief beoordeeld. 

1.2.2 De na-oorlogse periode  

Wanneer ontwikkeling van de "achtergebleven gebieden" als 

zelfstandig probleem in de literatuur verschijnt, wordt de- 

1) Voor een uitvoerige analyse, zie S. Amin: "Unequal 
Development", Monthly Review Press, 1976 

2) S. Amin. op.cit., 1976, pag. 200 
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ze onmiddellijk geassocieerd met industrialisatie 1) . 

In de de-kolonisatiegolf ná 1945 is dit ook voor de - vaak 

in het Westen opgeleide - élites van de nieuwe Aziatische 

en Afrikaanse landen de als vanzelfsprekend aangewezen weg 

ter modernisering van hun maatschappijen. In Latijns Ameri-

ka had de crisis van de jaren dertig en de relatieve isola-

tie tijdens de Tweede Wereldoorlog reeds tot verdergaande 

industrialisatie geleid. Eerst vanaf 1950 echter wordt door 

de Latijns Amerikaanse structuralisten getracht om theore-

tisch te funderen, dat importvervangende industrialisatie 

de enige mogelijkheid biedt om tot ontwikkeling te geraken, 

omdat van de traditionele exporten onvoldoende dynamische 

kracht kan uitgaan 2) . In de bepleite importvervangende in- 

dustrialisatiestrategie hebben de traditionele primaire pro-

ducten exporten een duidelijke functie: het verdienen van 

zoveel mogelijk deviezen om de voor de import-substitueren-

de industrialisatie nodige importen te financieren. Vandaar 

ook, dat de centrum-periferietheoretici koplopers zijn in 

het bepleiten van internationale maatregelen om de inkom-

sten uit grondstoffenexporten te maximeren. De problemen 

welke ontwikkelingslanden blijven ontmoeten bij de expor-

ten van grondstoffen worden uitvoerig behandeld: prijs-in-

elastische vraag, een slechts langzaam stijgende vraagtrend, 

instabiliteit van prijzen en opbrengsten, concurrentie van 

synthetica, etc.. 

Vooral in de jaren vijftig - en vooral wat betreft de meer 

orthodoxe neo-klassiéken -blijft een onderscheid tussen 

1) Bijv. P.N. Rosenstein-Rodan: "Problems of industrializat-
ion of Eastern and South-Eastern Europe", The Economic 
Journal, June-September 1943, opgenomen in A.N. Agarwala 
en S.P. Singh, ed.: "The Economics of underdevelopment", 
Oxford University Press, 1958 

2) R. Prebisch: "The economic development of Latin America 
and its principal problems", mei 1950, opgenomen in Eco-
nomic Bulletin for Latin America, Vol. VII, No. 1, febru-
ari 1962 
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structuralisten en neo-klassieken mogelijk. Allengs vervaagt 

dit echter, zij het met de uitzondering dat de meeste neo-

klassieken de these van de onvermijdelijke tendens tot ver-

slechtering van de goederenruilvoet blijven becritiseren. 

Voor het overige is eerder van nuanceverschillen sprake. 

Dat het onwaarschijnlijk is dat primaire producten exporten 

voor voldoende dynamiek kunnen zorgen raakt algemeen er-

kend 1)  

Op het einde van de jaren vijftig heerst, op basis van de er-

varingen sinds de Korea-crisis, zowel onder structuralisten 

als neo-klassieken dan ook pessimisme ten aanzien van de 

vooruitzichten voor primaire producten exporten voor ont-

wikkelingslanden. De problemen met en beperktheden van een 

importsubstitutie-strategie worden omstreeks deze tijd ech-

ter ook steeds duidelijker. In deze strategie zijn de ont-

wikkelingslanden, bij het ontbreken van voldoende kapitaal-

hulp, in feite sterker afhankelijk geworden van exporten 

van primaire producten: terwijl eerst deze exporten de mo-

gelijkheden van import van luxe goederen bepaalden, vormen 

zij nu dé bottleneck voor het functioneren en de groei van 

de industrie. Vanwege het pessimisme omtrent de vooruitzich-

ten van primaire producten exporten én de onderkenning van 

de problemen van importsubstitutie gaat, eveneens op het 

einde van de jaren vijftig, meer aandacht geschonken wor-

den aan economische integratie tussen ontwikkelingslan- 

den 2)  en aan exportgerichte industrialisatie 3) . 

Wat betreft de "betekenis" van grondstoffenexporten voor 

ontwikkelingslanden wordt door de neo-Marxistische depen-

dencialeer geen onderscheid gemaakt tussen de koloniale en 

1) Eén van de centrale conclusies van Nurkse, op.cit., 1959 
2) Zie bijv. Dos Santos, op.cit., 1973, pag. 67 
3) A.O. Hirschman: "A bias for hope", Yale University Press, 

1971, pag. 287, e.v. 
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de na-oorlogse periode. In de Derde Wereld is autonome ka-

pitalistische ontwikkeling niet mogelijk. Koloniale handel, 

importvervangende- en exportgerichte industrialisatie (la-

ge-lonen-exporten) blijven, in een kapitalistisch model, 

leiden tot ontwikkeling van onderontwikkeling. Invoerver-

vangende industrialisatie, vaak gepaard gaande met directe 

overheersing door investeringen van multinationale onderne-

mingen, blijft afhankelijk van grondstoffenexporten. Ex-

portgerichte industrialisatie, al dan niet gepaard gaande 

met directe overheersing maar tenminste met technologische 

afhankelijkheid, leidt tot een intensivering van ongelijke 

ruil. Alleen in een socialistisch model is autocentrische 

ontwikkeling mogelijk. 

Welke rol in een dergelijke autonome ontwikkeling en in de 

overgang naar een socialistisch model is weggelegd voor de 

buitenlandse handel, wordt in de dependencialeer, bijvoor-

beeld bij Amin, niet geheel duidelijk. Er bestaat wel een 

sterke neiging tot denken in termen van autarkie. Enerzijds 

stelt Amin, dat, alvorens een socialistisch wereldsysteem 

zal bestaan, er sprake zal zijn van "naast elkaar bestaan-

de, relatief geisoleerde en autarkische 'socialistische' 

landen" 1) . In een ander verband wordt ongeveer hetzelfde 

gesteld: "Although a self-reliant development model is not 

in theory synonymous with autarky, it may lead to it whether 

we like it or not, for obvious internal and external polit-

ical reasons" 2) • Deze stellingname wordt vervolgens ech-

ter wel enigszins afgezwakt: "But imposed autarky may also, 

if it is too drastic or total, hamper self-reliant develop-

ment by involving extra costs which could in some cases be 

1) S. Amin: "Akkumulatie en ontwikkeling in de hedendaagse 
wereld  -  een theoreties model. De overgangsproblematiek", 
in: "Imperialisme en Onderontwikkeling", SUN, Nijmegen, 
1976, pag. 70 

2) S. Amin: "Self-reliance and the new international econom-
ic order", in: Monthly Review, Vol. 29, No. 1, 1977, pag. 
18 
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very heavy", en wat specifiek de exploitatie van natuurlij-

ke hulpbronnen betreft zou het gaan om "the regulation of 

the flow of exports and the reduction of the flow of im-

ports required by the internal strategy of self-reliant de-

velopment" 1) . 

De wereldeconomie maakt in de jaren zestig (t/m 1973) een 

boomperiode door. Onder invloed hiervan groeien de expor-

ten van ontwikkelingslanden, ook die van primaire produc-

ten, relatief snel. Hetzelfde geldt voor de groei van na-

tionale en per capita inkomens, hoewel de verschillen bin-

nen de groep ontwikkelingslanden aanzienlijk zijn. Juist 

vanwege deze historisch snelle economische groei gaat het 

in het begin van de jaren zeventig steeds sterker opvallen 

dat grote groepen mensen in ontwikkelingslanden niet of 

nauwelijks van de groei profiteren en soms zelfs er abso-

luut op achteruit gaan. De erfenis van twee ontwikkelings-

decennia is: "greater numbers in absolute poverty, more un-

employment and underemployment, and wider inequality" 2) • 

Er komt een einde aan het vertrouwen op een automatische 

"trickle down" van de groei. Nieuwe steekwoorden in de ont-

wikkelingsliteratuur worden "self-reliance" en "collective 

self-reliance", "basic needs" en "redistribution from 

growth". Afgezien van de zojuist genoemde ontwikkeling in 

de jaren zestig, lijken de vrij recente veranderingen in 

opvattingen enerzijds samen te hangen met het geprofileer-

der en zelfbewuster optreden van de regeringen van een aan-

tal ontwikkelingslanden en anderzijds met het incorporeren 

in de "officiële" ontwikkelingsfilosofie (o.a. van VN en We-

reldbank) van een aantal ideeën uit de dependencialeer. 

1) S. Amin, op.cit., 1977, pag. 19 
2) G.M. Meier: "Employment, Trade and Development", Sijt-

hoff, Leiden, 1977, pag. 21 
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Wat in een "basic needs cum self-reliance"-strategie de 

rol en betekenis zou moeten zijn van de internationale han-

del in het algemeen en van exporten van primaire producten 

in het byzonder, is verre van duidelijk. De opvattingen lo-

pen ver uiteen. Het minder afhankelijk zijn van exporten 

en een primaire gerichtheid op binnenlandse problemen en 

behoeften zijn, in de theorie althans, de gemeenschappe-

lijke kenmerken. Aan het ene uiterste van het spectrum ligt 

het idee dat de ontwikkelingslanden een "poverty curtain" 

om zich heen zouden moeten leggen, waardoor zij niet de se-

lectieve protectie toepassen van importsubstitutie, maar 

een alle sectoren omvattende barrière opwerpen tegen de le-

vensstijl van de rijke landen 1) . Hoewel expliciet gesteld 

wordt, dat dit geen autarkie betekent, zou het wel een 

drastische vermindering van importen en exporten implice-

ren. Aan het andere uiterste is de rol toebedacht aan de 

internationale handel helemaal in de lijn van de structu-

ralistische traditie: een pleidooi voor meer en betere ex-

portmogelijkheden voor ontwikkelingslanden, zowel wat pri-

maire producten als fabrikaten betreft 2) • 

1.2.3 Een ondogmatische benadering 

De drie onderscheiden scholen  -  neo-klassieken, structura-
listen en neo-Marxistische dependenciatheorieën - bieden 

in hun hoge niveau van abstractie en nagestreefde algeme- 

ne geldigheid, weinig houvast voor de practijk van de plan-

ning in ontwikkelingslanden en voor internationaal beleid. 

Een niet-rigoureus concept van self-reliance en basic needs 

1) M. ul Haq: "Industrialization and trade policies in the 
1970's: developing country alternatives", in: P. Streeten 
ed.: "Trade Strategies for development",MacMillan, 1973, 
pag. 101 

2) ILO: "Employment, Growth and Basic Needs", Genève, 1976, 
pag. 102-105 
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- van een theorie is in feite geen sprake  -  lijkt meer moge-

lijkheden te bieden om, met gebruikmaking van elementen uit 

alle drie de scholen, de ontwikkelingsproblematiek, waarvan 

de problemen rondom de exporten van primaire producten een 

integraal onderdeel vormen, realistisch te benaderen. 

De statische neo-klassieke theorie schiet tekort. Toch zijn 

verschillen in comparatieve kosten en derhalve de mogelijk-

heid comparatieve voordelen te behalen, een realiteit 1) . 

Wanneer Amin de analyse van Ricardo wil dynamiseren komt 

hij echter tot de absurde stelling, dat het beter is voor 

een land "to develop those branches of production in which 

the greatest progress is possible" 2 ), daarbij bijvoorbeeld 

aan de regering van Tanzania adviserend te gaan specialise-

ren in de sector van de micro-electronica. Uiteraard zal 

elk land wel goed in het oog moeten houden, dat comparatie- 

ve voordelen een situatie op een bepaald moment reflecteren. 

Een dynamisering zoals verwoord door Helleiner, is noodza-

kelijk: "one must obviously seek to dynamize the static 

comparative advantage analysis to permit the likely and 

feasible fields for international specialization and trade 

some decades hence, allowing for altered factor endowments, 

external economie, diseconomies and market imperfections, 

the prospects of alterations in the structure of trade 

barriers, and the interrelationships between factor accum-

ulation and the structure of production during the inter-

im" 3)  . Hiermede treedt men echter buiten het theoretische 

kader van de neo-klassieke theorie. 

De centrum-periferiestroming heeft de grote stoot gegeven 

tot het vestigen van aandacht op de structureel zwakke po-

sitie van ontwikkelingslanden in de wereldeconomie. De the- 

1) Ook in een socialistisch model: rietsuiker in de Cubaan-
se landbouw is hiervan een voorbeeld 

2) S. Amin, op.cit., 1976, pag. 135 
3) G.K. Helleiner, op.cit., 1972, pag. 32 
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se van de trendmatige verslechtering van de ruilvoet van 

ontwikkelingslanden als exporteurs van primaire producten, 

is echter zowel op theoretische gronden als in de empiri-

sche verificatie aanvechtbaar. Dat de in het algemeen slech-

te vraagvooruitzichten voor primaire producten, rigiditei-

ten in het aanbod van ontwikkelingslanden gecombineerd met 

een overvloedig aanbod van ongeschoolde arbeid, er toe kun-

nen leiden, dat de voordelen van internationale specialisa-

tie vooral terecht komen in het centrum, zijn evenwel idee-

en die relevant zijn voor het practische economische beleid. 

Dit neemt niet weg, dat uitvoerige analyses van verwachtin-

gen omtrent vraag en aanbod per product, meer passend in de 

neo-klassieke traditie, evenzeer noodzakelijk blijven. 

Tot de grote verdiensten van de dependencialeer behoren: 

- het herleven van de aandacht voor de historie van en de 
overwegend negatieve gevolgen van het kolonialisme voor 
ontwikkelingslanden 

- het plaatsen van negatieve effecten van buitenlandse in-
vesteringen in een ruimer kader van sociaal-politieke 
verhoudingen en 

- het benadrukken van de mogelijkheid (in de theorie: 
noodzakelijkheid), dat ontwikkelingslanden, ondanks 
bevochten importvervangende en exportgerichte indus-
trialisatie, in een technologische afhankelijkheid, 
permanent onderaan in de hiërarchie van landen kunnen 
blijven zitten. 

De neo-Marxistische dependencialeer is echter volstrekt 

dogmatisch. De these van de onmogelijkheid van (autonome) 

kapitalistische ontwikkeling is ongefundeerd en onbewezen. 

Het concept van de ongelijke ruil, gebaseerd op de Marxis-

tische arbeidswaardeleer, is even aanvechtbaar en empirisch 

nog slechter verifieerbaar dan de these van de dalende ruil-

voet. In het gemak waarmede - ook in sommige self-reliance 

opvattingen bespeurbaar - een grote mate van autarkie wordt 

voorgestaan, abstraheert men op ongeoorloofde wijze van de 

werkelijkheid. 

De basic-needs en self-reliance benadering blijft in een 

soort romanticisme steken wanneer de volle nadruk valt op 

decentralisatie, een nieuwe levensstijl, een armoedegordijn, 
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herverdeling met verwaarlozing van groei, etc.. Anderzijds 

is het naïef om in een neo-klassieke benadering te veronder-

stellen dat het rechttrekken van prijsdistorsies voldoende 

zou zijn 1 ). Planning waardoor via het prijsmechanisme de 

productie bewust in bepaalde richtingen wordt gestuwd is 

noodzakelijk maar niet voldoende. In ontwikkelingslanden 

zullen ingrijpende institutionele veranderingen (o.a. land-

hervormingen) noodzakelijk zijn om meer rechtstreeks het 

armoedeprobleem aan te pakken 2) . 

Mede op grond van het voorafgaande wordt in deze studie 

van de volgende uitgangspunten vertrokken: 

1) Een "self-reliance cum basic needs"-strategie impli-

ceert niet dat de externe betrekkingen op korte ter-

mijn drastisch tot een minimum worden beperkt. Een meer 

op de voorziening in basisbehoeften gericht beleid zou 

hierdoor in de kiem kunnen worden gesmoord, omdat de 

groei er te sterk door zou worden aangetast en omdat 

er geen indicaties zijn dat een dergelijk beleid, op 

korte termijn althans, de importbehoeften zou doen ver-

minderen. Wel is een geleidelijk meer selectieve open-

heid van de economieën van ontwikkelingslanden ge- 

wenst 3 ). In het algemeen zou dit betekenen dat de ex-

terne relaties permanent critisch worden geëvalueerd 

in het licht van de eigen sociaal-economische doelstel-

lingen. Meer in concreto zou een selectieve openheid in- 

houden: het stellen van striktere voorwaarden aan het 

toelaten van buitenlandse investeringen; beperking van 

de importen van luxe consumptiegoederen; grotere om- 

zichtigheid ten aanzien van de import van kapitaalin-

tensieve productieprocessen; een critische analyse van 

de betekenis en eventueel beperking van de export van 

primaire producten (in het byzonder onvervangbare grond- 

1) G.M. Meier, op.cit., 1977 
2) De recente geschiedenis van Taiwan bevestigt dit 
3) Zie R.L.Rothstein: "The political economy of redistri-

bution and self-reliance", in World Development, Vol.4, 
No. 7, 1976, pag. 603 
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stoffen) en arbeidsintensieve fabrikaten I)• Anderzijds 

is er geen noodzakelijke strijdigheid met de idee van 

self-reliance wanneer men bijvoorbeeld voor een bepaal- 

de grondstof tracht een groter wereldmarktaandeel te 

veroveren. 

2) In het kader van collectieve self-reliance past bevor-

dering van de handel tussen ontwikkelingslanden onder-

ling (inclusief handel in grondstoffen) en gezamenlijk 

optreden in onderhandelingen met geïndustrialiseerde 

landen en multinationale ondernemingen. Producentenas-

sociaties kunnen een effectief middel zijn om de inter-

nationale positie van de ontwikkelingslanden te ver-

sterken. 

3) De neo-klassieke theorie en de basic needs benadering 

neigen er toe te eenzijdig de voordelen van arbeidsin-

tensieve productietechnieken te benadrukken. Kapitaal-

intensieve technieken kunnen in een aantal gevallen 

echter de enige methode zijn om bepaalde voor binnen-

lands gebruik bestemde goederen of exportgoederen op 

efficiënte wijze te produceren 2) • De kapitaalintensi-

teit moet dan niet in isolatie maar in zijn totale ef-

fect op de economie bezien worden. Moderne technologie 

in bepaalde sectoren kan bovendien het voordeel hebben 

dat endogene technische kennis wordt opgebouwd, waar-

door aan de technologische afhankelijkheid een einde 

kan komen. De verwerking van primaire producten - in 

het byzonder van mineralen - lijkt in dit opzicht re-

levant. 

4) De mijnbouwsectoren in ontwikkelingslanden, met slechts 

beperkte directe verbindingen met andere sectoren, kun- 

1) M.n. van in "export processing zones" en in buitenland-
se ondernemingen geproduceerde arbeidsintensieve produc-
ten, kunnen de effecten beperkt blijven tot statische 
voordelen (looninkomen) zonder dynamische voordelen 
voor het exporterend land 

2) Vgl. R.L. Rothstein, op.cit., 1976, pag. 602; S. Amin, 
SUN, 1976, pag. 69 
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nen in zeker opzicht beschouwd worden als enclaves. En-

claves die in de meeste gevallen niet kunnen ontstaan 

(voortbestaan) zonder de participatie van één of meer 

multinationale ondernemingen. Hierin zit binnen de hui-

dige machtsverhoudingen een afhankelijkheid opgesloten 

ten opzichte van deze ondernemingen 1 ). Dit impliceert 

echter niet noodzakelijk een ontwikkeling van onderont- 

wikkeling. Wél betekent het een voortdurend latente 

conflictsituatie met de multinationale onderneming(en) 

over verdeling van rents, opname van mensen van het ei-

gen land in technische en leidinggevende functies, over 

integratie van de mijnbouwsector in de economie (ver-

werking van mineralen), e.d.. De overheden van ontwik-

kelingslanden hebben in de afgelopen decennia hun posi-

tie ten opzichte van de multinationale mijnbouwonderne-

mingen substantieel weten te verbeteren. Of en wanneer 

zij er in zullen slagen hun nog steeds afhankelijke po-

sitie, het meest geprononceerd op het gebied van explo-

ratie en afzet, te overwinnen, zal mede bepaald worden 

door nationaal beleid van ontwikkelingslanden, coördi-

natie van beleid in producentenassociaties en het al 

dan niet tot standkomen van een internationaal grond-

stoffenbeleid waarin ook een aantal mineralen is opge-

nomen. 

5) De ontwikkelingsproblemen van landen met omvangrijke 

minerale exporten zijn van een zodanige omvang, dat on-

willekeurig de vraag rijst of de minerale exportsector 

nu wel zo'n zegen is voor het land: "their economies 

tend to become increasingly dominated by a syndrome in 

which three factors interact: an incentive structure 

that is biased against agriculture and export diversi- 

1) In de aardoliesector lijkt het er op dat de OPEC-landen 
aan de afhankelijkheidsrelatie een einde hebben kunnen 
maken 
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fication; high sectoral wage differentials; and high re-

lative macroeconomic consumption (or low relative macro-

economic savings)" 1) • Juist omdat deze landen op een re-

latief gemakkelijke manier belastingen kunnen heffen van 

de exportsector, bestaat de tendens om er een omvangrijk 

overheidsapparaat op na te houden en met de overgewaar- 

deerde valuta voedsel en luxe goederen te importeren. 

Het beeld ontstaat van "growth without development" 2) • 

Hier wordt duidelijk gedemonstreerd, dat (minerale) ex-

porten niet automatisch leiden tot ontwikkeling. Het is 

echter niet logisch om het beeld om te draaien, waarbij 

betoogd zou moeten worden, dat deze landen beter af zou-

den zijn zonder de minerale exporten. Er mag van worden 

uitgegaan, dat, afgezien van directe inkomens- en werk-

gelegenheidseffecten, de minerale sector kan bijdragen 

tot ontwikkeling van andere sectoren via "linkages", 

fiscale opbrengsten en deviezeninkomsten. Erg cruciaal 

is de besteding van de overheidsinkomsten uit de mijn-

bouwsector. 

6) Onder invloed van door elites gewenste import van luxe 

consumptiegoederen, importbehoeften van een invoerver-

vangend industrialisatiebeleid en/of onder druk van 

buitenlandse schulden, kan de export van landbouwgrond-

stoffen en/of voedselgewassen zodanig gestimuleerd wor- 

den, dat de voedselvoorziening van grote delen van de 

bevolking hier ernstig onder gaat lijden. De band met 

comparatieve voordelen, waardoor via de "cash crops" 

meer voedsel beschikbaar kan komen raakt verloren 3) . 

1) G.T. Nankani: "Development problems of nonfuel mineral 
exporting countries", in: Finance and Development, maart 
1980, pag. 8 

2) R.F. Mikesell: "Foreign Investment in the petroleum and 
mineral industries",Johns Hopkins Press, 1971, pag. 20 

3) Een frappant voorbeeld hiervan vindt men in S. George: 
"How the other half dies", Penguin Books, 1976, pag. 36- 
39 
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Wanneer op één gebied een veel grotere mate van self-

reliance van ontwikkelingslanden noodzakelijk lijkt, 

is het wel dat van de voedselvoorziening. Het uitzicht 

op een grotere mate van zelfvoorziening in ontwikke-

lingslanden is echter buitengewoon slecht: alles wijst 

er op, dat de noodzakelijke voedselimporten in ontwik- 

kelingslanden zullen blijven toenemen 1 ). Dit is een 

dynamisch gegeven waardoor het voor ontwikkelingslanden 

temeer geboden is om terughoudendheid te betrachten bij 

de bevordering van de export van "cash crops" en hogere 

prioriteit te geven aan de eigen voedselvoorziening. 

Soms wordt betoogd, dat verbeteringen in de exportmoge-

lijkheden indruisen tegen de gewenste opvoering van de 

voedselproductie voor binnenlands verbruik. Een zeer 

expliciete uitspraak terzake luidt: "Until fundamental 

restructuring occurs within the underdeveloped nations, 

higher prices and better export deals for their commod- 

ities are likely to work against the interests of the 

poor majority". Dit zou zo zijn omdat "export agricult- 

ure serves the interests of the elite landholding and 

consumer groups in underdeveloped countries and the in-

terests of multinational agribusiness and international 

lending agencies like the World Bank" 2) • Ook wanneer 

dit laatste het geval is volgt nog niet automatisch dat 

"better export deals for commodities" zullen leiden tot 

geringere prioriteit voor de binnenlandse voedselproduc-

tie. Drie argumenten kunnen worden aangevoerd: 

1) FAO:"Agriculture: toward 2000", Rome, 1979 
2) F. Moore Lappé en J. Collins: "Food First", Houghton 

Mifflin,1977, pag. 204-205 
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- de mogelijkheden om "better deals" en vooral "higher 
prices" te realiseren lijken schromelijk overschat 
te worden 

- het is niet uitgesloten, dat een meer regelmatige en 
misschien wat grotere inkomensstroom uit exporten 
van landbouwgrondstoffen een meer consistent landbouw-
beleid en meer ruimte voor een hogere prioriteit aan 
de voedselvoorziening tot gevolg zou kunnen hebben 

- de relatieve prioriteit voor exportgewassen en voed-
selproductie is veel dieper in het beleid van ontwik-
kelingslanden verankerd 1 ) dan dat deze beïnvloed 
wordt door een zekere mate van ordening van interna-
tionale markten voor landbouwgrondstoffen. 

Op grond van deze overwegingen wordt als uitgangspunt 

genomen, dat ingrijpen in internationale markten voor 

landbouwgrondstoffen tenminste neutraal is in relatie 

tot de gewenste hogere prioriteit van ontwikkelingslan-

den voor self-reliance in voedsel. 

7) Vanuit de gegevenheid dat de exporten van de meeste 

ontwikkelingslanden nog steeds voor het merendeel be-

staan uit grondstoffen en andere primaire producten, 

zal een nationaal en internationaal beleid gevoerd moe-

ten worden. Het nog steeds als het ware gevangen zitten 

in dit patroon van "koloniale handel" vormt één van de 

belangrijkste gronden van ressentiment in ontwikkelings- 

landen tegen de bestaande internationale economische 

structuren. Daarom alleen reeds kan een internationaal 

grondstoffenbeleid niet gericht zijn op het bestendigen 

van de bestaande situatie. Integendeel, het uiteindelij-

ke doel van internationaal grondstoffenbeleid is bij te 

dragen tot de mogelijkheden van diversificatie van pro-

ductie en exporten van ontwikkelingslanden. Een voor de 

komende jaren daarbij komend gegeven is, dat, vanwege 

de stagnatie van de groei in de geïndustrialiseerde lan- 

1) S. Barraclough: "Agricultural Production Prospects 
in Latin America", in: World Development, Vol. 5, 
No's 5-7, 1977 
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den, de vraag naar grondstoffen in het algemeen slechts 

langzaam zal toenemen. Deze overweging benadrukt de wen-

selijkheid van een heroriëntatie van beleid van ontwik-

kelingslanden in de richting van basic needs en self-re-

liance, en van een internationaal grondstoffenbeleid, 

dat een dergelijk streven van ontwikkelingslanden kan 

ondersteunen. 



HOOFDSTUK II 

INTERNATIONAAL GRONDSTOFFENBELEID 

11.1 Korte geschiedenis van internationaal grondstoffenbe- 
leid 

In pogingen van particuliere producenten, daterend van vóór 

de Eerste Wereldoorlog, om de internationale grondstoffen-

handel te beïnvloeden, vinden internationale grondstoffen-

overeenkomsten hun oorsprong. Na de Tweede Wereldoorlog vin-

den zij een plaats binnen het institutionele kader van de 

Verenigde Naties. Vanaf 1964 wordt UNCTAD de centrale insti-

tutie van waaruit het geïntegreerde grondstoffenprogramma 

gelanceerd wordt. Parallel komt internationaal grondstof-

genbeleid tot stand in andere kaders: IMF, producentenas-

sociaties, het verdrag van Lomé, e.a.. 

11.1.1 Grondstoffenovereenkomsten en kartels vóór de Twee- 
de wereldoorlog  

Bemoeienissen van overheden gericht op regulering van de 

internationale handel in grondstoffen gaan zeer ver terug 

in het verleden. De wortels van de moderne geschiedenis 

van internationaal grondstoffenbeleid vinden omstreeks de 

eeuwwisseling hun oorsprong in kartellisatiestreven van 

private producenten. V66r de Eerste Wereldoorlog is het 

aantal pogingen om gecoördineerd internationale grondstof-

fenmarkten te beïnvloeden echter nog beperkt. De Europese 

suikerproducenten komen in 1863 bijeen met het doel om een 

moordende concurrentie, samenhangende met exportsubsidies, 

in te dammen 1)  

Producenten van koffie en rietsuiker houden conferenties in 

1902 2 ). Het meest bekend voor deze periode is het "koffie- 

1) L. Rangarajan: "Commodity Conflict  -  the political econ-
omy of international commodity nectotiations", Croom Helm, 
London, 1978, pag. 17 

2) Behrman, op.cit., 1978, pag. 59 

41 
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valorisatieschema"(1907), waarin private Braziliaans pro-

ducenten gesteund worden door de deelstaat Sao Paolo bij 

het aanleggen van voorraden met het doel "to bring about 

a balance between periodic surpluses and shortaaes - i.e. 

to even out production cycles" 1) • Vóór de Eerste Wereld-

oorlog werden dergelijke pogingen ter beïnvloeding van in-

ternationale markten echter algemeen als oneconomisch en 

onpractisch beschouwd. 

Na de Eerste Wereldoorlog nemen de tendenzen tot kartelli-

satie toe en tevens zijn overheden eerder bereid en achten 

zich, op grond van ervaringen met directe ingrepen in het 

economisch gebeuren tijdens de Eerste Wereldoorlog, beter 

in staat mee te werken aan marktbeheersende reguleringen. 

De oorlog had, vanwege interrupties in de internationale 

handel, in een aantal landen geleid tot een sterk toegeno-

men vraag naar locaal geproduceerde grondstoffen. Reeds 

vóór het uitbreken van de depressie bestaat voor veel 

grondstoffen een situatie van overaanbod, lage prijzen en 

(pogingen tot) kartellisatie. Vóór 1930 is van echt inter-

nationaal grondstoffenbeleid echter nog geen sprake. Het 

initiatief tot het tegengaan van prijsdalingen door middel 

van berperking van productie/exporten, gaat steeds uit van 

groepen (kartels) van private ondernemingen. In toenemende 

mate worden zij hierbij gesteund door telkens één overheid. 

De meest vergaande controlemaatregelen betreffen koffie, 

rubber, suiker en koper 2) • 

Voor koffie wordt in Brazilië teruggekeerd naar het "valo-

risatieschema" 3) . Het initiatief van Maleisische producen-

ten tot vrijwillige productiebeperking van rubber (1917) 

is de voorloper van een door de Britse regering verplicht 

1) Rangarajan, op.cit., 1978, pag. 35 
2) C. Nappi: "Commodity Market Controls", Lexington Books, 

Toronto, 1979, pag. 31 
3) In de jaren dertig leidend tot de verbranding van grote 

hoeveelheden koffie 
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gesteld schema voor Maleisië en Ceylon (het Stevenson-plan 

van 1922). Dit plan leidde tot een verdubbeling van de 

rubberprijzen in twee jaar tijd. De Amerikaanse verbrui-

kers vormden als reactie daarop een monopsonie; de prij-

zen daalden en de regelingen van het Stevenson-plan werden 

in 1928 afgeschaft. De beperking van de Cubaanse suikerpro-

ductie werd, zonder dat dit overigens enig effect had op 

de wereldmarktprijzen, door de overheid gesteund. Pogingen 

om de koperprijzen op peil te houden vonden plaats in het 

kader van de, door Amerikaanse producenten gedomineerde 

"Association of Copper Exporters" (1918-1923) en door, ook 

de Union Minière de Haut Katanga omvattende, Copper Ex-

porters Inc. (1926). Aanvankelijk leek men succes te heb-

ben. De bereikte hogere prijzen stimuleerden echter de 

productie elders (o.a. in Zambia) en in het begin van de 

jaren dertig brak een prijzenoorlog uit tussen de leden 

van het kartel. Ook voor een groot aantal andere producten 

komen in deze periode op marktbeheersing gerichte regelin-

gen tot stand: lood, petroleum, tin, rundvlees, hout, wol, 

thee en kamfer. 

De grote depressie van de jaren dertig bracht een zeer 

scherpe val van grondstoffenprijzen met zich mee. Tegen 

deze schok blijkt practisch geen enkele marktregeling be-

stand 1) . De behoefte aan productie- en marktregulering 

om de desastreuze prijsdalingen tegen te gaan is echter 

groter dan ooit tevoren. Vele controleschema's, al dan 

niet voortbouwend op regelingen uit de jaren twintig, ko-

men tot stand. Niet alleen wordt gepoogd om producenten 

uit meer landen hierbij te betrekken. Er ontstaat werke-

lijk internationaal beleid doordat overheden uit meerdere 

landen bij bepaalde regelingen betrokken raken. Tevens 

worden nieuwe controletechnieken toegepast. Tin, rubber 

1) A.D. Law: "International Commodity Agreements", Lexing-
ton Books, London, 1975, pag. 38 
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en koper zijn in het onderhavige verband belangrijke voor-

beelden, omdat hierin aanzetten voor na-oorlogse regelingen, 

marktsituaties en beleidsconcepties, duidelijk waarneembaar 

zijn. 

In 1929 wordt de "Association of tin producers" opgericht. 

Deze is ineffectief vanwege Nederlands (productie in Indo-

nesië)verzet. In 1931 wordt een internationale overeenkomst 

afgesloten (oprichting van de Tin Council) met Nederland 

(Indonesië), het Verenigd Koninkrijk (Maleisië en Nigeria) 

en Bolivia als participanten 1 ). De overeenkomst beheerst 

met succes de tinprijzen tot aan de Japanse invasie in 

Zuid-Oost Azië. Aanvankelijk wordt alleen gewerkt met ex-

portquota, later wordt ook geëxperimenteerd met een cen-

traal buffervoorraadsysteem. Voor rubber gaat van Nederland 

(Indonesië) het initiatief uit om Engeland (Maleisië en 

Ceylon) ertoe te brengen een internationale overeenkomst 

te sluiten (1934). Doel is om door middel van beperking 

van productie en exporten "just and equitable prices" 2)  

te realiseren. Een belangrijke verhoging van de prijzen 

wordt bewerkstelligd. Een byzonder trekje van de overeen-

komst is dat drie leden van het bestuur (zonder stemrecht) 

de consumenten(-landen) vertegenwoordigen. Voor de koper-

markt is vooral relevant dat door de invoering van een in-

voerrecht in de Verenigde Staten (1932) de Amerikaanse 

markt in zekere mate wordt afgescheiden van de wereldmarkt. 

Een aantal producenten buiten de Verenigde Staten verenigt 

zich in 1935 in het "International Copper Cartel" 3) . De 

Amerikaanse producenten sluiten zich niet aan bij het kar-

tel, maar zeggen wel toe hun exporten te beperken. 

1) Later treedt ook Thailand toe 
2) Nappi, op.cit., 1979, pag. 38 
3) Met de Tweede Wereldoorlog houdt het kartel op te be-

staan 
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11.1.2 Van het Charter van Havana tot UNCTAD I  

Reeds vóór en tijdens de Tweede Wereldoorlog waren ideeën 

gelanceerd om internationale grondstoffenovereenkomsten bij 

één centrale instelling samen te brengen. Reeds op de confe-

rentie van Versailles (1919) en op vergaderingen van de 

Volkenbond van 1921,1927 en 1937 werd hierover gedelibereerd. 

Het meest verregaand waren de voorstellen van Keynes van 

1942 1) . Beperkte realisatie van deze ideeën vond echter 

eerst plaats in het kader van de institutionalisering van 

de wereldeconomie door de Westerse geallieerden na 1945. 

In het Charter van Havana ter oprichting van de "Internat-

ional Trade Organization" (ITO) werd Hoofdstuk 6 gewijd 

aan "Inter-Governmental Commodity Agreements" 2) . Terwijl 

de ITO niet tot stand kwam, voornamelijk omdat in de Ver-

enigde Staten niet tot ratificatie werd overgegaan, werd 

Hoofdstuk 6 toch het kader voor internationale grondstoffen-

overeenkomsten. De ECOSOC aanvaardde het betreffende gedeel-

te van het Charter namelijk in Resolutie 30 (IV) in maart 

1947. De inhoud van deze Resolutie is belangrijk omdat zij 

in wezen nog steeds de filosofie ten aanzien van grondstof-

fenovereenkomsten reflecteert van de grote Westerse geïn-

dustrialiseerde landen, inzonderheid de Verenigde Staten. 

Hoofdstuk 6 van het Charter van Havana weerspiegelt, even-

als de andere hoofdstukken, het uitgangspunt van zijn op-

stellers en hun grootste zorg: efficiëntie door vrijhandel 

en het voorkomen van een nieuwe depressie (werkloosheid) 

als in de jaren dertig. Beheersing ("control") van produc-

tie of handel van en in primaire producten mag slechts in 

uitzonderlijke omstandigheden plaatsvinden: bij zwaardruk-

kende overschotten of ernstige werkloosheidsproblemen. 

1) D. McNicol: "Commodity Agreements and Price Stabilizat-
ion", Lexington Books, 1978, pag. 5-6 

2) Grotendeels opgenomen in Rangarajan, op.cit., 1978, 
pag. 341-348 
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Marktkrachten moeten in maximale vrijheid kunnen functio-

neren. Ingrijpen is alleen toegestaan als aanpassing tus-

sen productie en consumptie "cannot be effected by normal 

market forces alone as rapidly as the circumstances re- 

quire". Regulering van prijzen mag alleen ten doel hebben 

om grote fluctuaties te matigen, waarbij een overeenkomst 

moet mikken op "a reasonable degree of stability on the 

basis of such prices as are fair to consumers and provide 

a reasonable return to the producer". Uitbreiding van pro-

ductie en exporten moet plaatsvinden bij de meest effici-

ente producenten. Producenten- en consumentenlanden moeten 

gelijke stemrechten hebben bij de uitvoering van een over-

eenkomst, terwijl de kosten gedragen moeten worden door de 

exporterende landen. Een overeenkomst (of de vernieuwing 

van een bestaande overeenkomst) is gebonden aan een maxima-

le tijdsduur van vijf jaar. Aldus werd een internationaal 

kader gecreëerd voor grondstoffenovereenkomsten gericht op 

het binnen een beperkte tijdsspanne corrigeren van een de-

pressie-achtige situatie. Onder meer normale omstandighe-

den zouden de vrije marktkrachten moeten, en in deze filo-

sofie ook kGnnen, zorgdragen voor een adequate prijsvor-

ming, een rationele allocatie van productiefactoren en een 

geleidelijke expansie van productie en handel. 

Voor de totstandkoming van grondstoffenovereenkomsten werd 

door de Verenigde Naties een minimaal organisatorisch ka-

der gecreëerd in de vorm van het "Interim coordinating 

committee on international commodity agreements" (ICICA). 

Leden van de VN konden aan dit comité vragen om een studie-

groep in te stellen voor een bepaald product; bestaande 

studiegroepen gingen eveneens onder dit comité ressorteren. 

In de periode 1948-1950 ging het initiatief tot het instel-

len van studiegroepen vooral uit van exporterende landen, 

omdat overschotsituaties dreigden (katoen, thee, suiker en 

rubber). In de tekortsituatie van 1950-1952 verschoof het 

initiatief naar consumentenlanden. Op aanvraag van de VS, 
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het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, werden studiegroepen 

opgericht voor koper, zink, lood, mangaan, nikkel, kobalt, 

pulp en papier, zwavel, wolfram, molybdeen en wol 1 ). 

Overeenkomstig de normen van het Charter van Havana luidt 

de definitie van een grondstoffenovereenkomst: "an inter-

national treaty, with producer/exporters and consumer/im-

porters as members, having as its aim the control or regul-

ation of trade in a primary commodity by means of specific 

economic provisions and administered by an autonomous body 

in which the two groups have equal power" 2) . 

Deze strikte definitie aanhoudend zijn in de hier beschouw-

de periode, evenals daarna trouwens, slechts zeer weinig 

grondstoffenovereenkomsten afgesloten 3) . 

In de periode 1945-1964 kwamen "commodity aareements" 

tot stand voor tarwe (1949), suiker (1954), tin (1954) en 

koffie (1962). Dit staat in geen enkele verhouding tot het 

aantal ingestelde studiegroepen. Twee van de vier overeen-

komsten hebben betrekking op ook in de gematigde zónes ge-

produceerde landbouwproducten. Deze kennen een zodania 

met het landbouwbeleid van de geïndustrialiseerde landen 

verweven eigenstandige problematiek, dat ervaringen met 

overeenkomsten voor deze producten weinig relevant lijken 

voor de problematiek met betrekking tot grondstoffen als 

in deze studie gedefinigerd. De koffie-overeenkomst treedt 

eerst in 1963 in werking. Ervaring met grondstoffenover-

eenkomsten is, wat deze periode betreft, derhalve beperkt 

tot tin. 

1) Law, op.cit., 1975, pag. 39 
2) Rangarajan, op.cit., 1978, pag. 38 
3) Daarnaast is een aantal zgn. informele overeenkomsten 

of regelingen tot standgekomen, o.a. voor olijfolie 
(1955), harde vezels (1968) en thee (1969) 
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11.1.3 Van UNCTAD I tot de oliecrisis 

In de loop van de jaren vijftig komt in discussies over 

grondstoffen de exportpositie van ontwikkelingslanden meer 

en meer in het middelpunt van de aandacht te staan. Proble-

men bij importsubstitutie en dalende ruilvoeten na de Korea-

crisis, evenals de in brede kring toegenomen belangstelling 

voor de ontwikkelingsproblematiek, zijn hier debet aan. 

Terwijl de Conferentie van Havana over "Trade and Employ-

ment" ging, handelt UNCTAD I over "Trade and Development". 

De grondstoffenproblematiek is één van de hoofdthema's van 

UNCTAD I. Het zwaartepunt van de besprekingen gaat zich af-

spelen tussen de ontwikkelingslanden (de "Groep van 77") 

aan de ene kant en de geïndustrialiseerde markteconomieën 

(de "B-Groep") aan de andere kant. Twee punten staan cen-

traal: de wijze van aanpak van grondstoffenproblemen en de 

kwestie van de prijsdoelstelling. Het laatste punt is het 

meest controversioneel. 

Bij de wijze van aanpak gaat het er om of men een geval-

voor-geval ("case-by-case") of een meer comprehensieve be-

nadering volgt. Nappi betoogt dat de ontwikkelingslanden 

toen reeds een geïntegreerd programma voorstelden: "Develop-

ing countries then dgclared that any attempt to study the 

stabilization problem product by product was bound to fail 

and that it must be approached through a general integrated 

program" 1) . Deze bewering lijkt uit de lucht gegrepen. 

Wel werd door één delegatie een plan voorgesteld om te ko-

men tot een "co-ordinated range of international agreements 

covering a wide range of commodities" 2) . De Groep van 77 

pleit wél voor een benadering waarbij wordt getracht 

1) Nappi, op.cit., 1978, pag. 85 
2) Proceedings of the UN Conference on Trade and Develop-

ment, Vol. I, Final Act and Report, New York, 1964, 
pag. 125 
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voor meerdere producten tegelijk of simultaan tot over-

eenkomsten te komen én voor het werken volgens algemeen 

aanvaarde beginselen en doelstellingen. De positie van de 

B-Groep, met de VS in een leidende rol, is duidelijk: al-

leen een geval-voor-geval benadering kan, vanwege het 

unieke karakter van iedere afzonderlijke grondstof, suc-

cesvol zijn. Deze laatste opvatting prevaleert. 

In de aanbevelingen van de Conferentie staat voorop, dat 

"International commodity arrangements should be usually 

on a commodity-by-commodity basis" 1) • In zeer voorzich-

tige bewoordingen wordt daar verderop in de aanbevelingen 

aan toegevoegd: "Commodity arrangements may, however, 

also cover groups of commodities under certain circum-

stances" 2 ). Wel komt het standpunt van de Groep van 77 

enigszins tot uitdrukking in de opdracht aan de "Commission 

on Commodity Arrangements and Policies" 3) , die onder an-

dere tot taak krijgt: "to ensure general and integrated 

policies in the commodity field" 4) . Een dergelijke op-

dracht kan evenwel beschouwd worden als de normale taak 

van een coördinerende instantie. 

Het conflict over de prijsdoelstelling in grondstoffen-

overeenkomsten is veel scherper. De geïndustrialiseerde 

landen houden vast aan stabilisatie als doelstellina. De 

Groep van 77 wenst, in het licht van de ruilvoetproblema-

tiek, stabilisatie in regie termen. Grondstoffenovereen-

komsten zouden één van de mechanismen moeten zijn waar-

door een "transfer of resources" van ontwikkelde landen 

naar ontwikkelingslanden gerealiseerd zou worden. Resul-

taat van het conflict is een resolutie met een nietszeg-

gende prijsdoelstelling: "remunerative, equitable and 

1) Final Act, 1964, pag. 27 
2) Final Act, 1964, pag. 28 
3) Deze gaat de taak van de ICICA overnemen 
4) Final Act, 1964, pag. 28 
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stable prices for commodities". Reeds tijdens UNCTAD I 

wordt deze frase op tweeërlei wijze uitgelegd. Volgens een 

"large number of delegations" (ontwikkelingslanden) be-

hoort deze prijsdoelstelling uitgelegd te worden "as re-

ferring to prices not merely in absolute terms, but also 

in terms of import purchasing power". Sommige delegaties 

(geïndustrialiseerde landen) menen echter "that commodity 

prices could be related only to the characteristics and 

market situation of the commodity concerned" 1) . 

De controverse over de prijsdoelstelling blijft bestaan. 

De delegatie van de Verenigde Staten verklaart zich gekant 

tegen het totaal van de resoluties over de grondstoffen. 

De delegaties van diverse andere geïndustrialiseerde lan-

den maken bezwaren tegen onderdelen van de betreffende 

resoluties. Desondanks is in 1964 een zeker optimisme over 

het afsluiten van een groter aantal grondstoffenovereenkom-

sten gerechtvaardigd. De voornaamste gronden voor dit opti-

misme zijn: 

- Het erg restrictieve kader van het Charter van Havana 
wordt doorbroken. Er heerst een consensus over het feit, 
dat "international commodity arrangements 	should be 
based on a more comprehensive and more dynamic approach 
than had been generally envisaged in the text of the 
Havana Charter". 

- Ook de wenselijkheid om via internationale overeenkom-
sten stabilisatie van prijzen na te streven lijkt in 
1964 gemeengoed geworden. Het gaat niet langer om het 
corrigeren van een tijdelijke situatie van zeer lage 
prijzen. Erkend wordt dat instabiliteit een permanent 
probleem is: "the committee 	considered that market 
forces alone cannot generally be relied upon to ensure 
the effective stabilization and growth of trade in many 
primary commodities". 

- De geïndustrialiseerde landen, en met name de Verenig-
de Staten, zijn nog bepaald niet enthousiast geworden 
voor grondstoffenovereenkomsten. In de houding van de 

1) Final Act, 1964, pag. 124 
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VS tegenover een geval-voor-geval benadering is echter 
enige verschuiving te bespeuren. De VS waren niet toe-
getreden tot de tinovereenkomsten. In 1961 verklaart 
de president echter: "The United States is ready to co-
operate in serious case-by-case examination of the 
commodity market problems" 1 )• 

- UNCTAD als institutie zou een actieve kracht kunnen 
worden ter stimulering van studies en onderhandelingen 
over grondstoffenovereenkomsten. 

Optimisme aangaande een nieuw élan voor grondstoffenover-

eenkomsten bleek echter misplaatst. In de periode 1964- 

1974 komt slechts één grondstoffenovereenkomst tot stand 

(cacao) en houdt één andere op te bestaan (koffie). Tij-

dens UNCTAD II (1968) en UNCTAD III (1972) wordt wederom 

ruime aandacht geschonken aan de grondstoffenproblematiek. 

De ontwikkelingslanden blijven aandringen op voortzetten/ 

starten van consultaties/onderhandelingen over vele pro-

ducten. Met betrekking tot de twee kernpunten van UNCTAD I 

verandert er in feite niets. De prijsdoelstelling blijft 

gehandhaafd; een betekenisvolle discussie hierover wordt 

niet gevoerd. De ontwikkelingslanden blijven aandringen 

op een meer geïntegreerde aanpak, gebaseerd op algemeen 

aanvaarde uitgangspunten. De geïndustrialiseerde landen 

houden vast aan de geval-voor-geval benadering. 

11.1.4 NIE0 en geïntegreerd grondstoffenprogramma 

Het onmiddellijke voorspel van de verklaring en actiepro-

gramma over een Nieuwe Internationale Economische Orde 

(N1E0) wordt gevormd door de top van de niet-gebonden lan-

den (Algiers, september 1973) en het uitbreken van de olie-

crisis (october 1973). Kort daarna neemt President Boumé-

dienne van Algerije het initiatief tot bijeenroeping van 

de Zesde Speciale Vergadering van de Verenigde Naties, die 

als thema krijgt "Raw Materials and Development". 

1) Toespraak van President Kennedy voor de "Alliance for 
Progress", geciteerd in Rangarajan, op.cit.,1978,pag.277 
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Door de oliecrisis en de sterk gestegen grondstoffenprij-

zen zijn, tegen de achtergrond van de schaarsteproblema-

tiek van de Club van Rome, de geïndustrialiseerde landen 

in verwarring en onzeker. 

De Zesde Speciale Vergadering krijgt ruime aandacht op het 

allerhoogste politieke niveau. Nimmer hebben zoveel rege-

ringsleiders en staatshoofden een Speciale Vergadering 

van de VN bijgewoond. 

De ontwikkelingslanden, onder leiding van Algerije, kie-

zen voor een confrontatiestrategie. Op dát moment lijkt 

de tijd inderdaad rijp voor een doorbraak. Het Westen 

voelt zich kwetsbaar en afhankelijk van aardolie en grond-

stoffen. Het tijdperk van fysieke schaarste binnentredend, 

zal, zo is de algemene stemming, ongelimiteerde groei niet 

langer mogelijk zijn. De ontwikkelingslanden die rijk zijn 

aan olie of aan belangrijke grondstoffen, lijken een we- 

reld apart te worden, terwijl de ontwikkelingslanden die 

niet over natuurlijke rijkdommen beschikken, de "vierde 

Wereld" dreigen te worden. 

Op de Zesde Speciale Vergadering gaan de geïndustriali-

seerde landen, hoewel een daling van een aantal grondstof-

fenprijzen zich reeds begint af te tekenen, een confronta-

tie uit de weg. De door de ontwikkelingslanden voorgestel-

de verklaring en actieprogramma over een NIE0 wordt zon-

der stemming, hoewel enige voorbehouden worden gemaakt, 

aanvaard. Door sommige commentatoren zijn deze resoluties 

bestempeld als nieuwe, maar bekende, "verlanglijsten" van 

de ontwikkelingslanden. Dit is een foutieve en denigreren-

de voorstelling van zaken. 

Terecht beschouwen de ontwikkelingslanden hun positie van 

leveranciers van grondstoffen als hét symbool van de "ou-

de" orde. In een Speciale Veraadering die handelde over 

"Raw Materials and Development" was het logisch, maar wel 

nieuw, dat hun nog voortdurende ondergeschikte positie 

van grondstoffenleveranciers voor de rijke landen, werd 
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geplaatst in het kader van het totale economische wereld-

stelsel. De eis van de ontwikkelingslanden is niet het ra-

dicaal omverwerpen van de bestaande internationale economi-

sche orde. Naar hun mening werkt het bestaande stelsel ten 

nadele van de ontwikkelingslanden. Overheden van rijke lan-

den en uit die landen afkomstige multinationale ondernemin-

gen zijn de dominerende krachten in de wereldeconomie. Het 

systeem werkt ten voordele van de inwoners van de rijke 

landen en bij implicatie ten nadele van de arme landen. In 

het kader van een NIE0 verlangen de ontwikkelingslanden nu 

een zodanige verandering van de internationale spelregels 

en regelingen, dat het systeem zal gaan werken in het voor-

deel van de Derde Wereld. Daarbij willen zij op een gelijk-

waardige wijze kunnen participeren in de internationale be-

sluitvorming. 

Op het terrein van de grondstoffen komen in het actiepro-

gramma voor een NIE0 drie nieuwe punten naar voren: 

- producentenassociaties; getracht moet worden 1 ) om het 
functioneren daarvan te vergemakkelijken 

- indexatie; getracht moet worden "to work for a link be-
tween the prices of exports of developing countries and 
the prices of their imports from developed countries" 

- de voorbereiding van een "over-all integrated programme 
	 for a comprehensive range of commodities of ex- 
port interest to developing countries" 2) . 

Voor de ontwikkelingslanden krijgt de Zesde Speciale Verga-

dering, wat grondstoffen betreft, een follow-up tijdens de 

vergadering van niet-gebonden landen in februari 1975. Het 

moge juist zijn, dat deze conferentie bijeen is geroepen 

door enige meer radicale ontwikkelingslanden en dat deze 

een belangrijke invloed hebben 3) . Dit neemt niet weg, dat 

1) "all efforts should be made" 
2) De citaten zijn uit Resolutie 3202 (S-VI) 
3) Vgl. J.R. Vastine: "United States International Commod-

ity Policy", in Law and Policy in international business, 
Vol. 9, No. 2, 1977, pag. 423 
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een unanieme slotresolutie wordt aangenomen, waarin op 

een kernachtige manier de perceptie van de ontwikkelings-

landen van de grondstoffenproblematiek wordt weergegeven. 

Kernpunten zijn: voortgaande neo-koloniale uitbuiting van 

de ontwikkelingslanden; beheersing van productie en handel 

in primaire producten door multinationale ondernemingen; 

chronische instabiliteit op de grondstoffenmarkten; exces-

sieve consumptie en verspilling in de geïndustrialiseerde 

landen; een voortdurende verslechtering van de ruilvoet 

van ontwikkelingslanden 1) • Daarnaast worden in de Verkla-

ring van Dakar denkbeelden ontwikkeld over de mogelijkhe-

den om, zonder medewerking van de geïndustrialiseerde lan-

den, maar mét financiële steun van de OPEC-landen, de 

greep van de ontwikkelingslanden op hun grondstoffensecto-

ren en de voordelen uit grondstoffenexporten te vergroten. 

Met andere woorden: de ontwikkelingslanden dreigden dat 

zij desnoods alleen zouden trachten een NIEO-voor-grond-

stoffen tot stand te brengen. 

Vanaf zijn eerste conceptualisering in 1974 heeft het ge-

integreerde grondstoffenprogramma op practisch alle onder-

delen een bepaalde evolutie doorgemaakt. In het opzetten 

en uitwerken van het programma heeft het UNCTAD-Secretari-

aat een belangrijke rol gespeeld. Uiteraard werd het 

UNCTAD-Secretariaat in dit proces door vele factoren beïn-

vloed: standpunten van delegaties van geïndustrialiseerde 

landen en ontwikkelingslanden, rapporten van landen en van 

andere internationale organisaties, besprekingen tijdens 

internationale conferenties, in het byzonder die van de 

Zevende Speciale Vergadering van de VN en de Noord-Zuid 

Dialoog in Parijs. 

1) De volledige tekst van de Declaratie van Dakar is o.a. 
opgenomen in UNCTAD TD/B/C.1/L45, februari 1975 
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Het vertrekpunt van het UNCTAD-Secretariaat is dat in het 

verleden de aanpak van de grondstoffenproblematiek niet 

adequaat is geweest: "the commodity-by-commodity approach 

was not complemented by a multicommodity approach" en "full 

account was not taken of the wide range of complementary 

objectives and techniques of commodity agreements" 1) • Van-

daar de behoefte aan een "integrated programme in the 

sense that it would be devised as a unified "package" and 

might be negotiated as such" 2) . Het programma zou ook ver-

schillen van de traditionele benadering, doordat "it would 

be based on a common set of principles, objectives, tech-

niques and guidelines" 3) . 

In de zomer van 1974 geeft het UNCTAD-Secretariaat nog 

slechts een korte opsomming van doelstellingen, toe te pas-

sen technieken en van de producten welke in het programma 

zouden kunnen worden opgenomen. Daarna wordt het eerste 

concept verder uitgewerkt, tot uitdrukking komend in een, 

eind 1974, verschijnend rapport 4) . Men mikt op een even-

wichtig programma. Het ligt namelijk in de bedoeling om 

zowel met de belangen van producentenlanden (ontwikkelings-

landen) als met die van consumentenlanden (geïndustriali-

seerde landen) rekening te houden. Voor producentenlanden 

ligt de nadruk op stabiele en lonende prijzen, waarbij gere- 

fereerd wordt aan "some kind of provision for relating prices 

of exports to prices of imports" 5) • Voor consumentenlanden 

wordt gewezen op hun belangen bij stabiele prijzen en zeker-

heid van aanvoer ("security of supply"). De geintegreerd-

heid  van het programma zou vooral op twee pijlers moeten 

rusten: 

1) UNCTAD TD/B/498, augustus 1974, pag. 3 
2) Idem, pag. 7 
3) Idem, pag. 7 
4) UNCTAD TD/B/C.1/166 plus vijf supplementen, december 

1974 
5) TD/B/C.1/166, 1974, pag. 3 
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1) gelijktijdige onderhandelingen over een groot aantal 
producten, in die zin, dat onderhandelingen over in-
dividuele grondstoffen binnen hetzelfde tijdsbestek 
zouden plaatsvinden; 

2) het programma zou gestalte moeten krijgen op basis van 
gemeenschappelijke uitgangspunten en doelstellingen; 
het zou hier met name moeten gaan om uitgangspunten 
en doelstellingen betreffende prijzen, verwerking, toe-
gang tot markten, zekerheid van aanvoer, e.d.. 

In concreto zou overgegaan moeten worden tot zo snel moge-

lijke uitvoering van een, de volgende vijf elementen om- 

vattend programma: 

- een reeks van internationale buffervoorraden 

- een Gemeenschappelijk Fonds ter financiering van de voor-
raden 

- het afsluiten van multilaterale leverings- en afnamever-
plichtingen 

- uitbreiding van compensatoire financiering en 

- toename van verwerking van grondstoffen in ontwikkelings-
landen. 

In dit stadium lijkt de in het geïntegreerde programma ge-

kozen benadering vrij pragmatisch. Uitvoering gevend aan 

de NIEO-resoluties wordt getracht "to launch international 

commodity policy into a new course, which, it is hoped, 

may have a greater chance of success than the approaches 

hitherto adopted" 1) . 

In de loop van 1975 komt hierin echter verandering. Onder 

invloed van Algerije wordt "global resource management" de 

doelstelling 2 ). Deze uiteindelijke doelstelling is sedert-

dien niet veranderd; zij is wel stilzwijgend meer op de 

achtergrond geraakt. 

1) TD/B/C.1/166, 1974, pag. 3 
2) Rangarajan, 1978, op.cit., pag. 295; Rothstein, op.cit., 

1979, pag. 49 
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In drie belangrijke onderdelen van het programma zijn in de 

loop van de tijd veranderingen aanwijsbaar. Het betreft de 

prijsdoelstelling, de te hanteren instrumenten en de in het 

programma op te nemen producten (de "commodity coverage"). 

In de prijsdoelstelling voor grondstoffenovereenkomsten 

moet een strikt onderscheid worden gemaakt tussen stabili-

satie van prijzen rondom een trend, zoals deze tot stand 

komt in de heersende marktsituatie enerzijds en verhoging 

van het gemiddelde prijsniveau boven genoemde trend ander-

zijds. In het geïntegreerde programma is, hoewel het evi-

dent niet hetzelfde is, aan het laatste meestal gerefereerd 

als handhaving van prijzen in reële termen via indexatie. 

Indexatie, en meer algemeen of door middel van grondstoffen-

overeenkomsten verhoging van het gemiddelde prijsniveau 

dient te worden nagestreefd, heeft in het geïntegreerde 

programma steeds aanleiding gegeven tot veel verwarring, 

vaagheid en onduidelijkheid. Indexatie als doelstelling 

was expliciet opgenomen in de NIEO-Resolutie. UNCTAD gaat 

de mogelijkheden onderzoeken, rapporteert vele problemen, 

maar blijft, vooral aanvankelijk, toch optimistisch over 

de realiseerbaarheid van indexatie 1)  

In het uitvoerige rapport van eind 1974 wordt een meer 

voorzichtige prijsdoelstelling geformuleerd, waarin de 

enige referentie aan indexatie is, dat rekening gehouden 

moet worden met de wereldinflatie 2) . In de loop van 1975 

neigt het UNCTAD-Secretariaat, terwijl de weerstand van de 

geïndustrialiseerde landen is toegenomen, echter weer naar 

de opvatting dat indexatie gewenst én mogelijk is. In ernst 

wordt ter overweging gegeven om prijsvorken in grondstof-

fenovereenkomsten te indexeren aan "the rate of increase 

in the prices of the goods imported by the commodity-ex- 

1) UNCTAD TD/B/503 plus supplement, plus addendum, augus-
tus 1974 

2) TD/B/C.1/166, 1974, pag. 5 
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porting countries concernedm 1) . Later wordt door UNCTAD 

weer meer nadruk gelegd op de noodzaak van flexibele prijs-

doelstellingen waarbij rekening wordt gehouden met struc-

turele veranderingen in vraag en aanbod 2)  

In deze schimmige situatie komt de op dit punt volstrekt 

nietszeggende en voor velerlei uitleg vatbare Resolutie 

van UNCTAD IV tot stand 3 1 Eerst wordt verwezen naar lonen-

de en rechtvaardige prijzen voor producenten en billijke 

prijzen voor consumenten; vervolgens dient rekening te 

worden gehouden met de wereldinflatie en veranderingen in 

de economische en monetaire wereldsituatie; voorts moet 

bij expanderende wereldhandel het evenwicht tussen vraag 

en aanbod worden bevorderd. Sedertdien is de kwestie van 

de prijsdoelstelling niet meer uitvoerig aan de orde ge-

weest in het geïntegreerd programma. Wel blijven ontwikke-

lingslanden aandringen op stabilisatie in reële termen 

In de practijk van besprekingen en onderhandelingen over 

individuele grondstoffen verschuift het zwaartepunt even-

wel naar stabilisatie van prijzen rondom de trend welke 

bepaald wordt door de vigerende marktkrachten. Dit blijkt 

vooral uit de onderhandelingen over de rubberovereen-

komsten de voorbereidende besprekingen over een eventuele 

koperovereenkomst. 

Wat de binnen het geïntegreerde programma te hanteren in-

strumenten betreft richt na 1974 de aandacht zich nagenoeg 

volledig op het aanleggen van buffervoorraden en vooral op 

de vorming van een Gemeenschappelijk Fonds. Het mogelijk 

hanteren van instrumenten ter beheersing van aanbod (met 

1) UNCTAD TD/B/C.1/188, juli 1975, pag. 7 
2) UNCTAD TD/B/C.1/193, october 1975, pag. 10 
3) UNCTAD TD/L.131, mei 1976, pag. 3 
4) Zie bijv. UNCTAD TD/B/IPC/AC/21, juli 1978, pag. 15 
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name exportquota) wordt sterk verwaarloosd. Samenhangend 

met veranderende opvattingen omtrent de mogelijkheden van 

buffervoorraad-mechanismen komt hierin enige verandering. 

Eerst wanneer meer nadruk komt te vallen op mogelijke re-

gelingen voor individuele producten, komt aanbodbeheer-

sing (export-quota) als een mogelijk instrument sterker 

naar voren 1) . Het UNCTAD-Secretariaat heeft aan dit on-

derwerp echter nooit een afzonderlijk analytisch rapport 

gewijd. Eerst tijdens UNCTAD V (Manilla, mei 1979) ver-

schuift de aandacht van buffervoorraden en het Gemeenschap-

pelijk Fonds naar andere elementen van het geïntegreerde 

programma, waaronder compensatoire financiering en uitbrei-

ding van verwerking van grondstoffen in ontwikkelingslan-

den. 

Een eerste, voorlopige, door het UNCTAD-Secretariaat gepu-

bliceerde lijst van in het geïntegreerde programma te be-

strijken producten 2) , bestaat uit: 

Bananen 	Jute 	Koper 
Citrusvruchten 	Rubber 	Mangaanerts 

Katoen 	IJzererts 
Cacao 	Tabak 	Bauxiet 
Koffie 	 Tin 
Thee 	Harde granen 	Fosfaat 

Rijst 
Suiker 	Tarwe 
Plant. oliën 

Over deze twintig producten wordt opgemerkt, dat "all but 

two (bananas and citrus fruit) are commodities which can 
3) be stored at reasonably low cost" 

Eind 1974 verschijnt een lijst van achttien producten 

"which are prima facie suitable for international stock- 

1) UNCTAD TD/B/C.1/194, october 1975 
2) TD/B/498, 1974, pag. 14 
3) TD/B/498, 1974, pag. 12 
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ing" 1 )• Uit de vorige lijst verdwenen plantaardige oliën, 

tabak, mangaanerts en fosfaat. Daarvoor in de plaats kwamen 

wol, harde vezels (sisal), lood en zink. De nieuwe lijst 

wordt: 

Cacao 	Mais 	Jute 	Koper 
Koffie 	Rijst 	Rubber 	IJzererts 
Thee 	Tarwe 	Katoen 	Bauxiet 

Suiker 	Harde vezels 	Tin 
Wol 	Lood 

Zink 

In de loop van 1975 gaat men onderscheid maken tussen de 

zogenaamde kernproducten en andere producten 2) . De tien  

kernproducten, waarop het Gemeenschappelijk Fonds wordt toe-

gespitst, zijn: 

Koffie 	Katoen 	Koper 
Cacao 	Rubber 	Tin 
Thee 	Jute 
Suiker 	Harde vezels 

De zeven andere, voor het geïntegreerde programma geselec-

teerde, producten zijn: 

Bananen 	Tarwe 	IJzererts 
Vlees 	Rijst 	Bauxiet 
Wol 

In vergelijking met de vorige lijst zijn derhalve maïs, 

zink en lood komen te vervallen, terwijl vlees en bananen 

zijn toegevoegd. 

Tijdens het vooroverleg van de Groep van 77, voorafgaand 

aan UNCTAD IV, verandert de lijst van producten wederom. 

Toegevoegd worden: mangaan, fosfaat, (tropisch) hout en 

plantaardige oliën. Tarwe en rijst worden uit de lijst ge-

schrapt. In de Resolutie van UNCTAD IV vindt men tenslotte 

een lijst van de volgende achttien producten: 

1) TD/B/C.1/166/Suppl. 1, 1974, pag. 9 
2) Zie o.a.: TD/B/C.1/194, 1975 
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Bananen Cacao Katoen Koper 
Vlees Koffie Harde vezels Bauxiet 
Suiker Thee Jute IJzererts 
Plant.oliën Rubber Mangaan 

Trop. hout Fosfaat 
Tin 

Aan deze opsomming wordt toegevoegd: "it being understood 

that other products could be included". 

Uit de voortgangsrapportage van UNCTAD over voorbereidende 

besprekingen, consultaties en onderhandelingen over indivi-

duele producten blijkt welke producten na UNCTAD IV in fei-

te bestreken worden door het geïntegreerde programma. De 

besprekingen zijn geconcentreerd op de tien kernproducten. 

In het Voortgangsrapport van december 1979 valt met name 

op dat ten aanzien van de mineralen nog slechts gerappor-

teerd wordt over koper. Slechts enkele voorbereidende be-

sprekingen zijn gewijd aan de andere mineralen. Zij zijn in 

feite niet of nauwelijks bestreken door het geïntegreerde 

programma. Voor bananen vinden van tijd tot tijd besprekin-

gen plaats in een Werkgroep van de FAO. Voor vlees zijn er 

onderhandelingen geweest in het kader van de Tokyo-ronde 

van het GATT. Voor dit product, tropisch hout en plantaar-

dige oliën, vinden nog voorbereidende besprekingen/consul-

taties plaats binnen UNCTAD. Mogelijkerwijs mondt dit uit 

in informele overeenkomsten, gericht op informatie-uitwis-

seling, research en ontwikkeling, productpromotie, e.d., 

waarbij vermoedelijk getracht zal worden financieringsmid-

delen te putten uit het tweede loket van het Gemeenschappe-

lijk Fonds. 

Het geïntegreerde grondstoffenprogramma heeft in de zeven 

jaar sedert de NIEO-Resolutie slechts tot beperkte resulta-

ten geleid. Na zeer langdurige onderhandelingen is, na een 

principe-accoord in maart 1979, in mei 1980 overeenstemming 

bereikt over een overeenkomst ter instelling van een Gemeen-

schappelijk Fonds. De harde kern van het Fonds wordt gevormd 
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door het zogenaamde eerste loket. Overheden van landen dra-

gen in dit Fonds bij tot een bedrag van 400 miljoen dollar 

ter vergemakkelijking van de financiering van buffervoorra-

den. In zijn uiteindelijke vorm is het Fonds slechts een 

schaduw van wat oorspronkelijk in de bedoeling lag. In in-

dividuele grondstoffenovereenkomsten moet nog steeds over-

eenstemming worden bereikt over de financiering van buffer-

voorraden. Wel is inmiddels het beginsel aanvaard, dat buf-

fervoorraden gezamenlijk door producenten- én consumenten-

landen gefinancierd behoren te worden. Voor de practijk van 

de financiering is dit waarschijnlijk belangrijker dan het 

Gemeenschappelijk Fonds. 

Wat internationale grondstoffenovereenkomsten betreft zijn 

de resultaten ook mager. In 1975 wordt in UNCTAD-verband 

overeenstemming bereikt over een nieuwe koffie-overeenkomst 

en een verlenging van de cacao-overeenkomst. Deze accoorden 

staan in feite echter los van het geïntegreerde programma; 

de onderhandelingen waren in gang gezet v66r de NIEO-Reso-

lutie; de overeenkomsten komen tot stand vóórdat het geïn-

tegreerde programma op UNCTAD IV wordt aangenomen; boven-

dien stond voor beide overeenkomsten vast, dat zij, voorlo-

pig althans, niet operationeel zouden worden. 

Als resultaat van het geïntegreerde programma kan in zekere 

zin de in 1977 bereikte overeenstemming over een Internatio-

nale Suikerovereenkomst beschouwd worden. De directe invloed 

van het geïntegreerde programma is echter moeilijk te trace-

ren. De mechanismen van de overeenkomst zijn exportquota en 

nationale, zij het internationaal gecoördineerde, voorraden. 

Het succes van de totstandkoming van de overeenkomst wordt 

gerelativeerd doordat de EG buiten de overeenkomst is geble-

ven en omdat ook de VS nog niet is toegetreden. 

In 1979 wordt overeenstemming bereikt over een rubberover-

eenkomst en een olijfolie-overeenkomst. Deze twee grondstof-

fenovereenkomsten zijn wél een rechtstreeks gevolg van het 

geïntegreerde programma. De olijfolie-overeenkomst is een 
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informele overeenkomst, aangezien zij geen operationeel 

mechanisme bevat ter beïnvloeding van de prijzen. In de 

rubberovereenkomst zal, indien nodig, gewerkt worden met 

een buffervoorraadmechanisme. Een opvallend aspect van de 

overeenkomst is dat stabilisatie slechts binnen een zéér 

brede prijsvork zal worden nagestreefd. 

In 1980 en 1981 vinden zeer moeizame onderhandelingen 

plaats over vernieuwing van de cacao- en tinovereenkomst. 

Na met een half jaar verlengd te zijn houdt per eind maart 

1980 de cacao-overeenkomst op te bestaan. In 1981 wordt 

echter alsnog overeenstemming bereikt over een nieuwe over-

eenkomst, hoewel Ivoorkust en de Verenigde Staten hierin 

hoogstwaarschijnlijk niet zullen participeren. In de nieuwe 

overeenkomst is, mede op instigatie van de Verenigde Sta-

ten, het quotamechanisme verdwenen. Dit moet beschouwd wor-

den als een vermindering van de potentiële kracht van de 

overeenkomst. In de tinovereenkomst is het quotamechanisme 

nog wel gehandhaafd, zij het dat stringentere condities 

zijn vastgelegd, alvorens exportquota ingevoerd kunnen wor-

den. 

11.1.5 Internationaal Grondstoffenbeleid in andere kaders 

Onderscheid wordt gemaakt tussen overig integraal interna-

tionaal grondstoffenbeleid en partieel internationaal 

grondstoffenbeleid. Onder de eerste categorie passeren in 

het kort de revue: de Compensatoire Financierings-Facili-

teit (CFF) van het IMF, exploitatie van de oceaanbodem, 

het Revolving Fund van de VN en het handelsbeleid van de 

geïndustrialiseerde landen. Onder de tweede categorie 

schenken we aandacht aan Stabex en Minex ' - yen aan het ver-

schijnsel producentenassociaties. 

1) Hier kan men ook spreken van bilateraal beleid tussen 
twee groepen landen 
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Overig integraal internationaal beleid 

1) De Compensatoire Financierings-Faciliteit 

Deze, sedert 1963, bestaande faciliteit biedt landen de mo-

gelijkheid op het IMF te trekken bij een plotselinge terug-

val in de exportopbrengsten. De faciliteit is niet beperkt 

tot ontwikkelingslanden en niet uitsluitend gericht op sta-

bilisatie van de opbrengsten uit grondstoffenexporten. De 

grote mate van afhankelijkheid van vele ontwikkelingslan-

den van grondstoffenexporten was wel de belangrijkste over-

weging tot instelling van de faciliteit. Vanwege in de fa-

ciliteit ingebouwde restricties werd er tot 1975 slechts 

in beperkte mate gebruik van gemaakt. In dat jaar werd de 

faciliteit aanzienlijk verruimd. Door deze liberalisering 

kon in 1976 voor 2,35 miljard SDR's op de faciliteit wor-

den getrokken, terwijl onder de oude regeling dit slechts 

tot een bedrag van 0,5 miljard SDR's mogelijk zou zijn ge-

weest. In 1979 en in 1981 werd de CFF verder verruimd. 

2) Exploitatie van de oceaanbodem 

Onder de vele onderwerpen van de zich sinds 1973 voortsle-

pende Derde VN-Zeerechtconferentie, is een regeling van 

exploitatie van de oceaanbodem één van de meest omstreden 

kwesties. Het gaat hier om een hoeveelheid mangaanknollen 

die, in termen van erts, wordt geschat op 1.500 miljard 

ton 1) • De knollen bevatten voornamelijk kobalt, mangaan, 

nikkel, ijzer en koper. De exploitatie van de oceaanbodem 

is nog geen realiteit. Een honderdtal ondernemingen, ver-

enigd in een klein aantal consortia, zijn echter reeds bij 

exploratie en proefmijnbouw betrokken. 

Het grote dispuutpunt op de Derde Zeerechtconferentie aan- 

1) R.G. Darman: "The law of the sea: rethinking US inter- 
ests", in: Foreign Affairs, January 1973, pag. 384 



65 

gaande exploitatie van de oceaanbodem betreft de bevoegdhe-

den van een in te stellen Internationale Zeebodemautoriteit. 

De ontwikkelingslanden (de Groep van 77) zijn geporteerd 

voor een autoriteit met grote bevoegdheden, terwijl de ge-

industrialiseerde landen (B-Groep) slechts zeer gelimiteer-

de bevoegdheden wensen toegekend te zien aan de autoriteit. 

3) Het Revolving Fund 

Het Revolving Fund van de VN is opgericht met het doel om 

onafhankelijke exploratie-activiteiten in ontwikkelingslan-

den te verrichten. Het Fonds is operationeel sedert 1975. 

Na een aarzelende start heeft het zijn schaal van operaties 

enigszins uitgebreid. 

41  Het handelsbeleid van de geïndustrialiseerde landen 

De import in geïndustrialiseerde landen van grondstoffen 

in hun ruwe vorm wordt niet of nauwelijks gehinderd door 

tarifaire en/of non-tarifaire belemmeringen. Dit is wel 

het geval voor verwerkte grondstoffen (t/m halffabrikaten). 

Wat invoerrechten betreft is hier de zogenaamde tariefes-

calatie aan de orde. Deze anti-verwerkingsstructuur van 

het handelsbeleid van de geïndustrialiseerde landen is 

slechts in beperkte mate gemitigeerd door tariefsverlagin-

gen in het kader van het GATT (Kennedy-Ronde en Tokyo-Ron-

de) en de invoering van het Algemene Preferentiële Stelsel 

(APS) voor ontwikkelingslanden. Een gunstige, maar wel dis-

criminerende uitzondering vormt het handelsregime van de 

EG ten opzichte van de ACP-landen op grond van het Verdrag 

van Lomé. In het algemeen kan echter gesteld worden dat 

het handelsbeleid van de geïndustrialiseerde landen een 

ernstige belemmering blijft vormen voor verwerking van 

grondstoffen in ontwikkelingslanden. 
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Partieel Internationaal Grondstoffenbeleid 

1) Stabex en Minex 

Stabex werd in 1975 ingevoerd bij het Verdrag van Lomé; 

bij de verlenging van deze overeenkomst (ingegaan in 1980) 

is het systeem, inmiddels een groter aantal producten om-

vattend, gehandhaafd. Op grond van deze regeling stabili-

seert de EG, overeenkomstig een bepaalde formule, de ex-

portopbrengsten voor een aantal individuele producten voor 

de afzonderlijke ACP-landen. 

Minex, in 1980 ingevoerd bij de vernieuwing van het Ver-

drag van Lomé, heeft betrekking op mineralen: koper, ko-

balt, fosfaat, mangaan, bauxiet, aluminium, tin en ijzer-

erts 1 ). Niet stabilisatie van exportopbrengsten is de 

doelstelling, maar instandhouding van productie en expor-

ten naar de EG. Een fonds van 370 miljoen dollar kan ge-

bruikt worden voor het verstrekken van zachte leningen om 

de productie van genoemde mineralen in de ACP-landen in 

stand te houden. 

2) Producentenassociaties 

Het succes van OPEC in de eerste helft van de jaren zeven-

tig is een krachtige stimulans geweest voor de oprichting, 

of het trachten nieuw leven in te blazen, van associaties 

van producentenlanden. Momenteel bestaan producentenasso-

ciaties voor onder andere ijzererts, koper, bauxiet, fos-

faat, wolfram, cacao, koffie, thee, rubber, bananen, sui-

ker en oliehoudende zaden. Deze min of meer geformaliseer-

de samenwerkingsverbanden hebben als gemeenschappelijke 

algemene doelstelling het maximaliseren van de voordelen 

voor de landen uit de productie en export van een bepaal- 

1) Nadat dit laatste product zal zijn overgeheveld van 
Stabex naar Minex 
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de grondstof. Tot spectaculaire resultaten heeft dit stre-

ven, althans tot op heden, niet geleid. Vooral de recente-

lijk opgerichte producentenassociaties bemerkten al spoedig 

dat het niet mogelijk was om, zoals de OPEC-landen, grote 

monopoliewinsten te realiseren. 

11.2 Voorlopige evaluatie van integraal internationaal  
grondstoffenbeleid 11  

De vragen die hier aan de orde zijn hebben vooral betrek-

king op het niet totstandkomen van een internationaal grond-

stoffenbeleid. Waarom werden in het verleden zo weinig 

grondstoffenovereenkomsten afgesloten ? Waarom zijn de 

overeenkomsten die totstandkwamen slechts in beperkte mate 

succesvol geweest ? Hoe komt het dat het geïntegreerde pro-

gramma hierin geen verandering heeft weten te brengen ? 

11.2.1 Verschillende filosofieën 

Op de achtergrond van alle discussies en onderhandelingen 

over grondstoffenovereenkomsten speelt een fundamenteel 

verschil van opvatting over het functioneren van markten 

tussen ontwikkelingslanden en geïndustrialiseerde landen. 

Telkens wanneer deze opvattingen of filosofieën aan het 

licht treden is het echter moeilijk om retoriek en werke-

lijk gemeende argumenten te onderscheiden. Ook is er in 

dit opzicht geen homogeniteit tussen de landen. De opvat-

ting van de geïndustrialiseerde landen wordt in zijn zui-

verste vorm verwoord door landen als de VS en West-Duits- 

1) In deze paragraaf beperken we ons, wat de periode vóór 
1975 betreft, tot internationale grondstoffenovereen-
komsten, en voor de periode daarna tot het geïntegreer-
de grondstoffenprogramma, dat per eind 1981 is beëin-
digd 
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land, die van de ontwikkelingslanden onder andere door Al-

gerije en deze vindt zijn reflectie in naar buiten gebrach-

te standpunten van de Groep van 77 en de niet-gebonden lan-

den. 

"In developed countries, policymakers often assume that 

commodity markets are good approximations of free and comp-

etitive markets 	" 1) . Als het grote voordeel van de 

vrije markt wordt naar voren gebracht dat deze zorgt voor 

een efficiënte allocatie van productiemiddelen op wereld-

schaal. In grondstoffenovereenkomsten mag hier niet aan ge-

tornd worden, men moet de "long term equilibrium prices" 

blijven volgen 2) • In feite blijft men vasthouden aan de 

uitgangspunten van het Charter van Havana: alleen onder ex-

ceptionele omstandigheden mag tijdelijk worden ingegrepen 
3) in grondstoffenmarkten 

"For their part, developing countries see themselves as 

disadvantaged participants in world commodity markets. 

They are faced with slow export growth, wide fluctuations 

in prices and earnings, and the concentration of market 

power in the industrial sectors of Western Europe, North 

America and Japan" 4) . 

Het gaat hier om de structureel zwakke positie van de ont-

wikkelingslanden in de wereldhandel, in het byzonder als 

leveranciers van primaire producten (vgl. Par. 1.2). De 

economische structuren van de ontwikkelingslanden zijn in 

1) Erb G. en Fisher F.: "US commodity policy: what response 
to third world initiatives", in: Law and policy in inter-
national business, Vol. 9, No. 2, 1977, pag. 491 

2) Nappi, op.cit., 1979, pag. 180, zegt over de koffie-over-
eenkomst van 1962, dat "the proposed minimum price was 
well above the long term equilibrium price" 

3) Nog in 1979 toetst Nappi, op.cit., 1979, pag. 180 e.v., 
bestaande grondstoffenovereenkomsten aan het Charter van 
Havana 

4) Erb en Fisher, op.cit., 1977, pag. 492 
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de koloniale periode gedeformeerd; zij zijn eenzijdig af-

hankelijk geworden van primaire productenexporten en de 

huidige structuren (bijv. via tariefescalatie) zijn ge-

richt op bestendiging van deze situatie; de marktmacht 

ligt bij de geïndustrialiseerde landen en uit deze landen 

afkomstige oligopolisten/oligopsonisten; de grondstof-

fenprijzen vertonen een voortdurende tendens tot daling 

in reële termen. Ingrijpen in de thans, uit allocatie-oog-

punt, inefficiënt functionerende internationale grondstof-

fenmarkten dient primair tot doel te hebben om een eerlij-

ker verdeling van de voordelen van internationale handel 

tot stand te brengen 1) . 

Wanneer geïndustrialiseerde landen, in besprekingen over 

grondstoffenovereenkomsten, de voordelen van het functio-

neren van het vrije marktmechanisme beklemtonen is dit hy-

pocriet, omdat zij zich in hun eigen economische beleid 

hieraan vaak weinig of niets gelegen laten liggen. Protec-

tie van industrieën en het landbouwbeleid van de VS en de 

EG zijn hiervan "goede" voorbeelden. Het hanteren van het 

vrije marktargument is ook een zich verschuilen achter een 

ideologische stellingname, omdat het eenieder bekend kan 

zijn dat dergelijke vrije markten (met volledige mededin-

ging en perfecte doorzichtigheid), waardoor een optimale 

allocatie van productiefactoren zou resulteren, niet be-

staan. Op de markt overheersen oligopolistische/oligopso-

nistische verhoudingen, vaak nog gecompliceerd door over-

heidsmaatregelen in exporterende en/of importerende lan-

den. 

Door de geïndustrialiseerde landen wordt het argument van 

de voordelen van de vrije markt alleen gebruikt om werke-

lijke of vermeende eigenbelangen te verdedigen 2 ). 

1) Men zou in dit verband van een maatschappelijk effici-
entiecriterium kunnen spreken 

2) Vgl. Rangarajan, op.cit., 1978, pag. 96 
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Men is van mening, dat het bestaande systeem beter functio-

neert dan een mogelijk alternatief, tot stand gebracht mid-

dels grondstoffenovereenkomsten (en eventueel andere rege-

lingen) onder auspiciën van UNCTAD. Ook hier spelen belan-

gen van landen en ondernemingen door elkaar heen. Het kán 

zijn dat de status quo geprefereerd wordt louter op grond 

van nationaal-economische belangenoverwegingen. Het is even-

wel niet uitgesloten, dat belangen van private ondernemin-

gen deze preferentie versterken. De stelling van Kissinger 

-  "the modern economic system .... has served us well" - 

is juist. Het is evenwel onjuist om te betogen "that the 

present economic system has served the world  well" 1) . 

Naar de toekomst kijkend is het echter ook zeer de vraag 

of handhaving van de status quo strookt met de lange ter-

mijn belangen van de geïndustrialiseerde landen. 

Standpuntbepalingen en redevoeringen, vooral op grote con-

ferenties, van (vertegenwoordigers van) ontwikkelingslan-

den over de noodzaak van een NIE0 zijn ook bepaald niet 

van retoriek ontbloot 2) . Hun filosofie over het functio-

neren van de kapitalistische wereldeconomie is echter be-

ter verankerd in de werkelijkheid dan de vrije markt-filo-

sofie van de geïndustrialiseerde landen. Het gaat in het 

geval van de ontwikkelingslanden niet slechts om een per-

ceptie  van "underdog" in de wereldeconomie. De bestaande 

structuren vormen een werkelijke belemmering voor de lan-

den van de Derde Wereld om tot sociaal-economische ontwik-

keling te komen. 

Indien en voorzover de ontwikkelingslanden middels bespre- 

kingen en onderhandelingen met de geïndustrialiseerde lan- 

den regelingen willen treffen die verandering moeten bren- 

1) Rede van Minister Kissinger in Kansas City, 13 mei 1975; 
onderstreping door de auteur 

2) Een voorbeeld is de Rede van President Boumediène van 
Algerije op de Zesde Speciale Zitting van de VN; UN 
A/PV.2208, april 1974 
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gen in de bestaande situatie, zullen zij moeten komen met 

voorstellen die operationeel gemaakt kunnen worden én voor een 

groot aantal geïndustrialiseerde landen acceptabel zijn, omdat 

zij in het belang zijn van die landen. Op het UNCTAD-Secre-

tariaat rust in deze een zwaarwegende taak. Dit secretari- 

aat heeft zich immers opgeworpen als verdediger van de be-

langen van ontwikkelingslanden. De daar ontwikkelde ideeën 

en voorstellen zullen dan ook aan hoge eisen van realiteits-

zin, uitvoerbaarheid en acceptatie in brede kring, moeten 

voldoen. Daaraan heeft het helaas nog al eens ontbroken. 

1) 11.2.2 Grondstoffenovereenkomsten  

Het blijft problematisch om het functioneren van internatio-

nale grondstoffenovereenkomsten te evalueren op grond van 

ervaringen in het verleden. Het is verleidelijk om een zeer 

brede definitie van grondstoffenovereenkomsten te hanteren, 

daardoor een vrij groot aantal gevallen te vergaren en ver-

volgens te trachten om de oorzaken van succes en vooral van 

mislukkingen op te sporen. Zo gaat McNicol 2)  er toe over 

om achttien grondstoffen-"overeenkomsten", uiteenlopend van 

het vooroorlogse Stevenson-plan tot de CIPEC en de tinover-

eenkomsten, te bezien op oorzaken van problemen en misluk-

kingen. Het is uitgesloten, dat ervaringen met een dermate 

heterogene groep "overeenkomsten" kunnen leiden tot conclu-

sies aangaande de mogelijkheden van internationale grond-

stoffenovereenkomsten, afgesloten door producenten en con-

sumenten onder auspiciën van de Verenigde Naties. 

Ervaringen na de Tweede Wereldoorlog met grondstoffenover-

eenkomsten zijn beperkt tot tin, koffie, en, in een bepaald 

1) In deze subparagraaf beperken we ons tot de periode 1945- 
1976. De daarna afgesloten rubberovereenkomst valt onder 
het geïntegreerde grondstoffenprogramma 

2) McNicol, op.cit., 1978, pag. 77 e.v. 
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opzicht, cacao 1) . Voor het overige gaat het om besprekin-

gen en onderhandelingen over bepaalde producten welke 

(nog) niet tot resultaat hebben geleid 2) . Van de moeilijk-

heden bij onderhandelen, heronderhandelen en het functione-

ren van grondstoffenovereenkomsten, kan het navolgende 

overzicht worden gegeven: 

1) Aan een grondstoffenovereenkomst is een conflict tus- 
sen producerende (exporterende) en consumerende (im-
porterende)landen over het prijsniveau waarop men wil 
trachten te stabiliseren, practisch inherent. Dit be-
treft niet alleen de vaststelling van minima en maxi- 
ma 3 ), maar ook de procedure en eventuele criteria 
voor aanpassing van de prijsvork. In de cacao-over-
eenkomsten hebben tussen 1972 en 1980 de werkelijke 
prijzen steeds boven het maximum van de prijsvork ge- 
legen, zodat de overeenkomst niet operationeel kon 
worden. 
Onenigheid tussen producenten en consumenten over de 
prijzen was één van de redenen van het voortijdig af-
lopen van de koffie-overeenkomst in 1972. 
Het prijsconflict kan los gezien worden van het, in 
het voorafgaande besproken, fundamentele verschil in 
uitgangspunt tussen ontwikkelingslanden en geïndustri-
aliseerde landen. Ook wanneer prijsstabilisatie de ex- 
pliciete en overeengekomen doelstelling is, kan nog 
niet mechanisch een "juiste" prijs bepaald worden 4) . 
De eenvoudigste voorstelling van zaken is dat importe-
rende landen streven naar stabilisatie op een zo laag 
mogelijk niveau, terwijl exporterende landen geneigd 
zijn optimistischer te zijn en een stabilisatie OD 
een hoger niveau prefereren. Hierbij doet zich echter 
een complicatie voor. Wanneer consumenten een té laag 
interventie-prijsniveau weten te bewerkstelligen, 
heeft dit waarschijnlijk tot gevolg dat bij lage prij- 
zen te weinig geïnvesteerd wordt. Een scherpe prijs-
stijging enige jaren later is dan het gevolg. Deze si-
tuatie is actueel (geweest) voor tin. Het is één van 
de redenen (naast speculatie en een te kleine buffer- 
voorraad), waarom de tinovereenkomsten minder effec- 

1) Tarwe en suiker worden hier wederom uitgesloten 
2) Een systematische analyse van deze besprekingen en on-

derhandelingen is ons niet bekend 
3) Inclusief het verschil tussen minimum en maximum: de 

breedte van de prijsvork 
4) Zie verder Hoofdstuk V, par. 1 en Hoofdstuk VI, de pa-

ragrafen 2 en 3 
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tief zijn geweest en de prijzen herhaaldelijk door 
het maximum van de prijsvork heen schoten 1 ). De con-
sumenten hebben er derhalve belang bij, dat de prijs-
vork zodanig wordt vastgesteld, dat een continue in-
vesterings- en productiestroom resulteert. Dit is een 
"somewhat neglected area in commodity regulation" 2 ). 

2) Bij een quotaregeling ontstaat hierover gemakkelijk 
een conflict tussen de exporterende landen onderling. 
De gevestigde exporteurs willen hun marktaandeel hand-
haven. Nieuwkomers willen hun marktaandeel uitbreiden. 
Dit is één van de grootste problemen gebleken in de 
eerste en tweede koffie-overeenkomst. Daarnaast was 
het totaal van de quota een bron van conflict tussen 
producenten en consumenten. In de tinovereenkomst heeft 
dit probleem nauwelijks gespeeld omdat de quota steeds 
intermitterend operationeel waren, zodat automatisch 
een aanpassing aan veranderende marktaandelen plaats-
vond. 

3) Er valt een cyclus waar te nemen in de belangstelling 
van producenten- en consumentenlanden voor grondstof-
fenovereenkomsten. Bij hoge prijzen neemt de belang-
stelling van consumenten toe, bij lage prijzen die 
van de producenten en vice versa. In de periode van 
zestien jaren, met onderbreking, onderhandelen over 
de eerste cacao-overeenkomst valt deze cyclus duide-
lijk te traceren. In het midden van de jaren vijftig 
dringen de consumentenlanden aan op maatregelen, ter-
wijl de producenten niet erg geinteresseerd zijn. In 
de daarop volgende periode van lage prijzen daalt de 
interesse van de consumentenlanden in wat voor over-
eenkomst dan ook, tot het nulpunt, terwijl de produ-
centenlanden aandringen op het afsluiten van een over-
eenkomst. 

4) De VS is steeds het sterkst gekant geweest tegen grond-
stoffenovereenkomsten 3 ). West-Duitsland is in dit op-
zicht een goede tweede. De VS is dan ook niet toegetre- 

1) Een automatische aanpassing van de prijsvork, zoals 
overeengekomen in de rubberovereenkomst, is wel moge-
lijk. Een mechanische bepaling van een "juiste" formu-
le daarvoor is evenwel ook niet mogelijk 

2) P. Hallwood: "Stabilization of International Commodity 
markets", Jai Press, Greenwich, 1979, pag. 70. Voor 
een uitvoerige analyse van de eerste drie tinovereen-
komsten zie: W. Fox: "Tin, the working of a commodity 
agreement", Mining Journal Books Ltd., London, 1974 

3) Vastine, op.cit., 1977, pag. 409. Rangarajan, op.cit., 
1978, pag. 277 
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den tot de eerste vier tinovereenkomsten 1) , en even- 
min tot de cacao-overeenkomsten. Toetreding tot de 
koffie-overeenkomsten geschiedde op grond van algemeen 
politiek beleid ten opzichte van Latijns Amerika. West-
Duitsland is niet toegetreden tot de eerste drie tin-
overeenkomsten. De toetreding van dit land tot de ca-
cao-overeenkomst vindt eerst plaats nadat het hiertoe 
is overgehaald door andere EG-landen. 

5) De Verenigde Staten blijken in het byzonder gekant te 
zijn tegen het werken met een quota-mechanisme in 
grondstoffenovereenkomsten. Dit manifesteert zich 
reeds bij de onderhandelingen over de eerste cacao-
overeenkomst. Deze weerstand vloeit voort uit de over-
weging, dat exportquota in aanbodbeperking en 
dientengevolge in een gemiddeld hoger prijsniveau zou-
den kunnen resulteren. Alleen in het geval van de kof-
fie-overeenkomst woog voor de VS het algemene politie-
ke motief zwaarder dan de aversie tegen exportquota. 
Het expliciete doel van de eerste koffie-overeenkomst 
was om gemiddeld hogere prijzen te realiseren dan bij 
afwezigheid van de overeenkomst het geval zou zijn. In 
een rapport van het Amerikaanse Congres wordt geschat, 
dat de eerste koffie-overeenkomst resulteerde in een 
middelenoverdracht van de koffieimporterende naar de 
koffie-exporterende landen van 600 miljoen dollar per 
jaar in de periode 1964-1967 2) • Deze zeer aanvechtba-
re calculatie wordt vaak critiekloos geciteerd. Zij 
heeft de weerstand in de VS tegen grondstoffenovereen-
komsten in het algemeen en tegen exportquota-regelin-
gen in het byzonder, waarschijnlijk aanzienlijk ver-
sterkt 3) . 

6) Controle op de naleving van een overeenkomst is in de 
koffie-overeenkomsten problematisch geweest. Zowel 
overheden als particuliere ondernemingen hebben her-
haaldelijk opzettelijk de bepalingen van de overeen-
komsten ontdoken 4 ). 

7) Een weinig gesignaleerd obstakel bij onderhandelen 
over en functioneren van grondstoffenovereenkomsten 
is de tegenstand van (bepaalde segmenten van) het 

1) Dit had ook te maken met onmiddellijke eigenbelangen. 
Vgl. Rangarajan, op.cit., 1978, pag. 230 en 259 

2) B. Fisher: "The international coffee agreement, a 
study in coffee diplomacy", Praeger, 1972, pag. 154 

3) Zie o.a. Nappi, op.cit., 1979, pag. 76: "This agree-
ment was to attract very bitter criticism" 

4) Fisher, op.cit., 1972. pag. 158. Ranuarajan. op.cit., 
1978, pag. 246-248 
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bedrijfsleven in geïndustrialiseerde landen. Meestal 
wordt hiervan slechts terloops melding gemaakt 1) . 
Reeds ten tijde van het Charter van Havana bleek ech-
ter dat enige groeperingen van het Amerikaanse bedrijfs-
leven in het byzonder gekant waren tegen de daarin ver-
vatte regelingen inzake grondstoffenovereenkomsten, om-
dat zij vreesden, hoewel het tegendeel eerder de bedoe- 
ling was, dat dit tot een aantal grondstoffenovereen-
komsten zou leiden 2 ). Vóór het totstandkomen van de 
eerste cacao-overeenkomst verklaarden vooral handela-
ren zich tegenstanders van een overeenkomst 3 ). Meer 
recentelijk maakte een grote mijnbouwmaatschappij - 
Rio Tinto Zinc - bekend tegenstander te zijn van een 
internationale overeenkomst voor koper 4 ). 

8) De wijze van financiering en de maximale omvang van de 
buffervoorraden heeft in onderhandelingen over grond-
stoffenovereenkomsten, waarin dit aan de orde was, 
steeds een rol van enige betekenis gespeeld. Bij de 
cacao- en rubberovereenkomsten was de wijze van finan-
ciering van de buffervoorraad een punt van importantie 
in de onderhandelingen. In het geval van tin is de ef- 
fectiviteit van de overeenkomsten drastisch beperkt 
door de zeer kleine omvang van de maximaal mogelijke 
buffervoorraad in vergelijking tot de strategische 
voorraad van de VS 5 ). 

11.2.3 	Het Geïntegreerde Grondstoffenprogramma 

Het lag van meet af aan in de bedoeling dat ontwikkelings-

landen en geïndustrialiseerde landen zouden gaan onderhande-

len over de uitvoering van een geïntegreerd grondstoffen-

programma. In de tien voorafgaande jaren was de benadering 

in UNCTAD-verband veeleer dat de ontwikkelingslanden aan 

1) Bijv. Rothstein, op.cit., 1979. In dit 270 pagina's tel-
lende boek wordt hier één zin aan gewijd 

2) Vastine, op.cit., 1977, nan. 405 
3) "Kakao - de lange weg naar een grondstoffenovereenkomst", 

NOVIB en Systemen Keesing, Den Haag, 1972. Hierin wordt 
dit punt wél benadrukt 

4) Hallwood, P.: "Stabilization of International Commodity 
Markets", Jai Press, Greenwich, 1979, pag. 166-167 

5) Tienmaal zo groot als de maximale buffervoorraad. J. 
Mayal: "The pressures for a new international commodity 
regime", in: "A New International Commodity Regime", ed. 
G. Goodwin en J. Mayal, Croom Helm, Londen, 1979 
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de geïndustrialiseerde landen vroegen om hun medewerking 

aan de realisatie van een internationaal grondstoffenbe-

leid als een concessie vanwege de ernst van de ontwikke-

lingsproblematiek. Na de oliecrisis en de hoge grondstof-

fenprijzen van 1972/1974 werd, op basis van de "commodity 

power" van de ontwikkelingslanden, de tijd echter rijp 

geacht voor onderhandelingen. Dit levert een eerste toet-

singscriterium op voor een evaluatie van het geïntegreer-

de programma: in de ter tafel komende voorstellen moeten 

de belangen van beide partijen tot hun recht komen en te-

vens moet ieder van de partijen er van overtuigd zijn, dat 

op déze wijze hun belangen het beste worden gediend. Een 

tweede, welhaast vanzelfsprekend, criterium is dat het 

voorgestelde programma in totaal en in alle onderdelen, 

kwalitatief van hoog niveau moet zijn. 

De finale doelstelling van het geïntegreerde programma was 

ambitieus.De Groep van 77 wilde op het terrein van de grond-

stoffen gestalte gaan geven aan een NIEO. Na enige aarzeling 

koos ook het UNCTAD-Secretariaat voor "global resource 

management" als het uiteindelijke doel van het geïntegreer-

de programma. Dat in 1974 de grondstoffen gekozen werden 

als een breekijzer om de oude economische orde open te bre-

ken, is alleszins begrijpelijk. De kwetsbaarheid van de ge-

industrialiseerde landen leek sterk toegenomen en de kracht 

van de ontwikkelingslanden omgekeerd evenredig gestegen. 

De belangen van de ontwikkelingslanden zijn gelegen in sta-

bielere prijzen, hogere prijzen, grotere marktaandelen 1) , 

een sterkere positie tegenover multinationale ondernemingen, 

meer locale verwerking, e.d.. De geïndustrialiseerde landen 

1) De betekenis van een groter exportvolume en daarmede 
samenhangende toegenomen werkgelegenheid wordt door 
ontwikkelingslanden nogal eens verwaarloosd. Zie 
Hoofdstuk V, paragraaf 2 
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hebben vooral belang bij stabielere prijzen en zekerheid 

van aanvoer. Na 1974 is in de geïndustrialiseerde landen 

de perceptie van de importantie van deze belangen wel af-

genomen, maar zij zijn en blijven reële belangen. 

Bij het streven naar drastische hervormingen als partiële 

implementatie van een NIE0 moest men rekenen op sterke 

weerstanden van de zijde van de geïndustrialiseerde lan-

den. In 1974 waren deze landen in verwarring en in de po-

litiek moeilijke situatie vlak na de oliecrisis konden de-

claratie en actieprogramma over een NIE0 zonder stemming 

aanvaard worden in de Zesde Speciale Vergadering van de 

VN. Vooral de grote geïndustrialiseerde landen konden toen 

al niet verhelen, dat zij niet geporteerd waren voor dras- 

tische hervormingen. Naarmate de schrik en paniek van 1973/ 

1974 afzwakten nam de weerstand tegen de NIEO-voorstellen 

steeds meer toe. Men kan zich in dit verband afvragen of 

het wel verstandig was van het UNCTAD-Secretariaat om vast 

te houden aan de aanvankelijke ambitieuze doelstelling, 

vooral omdat men er niet in slaagde voorstellen te formule-

ren welke aansloten bij een dergelijke doelstelling. 

Het UNCTAD-Secretariaat heeft het de geïndustrialiseerde 

landen eigenlijk gemakkelijk gemaakt om te voorkomen, dat 

ingrijpende maatregelen en/of overeenkomsten tot stand 

kwamen in het kader van het geïntegreerde programma. Nog 

in een rapport aan UNCTAD III wordt door het secretariaat 

als één van de oorzaken van trage voortgang in grondstof-

fenonderhandelingen genoemd "the inherent complexity of 

many primary commodity markets" 1) . Het UNCTAD-Secretari-

aat bleek niet in staat om met een programma te komen, 

dat hiermede rekening hield. Dit verwijt treft niet in de 

eerste plaats de staf van het UNCTAD-Secretariaat. UNCTAD 

1) Geciteerd in Rangarajan, op.cit., 1978, pag. 48 
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had hiervoor een staf van beperkte omvang; slechts een 

handvol economen hield zich bezig met grondstoffenproble-

men 1) . Van deze staf kon niet verwacht worden, dat zij 

een zeer gedetailleerde kennis had van iedere grondstoffen-

markt. Men moest zich wel beperken tot samenvattende analy-

ses en een in grote lijnen uitgezet programma. Een analyse 

van UNCTAD-documenten toont wél aan, dat, vooral in de be-

ginfase, enkele grove fouten werden gemaakt. De topleiding 

van UNCTAD treft wel een ernstig verwijt. In plaats van te 

streven naar een flexibel comprehensief programma raakte 

door haar toedoen het programma spoedig eenzijdig georiën-

teerd. Hierin bleef men volharden, ook toen dit manco steeds 

duidelijker werd. Gedeeltelijk kunnen deze fouten van de 

UNCTAD-leiding, zoals uit het onderstaande zal blijken, wor-

den verklaard vanuit enige misconcecties. Anderzijds heeft 

het streven naar handhaving van de eenheid binnen de Groep 

van 77 in deze waarschijnlijk een rol gespeeld. Wat als ge-

volg van een en ander van de geïndustrialiseerde landen ge-

vraagd werd, omschrijft Rothstein als volgt: "the first step 

envisaged was not to seek to fill in details or to clarify 

issues: what was demanded was initial agreement in principle 

- a potential blal.k check - after which details could be ne-

gotiated" 2) . Voor de meeste geïndustrialiseerde landen was 

dit onaanvaardbaar; voor een aantal ontwikkelingslanden 

werd dit ook problematisch. Gegeven de sterk verschillende 

uitgangsfilosofieën van de ontwikkelingslanden enerzijds en 

de B-Groep anderzijds kon een groot deel van de besprekingen 

over het geïntegreerde programma dan ook uitmonden in reto-

riek, waarin nauwelijks naar elkaar geluisterd, laat staan 

onderhandeld werd. 

1) Voor de uitvoering van het Geïntegreerde Grondstoffenpro-
gramma is dit aantal uitgebreid tot enige tientallen 

2) Rothstein, op.cit., 1979, pag. 50 
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De eenzijdige concentratie op buffervoorraden en vooral op 

het Gemeenschappelijk Fonds, had verstrekkende gevolgen. 

Het Fonds, waarvan het aanvankelijk in de bedoeling lag, 

dat het ook het centrale orgaan zou worden voor het behe-

ren van buffervoorraden, kreeg in 1975 de rol toebedeeld 

te moeten gaan functioneren als een katalysator in het ge-

integreerde programma. Het UNCTAD-Secretariaat en de Groep 

van 77 beten zich vast in het Gemeenschappelijk Fonds. Het 

werd een politieke zaak, die door de ontwikkelingslanden 

beschouwd ging worden als een toetssteen in de Noord-Zuid 

dialoog. Mede hierdoor ging in het programma de mogelijk-

heid verloren om te gaan onderhandelen met de geïndustria-

liseerde landen. Dit laatste hangt ook samen met het feit, 

dat geen enkele vooruitgang werd geboekt op het punt van 

gemeenschappelijke uitgangspunten over doelstellingen, on-

derhandelingstechnieken en te hanteren beleidsinstrumenten 

die een integrerende functie zouden hebben kunnen vervul-

len. 

Het gelijktijdig onderhandelen over een aantal producten 

zou als voordeel hebben "that the special interests of 

countries in some commodities could be an incentive for 

them to reach agreement on others" 1) . Hierbij ging men er 

kennelijk van uit, dat de geïndustrialiseerde landen niet 

geïnteresseerd waren in overeenkomsten voor "zwakke" pro-

ducten (bijvoorbeeld jute, sisal) en wel voor "sterke" pro-

ducten (o.a. koper, rubber). Hoe men dan een koppelingsme-

chanisme zou willen creëren waardoor over een "package" on-

derhandeld zou worden, is door UNCTAD echter nooit uitge-

werkt. Voor de geïndustrialiseerde landen, en in het byzon-

der voor de VS, was dit idee niet acceptabel. De VS hield 

strikt vast aan een "geval-voor-geval"-benadering op grond 

van het argument, dat de situatie voor elke grondstof zo 

1) UNCTAD TD/B/C.1/166, 1974, pag. 3 
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specifiek is dat een koppeling niet mogelijk is. Ook een 

aantal ontwikkelingslanden was kennelijk niet zo erg en-

thousiast voor de idee, getuige bijvoorbeeld de weerstand 

van Brazilië om koffie in te brengen in het geïntegreerde 

programma, omdat het daardoor een verlies van invloed 

vreesde 1)  

De formulering van gemeenschappelijke uitgangspunten en 

doelstellingen over prijzen, verwerking, toegang tot mark-

ten, zekerheid van aanvoer, e.d. is eveneens niet gereali-

seerd. Zekerheid van aanvoer is voor de geïndustrialiseer-

de landen van groot belang. Door de VS is dit op bepaalde 

momenten expliciet gesteld. In UNCTAD-documenten wordt het 

slechts terloops vermeld. En tenslotte werd dit punt "de-

liberately ignored by the developing countries" 2) . Een be-

vordering van zekerheid van aanvoer zou nog impliciet aan-

wezig hebben kunnen zijn in de voorstellen, samenhangend 

met het Gemeenschappelijk Fonds. Het werd echter duidelijk 

dat dit in de loop van de tijd steeds minder het geval 

was. 

Indexatie werd door de geïndustrialiseerde landen als on-

acceptabel en onuitvoerbaar van de hand gewezen. Ontwikke-

lingslanden zijn er van tijd tot tijd op blijven aandrin-

gen. Het UNCTAD-Secretariaat is de idee van indexatie niet 

zonder meer blijven ondersteunen. Erg duidelijk is het se-

cretariaat hierover echter nooit geweest. De noodzaak van 

flexibiliteit van prijsvorken benadrukkend is men blijven 

schrijven en spreken over "taking into account world in-

flation" en over "strengthening of prices". Argwaan van ge-

industrialiseerde landen, dat het bij grondstoffenovereen-

komsten toch zou gaan om verhoging van prijzen, is door 

deze tweeslachtige houding van het UNCTAD-Secretariaat in 
3) ieder geval niet weggenomen 

1) Rangarajan, op.cit., 1978, pag. 297 
2) Rothstein, op.cit., 1979, pag. 62 
3) Zie Hoofdstuk V, paragraaf 2 
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De kwestie van de prijsdoelstelling gaf nog om twee andere 

redenen aanleiding tot problemen in het geïntegreerde pro-

gramma. In de eerste plaats omdat een aantal ontwikkelings-

landen ging vrezen, dat zij nadeel zouden ondervinden van 

hogere grondstoffenprijzen 1) . In de tweede plaats bleef, 

op grond van geformaliseerde economische analyses, twijfel 

mogelijk omtrent het negatieve effect van prijsinstabili-

teit voor ontwikkelingslanden en omtrent de verdeling van 

de voordelen van prijsstabilisatie. Van belang is in dit 

verband niet zozeer dat twijfels bestonden, alswel dat in 

de UNCTAD-studies geen pogingen werden gedaan om deze, mis-

schien oprechte twijfels, weg te nemen 2) . 

De grootste blunder van het UNCTAD-Secretariaat betreft de 

aanvankelijke selectie van producten welke geschikt zouden 

zijn voor het werken met internationale buffervoorraden. 

Op grond van de in 1974 geselecteerde achttien producten 

wordt een Gemeenschappelijk Fonds voorgesteld van elf mil-

jard dollar. Deze lijst van producten was echter niet te 

handhaven. Voor een aantal producten ging men bij nader in-

zien ontdekken dat internationale buffervoorraden veel te 

duur zouden zijn en/of niet zouden kunnen dienen als een 

operationeel instrument omdat een "open markt" niet be-

staat. Mede omdat de problematiek van de granen erg ver-

schillend is van die van de andere grondstoffen moesten de- 
3) ze uit het programma worden verwijderd 	. Voor financie- 

ring van buffervoorraden uit een Gemeenschappelijk Fonds 

van zes miljard dollar resteerden uiteindelijk de tien zo-

genaamde kernproducten: 

1) Rangarajan, op.cit., 1978, pag. 295 
2) Dit geldt meer in het algemeen voor de technische aspec-

ten van grondstoffenovereenkomsten; zie bijvoorbeeld 
Rothstein, op.cit., 1979, pag. 71 e.v. 

3) Dit was een verschraling die misschien voorkomen had kun-
nen worden in een minder star en minder eenzijdig geori-
enteerd programma 
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Koffie 	Katoen 	Koper 
Cacao 	Rubber 	Tin 
Thee 	 Jute 
Suiker 	Harde vezels 

Zelfs over enige producten in dit rijtje bestond  -  en be-

staat - verschil van inzicht over de vraag of internatio-

nale buffervoorraden wel een passend instrument zijn in 

grondstoffenovereenkomsten (suiker, thee). 

De noodgedwongen reductie van de lijst van "stockable 

commodities" had ernstige consequenties voor het geinte-

greerde programma: 

1) Gezichtsverlies voor het UNCTAD-Secretariaat. Dit zou 
men nog hebben kunnen beperken door tijdig de bakens 
te verzetten. Ongeveer gelijktijdig met de realisatie 
dat (ook) andere instrumenten gebruikt moeten worden in 
grondstoffenovereenkomsten 1 ), wordt het Gemeenschappe-
lijk Fonds gebombardeerd tot katalysator van het geïn-
tegreerde grondstoffenprogramma. Dit laatste berustte 
echter op de misvatting dat het ontbreken van financie-
ring voor buffervoorraden de belangrijkste belemmering 
vormt voor het hanteren van dit instrument. 

2) Bijna alle geïndustrialiseerde landen waren van het be-
gin af aan gekant tegen een Gemeenschappelijk Fonds 
met beheersbevoegdheden. Men vreesde een centraal 
grondstoffenorgaan, gedomineerd door de ontwikkelings-
landen. Toen het steeds duidelijker werd dat het Gemeen-
schappelijk Fonds slechts zou kunnen gaan dienen voor 
de financiering van een beperkt aantal buffervoorraden, 
nam de belangstelling van de geïndustrialiseerde landen 
af. Waarom zou men hier nog aan meewerken ? Voor koffie, 
cacao, suiker en tin bestonden reeds overeenkomsten. 
Voor katoen en vooral voor thee, jute en harde vezels, 
hoefde men zich geen zorgen te maken om "zekerheid van 
aanvoer". Resteerden slechts rubber en koper waarin zij 
echt geïnteresseerd waren. Waarom zou men, gegeven deze 
overwegingen, dan nog gaan bijdragen aan een fonds 
van zes miljard dollar, waarvan de eigen voordelen be-
perkt of althans onzeker waren, maar waarbij men mis-
schien wel het risico liep dat ontwikkelingslanden zou-
den trachten om voor enkele producten grote buffervoor- 

1) In beschouwingen over individuele grondstoffen wordt 
meer aandacht geschonken aan exportquota-mechanismen 
en aan multilaterale leverings- en afnameverplichtin-
gen; zie TD/B/C.1/188 en 194, 1975 
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raden opgezet te krijgen welke (tijdelijke) prijsstij-
gingen tot gevolg zouden kunnen hebben ? Het rekken van 
de onderhandelingen werd een goede tactiek om te bewerk- 
stelligen dat tenslotte een klein Gemeenschappelijk 
Fonds tot stand kwam, waarvan betwijfeld mag worden 
of het wel levensvatbaar is. 

3) Binnen de Groep van 77 werd het duidelijk dat het Ge-
meenschappelijk Fonds voor financiering van buffervoor-
raden slechts voor een beperkt aantal landen betekenis 
zou kunnen hebben. Om deze reden ging een aantal ont-
wikkelingslanden insisteren op een "tweede loket". 
Hiermede werd de aandacht afgeleid van de hoofdzaak: 
de regulering van markten. De B-Groep was tegen de op-
richting van een nieuw instituut voor ontwikkelingsfi-
nanciering. 

Tot slot van deze korte evaluatie nog enige opmerkingen 

over de Groep van 77 en de 3-Groep. Binnen de Groep van 77 

konden de ontwikkelingslanden elkaar telkens alleen vinden 

op basis van een maximumpakket 1) . Hierbij scheen meer na-

druk gelegd te worden op fraai klinkende formuleringen dan 

op helderheid. Was het misschien niet beter geweest dat de 

Groep getracht had om onderling compromissen te sluiten ? 

Daarnaast dreigde de Groep van 77 herhaaldelijk dat zij 

een eigen weg zou gaan zonder samenwerking met de geïndus-

trialiseerde landen. Naarmate dit dreigement meerdere ma-

len herhaald werd zonder dat zelfs een aanzet tot uitvoe-

ring werd gegeven, heeft het steeds minder indruk gemaakt 

en misschien zelfs averechts gewerkt. Door dit alles heen 

speelt dat een aantal ontwikkelingslanden doende was met 

het opzetten c.q. nieuw leven inblazen van producentenas-

sociaties. Het lijkt geoorloofd te veronderstellen, dat 

dit laatste mede geleid heeft tot een ambivalente houding 

van ontwikkelingslanden tegenover het geïntegreerde pro-

gramma. De grote nadruk van het programma op het Gemeen-

schappelijk Fonds en buffervoorraden is in dit verband 

waarschijnlijk ook relevant. Een aanwijzing hiervoor is 

1) Bijvoorbeeld in de Verklaring van Manilla ter voorbe-
reiding van UNCTAD IV 
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gelegen in het niet of nauwelijks op gang komen van consul-

taties over bepaalde producten, o.a. bauxiet en fosfaat. 

Wellicht taxeerden de betreffende landen dat, gegeven de 

richting die het geïntegreerde programma was ingeslagen, 

vooralsnog besprekingen in UNCTAD-verband weinig zinvol wa-

ren. 

In de B-Groep kan onderscheid worden gemaakt tussen de lan-

den van de harde lijn (de VS, West-Duitsland en, in iets 

mindere mate, Japan en het Verenigd Koninkrijk), de pro-

gressieve landen (Nederland en de Noorse landen) en een 

middengroep. Het blijkt vaak moeilijk om in de B-Groep, 

evenals binnen de EG, tot een gezamenlijke standpuntbepa-

ling te komen, niet zozeer omdat er verschil van mening is 

over de diverse zaken tussen de deskundigen uit de OECD-

landen, maar veeleer om politieke en ideologische redenen 1 1 

West-Duitsland neemt steeds een hard standpunt in bij de af-

wijzing van het geïntegreerde programma 2) • Japan, sterk 

aangewezen op grondstoffenimporten uit ontwikkelingslanden, 

tracht voortdurend om zich zo weinig mogelijk te profileren 

in de besprekingen. Het Verenigd Koninkrijk, hoewel cri-

tisch ten opzichte van de UNCTAD-voorstellen, probeert een 

constructieve rol te spelen. De invloed van de progressieve 

(of radicale) landen in de B-Groep was nihil of zelfs con-

tra-productief. Rothstein merkt hierover op: "The conflict 

between the "radicals" and the "conservatives" was, I be-

lieve, very important. But it was very important because of 

what did not happen. By simply accepting the position of 

the Group of 77 and UNCTAD, the Dutch and the Nordics lost 

the ability to play a key role as 'honest brokers'. Within 

1) Zie Rothstein, op.cit., 1979, pag. 124 
2) Voor een uitvoeriger analyse van de houding van de OECD-

landen, zie G. Goodwin: "The OECD industrialized count-
ries' response", in: Goodwin and Mayal, op.cit., 1979, 
pag. 111-139 
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Group B their partiality was taken for granted and their 

opposition discounted; no one listened because they only 

repeated a familiar tune. Their influence may have been 

even more counterproductive on the Group of 77 and UNCTAD. 

The leadership of the latter was always far too optimistic 

about the effects that the dissidents could produce: at 

virtually every meeting, for example, rumours about a "big" 

breakaway speech by someone like the Dutch Minister Jan 

Pronk engendered extra-ordinary - and illusory - expect-

ations among the developing countries. What the Dutch and 

the Nordics did not do was to moderate expectations, to 

seek common ground, or to suggest new strategies or tactics 

of negotiation" 1)  

De VS was het enige land, dat, na een aanvankelijk vol-

strekt afwijzende houding 2) , een, uit het oogpunt van 

Amerikaanse marktfilosofie en belangen, consistent beleid 

ging voeren tegenover de voorstellen in het geïntegreerde 

programma, bestaande uit de volgende hoofdelementen: 

a) De VS is voorstander van verbetering en uitbreiding 
van de Compensatoire Financieringsfaciliteit, omdat 
daardoor de exportinkomsten (en daarmede de importen) 
van ontwikkelingslanden gestabiliseerd kunnen worden. 

b) De VS blijft zich zeer lang verzetten tegen het Gemeen-
schappelijk Fonds. Uiteindelijk kon men accoord gaan 
met een Fonds, dat geen zelfstandige financieringsfunc-
tie meer heeft en geen enkele rol speelt bij het beheer 
van buffervoorraden. 

c) In onderhandelingen over grondstoffenovereenkomsten 
dient een "geval-voor-geval"-benadering gevolgd te wor-
den. Grondstoffenovereenkomsten kunnen acceptabel zijn 
indien zij 

- gericht zijn op verbetering van het marktproces en 
niet op het ingrijpen in goed functionerende vrije 
markten; 

1) Rothstein, op.cit., 1979, pag. 129-130 
2) Deze houding prevaleerde totdat de dreiging van zware 

grondstoffenkartels door analyses ontzenuwd was 
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- enkel stabilisatie van prijzen beogen (en geen ver-
hoging van prijzen), omdat stabielere prijzen ook 
in het belang zijn van consumentenlanden; naast het 
"ratchet"-effect-argument, wordt aangevoerd, dat 
stabielere prijzen kunnen leiden tot een meer verze-
kerde aanvoer tegen mogelijk lagere gemiddelde prij-
zen 1) . 

d) Buffervoorraden verdienen verre de voorkeur boven ande-
re instrumenten; exportquota kunnen leiden tot beper-
king van aanbod en hogere prijzen. 

e) De VS benadrukt het belang van de bevordering van in-
vesteringen in grondstoffenproductie in ontwikkelings-
landen, als onderdeel van zekerheid van aanvoer voor 
geïndustrialiseerde landen 2) • De VS verklaart zich be-
reid om in ruil voor regelingen op dat gebied conces-
sies te doen ter bevordering van de export van verwerk-
te grondstoffen door grondstof fenproducerende landen. 
De betekenis welke de VS hecht aan bevordering van in-
vesteringen in grondstoffenproductie in ontwikkelings-
landen is het sterkst naar voren gekomen in de tijdens 
UNCTAD IV gelanceerde voorstellen aangaande een "Inter-
national Resources Bank" (IRB) 3 ). 

De feitelijke ontwikkelingen binnen het geïntegreerde pro-

gramma wijzen erop, dat de Amerikaanse beleidsconceptie 

grotendeels gerealiseerd is of gaat worden. Dit blijkt niet 

alleen uit het tot stand gekomen Gemeenschappelijk Fonds, 

maar ook uit de onderhandelingen over individuele grond-

stoffenovereenkomsten. In de rubberovereenkomst wordt al-

leen gewerkt met een buffermechanisme ter stabilisatie van 

prijzen binnen een brede prijsvork; voorstellen om bij la-

ge prijzen over te gaan tot rechtstreekse beheersing van 

productie en exporten, wist de VS buiten de overeenkomst 

te houden. De nieuwe cacao-overeenkomst omvat geen quota-

mechanisme, terwijl de mogelijkheid tot het hanteren van 

dit instrument is ingeperkt in de jongste tinovereenkomst. 

1) Goodwin, op.cit., 1979, pag. 118-119 
2) Zie o.a. Vastine, op.cit., 1977, pag. 443 en 449 
3) Dit was ook een hoofdthema van de OECD-Ministersverga-

dering van mei 1975; zie Vastine, op.cit., 1977, pag. 
440 
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Alleen het voorstel inzake een IRB is in Nairobi afgestemd. 

Gezien de ontactische presentatie en de ongelukkige keuze 

van plaats en tijd is dit wel begrijpelijk. Het is echter 

te beschouwen als een gemiste kans van het UNCTAD-Secreta-

riaat (en van de progressieven in de B-Groep en van de 

Groep van 77), dat men verwerking van grondstoffen in ont-

wikkelingslanden en zekerheid van aanvoer voor geïndustri-

aliseerde landen, niet vanaf het begin op de voorgrond 

heeft geplaatst in het geïntegreerde programma. 

11.2.4 Voorwaarden voor Internationaal Grondstoffenbeleid 

Men moet wel erg optimistisch zijn om de binnen en buiten 

het geïntegreerde grondstoffenprogramma bereikte resultaten 

te zien als zelfs maar een aanzet tot een internationaal 

grondstoffenbeleid van enige importantie. In deze situatie 

zijn twee scenario's mogelijk: 

a) voorlopig gebeurt er verder weinig of niets en 

b) alsnog wordt geprobeerd om gestalte te geven aan een 
betekenisvol internationaal grondstoffenbeleid. 

Het eerste scenario lijkt het meest waarschijnlijk. Het 

buiten alle proporties tot een politieke zaak opgeblazen 

Gemeenschappelijk Fonds is er gekomen; voor de ontwikke-

lingslanden een grote "overwinning", voor de geïndustria-

liseerde landen een grote "concessie". Nu kan men nog 

trachten het Gemeenschappelijk Fonds (eerste loket) opera-

tioneel te krijgen, en het is niet onwaarschijnlijk, dat 

enige overeenkomsten voor landbouwproducten, voornamelijk 

of uitsluitend gebaseerd op een buffervoorraadsysteem, 

totstandkomen. Misschien komt er zelfs over enige jaren 

een grondstoffenovereenkomst voor koper. Dit is waarschijn-

lijk een (voorlopig ?) eindpunt. Voor de geïndustrialiseer-

de landen is dit, objectief gezien, geen optimaal scenario. 

Door een groot aantal landen zal het echter subjectief als 
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optimaal, of tenminste als het best haalbare in de gege-

ven situatie, beschouwd worden. De uiteindelijke doelstel-

ling van het geïntegreerde programma was een NIE0 op grond-

stoffengebied. Vooral de grote geïndustrialiseerde landen 

zijn hiervan steeds notoire tegenstanders geweest. Zij ver-

trouwen liever op hun eigen economische kracht (macht) om 

hun vitale belangen veilig te stellen voorzover zij deze 

niet automatisch verzekerd achten door het opereren van 

"hun" bedrijven 1) . Gegeven de richting waarin het geïnte-

greerde programma evolueerde hebben deze landen, uit het 

oogpunt van hun eigen belangen, volkomen rationeel gehan-

deld, althans vanuit een korte termijn gezichtspunt. Met 

het doen van marginale concessies lijkt voor hen een 

hoofdstuk uit het internationale overleg afgesloten. 

Ook voor de ontwikkelingslanden is het eerste scenario 

niet optimaal. Een marginaal programma doet op geen enke-

le wijze recht aan het streven van producentenlanden naar 

meer stabiele en hogere prijzen en inkomsten uit exporten, 

meer zeggenschap over productie en afzet en meer locale 

verwerking van grondstoffen. Via producentenassociaties 

zouden ontwikkelingslanden nog kunnen trachten om hun 

doelstellingen, althans gedeeltelijk, te realiseren. Op 

deze verre van gemakkelijke weg mogen zij echter rekenen 

op weerstanden en pogingen tot het openbreken van produ-

centenassociaties door multinationale ondernemingen en 

overheden van geïndustrialiseerde landen. Onderhandelin-

gen over versnelde afbraak van importbelemmeringen voor 

verwerkte grondstoffen in geïndustrialiseerde landen, 

lijken niet in dit beeld te passen. Frustraties bij ont-

wikkelingslanden en latente conflictsituaties met multi- 

1) Bijvoorbeeld: "... West Germany seems confident that 
its economic strength will enable it to strike satis-
factory bargains with overseas raw materials produc-
ers ....", Goodwin, op.cit., 1979, pag. 125 
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nationale ondernemingen en met geïndustrialiseerde landen, 

zullen het gevolg zijn. Dit perspectief is ook niet in het 

belang van de geïndustrialiseerde landen. Vanuit een lange 

termijn gezichtspunt is het ook voor deze landen van be- 

lang om met de ontwikkelingslanden tot duurzame en voor 

beide partijen bevredigende oplossingen te komen. Het twee-

de scenario verdient derhalve de voorkeur boven het eerste. 

Een internationaal grondstoffenbeleid is te prefereren bo-

ven nationaal en bilateraal beleid van producenten- en 

consumentenlanden, omdat in een internationaal beleid de 

belangen van beide partijen op een meer evenwichtige wij-

ze tot uitdrukking kunnen komen. Bovendien geldt hier het 

argument van de efficiëntie: in een internationaal beleid 

kunnen bepaalde doelstellingen tegen de laagste kosten ge-

realiseerd worden. Daarenboven biedt internationaal beleid 

een groter aantal beleidsopties dan partieel internatio-

naal, bilateraal of nationaal beleid 1) . 

Het initiatief tot een nieuw élan in internationaal grond-

stoffenbeleid - al dan niet in het kader van een voortge-

zet geïntegreerd programma - zou moeten uitgaan van het 

UNCTAD-Secretariaat en van de Groep van 77. Hier ligt ook 

een kans voor de "progressieve" landen van de B-Groep om 

te compenseren voor hun eerdere weinig constructieve rol 

in de B-Groep. Om enige kans van slagen te hebben zal aan 

een aantal voorwaarden moeten zijn voldaan: 

1) Internationaal grondstoffenbeleid in UNCTAD-verband 
zal na de periode van eenzijdige concentratie van het 
geïntegreerde programma op het Gemeenschappelijk Fonds, 
weer veelomvattend moeten worden wat betreft doelstel-
lingen, instrumenten en producten. Op UNCTAD V is men 

1) Voorbeeld: het bevorderen van zekerheid van aanvoer 
door het voorkomen van zeer lage prijzen in conjunc-
tuurdalen kan alleen in een internationaal beleid wor-
den gerealiseerd 
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wel enigszins in die richting gegaan: " 	 the discuss- 
ion in Manilla reflected a shift in attention towards 
the other elements in the IPC, in particular, compensat- 
ory finance arrangements, the expansion of processing 
of primary products in LDC's, and the improvement of 
marketing and distribution systems of LDC's commodity 
exports" 1 ). Over wat op het laatstgenoemde terrein 
gedaan zou kunnen worden in een internationaal beleid, 
bestaan bij het UNCTAD-Secretariaat nog weinig concrete 
ideeën 2 )• Aan compensatoire financiering is UNCTAD 
eerst meer aandacht gaan schenken nadat  eind 1979 de 
Compensatoire Financieringsfaciliteit was uitgebreid 3 1 

2) Zowel het totaal van belangen van ontwikkelingslanden 
als van geïndustrialiseerde landen zal in het interna-
tionale beleid aan de orde moeten komen. Wat de geïn-
dustrialiseerde landen betreft zal de nadruk moeten val-
len op hun belangen bij stabilisatie van prijzen en ze-
kerheid van aanvoer op korte en langere termijn. Een 
eerste vereiste is dat de belangen van de geïndustria-
liseerde landen uitvoerig worden geanalyseerd en bedis-
cussieerd. Lang niet alle onderdelen van internationaal 
beleid hoeven tot uitvoering te komen binnen UNCTAD 
(bijvoorbeeld de CFF, exploitatie van de oceaanbodem, 
reductie van antiverwerkingstarieven, etc.). Wel lijkt 
het de voorkeur te verdienen dat alle  aspecten van in-
ternationaal grondstoffenbeleid en hun onderlinge sa-
menhangen steeds uitvoerig besproken kunnen worden in 
de verschillende UNCTAD-fora. 

3) Binnen UNCTAD zal meer duidelijkheid (en overeenstem-
ming) moeten komen over de mogelijkheden en beperkthe-
den van operationele mechanismen in grondstoffenover-
eenkomsten. In het byzonder geldt dit voor exportquota 
in relatie tot de prijsdoelstelling. De mogelijkheden 
van het inbouwen van multilaterale leverings- en afname-
verplichtingen zullen nader moeten worden onderzocht. 

4) Wanneer in besprekingen en onderhandelingen over grond-
stoffenovereenkomsten, en andere vormen van internatio-
naal beleid, gedaan wordt alsof men te maken heeft met 
efficiënt functionerende vrije markten met volledige 
mededinging, plaatst men zich buiten de realiteit. 
Grondstoffenmarkten worden gekenmerkt door oligopolis-
tische/oligopsonistische verhoudingen. Wanneer als ge-
volg van internationaal overleg ingegrepen gaat worden 
in deze markten, gaat men hierdoor niet afwijken van 

1) S. Joekes en C. Kirkpatrick: "The results of UNCTAD V", 
in: Journal of World Trade Law, Vol. 13, 1979, pag.538 

2) Vgl. TD/229/Supp.3, UNCTAD, mei 1979 
3) UNCTAD, TD/B/C.1/124, juni 1980 
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een optimale situatie. Het is veeleer zo, dat men dan, 
vertrekkende vanuit een sub-optimale situatie, doelbe-
wust een aantal sociaal-economische desiderata - voort- 
vloeiend uit de belangen van landen - nastreeft. Bij 
het opzetten van operationele mechanismen van interna-
tionaal grondstoffenbeleid zal dan ook rekening gehou-
den moeten worden met mogelijke te verwachten reacties 
van invloedrijke marktpartijen, ongeacht of deze voort-
vloeien uit rationeel eigenbelang op korte termijn of 
doelbewust er op gericht zijn de werking van interna-
tionaal beleid te frustreren. 

5) Een byzonder probleem wordt gevormd door markten die 
niet alleen een oligopolistisch maar ook een (groten-
deels) gesloten karakter hebben. Nog afgezien van de 
kosten, is het moeilijk in te zien hoe buffervoorraad-
mechanismen effectief kunnen opereren in dergelijke 
"markten". Wanneer buffervoorraden, exportquota en 
multilaterale leverings- en afnameverplichtingen niet 
mogelijk blijken én steeds wanneer men rechtstreeks 
invloed wil uitoefenen op de verdeling van rents tus-
sen producentenlanden en ondernemingen, zullen andere 
mechanismen/regelingen gezocht moeten worden om de be-
langen van producenten- en consumentenlanden te behar-
tigen. Afgezien van enige specifiek op grondstoffen 
gerichte instrumenten als het UN Revolving Fund en mo-
gelijk de instelling van een IRB in een of andere vorm 
komt men hier op terreinen die een veel wijdere strek-
king hebben dan de grondstoffenproblematiek, in het 
byzonder wanneer het gaat om de condities waaronder 
buitenlandse investeringen plaatsvinden en de verhou-
dingen tussen buitenlandse investeerders en gastlan-
den 1 ). 

6) Gegeven het fenomeen van oligopolistische/oligopsonis-
tische private marktpartijen en gegeven de beperkte 
mogelijkheden van internationaal beleid, zullen grond-
stoffenexporterende (ontwikkelings-) landen de sociaal-
economische voordelen uit de grondstoffensectoren al-
leen kunnen maximeren wanneer zij samenwerken in asso-
ciaties van producentenlanden. Voldoende grond voor er-
kenning van dergelijke associaties door geïndustriali-
seerde landen kan reeds gevonden worden in het feit, 
dat zij kunnen fungeren als een "countervailing power" 
tegenover multinationale ondernemingen. 

1) Men denke aan de drie binnen de VN in voorbereiding 
zijnde, c.q. recentelijk totstandgekomen codes, resp. 
over restrictieve ondernemingspractijken, over trans-
fer van technologie en over multinationale ondernemin- 
gen in het algemeen. Vanwege hun algemene strekking 
wordt hier op deze zaken niet ingegaan 
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7) Producentenassociaties lijken ook gewenst teneinde een 
coördinatie van beleid tussen producentenlanden moge-
lijk te maken in onderhandelingen met consumentenlan-
den 1) • Dit is in het byzonder van belang omdat in de 
grondstoffenproblematiek sprake is van een onevenwich-
tigheid in belangen. Voor een aantal exporterende (ont-
wikkelings-) landen zijn de prijzen en opbrengsten van 
grote importantie. Voor de importerende geïndustriali-
seerde landen zijn, hoewel het in beginsel om dezelfde 
kwantiteiten en waardebedragen gaat, toch altijd rela-
tief geringe belangen in het geding 2) • In het totaal 
van hun economische problemen is het wat meer of min- 
der betalen voor grondstoffen betrekkelijk onbelang-
rijk. Een eventueel dreigende snelle verplaatsing van 
verwerking naar oorspronglanden kan worden tegengegaan 
door middel van handelsbelemmeringen. Tijdelijk zeer 
hoge prijzen en een wat moeilijke aanvoer van bepaalde 
grondstoffen (zoals in 1973/1974) schijnt men weer 
snel te vergeten. Vanwege deze inherente onevenwichtig- 
heid van belangen zal het nooit gemakkelijk zijn om 
met de grote geïndustrialiseerde landen tot resultaten 
te komen in onderhandelingen. De status quo is een ac- 
ceptabele situatie, terwijl door een internationaal 
beleid de positie van ontwikkelingslanden versterkt 
zou kunnen worden, een relatieve verzwakking van de 
eigen positie en macht implicerend. Kennelijk over-
heerst de opvatting, dat de eigen (multinationale) on-
dernemingen op redelijk efficiënte wijze de eigen be- 
langen dienen. Aan hervormingen die meer kansen én 
meer macht aan ontwikkelingslanden zouden kunnen ge-
ven, werkt men niet mee. Alleen vanuit het zelf ver-
werven van meer macht, onder andere via producenten-
associaties, zullen ontwikkelingslanden hervormingen 
kunnen bewerken. 

1) Deze landen coördineren overigens hun beleid in OECD-
verband 

2) Alleen een, hoogst onwaarschijnlijke, plotselinge stag-
natie in de aanvoer van een aantal minerale grondstof-
fen zou ernstige repercussies kunnen hebben 
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HOOFDSTUK III 

PRODUCTIE EN INTERNATIONALE HANDEL 

Een beperkt aantal grondstoffen is van grote betekenis 

voor de exportinkomsten van vele ontwikkelingslanden. Voor 

de landbouwgrondstoffen, de "beverages", tropisch hout en 

bananen, hebben de gezamenlijke ontwikkelingslanden, met 

uitzondering van katoen, een zeer groot aandeel in de we-

reldproductie en wereldexporten. Voor de mineralen is hun 

aandeel in de wereldproductie in het algemeen beduidend la-

ger, en soms zelfs van bepaald bescheiden omvang. Het aan-

deel van ontwikkelingslanden in de exporten van mineralen 

door de markteconomieën ligt echter, hoewel de verschillen 

tussen producten aanzienlijk zijn, voor een aantal belang-

rijke mineralen boven de zestig procent. Dientengevolge is 

voor een aantal mineralen meer dan de helft van het ver-

bruik in geïndustrialiseerde landen afkomstig uit ontwikke-

lingslanden. 

111.1 Betekenis van grondstoffen voor de export van ont- 
wikkelingslanden 

Voor een groot aantal ontwikkelingslanden is een klein aan-

tal grondstoffen belangrijk tot zeer belangrijk voor hun 

totale exportinkomsten. De landbouwgrondstoffen rubber, ka-

toen, jute en harde vezels (sisal); de "beverages" koffie, 

thee en cacao; bananen en tropisch hout; de grote niet 

energiedragende mineralen bauxiet/aluinaarde, koper, nik-

kel, ijzererts, mangaanerts, ruwe fosfaat, tin, lood en 

zink, zijn in dit opzicht van grote tot zeer grote beteke-

nis voor een zestigtal ontwikkelingslanden (Tabel 111.1 en 

Tabel 1 van Bijlage I). Een aantal landen met geringe tota-

le exporten buiten beschouwing latend, geldt tenminste het 

volgende: 

- Voor zeventien ontwikkelingslanden bestaat meer dan 75% 
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TABEL 111.1  

Ontwikkelingslanden waarvoor de exporten van een beperkt 
aantal grondstoffen een aandeel van meer dan 75%, 50% of 
25% hebben in hun totale exporten 1 )   

Meer dan 75% Tussen 50-75% Tussen 25-50% 

El Salvador Bolivia Brazilië 

Jamaica Chili Dominic. Rep. 

Boeroendi Colombia Guadeloupe 

Centr.Afr.Rep. Costa Rica Haiti 

Tsjaad Guatemala Panama 

Eq. Guinea Guyana Paraguay 

Ghana Honduras Peru 

Liberia Martinique Egypte 

Mauretanië Nicaragua Madagascar 

Namibië Suriname Mali 

Rwanda Benin Marokko 

Togo Cameroen Mozambique 

Oeganda Ethiopië Sierra Leone 

Zambia Guinea Opper Volta 

Bangladesh Ivoorkust Burma 

Yemen Kenya Jordanië 

Papoea NG Soedan Maleisië 

Tanzania Nepal 

Zaïre 

Sri Lanka 

Salomons 
eilanden 

1) De cijfers hebben betrekking op 1977-1979 of 1978-1979 
en gelden voor 15 of 17 producten; uit Tabel 1 van Bij-
lage I is, aangezien een aantal mineralen niet in de 
cijfers is opgenomen, voor ieder land, indien relevant, 
het hoogste percentage genomen 
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van de totale exporten uit een beperkt aantal grond-
stoffen. 

- Voor twintig landen ligt dit aandeel tussen de 50 en 
75%. 

- Voor negentien landen tussen de 25 en 50%. 

Voor de meeste van deze ontwikkelingslanden gaat het hier-

bij om de export van één of enkele producten. Extreme ge-

vallen van een dergelijke "monocultuur" betreffen de lan-

den waarvan meer dan 50% van de exporten bestaat uit één 

product: 

Cacao 	: Ghana en Sao Tomé 

Koffie 	: Colombia, El Salvador, Boeroendi, Ethiopië, 
Rwanda en Oeganda 

Bananen 	: Martinique 

Katoen 	: Tsjaad, Soedan en Yemen 

Jute 	: Bangladesh 

Bauxiet 1 ) : Guyana, Guinea, Jamaica en Suriname 

Koper 	: Chili, Namibië en Zambia 

Tin 	: Bolivia 

IJzererts 	: Liberia en Mauretanië 

De bovenstaande data illustreren genoegzaam de kwantitatie-

ve betekenis van grondstoffenexporten voor ontwikkelings-

landen en het belang van deze landen bij internationaal be-

leid waardoor de voordelen uit export van deze producten 

zouden kunnen toenemen. 

111.2 De positie van ontwikkelingslanden in de wereld- 
qrondstoffenhandel  

Typisch tropische producten als natuurrubber, jute, harde 

vezels (sisal), cacao en bananen, worden (nagenoeg) uit-

sluitend in ontwikkelingslanden geproduceerd. Van thee 

vindt 88% van de productie plaats in ontwikkelingslanden, 

1) Inclusief aluinaarde 
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terwijl Japan en de Sovjet Unie de resterende 12% produce-

ren 1) . Ruim 80% van de productie van hardhout in de we-

reld vindt plaats in ontwikkelingslanden 2) . Voor de niet-

minerale producten geldt tenslotte dat 55% van de wereld-

productie van katoen plaatsvindt in ontwikkelingslanden. 

De Verenigde Staten en de Sovjet Unie zijn, met ieder ruim 

20% van de wereldproductie, de enige belangrijke producen-

ten onder de geïndustrialiseerde landen. 

Uit het bovenstaande volgt vanzelf dat de exporten in de 

wereld van natuurrubber, jute, sisal, koffie, cacao en ba-

nanen, geheel of bijna geheel afkomstig zijn uit ontwikke-

lingslanden. Ditzelfde geldt ook voor thee. Van katoen was 

in 1979 ruim 42% van de wereldexporten afkomstig uit ont-

wikkelingslanden en van hardhout bijna 85% 3 ). 

Bij het overwegen van maatregelen ter beïnvloeding van de 

internationale handel in een bepaald product, is het rele-

vant of de betreffende grondstof uit een groot aantal dan 

wel uit een klein aantal landen afkomstig is. Wanneer een 

groot deel van de export van een bepaald product afkomstig 

is uit een beperkt aantal landen - we spreken dan van een 

hoge concentratiegraad van de exporten - is het in het al-

gemeen gemakkelijker om te komen tot marktbeInvloedende 

regelingen. Dit geldt zowel wanneer het gaat om maatrege-

len welke alleen door producentenlanden worden genomen als 

wanneer een zekere ordening van de wereldmarkt wordt be-

oogd in samenwerking tussen producentenlanden en consumen-

tenlanden. 

1) Bron: FAO: "Production Yearbook 1979", Rome, 1980 
2) De productie van niet-conifeer rondhout is als maatstaf 

genomen. Bron: FAO: "Yearbook of forest products", Rome, 
1981 

3) Bron: UNCTAD: "Statistics of international trade in 
commodities covered by the Integrated Programme for 
Commodities, 1970-1979", Vol. 1, Genève, 1981. Katoen 
omvat zowel ruwe katoen als garens; voor niet-conifeer 
hout betreffen de cijfers de categorieën "sawlogs, veneer 
sheets and plywood"; alle cijfers zijn afgeleid uit volu-
me-data 
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Voor de landbouwgrondstoffen, met uitzondering van katoen, 

is in het algemeen sprake van een hoge concentratiegraad 

van de exporten (Tabel 111.2). Katoen wordt echter door ve-

le landen geëxporteerd. Met aandelen in de wereldmarkt van 

3 á 4% behoren Mexico, Egypte, Pakistan en Soedan tot de 

grootste exporteurs onder de ontwikkelingslanden. Voor na-

tuurrubber is daarentegen sprake van een hoge concentratie-

graad; bijna de helft is afkomstig uit Maleisië. Indonesië, 

Thailand en Maleisië verzorgen samen bijna 90% van de we-

reldexporten. Jute is voor 45% afkomstig uit Bangladesh en 

voor 24% en 12% uit respectievelijk India en Thailand. Voor 

sisal (en aanverwante vezels) is de spreiding groter. Tanza-

nia, Brazilië, Sri Lanka, Mexico en de Philippijnen zijn de 

voornaamste exporterende landen. 

Voor de "beverages" geldt in het algemeen een enigermate la-

gere concentratiegraad dan voor de landbouwgrondstoffen. 

Vooral koffie is voor veel landen een belangrijk exportpro-

duct. Afrika is in de afgelopen decennia een grote expor-

teur geworden van koffie. Het marktaandeel van dit conti-

nent liep op van 19% in 1960 tot 30% in 1974 om vervolgens 

enigszins te dalen tot 26,5% in 1978/1979. In 1960 was nog 

meer dan de helft van de koffie-exporten in de wereld afkom-

stig uit Brazilië en Colombia. Door een relatieve daling 

van de koffie-exporten van Brazilië daalde dit cijfer tot 

38% in 1978/1979. Een tiental landen in Afrika en Latijns 

Amerika heeft voorts ieder een aandeel in de wereldexporten 

variërend van 2 tot ruim 6%. Met een marktaandeel van 20% 

isEggador het grootste bananenexporterende land in de we-

reld, op enige afstand gevolgd door Costa Rica, Honduras 

en de Philippijnen. Van niet-conifeer hout (meest hardhout) 

zijn Indonesië en Maleisië, met ieder een aandeel in de we-

reldexporten van bijna 30%, veruit de belangrijkste exporte-

rende landen. Met een aandeel van bijna 5% komt Ivoorkust 

op de derde plaats. 
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TABEL 111.2  

Aantal ontwikkelingslanden met een gezamenlijk aandeel in  
de wereldexporten van een bepaald product van meer dan 50%,  
respectievelijk 75% (volumina; gemiddelden 1978/1979)   

Product Aantal landen 
meer dan 	50% 

Aantal landen 
meer dan 	75% 

Koffie 5 14 

Thee 3 6 

Cacao 3 5 

Katoen nvt nvt 

Rubber 2 3 

Jute 2 3 

Sisal 3 6 

Bananen 4 7 

Hardhout 2 8 

Bron: UNCTAD: "Statistics of international trade in commod-
ities covered by the Integrated Programme for Commod-
ities, 1970-1979", Genève, 1981. Katoen is inclusief 
garens; sisal staat voor alle harde vezels; jute en 
sisal omvatten ook producten gemaakt van deze vezels 

Voor de mineralen is een juiste bepaling van de positie 

van ontwikkelingslanden in de wereldhandel gecompliceer-

der dan voor de landbouwproducten. Voor de vaststelling 

van hun potentiële macht op dit gebied is uiteindelijk door-

slaggevend hoe belangrijk deze landen zijn als leveranciers 

van minerale grondstoffen voor de geïndustrialiseerde lan-

den. De hier besproken aandelen in wereldproductie en we-

reldhandel vormen hiervoor een eerste indicatie 1) • 

1) Zie verder Paragraaf 111.3 
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In het onderstaande worden productie en exporten van ontwik-

kelingslanden gerelateerd aan die van de markteconomieën in 

totaliteit. De centraal geplande economieën van Oost Europa 

en Azië (China) zijn derhalve niet in de analyse betrokken. 

De reden hiervoor is dat zij als collectief voor de meeste 

producten nagenoeg in eigen behoeften voorzien 1) . 

Ondanks de sterke expansie van de mijnbouwproductie in en-

kele geïndustrialiseerde landen, zeer in het byzonder in 

Australië, hebben de ontwikkelingslanden in de afgelopen 

decennia hun aandeel in de mijnbouwproductie van de markt-

economieën goed weten te handhaven (Tabel 111.3). 

De belangrijke uitzonderingen vormen, wat de negen grote 

mineralen betreft, bauxiet en mangaan. Daar staat echter 

tegenover dat voor nikkel het aandeel van ontwikkelingslan-

den sterk is toegenomen, terwijl voor ijzererts een gewel-

dige stijging van het aandeel optrad in de jaren vijftig. 

Voor tin ligt het aandeel van de ontwikkelingslanden in de 

productie van de markteconomieën thans op een niveau van 

90%. Voor bauxiet, nikkel, koper, fosfaat, mangaan en ijzer-

erts variëert het overeenkomstige aandeel tussen ruim 50% 

en een kleine 40%. Voor lood en zink hebben de ontwikke-

lingslanden slechts een productie-aandeel van nog geen 30%. 

Voor de kleinere metallische mineralen, waaronder de staal-

veredelaars van byzondere betekenis zijn, variëert het aan-

deel van ontwikkelingslanden in de productie van de markt-

economieën zeer sterk 2) . 

Voor vanadium is dit aandeel slechts 4%; voor molybdeen 15% 

1) Beperkte uitzonderingen zijn fosfaat, mangaan, lood, 
zink en wolfram 

2) Data ontleend aan "Minerals Yearbook, Vol.1, Minerals 
and Metals, 1978-1979", US Department of the Interior, 
Bureau of Mines. De analyse is beperkt tot het aspect 
van de productie, aangezien comprehensieve data betref-
fende internationale handel niet beschikbaar zijn 
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TABEL 111.3 

Aandeel van ontwikkelingslanden in de productie van de 
markteconomieën voor de grote mineralen (in procenten;  
op basis van volumina)l )   

1949/51 1959/61 1969/71 1979 

Tin 
(erts) 

97 95 92 91 

Bauxiet 2)  63 72 62 51 

Koper 
(erts) 

55 52 47 52 

Nikkel 
(erts) 

4 25 41 50 

IJzer 
(erts) 

11 34 39 37 

Mangaan 
(erts) 

74 74 65 +50 2 ) _ 

Fosfaat 
(ruw) 

48 46 39 42 	2)  

Lood 
(erts) 

33 36 28 29 

Zink 
(erts) 

24 30 25 28 

1) Tenzij anders weergegeven in zuivere gewichten van het 
betreffende mineraal 

2) Bruto gewicht 

Bronnen: Metallstatistik 1969-1979 en andere, Metallge-
sellschaft, Frankfurt am Main, 1980. FAO Fertil-
izer Yearbook 1980, Rome, 1981. 1981 Commodity 
Yearbook, Commodity Research Bureau Inc., New 
York, 1981. Minerals Yearbook, Vol. 1, Minerals 
and Metals 1978-79, US Department of the Inter-
ior, Bureau of Mines 
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(vooral Chili); voor chroom 34% (Philippijnen, Zimbabwe); 

voor wolfram 47% (Bolivia, Brazilië, Zuid Korea, Thailand) 

en voor kobalt 85%. Zaïre neemt, met een aandeel in de pro-

ductie van de markteconomieën van 56% in 1979, een potenti-

eel sterke marktpositie in voor het laatst genoemde pro-

duct. 

Voor de grote mineralen ligt het aandeel van ontwikkelings-

landen in de export van de markteconomieën in het algemeen 

op een (beduidend) hoger niveau dan hun aandeel in de pro-

ductie (Tabel 111.4). 

TABEL 111.4  

Aandeel van ontwikkelingslanden in productie en exporten 
van markteconomieën, 1979 (1978/1979), in procenten (op  
basis van vo1umina) 1 ) 

Aandeel in 
productie 

Aandeel in 
export 

Tin 	(metaal) 82 83 2)  3)  
(92 erts) 

Bauxiet 51 72 2 ) 

Koper (metaal) 42 65 2)  3)  
(52 erts) 

Nikkel 	(erts) 50 61 5)  

IJzer 	(erts) 37 48 2 ) 

Mangaan 	(erts) + 50 _ 
53 2) 4) 

Fosfaat (ruw) 42 65 2)  4)  

Lood 	(erts) 29 35  6) 

Zink 	(erts) 28 39 5)  

1) Zuiver gewicht, tenzij anders aangegeven. 2) 1978/1979. 
3) De data omvatten zowel erts als metaal. 4) Bruto gewicht. 
5) Berekend uit het verschil tussen mijnbouwproductie en 
smelter-/raffinageproductie. 6) Berekend exclusief recyclinc. 
Bronnen: Metallstatistik 1969-1979 e.a., Metallgesellschaft, 
Frankfurt a/Main, 1980. UNCTAD: "Statistics of international 
trade in commodities covered by the Integrated Programme for 
Commodities, 1970-1979", 1981. World Metal Statistics, World 
Bureau of Metal Statistics, Vol. 34, No. 9, september 1981. 
Tabel 111.3 
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Oorzaak hiervan is enerzijds dat in het algemeen slechts 

een klein gedeelte van de ertsen in de ontwikkelingslanden 

zelf wordt verwerkt en dat het binnenlandse verbruik (zeer) 

beperkt is, terwijl anderzijds in vele gevallen een groot 

gedeelte van de mijnbouwproductie in geïndustrialiseerde 

landen ook binnenslands wordt verwerkt en verbruikt. 

Voor nikkel, koper, fosfaat, bauxiet en tin is het aandeel 

van ontwikkelingslanden in de exporten van de markteconomie-

en, variërend van 61 tot 83% in 1978/1979, zeer groot te 

noemen. Voor mangaan en ijzererts ligt het overeenkomstige 

cijfer op een niveau van ongeveer 50%, terwijl voor lood 

en zink het aandeel beneden de 40% ligt. 

Voor de export van mineralen vanuit ontwikkelingslanden is 

steeds sprake van een hoge concentratiegraad van de expor-

ten (Tabel 111.5). 

Per product is meer dan 50% van de exporten afkomstig uit 

één of twee landen, terwijl drie of vier landen meer dan 

75% van de exporten voor hun rekening nemen. Met uitzonde-

ring van tin is telkens één geïndustrialiseerd land even-

eens een belangrijke exporteur. 

Maleisië is verreweg de belangrijkste exporteur van tin; 

samen met Thailand, Bolivia en Indonesië verzorgen deze lan-

den bijna 95% van de exporten uit ontwikkelingslanden. Gui-

nea is inmiddels het grootste bauxietexporterende land in 

de wereld. Uit Australië is 22% van de exporten uit markt-

economieën afkomstig. Deze twee landen plus Jamaica, Suri-

name en Guyana, nemen 80% van deze exporten voor hun reke-

ning. Marokko is het grootste fosfaatexporterende land in 

de wereld, op de voet gevolgd door de Verenigde Staten. Sa-

men met Togo, Jordanië en Senegal verzorgen deze landen 

ruim 80% van de exporten van de markteconomieën. Met een 

aandeel van 20% in de export van de markteconomieën is Chi-

li veruit de grootste koperexporteur in de wereld. Canada, 

met een aandeel van 11%, komt eerst op de vijfde plaats, 

omdat het wordt voorafgegaan door Zambia, Zaïre en Peru. 
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TABEL 111.5  

Aantal landen waarvan de gezamenlijke exporten van een be-
paald product meer dan 50%, respectievelijk 75%, belopen  
van de totale exporten van ontwikkelingslanden, 1978/1979  
(volumina) 

Product 
Aantal landen 
meer dan 	50% 

Aantal landen 
meer dan 	75% 

Belangrijkste  export.geind.  land. (aandeel 
markteconom.) 

Tin 2 Maleisië 3 -- 
Thailand 

Bauxiet 2 Guinea 3 Australië 22% 
Jamaica 

Nikkel 1)  2 Nw. Cale- 
donië 3 Canada 21% 
Indonesië 

IJzer 2 Brazilië 4 Australië 23% 
Liberia 

Mangaan 2 Gabon 3 Zuid 
Brazilië Afrika 32% 

Koper 2 Chili 4 Canada 11% 
Zambia 

Fosfaat 1 Marokko 3 VS 33% 

Lood 1)  2 Peru 3 Australië 27% 
Marokko 

Zink 1)  1 Peru 4 Canada 30% 

1) 	1979 

Bronnen: - UNCTAD: "Statistics of International Trade in 
Commodities covered by the Integrated Programme 
for Commodities 1970-1979", 1981 

- World Metal Statistics, World Bureau of Metal 
Statistics, Vol. 34, No. 9, september 1981 



104 

Voor deze vijf landen samen komt het exportaandeel uit op 

ruim 70%. Met een aandeel van 25% is Nieuw Caledonië het 

grootste nikkelexporterende land in de wereld. Canada en 

Indonesië volgen op enige afstand. Uit deze landen plus 

Botswana en de Philippijnen is ruim 75% van de exporten 

van de markteconomieën afkomstig. 

Voor de vijf besproken producten - tin, bauxiet, fosfaat, 

koper en nikkel  -  is telkens uit de vier grootste expor-

teurs onder de ontwikkelingslanden bijna de helft of meer 

van de exporten van de markteconomieën afkomstig: fosfaat 

bijna 50%, nikkel 55%, bauxiet bijna 60%, koper 60% en tin 

ruim 80%. Voor de vier overige mineralen liggen de overeen-

komstige percentages lager: voor mangaan ruim 40%, voor 

ijzererts bijna 40%, zink en lood (bijna) 30%. 

Zuid Afrika is, met een aandeel van bijna éénderde, de 

grootste exporteur van mangaan in de wereld. Onder de ont-

wikkelingslanden zijn, naast Gabon en Brazilië, Ghana en 

India van betekenis. Deze vijf landen verzorgen bijna 75% 

van de exporten van de markteconomieën van mangaan. Brazi-

lië en Australië zijn, met ieder een aandeel in de expor-

ten van de markteconomieën van bijna één kwart, de grootste 

ijzerertsexporterende landen in de wereld. Daarmee vergele-

ken zijn de exporten van Liberia, India en Venezuela van 

bescheiden omvang. Toch is het overeenkomstige aandeel van 

deze drie landen ruim 15%, zodat voor de vijf genoemde lan-

den een exportaandeel van ongeveer 65% resulteert. Voor 

lood en zink, met respectievelijk Australië en Canada als 

grootste exporteurs, is het marktaandeel van de ontwikke-

lingslanden van beperkte omvang. Peru is onder de ontwik-

kelingslanden de grootste exporteur van beide producten. 

Voor de minerale grondstoffen kan geconcludeerd worden, 

dat telkens, met uitzondering van lood en zink, een klein 

aantal ontwikkelingslanden plus één geïndustrialiseerd 

land een groot marktaandeel hebben. Op zichzelf is dit een 

factor die, afgezien van andere complicaties, de mogelijk- 
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heid vergroot om het internationale marktgebeuren doelbe-

wust te beïnvloeden. 

Wat de positie van de ontwikkelingslanden in de internatio-

nale handel in minerale grondstoffen in de toekomst betreft 

spelen locale verwerking, de mogelijke toename van het ei-

gen verbruik en de verdeling van de ertsvoorraden over de 

wereld, een belangrijke rol. De beschikbare gegevens over 

omvang en verdeling van ertsvoorraden nopen tot voorzich-

tigheid. De schattingen uit diverse bronnen lopen uiteen, 

de bekende reserves veranderen in de loop van de tijd, ter-

wijl definitieverschillen het geheel verder compliceren. 

Wanneer men zich beperkt tot de markteconomieën en een ver-

gelijking maakt met de verdeling van de productie in de we-

reld, ontstaat voor de ontwikkelingslanden het beeld als 

weergegeven in Tabel 111.6. 

De gepresenteerde cijfers wijzen in het algemeen in dezelf-

de richting: het aandeel van de gezamenlijke ontwikkelings-

landen in de reserves is groter dan in de productie. De be-

langrijkste uitzondering vormt mangaan en in mindere mate 

lood, zink en chroom. Voor bauxiet, nikkel, fosfaat, ijzer-

erts en molybdeen zijn de cijfers voor de aandelen in de 

reserves daarentegen aanzienlijk groter dan de cijfers 

voor de productie. De gepresenteerde cijfers krijgen als 

indicatie een groter gewicht wanneer bedacht wordt, dat de 

exploratie in ontwikkelingslanden veel minder intensief is 

geweest dan in de geïndustrialiseerde landen. 

De ontwikkelingslanden hebben thans reeds een groot aan-

deel in de productie en vooral in de internationale handel 

in tin, bauxiet, nikkel, koper, fosfaat en kobalt. Op grond 

van de reservecijfers mag verwacht worden, dat deze aande-

len nog zullen toenemen, vooral voor nikkel, bauxiet en 

fosfaat. Voor mangaan, lood en zink zullen de ontwikke-

lingslanden misschien (nog) minder belangrijk worden als 

producenten en exporteurs. Voor ijzererts, tenslotte, ligt 
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TABEL 111.6  

Aandeel van de ontwikkelingslanden in productie en reserves  
van de markteconomieën (procenten)   

Productie 

1970/71 1)  

Reserves 

1977 3)  1969/71 	1979 1975/76 2)  

Bauxiet 62 51 61 76 78 

Nikkel 41 50 56 70 65 

Tin 92 91 95 na 100 

Lood 28 29 24 na -- 

Zink 25 28 20 na -- 

Koper 47 52 60 66 56 

Fosfaat 39 42 63 na na 

Mangaan 65 +50 _ 40 na 12 

IJzererts 39 37 46 38 50 

Kobalt na 85 na na 100 

Wolfram na 47 504)  na -- 

Chroom na 34 25 na 24 

Molybdeen na 15 na na 37 

Vanadium na 4 na na 14 5 ) 

1) Bosson en Varon, op.cit., 1977, Appendix G 
2) Wereldbank (ongepubliceerde data) 
3) Interfutures, op.cit., OECD, 1979, pag. 48-49; cijfers 

hebben uitsluitend betrekking op landen met aanzienlij-
ke reserves 

4) 90% in centraal geplande economieën 
5) USSR 75% van de wereldreserves 

Bron voor de productiedata: Tabel 111.3 

een lichte tot matige stijging in het productie-aandeel 

van de markteconomieën in de lijn der verwachting. 
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111.3 Importen van grondstoffen in geïndustrialiseerde  
landen (VS, EG, Japan) uit ontwikkelingslanden  

Van vele verwerkende industrieën in de geïndustrialiseerde 

landen moeten de grondstoffen geheel of grotendeels geïm-

porteerd worden. Het is inmiddels gebruikelijk om, vooral 

als het gaat om importen vanuit ontwikkelingslanden, te 

spreken van een importafhankelijkheid. Wij zullen dit 

woordgebruik volgen, al is het niet erg nauwkeurig. Import-

afhankelijkheid impliceert immers dat het exporterende 

land relatief de machtigste marktpartij is. Dit is, zoals 

uit de navolgende hoofdstukken zal blijken, echter voorals-

nog eerder een uitzondering dan regel. In de practijk is 

eerder sprake van een exportafhankelijkheid van ontwikke-

lingslanden dan van een importafhankelijkheid van geïndus-

trialiseerde landen. 

De in geïndustrialiseerde landen geïmporteerde landbouw-

grondstoffen zijn, met uitzondering van katoen, geheel af-

komstig uit ontwikkelingslanden. Voor niet-conifeer hout is 

ditzelfde voor een groot deel het geval. Het woord import-

afhankelijkheid is echter het meest op zijn plaats in rela-

tie tot de minerale grondstoffen, aangezien deze van grote 

betekenis zijn voor de verwerkende industrie en omdat ont-

wikkelingslanden, bij effectieve samenwerking, ten aanzien 

van deze grondstoffen een bepaalde machtspositie zouden 

kunnen verwerven in de toekomst. 

In Tabel 111.7 wordt een overzicht gegeven van de importaf-

hankelijkheid van de EG, Japan en de Verenigde Staten in 

de loop van de tijd voor de negen grote mineralen. Ter ver-

gelijking is in de tabel tevens het aandeel van de ontwik-

kelingslanden in de exporten van de markteconomieën opgeno-

men. 

In de gegeven cijfers komt in de eerste plaats de geringe-

re importafhankelijkheid van de VS in vergelijking tot de 

EG en Japan tot uitdrukking. De meest belangrijke verschil-

len vindt men bij koper, ijzererts en fosfaat; voor het 
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TABEL 111.7  

Importafhankelijkheid van de industrie (procenten), rekening 
houdend met herwinning uit oud schroot ("recycling") en het  
aandeel van de ontwikkelingslanden in de wereldexporten (ex-
clusief centraal geplande economieën; procenten; 1978/1979)   

EG(9) Japan VS 	1) 
Aandeel ontw.lan-
den in wereldex-
porten 

Tin 
1960 86-89 85-86 85-93 
1974 84-87 91-94 87-93 83 
1977 77-85 90-95 88-94 
1979 na na 80 

Bauxiet 
1960 55 94 67 
1974 
1977 

73 
77 

93 
93 

87 
86 72 

1979 

r2PtE 

na na 93 

1960 75 41 0 
1974 
1977 

80 
83 

69 
79 

5 
13 65 

1979 na na 12 

Mangaan 
Alle jaren 95-100 92-97 2)  95-100 53 

Fosfaat 
Alle jaren 100 100 exp. 65 

IJzererts 

Alle jaren 50-55 75-80 25-30 48 

Nikkel 
Alle jaren 90-95 90-95 80-90 61 

Lood 
1960 59 29 35 
1974 
1977 

59 
55 

52 
49 

18 
19 35 

1979 na na 4 

Zink 
1960 68 16 46 
1974 
1977 

70 
60 

64 
57 

57 
55 39 

1979 na na 63 

1) Cijfers voor 1979 VS ontleend aan "1981 Commodity Year-
book", Commodity Research Bureau, Inc., New York, 1981 

2) 1977 
Voornaamste bronnen: Metallstatistik, diverse jaren. FAO, 
Annual Fertilizer Review. Eisen und Stahl, Bonn, 1976. Euro-
stat, IJzer en Staal Jaarboek. Imétal, Groupe le Nickel. Re-
cycling: literatuur plus informatie van de industrie. Cij-
fers voor 1977 ontleend aan H. van den Heuij,op.cit., Til-
burg, 1981 
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laatstgenoemde product is de VS een grote exporteur. 

Uit de tabel blijkt voorts, dat de importafhankelijkheid 

in de loop van de tijd verder is toegenomen. Terwijl in 

1960 in de EG en Japan het merendeel van de verbruikte 

grondstoffen reeds werd geïmporteerd, is voor sommige pro-

ducten de importafhankelijkheid nog toegenomen in de afge-

lopen decennia. Voor de EG is dit met name het geval voor 

bauxiet en koper; in het geval van Japan voor koper, lood 

en zink. In de VS is de importafhankelijkheid voor bauxiet 

verder toegenomen, terwijl voor koper een einde is gekomen 

aan de zelfvoorziening. 

Wanneer men het aandeel van ontwikkelingslanden in de we-

reldexporten combineert met de importafhankelijkheid, dan 

blijkt dat de EG en Japan gemiddeld voor meer dan 50% zijn 

aangewezen op importen uit ontwikkelingslanden voor tin, 

bauxiet, koper, mangaan, fosfaat en nikkel. Voor de VS is 

dit het geval voor tin, bauxiet, mangaan en nikkel. Voor 

dit land zijn ook recente cijfers beschikbaar voor de klei-

nere metallische mineralen. In 1979 is er sprake van een 

importafhankelijkheid voor chroom van 90%, kobalt 84%, 

wolfram 58% en vanadium 28%; de VS exporteren molybdeen 1 ). 

Er zij aan herinnerd dat de ontwikkelingslanden gezamen-

lijk een zeer grote producent zijn voor kobalt (85% van de 

productie van de markteconomieën) en een grote producent 

van wolfram (47% van de productie van de markteconomieën). 

1) Bron: "1981 Commodity Yearbook", Commodity Research 
Bureau Inc., New York, 1981 



110 

HOOFDSTUK IV 

ONTWIKKELINGSLANDEN, MULTINATIONALE ONDERNEMINGEN EN GROND- 
STOFFENMARKTEN 

Het voeren van een effectief internationaal grondstoffenbe-

leid kan moeilijker zijn naarmate: 

- private marktpartijen financieel/organisatorisch ster-
ker zijn; concentratie van handel en/of verwerking in 
een gering aantal ondernemingen is hiervoor een aanwij-
zing; 

- de toegang ("entry") tot een bepaalde sector moeilijker 
is; toenemende of afnemende concentratie in een bepaal-
de sector is hiervoor een indicatie; 

- markten meer een gesloten karakter hebben 1) ; voor een 
via internationaal beleid gecreëerde marktpartij is het 
dan moeilijker, zo niet onmogelijk, om invloed uit te 
oefenen op de condities waaronder transacties plaatsvin-
den. 

In de Paragrafen IV.1 en IV.2 wordt de marktkracht van de 

marktpartijen langs deze lijnen besproken. In Paragraaf 

IV.1 valt de volle nadruk op de partijen op de physieke 

markten. In Paragraaf IV.2 worden, bij de behandeling van 

de prijsvorming, de termijnmarkten en het eventuele geslo-

ten karakter van bepaalde markten mede in beschouwing ge-

nomen. Naarmate private marktpartijen een sterkere positie 

innemen zullen zij in staat zijn een groter gedeelte van 

de rents tot zich te trekken. Deze kwestie wordt bespro-

ken in Paragraaf IV.3. 

Twee beperkingen zijn noodzakelijk. Het is in het kader 

van de onderhavige studie niet mogelijk om een uitvoerige 

analyse te geven per product. Dit hoofdstuk zou uitgroei- 

1) "A closed market can be defined as one where there is 
an integral relationship between buyer and seller,eith-
er

, 
 a technical tie-up or of common ownership". Rangara-

jan, op.cit., 1978, pag. 92 
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en tot diverse boeken. Dit blijkt overigens niet nodig voor 

onze probleemstelling. Het aangeven van de karakteristieke 

kenmerken van de marktstructuren en marktorganisatie voor 

de diverse (sub-)groepen producten is voldoende. In de twee-

de plaats wordt in het algemeen niet uitvoerig ingegaan op 

de (potentiële) marktkracht van de overheden van ontwikke-

lingslanden. Ook in dit geval zou een uitvoerige analyse te 

ver voeren, terwijl bovendien de zeer gelimiteerde financi-

ele en organisatorische kracht van de overheden van de mees-

te ontwikkelingslanden genoegzaam bekend is. 

IV.1 Oligopolies en oligopsonies; de partijen op de physie- 
ke markten 

De marktstructuren voor landbouwproducten en mijnbouwproduc-

ten worden afzonderlijk behandeld. De voornaamste reden 

hiervoor is dat bij landbouwproducten de directe betrokken-

heid van ondernemingen uit geïndustrialiseerde landen bij 

de productie in ontwikkelingslanden in het algemeen beperkt 

is 1) , terwijl multinationale ondernemingen nog in sterke, 

zij het enigszins afnemende, mate geïnvolveerd zijn in de 

mijnbouwproductie. Vanuit een ontwikkelingsland gezien is 

er in het laatste geval sprake van een dubbele relatie: het 

land treedt op als "koper" van kapitaal en/of diensten van 

een buitenlandse onderneming en als "verkoper" van produc-

ten. Wel krijgen beide relaties vaak gestalte in één con-

cessie-overeenkomst, waarin wordt vastgelegd onder welke 

voorwaarden (of tegen welke "prijs") een onderneming de be-

trokken mineralen kan verwerven. 

IV.1.1 Landbouwproducten 

Sedert de Tweede Wereldoorlog zijn handelaren een steeds 

1) Bananen en tropisch hout vormen de uitzonderingen 
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grotere rol gaan spelen op de markten van grondstoffen en 

andere primaire producten 1) . De betekenis van handelshui-

zen is voor landbouwproducten aanzienlijk groter dan voor 

mineralen, hoewel voor deze laatste categorie producten 

sprake is van een toenemende importantie 2) . 

Handelsondernemingen  

Een aantal handelsfirma's is (nagenoeg volledig) gespecia-

liseerd in één product. In toenemende mate wordt men ech-

ter geconfronteerd met multi-product handelsondernemingen 

("multi commodity trading companies"). Ralli Brothers (Ver-

enigd Koninkrijk) kan gelden als een "willekeurig" gekozen 

voorbeeld; in katoen heeft deze firma een aandeel in de we-

reldhandel van ongeveer 10%; daarnaast handelt zij in tro-

pisch hout, graan, koffie, thee, rubber, metalen en harde 
3) en zachte vezels 	. De marktkracht en het marktaandeel 

van deze ondernemingen is in de afgelopen decennia aanzien-

lijk toegenomen. Zo hebben zes handelaren inmiddels een 

aandeel in de wereldkatoenhandel van ongeveer vijftig pro-

cent 4 )• 

De marktkracht van de multi-product handelsondernemingen 

is niet alleen sterk toegenomen doordat zij zijn uitge-

groeid tot zeer grote ondernemingen, maar ook - en mede 

daardoor zijn zij groot geworden - omdat zij hun risico's 

kunnen spreiden over een aantal producten. Voorts verto-

nen deze handelsondernemingen een drietal kenmerken, door 

elk waarvan hun mogelijke invloed op individuele markten 

kan toenemen: 

1) Ph.Chalmin: "International Commodity Trading Companies", 
in Journal of World Trade Law, Vol. 14, No. 6, Nov.-Dec. 
1980 

2) O.a. Ph.Brothers (VS), Associated Metals (VS), Metallge-
sellschaft (Duitse Bondsrepubliek) 

3) Chalmin, op.cit., en UNCTAD: "Fibres and Textiles", 
TD/B/C.1/219, Genève, 1981 

4) Chalmin, op.cit., pag. 538 
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1) De meeste multi-product handelsondernemingen hebben 
zich ook begeven in productie-activiteiten; verwerking 
van grondstoffen (zoals malen en mengen) en fabricage 
van halffabrikaten en eindproducten I). 

2) De "handelsondernemingen" (hier tussen aanhalingstekens 
gezien het voorafgaande punt) hebben vaak intensieve 
of directe verbindingen met banken. Dit geldt in het 
byzonder voor de Japanse handelshuizen, de zogenaamde 
"sogo shosas". 

3) In een relatief groot aantal gevallen hebben we hier 
te maken met familiebedrijven: "Perhaps the only inter-
national sector where family-owned companies still pre-
dominate is that of commodity trading" 2 )• Deze bedrij-
ven zijn niet gebonden aan regels van openbare verslag-
geving en kunnen tevens slagvaardig en flexibel opere-
ren. De "sogo shosas" zijn de enige belangrijke 'uitzon-
dering op de familiebedrijven. Voor hen geldt echter 
het voordeel van "a high degree of corporate autonomy 
within Japanese conglomerate structures. This enables 
them, in many ways, to operate with the flexibility of 
family concerns" 3 ). 

Tot de zeer grote multi-product handelsondernemingen in de 

Verenigde Staten behoren Cargill, Continental, Bunge and 

Bom, ACLI, AC Israël. Voor Europa kunnen o.a. genoemd wor-

den: Volkart, Louis Dreyfus, Gill & Duffus, Ralli Brothers. 

Tot de prominenten onder de Japanse "sogo shosas" behoren 

Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo, C. Itoh and Co.. 

Voor thee en bananen is de marktstructuur anders dan voor 

koffie, cacao, rubber, jute, harde vezels (sisal), katoen 

en tropisch hout. Voor laatstgenoemde zeven producten is 

er in zekere zin - als men kijkt naar het aantal marktpar- 

tijen aan weerszijden van de markt - sprake van een bilate-

raal oligopolie, of lijkt het er althans op dat een derge-

lijke marktstructuur aan het ontstaan is. 

1) Cargill, met een omzet van 13 miljard dollar in 1979, 
is hiervan een goed voorbeeld; zie: TD/B/C.1/219, pag. 
62 en 63 

2) TD/B/C.1/219, pag. 57, Par. 141 
3) TD/B/C.1/219, Par. 142 
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Bilateraal oligopolie 

Het oligopolie is bijna steeds totstand gekomen of bevindt 

zich nog in een "status nascendi" door toedoen van de over-

heden van ontwikkelingslanden. De overheidsbemoeienis met 

de verkoop van grondstoffen uit ontwikkelingslanden heeft 

op diverse manieren gestalte gekregen: 

a) De oudste en meest eenduidige vorm is die van de "mark-
eting board". Dergelijke publiekrechtelijke organen 
die steeds ook een grote rol spelen bij de interne han-
del, treden in een bepaald land op als de enige expor-
teur van een bepaald product. Voor koffie bestaan "mark-
eting boards" in Kenya, Ivoorkust, Cameroon en Oeganda; 
voor cacao in Ghana en Nigeria en voor katoen o.a. in 
Egypte, Soedan, Tsjaad, Pakistan, Syrië en India. 

De "marketing board" onderscheidt zich van de andere 
vormen van overheidsinmenging bij exporten door zijn 
exclusiviteit: de "marketing board" is de enige expor-
teur voor een bepaald product. In alle andere gevallen 
wordt tenminste een gedeelte van de export verzorgd 
door private ondernemingen. Onder deze ondernemingen 
bevinden zich ook dochterondernemingen van buitenland- 
se (handels)firma's: de importeur in het consumenten-
land treedt tevens op als exporteur in het productie-
land. Deze situatie is met name actueel in het geval 
van koffie en cacao 1) . 

b) Voor sommige producten wordt de gehele export van een 
bepaald product, of een gedeelte daarvan, verzorgd door 
staatsondernemingen. In Brazilië is Petrobras via haar 
dochter Interbras een belangrijke koffie-exporteur. De 
overheid van Bangladesh heeft via de "Bangladesh Jute 
Mills Corporation", een staatsbedrijf, een overheersen-
de invloed gekregen aan de aanbodzijde van jute-expor-
ten. 

Voor rubber kan men hoogstens spreken van een oligopo-
lie in zijn ontstaansfase. In Thailand, Maleisië en 
Indonesië komt het grootste deel van de export voor 
rekening van plantages en private handelaren .2)•  In 

1) Th. Geer: "An Oligopoly - the world coffee economy and 
stabilization schemes" Dunellen publishing company, 
New York, 1971, pag. 155; UNCTAD TD/B/C.1/132: "Mark-
eting and Distribution System for Cocoa", Genève, 1973, 
Par. 77 

2) In Sri Lanka is "barter trade" met staatshandelslan-
den van grote betekenis 
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Indonesië wordt echter sinds enige jaren een gedeelte 
van de productie van staatsplantages verhandeld via 
een "state marketing scheme" 1 ). Een ontwikkeling van 
potentieel grote importantie is de toenemende rol van 
MARDEC, "Malaysian Rubber Development Corporation", 
bij de export van Maleisische rubber. In 1978 bedroeg 
het marktaandeel van MARDEC ongeveer 12%, terwijl het 
in de bedoeling lag dat dit aandeel zou oplopen tot 
ruim 25% in 1980. MARDEC kan op deze wijze uitgroeien 
tot de eerste belangrijke oligopolist voor rubber. 

c) In landen welke vroeger behoorden tot de Franse kolo-
niën in West-Afrika, zoals Ivoorkust en Cameroon, kent 
men voor koffie en/of cacao een Caisse de Stabilisation. 
De primaire functie van deze staatsorganisatie is het 
stabiliseren van de prijzen voor de binnenlandse produ-
centen. De uitvoer geschiedt door private exporteurs, 
waaronder als zodanig geregistreerd staande dochters 
van buitenlandse ondernemingen 2 ). 

d) Voor koffie kent men in Brazilië het "Instituto Bra-
sileiro do Café" en in Colombia de "Federacion Nacional 
de Cafetaleros". De functie van deze organen is gelegen 
tussen die van "caisse de stabilisation" en "marketing 
board" in. Stabilisatie nastrevend treden zij ook op 
als kopers tegen garantieprijzen en als exporteurs van 
deze ingekochte hoeveelheden product. 

e) Voor tropisch hout bestaat sinds kort de South East 
Asian Lumber Producers' Association (SEALPA). Deze or-
ganisatie van private ondernemingen streeft er naar om 
op te treden als oligopolist tegenover de importeurs 
in de Aziatische regio, waarvan de Japanse veruit de 
belangrijkste zijn. In de gecompliceerde markt voor tro-
pisch hout  -  vele soorten, overheidsbemoeienis, recht-
streekse betrokkenheid van buitenlandse verbruikers bij 
de productie - is het verschijnen van SEALPA misschien 
de eerste aanzet tot oligopolistisch gedrag vanwege ex-
porterende ontwikkelingslanden. Met het ontstaan en op-
treden van SEALPA wordt ingestemd door de overheden 
van de meest betrokken landen in Zuid-Oost Azië. 

Aan de aankoopzijde van de markten van de hier behandelde 

landbouwproducten is steeds sprake van een oligopsonie. 

1) ESCAP: "The Rubber Industry in Asia: transnational 
corporations and the distribution of gains", Bangkok, 
June 1979 

2) Ook in de Midden-Amerikaanse staten geschiedt de ex-
port door private ondernemingen 
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Voor de meeste producten wordt dit oligopsonie gedomineerd 

door handelaren. Dit geldt voor cacao, jute, harde vezels, 

katoen en waarschijnlijk ook voor koffie. In dit laatste 

geval, maar zeker voor rubber en tropisch hout, spelen, 

naast de handelaren, de verwerkers een belangrijke rol. 

Staatshandelsorganisaties en grote verwerkers kopen regel-

matig rechtstreeks cacaobonen in ontwikkelingslanden 1 )• 

Ongeveer tachtig procent van de exporten uit cacaoproduce-

rende landen loopt echter via de grote handelshuizen: Gill 

and Duffus, AC Israël (ACLI), General Cocoa, J.H. Rayner 

(dochter van Berisford), Continaf 2) . Van deze handelaren 

is Gill and Duffus, met een geschat marktaandeel van 30 á 

40%, verreweg de grootste 3) . Zowel in de cacaohandel als 

in de cacaoverwerking is sprake van toenemende concentra-

tie. Bovendien ziet het er naar uit dat het steeds moei-

lijker wordt om een duidelijk onderscheid te maken tussen 

handelaren en verwerkers. De grote handelaren zijn allen, 

bijna steeds door het opkopen van bedrijven, tevens ver-

werkers geworden, inclusief Gill and Duffus. De grote ver-

werkers, zoals Berisford, General Foods, Hershey, Rowntree-

Mackintosh, nemen steeds vaker de handelsfunctie in eigen 

beheer, hetzij door overname van een handelaar of makelaar, 

hetzij door oprichting van een eigen handelsafdeling 4) . 

Van jute wordt 85 á 90% van de exporten uit ontwikkelings-

landen verhandeld door multinationale ondernemingen 5) . 

1) UNCTAD TD/B/C.1/132: "Marketing and Distribution System 
for Cocoa", Genève, 1973, pag. 132; T.A. Kofi: "The Role 
of Multinational Corporations in Cocoa Marketing and 
Pricing and Economic Development in Producer (African) 
Countries", pag. 155, in: Multinational Firms in Africa, 
C. Widstrand ed., Uppsala, 1975 

2) Zie hiervoor en in het byzonder voor de structuur van de 
chocolade-industrie: F.Schuurs: "Cacao en een nieuwe in-
ternationale arbeidsverdeling", Tilburg, IVO, 1980 

3) G.K. Helleiner: "World Market Imperfections and the de-
veloping countries", ODC, Washington, 1978, pag. 16 

4) Zie o.a. F. Schuurs, op.cit., 1980, pag. 75-76 
5) UNCTAD TD/B/C.1/219, Tabel 14, pag. 56 
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De belangrijkste oligopolist, de "Bangladesh Jute Mills 

Corporation", vindt als oligopsonist tegenover zich "re-

presentatives of trade and industry in the main consuming 

countries" 1) , waarvan handelaren uit de Verenigde Staten 

de belangrijkste groep zijn. Voor harde vezels lijkt, hoe-

wel gegevens uitermate schaars zijn, de situatie enigszins 

vergelijkbaar met die van jute. 

Van katoen wordt 85 á 90% van de wereldexporten verhandeld 

door slechts vijftien grote handelaren. Ook voor katoen, 

evenals voor andere producten, is het aantal van dergelijke 

handelaren gedurende de afgelopen halve eeuw voortdurend 

afgenomen. Van de groep van vijftien katoenhandelaren 

(waaronder typische multi-product handelsondernemingen) 

zijn acht firma's afkomstig uit de Verenigde Staten, waar-

onder Bunge and Bom n en Cargill, twee uit Europa, Ralli 

Brothers en Volkart, en vijf uit Japan, waaronder Toyo 

Menka Kaisha en Sumito Shoji Menka. Ralli Brothers verhan-

delt soms meer dan twee miljoen balen per jaar, terwijl 

voor de andere een omzet van één miljoen balen of meer geen 

uitzondering vormt 2) • 

Van koffie wordt 85 á 90% verhandeld door multinationale 

ondernemingen 3) . Volgens Chalmin wordt de wereld-koffie-

handel nog gedomineerd door de handel 4) :"among the more 

traditional coffee trading companies are: ACLI Internation-

al (USA), 8 per cent of world trade; Jack Aron (USA); Soco-

mex (USA); and Volkart (Switzerland)" 5) . In de handel 

heeft zich een concentratietendens voorgedaan, met name 

na het effectief worden van de eerste Internationale Kof- 

1) UNCTAD TD/B/IPC/JUTE/WG/2, Genève, 1977, pag. 12 
2) Voor een uitvoerige beschrijving, zie: UNCTAD TD/B/C.1/ 

219, pag. 55-76 
3) UNCTAD TD/B/C.1/219, Tabel 14, pag. 56 
4) Chalmin, op.cit., 1930, pag. 539 
5) Chalmin, op.cit., 1980, pag. 538 
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fie-Overeenkomst 1) • Daarnaast lijkt echter, gekoppeld aan 

een sterke en toenemende concentratie in het branden van 

koffie, de rol van de branderijen als importeurs van kof-

fiebonen van groeiende importantie. De grote branderijen 

waaronder General Foods (merk Maxwell), Nestlé (merk Nes-

café), Douwe Egberts, Procter and Gamble, Standard Brands 

en Hills Brothers, kopen vaak een groot tot zeer groot 

deel van hun koffiebonen in de producentenlanden met bemid-

deling van internationale makelaars. Alleen General Foods 

importeert en brandt éénzesde deel van de wereld-koffie-

handel 2 ). Het is derhalve maar de vraag of en zo ja voor hoe 

lang de wereld-koffie-handel nog gedomineerd wordt door 

handelaren zoals Chalmin concludeerde. Zeker is echter dat 

een zeer groot percentage van de koffie-exporten uit ontwik-

kelingslanden gekocht wordt door een groep van een tiental 

oligopolisten. 

Voor rubber en tropisch hout is het evidenter, hoewel niet 

volledig duidelijk, dat het oligopolie gevormd wordt door 

een gemengde groep van handelaren en verwerkers 3) . De be-

langrijkste rubberhandelaren zijn: Lee (Singapore), AC Is-

raël (VS), Gill and Duffus-Pacol (VK) en Internatio (Neder-

land). De bandenfabrieken, waaronder Good Year, Goodrich, 

Michelin, Firestone en Dunlop, zijn de grootste verwerkers 

van natuurrubber. Zij hebben, evenals andere gebruikers, 

1) F. Schuurs, op.cit., 1980, pag. 76 
2) Cheryl Payer "Coffee", in: "Commodity Trade of the 

Third World", Ch. Payer ed., Londen, 1975, pag. 164. 
Met de overname van Hag in 1979, voor $ 110 miljoen, 
verwierf General Foods zich een sterke positie op de 
Europese markt; F.Clairmonte: "US Food Complexes and 
Multinational Corporations", in Economic and Political 
Weekly, Vol. XV, 1980 

3) Ook in dit geval stelt Chalmin dat de handelaren domi-
nant zijn; het lijkt er echter op dat hij de "buying 
agents" van de grote verwerkers rekent tot de handela-
ren 
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vaak agenten als hun vertegenwoordigers gestationeerd op 

de belangrijkste physieke markten 1 )• 

Van tropisch hout wordt 90% verhandeld door multinationa-

le ondernemingen 2) • Hoe hierbij de verhouding ligt tussen 

handelaren en verwerkers is zelfs niet bij benadering be-

kend. Het handelssysteem is zeer complex en kent een veel-

heid van tussenpersonen 3) . De belangrijkste kopersgroep 

in Azië is een Japans consortium, de "Japan Lumber Import-

ers Association", gevormd door vijftien ondernemingen 4 )• 

Hiervan maken direct met houtverwerkende ondernemingen ge-

liëerde bedrijven en houtverwerkende ondernemingen deel 

uit, o.a.: Sumitomo Forestry, Yuasa Industry, C. Itoh en 

Marubeni. 

De marktkracht van de oligopsonisten 

Wanneer er min of meer sprake is van een bilateraal oligo-

polie wordt de vraag cruciaal wie de sterkste marktpartij 

vormt, de oligopolisten of de oligopsonisten. Wanneer ook 

maar enigszins van gelijkwaardigheid sprake is valt deze 

vraag nauwelijks te beantwoorden, aangezien "marktkracht" 

moeilijk meetbaar is. Hier slaat de balans echter steeds 

duidelijk door naar de kopers. Dit geldt niet alleen voor 

rubber en tropisch hout, waar een oligopolie nog slechts 

in wording is, maar ook voor de andere producten. Eerst 

door een effectieve bundeling van krachten, bijvoorbeeld 

in een "producers' association", zouden de verkopers als 

oligopolisten echt partij kunnen geven aan de oligopsonis-

ten, hetgeen tot op heden niet of nauwelijks gebeurt 5) . 

1) ESCAP: "Transnational Corporations and The Rubber Indus-
try of Malaysia", Bangkok, 1979, pag. 23-24 

2) UNCTAD TD/B/C.1/219, Tabel 14, pag. 56 
3) UNCTAD TD/B/IPC/TIMBER/2: "Consideration of internation-

al measures on tropical timber",Genève, 1977, pag. 15 
4) Far Eastern Economic Review, 12 mei 1978, pag. 36 
5) Zie verder Hoofdstuk IX 
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De redenen waarom de oligopsonisten sterker zijn dan de 

oligopolisten wordt duidelijk wanneer een aantal factoren, 

welke bepalend zijn voor de kracht van marktpartijen, na-

der wordt bezien: 

a) Financiële kracht  

Dit is waarschijnlijk de belangrijkste factor ten aanzien 

van de kracht van marktpartijen. Men kan niet eenvoudig de 

financiële kracht, uitgedrukt in een bepaald bedrag, van 

kopers plaatsen tegenover die van verkopers. Het gedrag en 

de dynamiek van (een groep) ondernemingen verschilt name-

lijk aanzienlijk van die van (een groep) landen. Onderne-

mingen handelen rationeel op grond van financiële overwe-

gingen op lange termijn. Bovendien, wanneer zich in een 

groep oligopsonisten één of meer relatief zwakke onderne-

mingen bevinden, dan zullen deze zich in hun gedragingen 

aanpassen aan de sterke ondernemingen in de bedrijfstak. 

Op wat langere termijn is het waarschijnlijk dat deze on-

dernemingen, al dan niet door overname door andere bedrij-

ven, verdwijnen. Voor landen is de situatie evident ver-

schillend. Landen verdwijnen niet. Ook van publiekrechte-

lijke verkooporganisaties (zoals "marketing boards") wordt 

het handelen niet enkel door financieel-economische overwe-

gingen bepaald. Politiek-maatschappelijke factoren van zo-

wel externe maar vooral interne aard, spelen steeds een 

rol. Om deze redenen zijn zwakkere oligopolisten niet als 

vanzelf geneigd zich aan te passen aan sterkere oligopolis-

ten. Zwakkere landen onder de oligopolisten gedragen zich 

eerder als prijsaanpassers en zijn geneigd om, eventueel 

met steun van oligopsonisten, te trachten een groter markt-

aandeel te verwerven ten koste van andere landen. Op grond 

van deze overwegingen lijkt het gerechtvaardigd om, bij 

een vergelijking van de krachtverhouding tussen oligopo-

listische landen en oligopsonistische ondernemingen, nadruk 

te leggen op de verschillen tussen de sterkste oligopolis- 
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ten en de zwakste oligopsonisten. 

In geval van koffie wordt het zojuist summier beschrevene 

goed geillustreerd. Nestlé - met een omzet van dertien mil-

jard dollar en een personeelsbestand van bijna 155.000 in 

1979 1 )- en General Foods -omzet ruim vijf miljard dollar 

en 50.000 personeelsleden in 1979 2)  -  behoren tot de oli-

gopsonisten. In het midden van de jaren zestig neemt het 

aantal handelaren af; de concentratie in de verwerking 

neemt daarentegen toe. Hier tegenover staat dat ruim vijf-

tig procent van de wereld-koffie-exporten afkomstig is uit 

-  in economisch opzicht tenminste  -  kleine landen van Afri-

ka en Centraal Amerika. Deze landen hebben zich nooit als 

oligopolisten gedragen. Hun marktgedrag kan gekarakteri-

seerd worden als "onmiddellijk verkopen van alle produc-

tie" 3 ) en in het geval van de Afrikaanse landen als nieuw-

komers zelfs als "price cutting or aggressive price poli-

oy n4) . Alleen Brazilië, en in geringere mate Colombia, 

hebben getracht zich als oligopolisten te gedragen. Alleen 

het koffie-instituut in Brazilië  -  met zeer ruime crediet-

mogelijkheden bij de Centrale Bank  -  kan echter als een 

sterke oligopolist worden beschouwd. Gegeven het marktge-

drag van de andere landen waren pogingen van Brazilië om 

als oligopolist de markt te leiden tot mislukken gedoemd 5 1 

Pogingen om de producentenlanden te organiseren - Café 

Mundial, de Bogota Groep, Pan Café  -  zijn ook niet geslaagd. 

Alleen wanneer een Internationale koffie-overeenkomst ef-

fectief was resulteerde dit, via het quotasysteem, in wat 

1) Fortune, 11 augustus 1980, pag. 180 
2) Fortune, 5 mei 1980, pag. 276 
3) Thomas Geer, op.cit., 1971, pag. 147 
4) Thomas Geer, op.cit., 1971, pag. 151 
5) Tussen Brasils, Milds en Robustas is in de tijd sub-

stitutie mogelijk; er is sprake van een gedifferenti-
eerde markt. Voor een uitvoerige analyse zie: Thomas 
Geer, op.cit., 1971, inzonderheid pag. 136-159 
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bestempeld zou kunnen worden als een (tijdelijk :) gedwon-

gen oligopolistisch aanbodsgedrag van de aangesloten produ-

centenlanden. 

De situatie voor cacao is enigszins vergelijkbaar met die 

voor koffie. Hier ontbreekt echter zelfs één sterke oligo-

polist. Ghana, traditioneel het grootste cacao-exporterend 

land, heeft een chronisch tekort aan deviezen. De "market-

ing board" is een verlengstuk van de overheid. Via dit pu-

bliekrechtelijk orgaan wordt er naar gestreefd om het ver-

schil tussen exportprijzen en binnenlandse prijzen (de prij-

zen voor de boeren) zo groot mogelijk te doen zijn. Dit ver-

schil vloeit grotendeels toe aan de staatskas. Het beleid 

resulteert in de practijk derhalve in maximalisatie van fis-

cale opbrengsten 1)  en in onmiddellijk verkopen van nage-

noeg de gehele oogst. Ook andere producentenlanden verko-

pen normaliter meteen de gehele productie 2) • Daar tegen-

over staat dat bij de groep oligopsonisten, Gill and Duff-

us  -  met naar schatting alleen al uit de verkoop van cacao-

bonen een jaaromzet van ongeveer $ 1 miljard  -  een dominan-

te positie inneemt. Van een wederzijds oligopolie is alleen 

sprake als men kijkt naar het aantal aanbieders. In feite 

hebben de producentenlanden, met tijdelijke uitzondering 

van georganiseerd gedrag in het kader van de Cocoa Pro-

ducers' Alliance, zich gedragen als prijsaanpassers. 

Voor rubber hebben we reeds gezien dat MARDEC als de enige 

oligopolist beschouwd kan worden. Daarnaast heeft de rege-

ring van Maleisië van tijd tot tijd invloed uitgeoefend op 

het aanbod op korte termijn. De "Association of Natural 

Rubber Producing Countries" heeft tot op heden gefungeerd 

als een overlegforum voor het beleid op lange termijn en 

als een overleg - en pressiegroep voor de totstandkoming 

1) Vgl. Hoofdstuk V, par. 2 
2) Jaarverslag Bank van Nigeria, 1979, pag. 19 



123 

van de Internationale Rubberovereenkomst, maar niet als 

overlegorgaan voor een gecoördineerd oligopolistisch markt-

gedrag. Aan de aankoopzijde van de markt daarentegen beho-

ren grote ondernemingen als Good Year, Michelin en Dunlop, 

met een gezamenlijke omzet van ruim twintig miljard dollar 

in 1979, tot de oligopsonisten 1) . Een en ander neemt niet 

weg, dat, gegeven de betere positie van natuurrubber ten 

opzichte van synthetische rubber als gevolg van de geste-

gen energieprijzen, Maleisië en Indonesië, zeker als zij 

hun beleid zouden coördineren, potentieel als zeer sterke 

oligopolisten zouden kunnen optreden. Hetzelfde kan gezegd 

worden voor tropisch hout; ook voor dit product zouden Ma-

leisië en Indonesië, eventueel in samenwerking met SEALPA, 

als sterke oligopolisten kunnen optreden tegenover met na-

me het Japanse blok van oligopsonisten. 

Als staatsonderneming van een der armste landen ter wereld 

is de "Bangladesh Jute Mill Corporation" een zwakke oligo-

polist, omdat de overheid, die voortdurend met betalings-

balansproblemen te kampen heeft, er steeds op aandringt om 

zo snel mogelijk te exporteren. Deze aanbieder heeft welis-

waar enig succes weten te boeken op het vlak van stabilisa-

tie, maar tegenover de gezamenlijke importeurs is de oligo-

polist de zwakste partij: zowel voor het seizoen 1965/1966 

als 1974/1975 weigerden de oligopsonisten om een hoge indi-

catieve prijs te accepteren 2) • 

Naast Egypte en Soedan als vrij grote katoenexporterende 

landen is er een relatief groot aantal ontwikkelingslanden 

- waaronder El Salvddor, Guatemala, Nicaragua, Syrië, Mali, 

Tanzania en Tsjaad - met een aandeel in de wereldexporten 

van één of enkele procenten. Ook als men alle landen als 

1) Fortune, 1980; met ruim 8 miljard dollar heeft Good Year 
de grootste omzet 

2) UNCTAD TD/B/IPC/JUTE/WG/2: "Factors influencing the_prices 
and supplies of raw jute and jute goods", Genève, 1977, 
pag. 7-13 
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eenheden beschouwt, komt men, mét de VS en de Sovjet Unie 1), 

tot een aantal min of meer belangrijke aanbieders van ruim 

twintig. Tegenover deze heterogene groep exporterende lan-

den staan de grote (multi-product) handelshuizen, wier fi-

nanciële kracht practisch ongelimiteerd is. De omzet van 

Cargill bijvoorbeeld bedroeg ruim twaalf miljard dollar in 

1979 2) , terwijl een andere handelsonderneming een crediet-

limiet van honderd miljoen dollar heeft bij één van de 

grootste commerciële banken ter wereld 3) . Van een de fac-

to bilateraal oligopolie kan voor katoen dan ook nauwelijks 

gesproken worden. 

b) Afhankelijkheid van één product  

Terwijl handelsondernemingen hun economische kracht hebben 

weten te versterken door horizontale diversificatie (multi-

product handelshuizen) en verticale integratie (verwerking), 

is de marktpositie van vele landen zwak gebleven door hun 

sterke exportafhankelijkheid van één of enkele producten. 

Er zij herinnerd aan de sterke exportafhankelijkheid van 

Colombia, Burundi, Rwanda en Uganda van koffie, van Equato-

riaal Guinée en Ghana van cacao, van Soedan en Tsjaad van 

katoen en van Bangladesh van jute 4)  

c) Geografische verdeling van markten  

Door een zekere regionale opdeling van markten hebben ex-

porterende landen in een aantal gevallen niet met alle, 

maar met een beperkte groep oligopsonisten te maken. Voor 

tropisch hout in Zuid-Oost Azië kwam dit reeds ter sprake. 

Een dergelijk verschijnsel doet zich ook voor bij katoen: 

wanneer men naar individuele nationale markten kijkt, 

1)  Ieder van deze twee landen heeft een aandeel in de we-
reldexporten van ongeveer twintig procent 

2)  UNCTAD TD/B/C.1/219, 	1981, pag. 	82 
3)  UNCTAD TD/B/C.1/219, 1981, pag. 58 
4)  Vgl. Hoofdstuk III 
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blijkt dat, met uitzondering van de VS, individuele expor-

terende landen steeds met slechts drie á vijf ondernemingen 

als potentiële afnemers te maken hebben 1) • Voor producten 

als koffie en cacao kan men slechts spreken van een sterke-

re gerichtheid van ondernemingen uit de VS op Latijns Ame-

rika. 

d) Aanhouden van voorraden  

Bij de oligopsonisten is het aanhouden van, in de tijd 

fluctuerende, voorraden een normaal verschijnsel, terwijl 

het een uitzondering is bij de oligopolisten 2) • Uiteraard 

is dit verschil in marktgedrag rechtstreeks verbonden met 

de financiële kracht van marktpartijen. Voor exporterende 

landen kan daar echter bijkomen dat het aanhouden van voor-

raden physiek moeilijker kan zijn. Zo zijn cacaobonen in 

een tropisch klimaat slechts beperkt houdbaar, terwijl ge-

velde boomstammen van tropische houtsoorten kort daarna 

(verscheept en) verwerkt dienen te worden teneinde verrot-

ting te voorkomen. 

Voorraden laten variëren binnen de grenzen van prijsrisi-

co's en renteverlies, teneinde aankoopprijzen te beinvloe-

den behoort tot het typische gedrag van oligopsonisten. 

Hoewel kwantitatieve data over voorraden bij handel en in-

dustrie zeer schaars zijn is het evident dat fluctuaties 

in deze voorraden een belangrijke invloed hebben op de prij-

zen van koffie, cacao, tropisch hout en waarschijnlijk ook 

katoen. Wat het laatste product betreft vormt het feit dat 

er sprake is van "massive penetration into warehousing" 3)  

door de handelsondernemingen, een gerede aanwijzing. Voor 

koffie kunnen als voorbeelden worden genoemd de zeer lage 

1) UNCTAD TD/B/C.1/219, 1981, pag. 61 
2) De belangrijkste uitzondering hierop vormen de voorra-

den aangehouden door het Braziliaanse Koffie-Instituut 
3) UNCTAD TD/B/C.1/219, pag. 58; ook de pogingen van "corn-

ers" kunnen genoemd worden als extreme voorbeelden van 
prijsmanipulatie (mede) via voorraden 
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voorraden in de Verenigde Staten in de winter van 1977/ 

1978 nadat de prijzen gedaald waren van $ 3,30 in april 

tot $ 2 per pond in augustus 1) , terwijl in october, na 

het weer in werking treden van de koffie-overeenkomst, een 

woordvoerder van Douwe Egberts stelt: "Iedereen op de kof-

fiemarkt 	 durft nu ook weer koffie te kopen" 2) . In 

contrast hiermee staat de karakterisering van de producen- 

tenlanden: " 	 ill-financed producers desperately throw- 

ing their crops instantly into glutted markets 	3). 

Voor cacao is het opvallend dat bij een voortdurende toena-

me van de wereldvoorraden de prijzen slechts daalden van 

$ 1,50 per pond begin 1977 tot $ 1,30 per pond in het voor-

jaar 1980 4 ). Vervolgens, nadat de Internationale Cacao-

overeenkomst afliep per eind maart 1980, daalden de prij -

zen scherp en wel met éénderde tussen februari en augustus 

1980. Deze prijsval had waarschijnlijk veel te maken met 

het feit dat "the chocolate industry in America and Europe 

has been destocking heavily" 5) . Voor tropisch hout wordt 

met betrekking tot het reeds genoemde Japanse consortium 

van importeurs gemeld dat "the Japanese log buyers maintain 

a 21/2 months stockpile with which they can manipulate 

prices" 6) . 

e) Marktinformatie (Market Intelligence)  

Alle grote oligopsonisten beschikken over zeer uitgebreide, 

vaak wereldomspannende, netwerken ter verzameling en ver-

werking van productie- en marktinformatie. De producenten-

ontwikkelingslanden zijn er (nog ?) niet aan toegekomen om 

dergelijke informatiesystemen op te bouwen. Hierdoor hebben 

1) The Economist, 14 januari 1978 
2) De Volkskrant, 4 october 1980 
3) The Economist, 29 maart 1975 
4) Ontleend aan data gecompileerd door F. Schuurs (niet ge-

publiceerd) 
5) The Economist, 9 augustus 1980 
6) Far Eastern Economic Review, 12 mei 1978 
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de oligopsonisten een voortdurende voorsprong op de "oli-

gopolisten". 

In navolging van de vooroorlogse Zaibatsu beschikken alle 

Japanse "sogo shosas" over complexe informatiesystemen. Zo 

heeft bijvoorbeeld Mitsui vijf communicatiecentra in de we-

reld, elk een knooppunt voor een bepaald gedeelte van de 

wereld, terwijl de vijf centra door middel van satelliet-

communicatie met elkaar verbonden zijn 1) . In geval van 

tropisch hout en cacao is marktinformatie van zeer grote 

betekenis. In beide gevallen zijn daardoor de kopers in 

een betere onderhandelingspositie dan de verkopers. Voor 

tropisch hout geldt dat "the unequal access to precise, 

reliable,up-to-date information tends to place the produc-

ers of tropical timber in a weaker bargaining position in 

relation to the buyers" 2) • De grootste cacaohandelaar ter 

wereld, Gill and Duffus, neemt op het gebied van de markt-

informatie een zodanige positie in dat de marktrapporten 

van deze firma de markt beïnvloeden, zoals Kofi statistisch 

aantoonde 3) . Helleiner komt naar aanleiding hiervan tot 

de uitspraak dat het "immeasurably strengthens its barg-

aining capacity" 4 )• 

Thee en bananen 

Voor thee en bananen kan men, in tegenstelling tot de an-

dere besproken landbouwproducten, zelfs als men bereid is 

tot zeer eufemistisch woordgebruik, niet spreken van een 

bilateraal oligopolie. 

Thee-exporten zijn afkomstig uit een tiental landen, waar-

onder India, Sri Lanka, Kenya, China, Bangladesh en Indo-

nesië. Hoewel ongeveer 50% afkomstig is van staatsplanta- 

1)  Zie bijv. Chart IX in UNCTAD TD/B/C.1/219, 	1981 
2)  UNCTAD TD/B/IPC/TIMBER/2, 1977, pag. 7 
3)  T.A. 	Kofi, 	op.cit., 	1975 
4)  G.K. 	Helleiner, 	op.cit., 1978, pag. 16 
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ges is van oligopolie geen sprake. Strict gesproken bestaan 

er geen theehandelaren 1 ). De melangeurs ("blenders") vormen 

de groep oligopsonisten, waaronder Brooke Bond Liebig, Lyons 

en Lipton. 

Productie en exporthandel van bananen worden gedomineerd 

door United Brands, Castle and Cook en Del Monte. Door een 

systeem van "associate producers" hebben zij een rechtstreek-

se greep op de productie. Zij beheersen eveneens de export, 

de verscheping en de rijping. De keten van primaire produ-

cent tot consument is zodoende vrijwel gesloten. Deze sec-

tor lijkt nog zeer sterk op die van de koloniale handel. 

IV.1.2 Mijnbouwproducten 

Voor de mijnbouwindustrie is het gebruikelijk om enerzijds 

te spreken over de structuur van de productmarkten (ertsen 

en metalen voornamelijk) en om anderzijds en afzonderlijk 

de relaties tussen overheden en multinationale mijnbouwon-

dernemingen in beschouwing te nemen 2) . 

Bij die relaties heeft men het in feite echter ook over een 

markt. Men zou hier kunnen spreken van de markt voor conces-

sies als een korte uitdrukking voor het proces volgens wel-

ke het geheel van voorwaarden totstandkomt waaronder een 

buitenlandse onderneming in een mijnbouwproject partici-

peert. 

Het blijft uiteraard geoorloofd en het kan voor bepaalde 

doeleindelzelfs gewenst zijn om een onderscheid te maken 

1) Chalmin, op.cit., 1980, pag. 539 
2) Voorbeelden vormen M. Radetzki: "Market structure and 

bargaining power", in Resources Policy, June 1978, pag. 
115-125; D.N. Smith en L.T. Wells: "Mineral agreements 
in developing countries: structures and substance", in: 
The American Journal of International Law, Vol. 69, No.3, 
juli 1975, pag. 560-590. Deze scheiding is ten dele opge-
heven in W.C. Labys: "Market structure, bargaining power, 
and resource price formation", Lexington Books, 1980 
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tussen de concessiemarkt en de productmarkt in een bepaal-

de minerale subsector, bijvoorbeeld concessies voor het 

delven van ijzererts en de markt voor ijzererts. Dit onder-

scheiden van beide typen markten is o.a. op zijn plaats om-

dat de markten verschillende tijdsdimensies hebben, een an-

der karakter hebben vanuit het oogpunt van het marktproces 

bezien 1)  en omdat een aantal voorstellen voor internatio-

naal beleid vooral betrekking heeft op 6fwel het ene, 6f-

wel het andere type markt. Anderzijds dienen beide markten 

gelijktijdig in beschouwing te worden genomen, omdat ze el-

kaar voortdurend wederzijds beïnvloeden: indien bijvoor-

beeld ontwikkelingslanden slechts weinig marktkracht heb-

ben in een concessiemarkt kan dit veroorzaakt worden door 

het feit, dat de betreffende productmarkt volledig door 

multinationale ondernemingen wordt gedomineerd. 

Het onderscheid tussen concessiemarkt en productmarkt 

houdt op te bestaan - de twee smelten als het ware samen - 

wanneer (nagenoeg) alle leveringen plaatsvinden binnen ge-

integreerde mijnbouw-/ertsverwerkende ondernemingen, der-

halve vanuit zogenaamde "captive mines". De voorwaarden 

waaronder de maatschappijen werken bepalen, samen met de 

productiekosten, de totale kosten, of de prijs, van de 

producten. In het geval van bauxiet-aluinaarde-aluminium 

is de concessiemarkt tevens te beschouwen als de product-

markt 2)  

Voor alle andere mineralen is de marktconstellatie echter 

gecompliceerder en soms veel gecompliceerder dan in de 

bauxietsector. Vanuit ontwikkelingslanden vindt normaliter 

een gedeelte van de export plaats vanuit "captive mines", 

die overigens ook wel aan derde partijen verkopen en een 

ander gedeelte vanuit geheel of gedeeltelijk genationali-

seerde mijnen; de concessiemarkt valt slechts ten dele sa- 

1)  Voor de concessiemarkten is met name de zgn. 	"obsolesc- 
ing bargain" relevant; vgl. pag. 	185 van dit Hoofdstuk 

2)  Radetzki, 	in Resources Policy, 1978, pag. 118 



130 

men met de productmarkt. Daarnaast is een complicerende 

factor dat mineralen verhandeld worden als erts én in één 

of meer stadia van verwerking. In één sector (een sector 

die één mineraal omvat) bestaan, naast een concessiemarkt 

derhalve vaak meerdere productmarkten. Op de te onderschei-

den concessie- en productmarkten treden bovendien vaak in 

meer of mindere mate dezelfde, ook nog onderling verweven, 

marktpartijen op. Een complicatie vormt voorts het feit, 

dat niet steeds een duidelijke scheiding valt te maken tus-

sen overheden van landen en (particuliere) ondernemingen. 

Van de zijde van de importerende geïndustrialiseerde lan-

den vormen particuliere mijnbouwmaatschappijen en verwer-

kende industrie de belangrijkste marktpartij. Wanneer het 

echter gaat om het verwerven van een belangrijke conces-

sie of de bouw van een grote verwerkende installatie, komt 

het regelmatig voor dat de overheid van een industrieland 

partij is in de onderhandelingen I) . Van de kant van ex-

porterende ontwikkelingslanden is het duidelijk dat de 

overheid de onderhandelende partij is voor het verlenen 

van concessies. De situatie wordt gecompliceerder wanneer 

exploitatie (en eventueel verwerking) plaatsvindt in een 

staatsbedrijf. Van een ontwikkelingsland als een monoliet 

geheel is dan niet langer sprake. Een staatsonderneming 

handelt vanuit een eigen rationaliteit, gericht op conti-

nuïteit en groei. Hiertoe wil zij winst maken en de belas-

tingafdracht zo laag mogelijk houden. Een staatsonderne-

ming gaat aldus gelijken op een particuliere onderneming 2 1 

Of er sprake is van een eenheid van beleid met de overheid 

hangt in belangrijke mate af van de directe invloed die de 

centrale overheid heeft op het beheer. Deze invloed is in 

het algemeen groter naarmate de staatsonderneming, bijvoor-

beeld als bron van deviezen, belangrijker is voor het land. 

1) Bijv. de Japanse overheid t.a.v. het Asahan-project in 
Indonesië 

2) Radetzki, in Resources Policy, 1978, pag. 123 
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Steeds geldt echter dat de overheid,op momenten welke zij 

cruciaal acht, haar wil kan opleggen aan een staatsonder-

neming. In dit opzicht mag men er derhalve wél van uitgaan 

dat er een eenheid van doelstellingen en handelen is tus-

sen overheid en staatsbedrijf. 

Ondanks deze en dergelijke complicaties willen we trachten 

de marktverhoudingen in de belangrijke subsectoren van de 

mijnbouwsector kort te karakteriseren, waarbij de nadruk 

valt op de positie van (ondernemingen uit) ontwikkelings-

landen. Alvorens hiertoe over te gaan verdient het de voor-

keur om eerst aandacht te schenken aan enkele, over de in-

dividuele mineralen heengrijpende, karakteristieken van en 

ontwikkelingen in de internationale mijnbouwsector. Dit 

kan geschieden onder twee hoofden: 

- kenmerken van en ontwikkelingen in de mijnbouwsector, 
betrekking hebbend op de multinationale ondernemingen, 
en 

- pogingen van ontwikkelingslanden om een sterkere greep 
te krijgen op de mijnbouwsector. 

Reeds een halve eeuw, of langer, wordt de internationale 

mijnbouwsector van de markteconomieën gekarakteriseerd 

door: 

- Multinationaliteit 

In bepaalde minerale sectoren is de tendens tot multinati-
onaliteit reeds ingezet vóór de Eerste Wereldoorlog 1 ). 
Eerst in de jaren vijftig en zestig is ook in de mijnbouw 
het tegelijkertijd werkzaam zijn in meerdere landen een 
normale zaak geworden voor alle grote ondernemingen. Het 
is geen uitzondering dat bedrijven die actief zijn in de 
mijnbouwsector in twintig, dertig of zelfs meer landen 
dochterondernemingen hebben of participeren in projecten. 

1) Zie o.a. "Mining for Development in The Third World", 
edited by S. Sideri en S. Johns, Pergamon Press, New 
York, 1980, pag. 2 
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- Concentratie 

Meer dan 90 procent van de ertsproductie in de marktecono-
mieën vindt plaats in ongeveer 1.250 mijnen, waarvan de 
meerderheid beheerst wordt door slechts 150 grote mijn-
bouwgroepen en ondernemingen 1 )• Deze concentratie valt 
sterker op wanneer men kijkt naar de individuele producten, 
hoewel op het productniveau, in tegenstelling tot het sec-
torniveau, sinds tien á vijftien jaar duidelijk sprake is 
van een tendens tot deconcentratie. 

- Verticale integratie 

Een beperkt aantal zeer grote mijnbouwondernemingen be-
heerst de productiecyclus van exploratie tot de verkoop 
van geraffineerde metalen, zelfs de productie en verkoop 
van consumptie-artikelen. Gedurende de gehele twinLigste 
eeuw is er sprake geweest van een trend naar grotere on-
dernemingen door fusies en voorwaartse integratie naar 
halffabrikaten 2) . Deze verticale integratie is niet al-
leen zeer sterk in de bauxietsector, maar o.a. ook bij ko-
per, ijzererts en fosfaat. 
Bij bauxiet/aluminium, gedomineerd door zes multinationale 
ondernemingen, is de verticale inte9ratie in de afgelopen 
twintig jaar zelfs nog toegenomen 3 ). 
Tot de "grote zes" behoort Péchiney Ugine Kuhlman, de 
grootste mineralen-agglomeratie ter wereld 4 ). Met slechts 
éénderde deel van de totale activiteiten in de aluminium-
sector, waar Péchiney desondanks in alle fasen van de be-
drijfstak een sterke positie inneemt, is het een zeer ge-
diversificeerde onderneming. In 1979 beliep de omzet van 
het bedrijf bijna acht miljard dollar 5 ). In de kopersec-
tor is de afgelopen decennia in ieder geval de mate van 
integratie van de multinationale ondernemingen met de mij-
nen in ontwikkelingslanden afgenomen. Toch is de verticale 
integratie nog aanzienlijk. Deze is het sterkst in de VS, 
waar bedrijven als Anaconda,Phelps Dodge en Kennecott, 
niet alleen voorwaarts geïntegreerd zijn naar smelten en 
raffineren j  maar ook grote producenten zijn van koperen 
producten b ) . Voor de staalsector zij slechts er op gewe- 

1) R. Bosson en B. Varon: "The Mining Industry and the de-
veloping countries", Oxford University Press, 1977, pag. 
40-41 

2) R. Bosson en B. Varon: op.cit., 1977, pag. 40 
3) UNCTAD TD/IPC/BAUXITE/2, 1978, pag. 17 
4) Th. Navin: "Copper Mining and Management", University 

of Arizona Press, 1978, pag. 340 
5) en nam daarmede de 35e plaats in op de Fortune lijst 

van de "foreign 500"; Fortune, 1 augustus 1980 
6) Mikesell: "The World Copper Industry", Johns Hopkins 

Press, 1979, pag. 30-31 
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zen, dat US Steel en Bethlehem Steel ook behoren tot de 
grootste producenten van ijzererts en mangaanerts ter we-
reld. Voor fosfaat geldt tenslotte dat in de VS de verti-
cale integratie tussen mijnbouw en kunstmestproductie na-
genoeg volledig is. 

- Overlappende directoraten 

Hoewel een gezaghebbende bron als Bosson en Varon vermeldt 
dat vele van de grote mijnbouwondernemingen "interlocking 
directorships" hebben, is specifieke informatie hierover 
erg schaars. Mikdashi signaleert dit verschijnsel voor de 
kopersector 1 ). Alleen wat tin betreft beschikken we over 
gespecificeerde informatie, waaruit dan wel blijkt, dat de 
grootste tinsmelterondernemingen ter wereld op deze wijze 
met elkaar geliëerd zijn 2 ). 

- Relaties met banken 

Hierover merken Bosson en Varon het volgende op: "the min-
ing groups depend to a large extent on various banks for 
loans for new projects: for example Kennecott and Asarco 
on the Guggenheim-Morgan Bank Group (United States); Amax, 
Cerro Corporation, and Rhodesian Selection Trust on the 
Vogelstein-Sussman Bank Group; Union Minière on Société-
Générale de Belgique; Société le Nickel, Pennaroya, and 
Mokta on Rothschild (Paris); and Rio Tinto on Rothschild" 3) . 

- Grootschaligheid 

Technische ontwikkelingen hebben het mogelijk gemaakt om 
aanzienlijke schaalvoordelen te realiseren. Deze trend 
naar projecten van steeds grotere omvang is, met tin als 
enige gedeeltelijke uitzondering, waar te nemen in alle 
delen van de mijnbouwsector. De totale kosten voor het op-
zetten van een nieuwe nikkelmijn bijvoorbeeld, komen op 
$ 300 miljoen voor een middelgroot project en kunnen op-
lopen tot één miljard dollar 4 ). Ook bauxiet en ijzererts 
kunnen dienen als voorbeelden waar de totale investerings-
kosten van een project niet zelden ettelijke honderden mil-
joenen dollars bedragen, terwijl een bedrag van $ één mil-
jard of meer steeds vaker gehoord wordt. 

1) Mikdashi Z: "The International Polities of Naturel Re-
sources", Cornell University Press, Ithaca, 1976, pag.94 

2) ESCAP: "Transnational corporations and the distribution 
of gains in the tin industry of South East Asia", Bang-
kok, 1979, pag. 17-18 

3) Bosson en Varon, op.cit., 1977, pag. 41 
4) W. Gluschke: "Trends and prospects in nickel", in: Sideri 

en Johns, op.cit., 1980, pag. 98 
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In de afgelopen decennia hebben zich in de mijnbouwsector, 

met betrekking tot de multinationale ondernemingen, enige 

interessante ontwikkelingen voorgedaan. Als men naar één 

of enkele individuele producten kijkt moet men concluderen 

dat als resultaat hiervan het aantal marktpartijen is toe- 

genomen 1) • Gemakkelijk wordt hier, al dan niet min of meer 

impliciet, de conclusie aan verbonden dat dit geleid heeft 

tot minder-oligopolistische markten en derhalve tot een be-

tere positie voor ontwikkelingslanden. Zo concludeert Labys 

uit een analyse van de markten voor koper, tin, bauxiet en 

ijzererts, dat "most of the major mineral markets have ex-

perienced an increase in the number of competitors over 

the 1960s and 1970s. Japanese and European firms particul-

arly have entered the market to assure supplies of minerals 

to meet their needs. The developing countries can now more 

easily enter the market as well; they can also more readily 

choose among alternatives in selecting sources of invest-

ment as well as buyers for their materials" 2) . Deze con-

clusies zijn eenzijdig en voorbarig. Als men de belangrijk-

ste ontwikkelingen de revue laat passeren, dan moet men con-

cluderen, dat zowel van concentratie als van deconcentratie 

sprake is. Het is niet gemakkelijk aan te geven welke van 

de twee tendenzen geprevaleerd heeft, terwijl het voorbarig 

lijkt om op grond hiervan tot conclusies te komen ten aan-

zien van de marktpositie van ontwikkelingslanden. 

In de tendenzen van concentratie en deconcentratie kunnen 

de volgende ontwikkelingen worden onderscheiden: 

- Diversificatie van de mijnbouwondernemingen. Voor het 
grootste gedeelte van het bestaan van de grote mijnbouw-
maatschappijen, voor sommige al meer dan honderd jaar, is 
specialisatie in één product regel geweest. Vooral de laat-
ste decennia is dit echter drastisch veranderd. Practisch 

1) Mikesell, op.cit., 1979, pag. 28-37 
2) Labys, op.cit., 1980, pag. 52 
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alle ondernemingen hebben een grootscheeps diversificatie-
programma uitgevoerd. De maatschapijen houden zich te-
genwoordig niet alleen bezig met de productie en verwerking 
van diverse metallische mineralen, maar een aantal is ook 
actief in olie en gas, chemie, etc.. Uitgesproken, maar 
niet a-typische, voorbeelden van diversificatie zijn Rio 
Tinto Zinc en Amax. RTZ is van 1872 tot 1962 een betrekke-
lijk kleine koperonderneming. Sedertdien is het de snelst-
groeiende en inmiddels misschien de grootste mijnbouwmaat-
schappij ter wereld, thans ook actief in bauxiet/aluminium, 
ijzererts en staal, lood en zink, uranium, molybdeen, ti-
taan, edele metalen, olie en gas, chemie en de bouw. Over 
Amax merkt Navin op: "Although AMAX has gone into a bewilde-
ring variety of minerals ventures, its principal invest-
ments have been in potash, oil, aluminium, iron ore, coal, 
and nickel" 1 ). 
Het gevolg van diversificatie is inderdaad geweest dat op 
de markten van vele mineralen/metalen het aantal marktpar-
tijen enigszins is toegenomen. Deze toename is echter be-
perkt en in de mijnbouwsector als geheel is het aantal on-
dernemingen zelfs afgenomen als gevolg van de diversifica- . 
tie, omdat deze vaak gerealiseerd wordt door fusie met of 
overname van bestaande ondernemingen 2 ). Soms is de diver-
sificatie bewust gericht op een aandeel in en invloed op 
de markt van een substituut 3) . Het resultaat is steeds 
dat we in de markten niet alleen grotere maar ook minder 
van één product afhankelijke, en ook daardoor sterkere, 
ondernemingen zien verschijnen. Een beperkt aantal onder-
nemingen is een belangrijke partij geworden op de markten 
van bijna alle mineralen/metalen. Het zijn deze ondernemin-
gen waarmee ontwikkelingslanden bijna steeds te maken krij-
gen wanneer ze een mijnbouwproject van grotere omvang wil-
len realiseren. 

- Oliemaatschappijen in de mijnbouw. Reeds in de jaren 
zestig heeft een aantal "kleinere" oliemaatschappijen, zo-
als Kerr-McGee, Cities Service, Union Oil, Getty Oil, 
Pennzoil en Superior Oil, zich begeven in metallische mine-
ralen, fosfaten, e.d.. In de jaren zeventig en vooral na 
1973 volgden de grotere oliemaatschappijen. Shell was een 
van de eerste met de overname van Billiton in 1970. Met 

1) Th. Navin, op.cit., 1978, pag. 279 
2) Als willekeurige voorbeelden kunnen dienen de fusie van 

Rio Tinto met Consolidated Zinc en van American Metal 
met Climax Molybdeen, evenals de overname van Magma 
door Newmont; Navin, op.cit., 1978, pag. 337-338 

3) Een extreem voorbeeld hiervan vindt men in "Interfutur-
es", OECD, Parijs, 1979, pag. 51 
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enkele voorbeelden kan dit fenomeen geillustreerd worden: 
BP neemt in 1980 voor 1,7 miljard gulden de Selection Trust 
over; Atlantic Richfield koopt Anaconda (1977) en Sohio 
koopt Kennecott (1981); Socal heeft inmiddels een aandeel 
van 20% in Amax, maar ziet een bod op de overige 80% (voors-
hands ?) afketsen. Exxon gaat één miljard dollar investeren 
in de Disputada kopermijn, in 1977 gekocht van de Chileense 
overheid. 
De getrokken conclusies ten aanzien van de diversificatie 
van de mijnbouwondernemingen gelden á fortiori voor de di-
versificatie van de oliemaatschappijen naar de mijnbouw. 
Omdat het hier om een beperkt aantal oliemaatschappijen 
gaat (ongeveer twintig van importantie) lijkt het resul-
taat van deze ontwikkeling dat niet alleen in de mijnbouw-
sector als geheel, maar ook op individuele markten het aan-
tal marktpartijen eerder af- dan toeneemt. Bovendien geldt 
hier in sterke mate, dat ontwikkelingslanden met wel zeer 
krachtige ondernemingen te maken krijgen voor wie zelfs 
een groot project van relatief ondergeschikte betekenis is 
in het geheel van activiteiten. 
De oliemaatschappijen kunnen, al dan niet met andere onder-
nemingen samenwerkend in joint ventures of in consortia, 
een cruciale rol spelen bij het opzetten van nieuwe pro-
jecten vanwege het feit, dat zij de enige ondernemingen in 
de bedrijfstak lijken die grootschalige projecten kunnen 
financieren. 

- Het verschijnen van Japanse ondernemingen. Het vooral 
in de jaren zestig kwantitatief belangrijk worden van on- 
dernemingen die de Japanse industrie van mijnbouwgrondstof-
fen voorzien heeft uiteraard geleid tot een toename van 
het aantal partijen op de internationale markten. Hierbij 
spelen de handelshuizen een grote rol, terwijl geintegreer-
de mijnbouwondernemingen ontbreken. In de Japanse ijzer- 
en staalsector, in die van de non ferro-metalen en fos-
faatkunstmest, domineren telkens enkele ondernemingen: 
"They promote joint ventures among themselves, with other 
international mining or manufacturing companies; and also 
with Japanese trading companies, often taking only a minor-
ity holding which is yet sufficient to exercise control 
over operations and policy decisions. This, coupled with 
the practice of signing long-term purchase contracts with 
the operating companies, and the large volume of finance 
and technical assistance made available through the min-
ing, manufacturing, and trading companies (and the Japane-
se government as well) increases the leverage of the Ja-
panese companies immensely and results in a form of back-
ward integration" I). Met het hier verschijnende beeld van 
"Japan incorporated", lijkt de conclusie gerechtvaardigd, 

1) Bosson en Varon, op.cit., 1977, pag. 44 
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dat met de geweldige opkomst van de Japanse economie, het 
aantal onafhankelijke marktpartijen in de mijnbouwsector 
niet zo sterk is uitgebreid. 

- Consortia en joint ventures 1 ). Een zeer groot gedeelte 
van de mijnbouwprojecten (inclusief de productie van meta-
len) wordt tegenwoordig uitgevoerd in de vorm van een joint 
venture of door een consortium, waarin diverse multinatio-
nale ondernemingen participeren. Een systematische analyse 
van oorzaken, omvang en betekenis van dit verschijnsel, is 
echter nooit gemaakt. De zeer grote omvang van een aantal 
projecten kan reeds min of meer dwingen tot de vorming van 
consortia 2) • Daarnaast lijken spreiding van risico en in-
perking van onderlinge concurrentie op de concessiemarkten 
belangrijke motieven voor samenwerking. Ten aanzien van de 
ijzerertssector merkt Labys op dat "there also has been an 
interest in equity investment in mining by consumers or 
groups of consumers. This consortium approach to mining 
may be regarded as almost as important as the trend to 
longer-term contracting" 3 ). Terwijl hiermede de grote 
betekenis van consortia wordt benadrukt, komt hier tevens 
naar voren, dat door verbruikers gewenste achterwaartse 
integratie een van de oorzaken is van het consortiafeno-
meen. De betekenis van het consortiaverschijnsel voor de 
concessiemarkten is, dat het aantal concessiezoekende markt-
partijen afneemt. Het aantal consortia dat een bepaald pro-
ject kan uitvoeren kan practisch tot een zeer gering aan-
tal gereduceerd worden. De ontwikkelingslanden krijgen met 
wel zeer machtige marktpartijen te doen. Of joint ventures 
en consortia invloed hebben op de onderlinge concurrentie-
verhoudingen tussen partners op de productmarkten is niet 
bekend en natuurlijk ook moeilijk, zo niet onmogelijk, te 
achterhalen. 

Diversificatie, consortia en joint ventures kunnen alle 

drie geplaatst worden in het teken van risicospreiding. 

De tendenzen in deze richting zijn bevorderd door de wijze 

van financiering van mijnbouwprojecten 4) • Onder andere 

1) Het belangrijkste verschil tussen beiden lijkt het aan-
tal deelnemende partijen te zijn 

2) Zelfs voor de bauxietsector, met zeer grote ondernemin-
gen, zou dit het geval zijn; Labys, op.cit.,1980,pag.135 

3) Labys, op.cit., 1980, pag. 192 
4) M. Radetzki en S. Zorn: "Financing Mining Projects in 

Developing Countries - a United Nations Study", Mining 
Journal Books, Londen, 1979, in het byzonder pag. 58-65 
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vanwege onvoldoende interne cash flow van mijnbouwonder-

nemingen en de toenemende schaal van projecten, ontstond 

in de jaren zeventig de figuur van projectfinanciering. 

Wanneer projecten worden gefinancierd door bankleningen, 

geschiedt dit meestal in de vorm van leningen door een 

consortium (of: syndicaat) van soms meer dan honderd ban-

ken, gewoonlijk onder leiding van één zeer grote bank. 

De banken spreiden hun risico's derhalve door zelf con-

sortia te vormen én door te lenen aan consortia van on-

dernemingen. Een extra spreiding van risico vindt plaats 

wanneer de individuele ondernemingen hun belangen boven-

dien gespreid hebben over meerdere (vele) producten. De 

commerciële banken hebben vermoedelijk dan ook een stimu-

lerende en katalyserende rol gespeeld in de processen van 

diversificatie van mijnbouw- en oliemaatschappijen en bij 

de vorming van mijnbouwconsortia. 

Op basis van data van omstreeks 1970 schatten Bosson en 

Varon dat 150 multinationale mijnbouwondernemingen de sec-

tor grotendeels beheersen. Is in het begin van de jaren 

tachtig dit aantal toe- of afgenomen ? Wanneer we de vier 

zojuist summier geschetste ontwikkelingen overzien, dan 

luidt de conclusie dat de concentratietendens prevaleert. 

Het aantal grote ondernemingen in de mijnbouwsector lijkt 

nog steeds af te nemen. De overheersende trend is die van 

het ontstaan van "natural resources companies", zeer gedi-

versificeerde ondernemingen die op nagenoeg alle terrei-

nen van de "natural resources" opereren, van aardolie en 

kolen tot metallische mineralen en zelfs bosbouw. De ont-

wikkelingen wijzen in de richting van een situatie waarin, 

laten we zeggen, honderd ondernemingen toonaangevend zijn 

in de sector van de natuurlijke hulpbronnen. 

De conclusie van Labys, dat het aantal partijen op de 

markten van individuele producten is toegenomen, is onge-

twijfeld juist. De diversificatie van de mijnbouwonderne-

mingen is hiervan de belangrijkste oorzaak. Labys verbond 
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hieraan bovendien de conclusie, dat de markttoegang voor 

ontwikkelingslanden gemakkelijker is geworden en dat zij 

meer keuze hebben bij het selecteren van investeringsbron-

nen en kopers van grondstoffen. Deze laatste conclusie 

valt niet te rijmen met de hierboven geschetste ontwikke-

lingen. Met name het consortiaverschijnsel heeft het aan-

tal partijen op de concessiemarkt ingeperkt. Of de ontwik-

kelingslanden er desondanks in zijn geslaagd om een ster-

kere greep te krijgen op hun mijnbouwsectoren is een vraag 

die nadere aandacht verdient. Eerst daarna en in samenhang 

daarmede kan bezien worden of de toename van het aantal 

partijen op afzonderlijke markten ook geleid heeft tot een 

sterkere marktpositie van ontwikkelingslanden als verko-

pers van grondstoffen. 

Vanaf ongeveer 1950 vallen allerwege pogingen van ontwik-

kelingslanden waar te nemen om een sterkere greep te krij-

gen op de mijnbouwsector 1) . In de traditionele conces-

sie 2) , zoals die voornamelijk tot ongeveer 1950 werd af-

gesloten, kreeg de concessiehouder meestal uitgebreide en 

exclusieve rechten over een zeer groot gebied. Bovendien 

was de contractperiode gewoonlijk erg lang, vaak vijftig 

of zestig jaar. In de aanvangsfase slaagden investeerders 

er zo in om voordelige exploitatievoorwaarden te bedingen. 

De betalingen aan het ontwikkelingsland bestonden vaak 

slechts uit "royalties", waarvan de betekenis nominaal 

was. De traditionele concessie begint van karakter te ver-

anderen wanneer ontwikkelingslanden  -  via heronderhande- 

1) Er zijn ook wel vroegere voorbeelden zoals die van 
Mexico en Iran om meer (volledige) zeggenschap te krij-
gen over de oliesector in resp. de jaren 20 en 30 

2) Voor een analyse van de overgang van de traditionele 
op de moderne concessies zie: D. Smith en L. Wells: 
"Mineral agreements in developing countries: structures 
and substance", American Journal of International Law, 
Vol. 69, No. 3, juli 1975 
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lingen of in nieuwe concessies - van royalties overgaan op 

het heffen van winstbelastingen en zij ook anderszins 

trachten om de voordelen van het land te vergroten. De 

overheidsbemoeienissen waren aanvankelijk vooral gericht 

op het verwerven van kennis, inclusief training van eigen 

onderdanen. Meer algemeen kan gezegd worden, dat een bete-

re integratie van de mijnbouw met de rest van de economie, 

een doelstelling van overheidsbeleid werd. 

Op het eind van de jaren zestig zien we een snelle toename 

van het aantal zogenaamde moderne concessies. Hiervan is 

sprake wanneer de overheid (of het lokale bedrijfsleven) 

participeert in de eigendom van de lokale mijnbouwonderne-

ming. De deelname in het aandelenkapitaal heeft in het al-

gemeen een tweeledig doel: een groter deel van de winst 

naar het ontwikkelingsland toetrekken en zeggenschap uit-

oefenen over de acties van de onderneming. Aan de moderne 

concessie zijn in een aantal gevallen management contrac-

ten gekoppeld, waardoor de buitenlandse onderneming vol-

ledig de dagelijkse leiding over de werkmaatschappij 

blijft behouden. 

Gedeeltelijk samenhangend met de wens van overheden om 

concessie -overeenkomsten te wijzigen en gedeeltelijk over-

eenkomstig vooropgezet plan van de overheid, valt vanaf 

ongeveer 1960 een vrij groot aantal nationalisaties in de 

mijnbouwsector waar te nemen. Een telling van de Verenig-

de Naties komt tot tachtig gehele of gedeeltelijke natio-

nalisaties in de mijnbouwsector (exclusief aardolie) over 

de periode 1960-1976 1) . Ook bij volledige nationalisatie 

worden in een aantal gevallen management contracten afge-

sloten hetgeen impliceert dat ook de marketing van het 

1) United Nations: "Transnational corporations in world 
development: a re-examination", New York, 1978 
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product nog volledig verzorgd wordt door de buitenlandse 

onderneming. In enkele gevallen, zoals ten aanzien van ko-

per in Zambia, Zaïre en Peru, hebben ontwikkelingslanden 

echter via een staatsonderneming ook de marketingfunctie 

overgenomen. Dit kan beschouwd worden als een logisch 

sluitstuk van nationalisatie. 

In de afgelopen vijfentwintig jaar hebben we de overgang 

gezien van de traditionele concessie naar de moderne con-

cessie; voor de gehele mijnbouwsector geldt wat Mikesell 

stelt voor koper: "Large 100 percent foreign-owned copper 

mines in developing countries are becoming rare" 1) . In 

het tempo van nationalisaties zien we een versnelling op-

treden in de loop van de tijd. Van het zojuist genoemde 

aantal van tachtig nationalisaties vonden er namelijk twee-

endertig plaats tussen 1960 en 1969 en achtenveertig tus-

sen 1970 en 1976. In laatstgenoemde periode valt het meren-

deel van de nationalisaties in bauxiet, koper en ijzererts, 

waarvan enkele, vooral in de kopersector, grote internatio-

nale aandacht krijgen 2) . Recentelijk, vooral in de jaren 

zeventig, zien we ook dat producentenlanden, en voornamelijk 

de ontwikkelingslanden, zich per product verenigen in min of 

meer geformaliseerde samenwerkingsverbanden. Thans zijn er 

producentenassociaties voor onder andere koper (CIPEC), 

ijzererts (AIOEC), bauxiet (IBM en fosfaat (Fosfaatclub). 

De zojuist aangegeven tendenties wijzen op het eerste ge-

zicht alle in de richting van een in kracht toenemende 

greep van ontwikkelingslanden op de mijnbouwsector. Een 

nadere beschouwing toont echter aan, dat dit niet het ge-

val is. Aan de pogingen van ontwikkelingslanden om grote-

re invloed te krijgen op de mijnbouw is op zijn minst een 

halt toegeroepen en de conclusie lijkt zelfs gerechtvaardigd 

1) Mikesell, op.cit., 1979, pag. 258 
2) UNIDO ID/B/209, 1978, pag. 15, 16 en 17 



142 

dat zij, vooral in de loop van de jaren zeventig, enige 

stappen terug hebben moeten doen. De multinationale onder-

nemingen hebben in het recente verleden hun greep op de 

mijnbouwsector weer verstevigd. De producentenassociaties 

voor mijnbouwproducten, inclusief de IBA, blijken (nog ?) 

niet zo erg effectief te zijn. Na hoge verwachtingen in het 

midden van de jaren zeventig, is gebleken dat de organisa-

ties bescheidener moeten zijn in hun doelstellingen en dat 

slechts geleidelijk resultaten geboekt kunnen worden 1 ). 

In de mijnbouwsector (exclusief aardolie) heeft het jong-

ste type "concessie", het zogenaamde servicecontract, geen 

ingang gevonden 2) . Dergelijke contracten, waarvan "product-

ion sharing" vaak een onderdeel vormt, zijn nagenoeg beperkt 

gebleven tot de aardoliesector. De ontwikkelingslanden ble-

ken niet bij machte om dergelijke contracten ook in de mijn-

bouw (exclusief aardolie), af te sluiten. Aan de progressie 

- van de traditionele concessie naar de moderne concessie 

en dan naar het service-contract - werd een halt toegeroe-

pen. Het feit, dat de ontwikkelingslanden enige stappen te-

rug hebben moeten doen wordt het best gedemonstreerd door 

wat wij als een tendens tot de-nationalisatie menen te kun-

nen bestempelen. Deze de-nationalisatie is zowel relatief 

als absoluut. Van relatieve de-nationalisatie is sprake wan-

neer een overheid, die eerst een aantal ondernemingen (bij-

na) volledig genationaliseerd heeft, in nieuwe projecten 

slechts in beperkte mate als aandeelhouder participeert. 

Voorbeelden hiervan zijn Sodimiza en Tenke-Fungurume in Za-

ire,Southern Peru in Peru en tin in Indonesië, waar Billi-

ton terugkeert in 1968. Absolute de-nationalisatie vindt 

plaats wanneer een eerdere nationalisatie ongedaan gemaakt 

1) Zie verder Hoofdstuk IX 
2) Smith en Wells, op.cit., 1975, pag. 588 
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wordt. Het omvangrijkste voorbeeld hiervan is Chili in het 

post-Allende tijdvak. In de bauxietsector vinden we een 

duidelijk voorbeeld in Guinea: nadat één buitenlandse on-

derneming volledig is genationaliseerd wordt het project 

een paar jaar later voortgezet met zes buitenlandse be-

drijven en een minderheidsdeelneming (49%) van de staat 1 1 

Ook op het gebied van de marketing zijn er voorbeelden van 

de-nationalisatie. Zo moet Zaïre in 1976 weer een beroep 

doen op de Belgische SGM voor de marketing van koper, en 

de Peruaanse marketing-organisatie Minpeco kan geen afne-

mers vinden voor de productie van de Cuajone mijn en was 

derhalve aangewezen op afnametoezeggingen van de partici-

panten in het Southern Peru consortium (ASARCO, Phelps 

Dodge, Newmont en Cerro) 2) . 

Voor de kopersector komt Labys eveneens tot de conclusie 

dat de greep van de ontwikkelingslanden op deze sector, 

over zijn hoogtepunt heen is: "the industry has evolved 

from foreign ownership, through partial or complete nat-

ionalization to one of shared control" 3) . Mikesell, een 

meer algemeen geldende uitspraak doende, stelt: "a number 

of countries that have nationalized large foreign mining 

enterprises in the past are welcoming majority-owned for-

eign companies to explore and develop mines for extract-

ing the same minerals produced by the nationalized mines" 4 1 

Hij koppelt hier meteen de vraag aan vast waarom dit zo 

is: "why would they be willing to share the rents from 

mineral exploitation with foreign firms ?". De belangrijk-

ste factoren waardoor de recente de-nationalisatietendens 

of de herbevestiging van de dominante rol van de multina- 

1) ID/B/209, 1978, pag. 15 en 19 
2) Mikesell, op.cit., 1979, pag. 27 
3) Labys, op.cit., 1980, pag. 97 
4) Mikesell, op.cit., 1979, pag. 255 
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tionale ondernemingen in de internationale mijnbouwsector 

verklaard kan worden, liggen op het terrein van management 

en technologie, financiering, geografische spreiding van 

exploratie en exploitatie, beheersing van de productie-

omvang per land, onderlinge samenwerking, marketing en 

verticale integratie. 

- Management en technologie 

Vele decennia is de technologie van exploratie, exploita-
tie en verwerking in zekere mate een erkend monopolie ge-
weest van de grote mijnbouwondernemingen. Dit gold met na-
me de ervaren teams van deskundigen nodig om grote projec-
ten te ontwikkelen. Nu leek het er ongeveer tien jaar ge-
leden op dat staatsmaatschappijen in toenemende mate de 
diensten konden huren van geologen, ingenieurs, construc-
tiefirma's, e.d. en soms zelfs de diensten van een inter-
nationale mijnbouwonderneming. Dit bleek niet alleen duur, 
maar het cruciale punt is dat "they are not generally 
available since most international mining firms prefer to 
use their technical and managerial resources for their 
own projects" 1 ). 
Zo kan, zelfs van ontwikkelingslanden die reeds lang veel 
gedaan hebben aan de opleiding van technici en managers, 
gezegd worden: "they are not able to expand capacity with-
out foreign participation" 2 ). Ook in sommige verwerkings-
fasen blijken de multinationale ondernemingen de technolo-
gie te domineren. Het beste voorbeeld lijkt bauxiet. De 
geïntegreerde ondernemingen hebben practisch een monopo-
lie in het bouwen van smelt- en raffinage-installaties 3) . 

- Financiering 

In het bovenstaande is reeds gewezen op de steeds grotere 
schaal van mijnbouwprojecten. De financiering van een 
groot project is slechts door weinig ontwikkelingslanden 
op te brengen. Financiering door één onderneming of een 
consortium impliceert, zoals altijd het geval is geweest, 
automatisch participatie van deze ondernemingen. Recente-
lijk komt het echter meer voor dat financiering van ban-
ken ook rechtstreeks toevloeit aan lokaal in ontwikke-
lingslanden opgerichte ondernemingen. Het is echter ook 
duidelijk geworden dat (particuliere- of staats-) onder-
neminaen in ontwikkelingslanden hierdoor nog niet in de 

1) Mikesell, op.cit., 1979, pag. 254 
2) Labys, op.cit., 1980, pag. 98 
3) TD/B/IPC/BAUXITE/2, pag. 19 
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gelegenheid zijn om zonder deelname van een of meer grote 
partners een project uit te voeren. Private banken, maar 
ook publieke instellingen, zoals de Wereldbank, stellen 
steeds als conditie voor financiering, dat een ervaren in-
ternationale mijnbouwonderneming in een project partici-
peert 1 ). 

- Geografische spreiding van exploratie en exploitatie. 

De grote geïntegreerde mijnbouwmaatschappijen hebben niet 
alleen hun risico's gespreid over meerdere producten, maar 
zij zijn ook in toenemende mate overgegaan tot geografische 
diversificatie. Thans is meer dan ooit tevoren sprake van 
"world wide sourcing". Ondernemingen hebben er niet alleen 
voor gezorgd, dat zij grondstoffen betrekken uit meerdere 
ontwikkelingslanden, zij hebben ook getracht om minder af-
hankelijk te worden van de ontwikkelingslanden als geheel. 
Bekend is het cijfer dat in het begin van de jaren zeven-
tig nog slechts 15% van de totale enploratie-uitgaven 
plaatsvond in ontwikkelingslanden 2) • Als een reactie op 
het streven van ontwikkelingslanden om een sterkere greep 
te krijgen op de mijnbouw hebben de ondernemingen zich 
vooral minder kwetsbaar gemaakt ten opzichte van individu-
ele ontwikkelingslanden. 

- Beheersing van de productie-omvang per land 

Door gebeurtenissen in de bauxietsector in het midden van 
de jaren zeventig wordt zonneklaar dat gedeeltelijke na-
tionalisatie op cruciale momenten helemaal niets voorstelt 
zolang als de buitenlandse ondernemingen de productie-om-
vang bepalen. Jamaica was de organisator en stimulator van 
de IBA. Ook liep dit land voorop in het verhogen van belas-
tingheffingen op bauxietexporten. Jamaica werd echter ge-
dwongen om de belastingverhogingen gedeeltelijk weer onge-
daan te maken omdat de in het land werkzame maatschappijen 
de productie in twee jaar tijd met éénderde verminderden 3 1 
De maatschappijen konden dat enerzijds doen omdat zij de 
zeggenschap hadden over de productie-omvang op Jamaica; 

1) Mikesell, op.cit., 1979, pag. 255. Of het gerechtvaar-
digd is dat financiers dergelijke voorwaarden stellen 
moet bezien worden in het licht van het voorafgaande en 
de volgende punten 

2) Bosson en Varon, op.cit., 1977, pag. 31. In ID/B/209, 
pag. 28, wordt ongeveer een gelijk cijfer gegeven voor 
exploitatie-uitgaven over de periode 1971-1975, terwijl 
deze voor 1961 nog worden geschat op 35% van de totale 
uitgaven in de markteconomieën 

3) Norman Girvan: "Swallowing the IMF Medicine in the 
Seventies", in: Development Dialogue, 1980 : 2, pag.62 
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deze zeggenschap hebben zij bovendien behouden ook nadat 
Jamaica inmiddels de buitenlandse maatschappijen voor 51% 
genationaliseerd heeft 1) • Anderzijds konden de onderne-
mingen de productie op Jamaica snel verminderen omdat zij, 
in het kader van "world wide sourcing", deze elders konden 
opvoeren. De productie nam vooral aanzienlijk toe in Gui-
nea, waar ondanks een staatsdeelneming van 49%, de zes 
deelhebbers in het HALCO-consortium de productie-omvang 
bepalen 2) • zolang deze situatie voortduurt zijn de onder-
nemingen in staat om snel en effectief te retaliëren wan-
neer een land uit de pas gaat lopen. 

- Onderlinge samenwerking 

De samenwerking van mijnbouwondernemingen en/of verwerkers 
van minerale producten in de vorm van consortia, kartels 
en op ad hoc basis, heeft tot gevolg, zoals in het boven-
staande reeds geïndiceerd voor consortia, dat gastlanden 
zwakker komen te staan tegenover de internationale mijn-
bouwmaatschappijen. Deze samenwerking kan steeds tenmin-
ste gedeeltelijk gezien worden als een reactie van onder-
nemingen op het streven van vooral overheden van landen 
om een grotere zeggenschap uit te oefenen over de produc-
tie, afzet en verwerking van mijnbouwproducten 3 ). Voor-
beelden van kartellisatie vinden we bij ijzererts en bau-
xiet. Voor ijzererts bestaan zowel in Japan als in West-
Europa inkoopkartels. Per land wordt alle ijzererts inge-
kocht door één of twee ondernemingen 4) . In bauxiet ken-
nen we het in Zürich gevestigde Assocalex, waarbinnen on-
dernemingen uit West-Europa en Noord-Amerika samenwerken 5 1 
Ook is het algemeen gebruikelijk, dat de aluminiumonderne-
mingen voor elkaar orders uitvoeren om te besparen op 
transportkosten 6 ). In diezelfde bedrijfstak vinden we een 
goed voorbeeld van samenwerking op ad hoc basis. In 1973/ 
1974 kon van de betrokken Amerikaanse ondernemingen gezegd 
worden, dat zij, in hun onderhandelingen met de regering 

1) De samenhang met de marketing-problematiek komt naar vo-
ren als bedacht wordt dat volledige nationalisatie van 
productie-installaties ook weinig of niets voorstelt 
als het product dan niet of niet regelmatig meer ver-
kocht kan worden (zie onder) 

2) C.E.Davis: "The aluminium industry and the LDC's quest 
for equity", in: Sideri en Johns,op.cit., 1980, pag.52-53 

3) Th. Wëlde: "Transnational Investment in the natural re-
sources industries", in Law and Policy in international 
business, 1979, pag. 717 

4) Labys, op.cit., 1980, pag. 180 en 188; Mikdashi, op. 
cit., 1976, pag. 105 

5) Mikdashi, op.cit., 1976, pag. 110 
6) The Economist, 23-9-1978, pag. 97: "The world aluminium 

industry has operated as a cosy club almost from its 
beginnings" 
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van Jamaica, "worked in union - as they were discussing 
questions of taxes" 1 ). 

- Marketing en verticale integratie 

Mede door middel van verticale integratie hebben de multi-
nationale ondernemingen systematisch getracht om hun greep 
op de marketing van producten verder te versterken. Er 
werd reeds op gewezen dat in de tendens tot de-nationa-
lisatie ook de marketing betrokken was. Eén van de belang-
rijkste redenen waarom één of meer multinationale onderne-
mingen betrokken moeten worden bij nieuwe mijnbouwprojec-
ten is dat dit de enige manier is om de verkoop te kunnen 
veilig stellen, wat meestal weer een voorwaarde is voor 
de financiering '). Dit geldt niet alleen voor producten 
als ijzererts, bauxiet en mangaan, waarvoor geen georgani-
seerde internationale markten bestaan, maar ook, zoals 
o.a. blijkt uit het voorbeeld van "Southern Peru", voor 
een product als koper. 
Voor diverse mineralen, zoals koper, bauxiet, ijzererts 
en fosfaat, krijgt men de indruk dat de laatste jaren de 
verticale integratie toeneemt. Niet alleen wanneer produc-
tie en verwerking van een grondstof volledig in één hand 
zijn, kan gesproken worden van verticale integratie. Bos-
son en Varon bestempelen de banden van Japanse bedrijven 
die ontstaan bij het opzetten van mijnbouwprojecten als 
"a form of backward integration" 3) . Bij een ruime defi-
nitie van verticale integratie kunnen, deze lijn volgend, 
de banden die verwerkers krijgen met mijnen op grond van 
deelname in consortia en lange termijn leveringscontrac-
ten, beschouwd worden als vormen van verticale integra-
tie. 
Het lijkt voor de hand te liggen, dat verwerkende onder-
nemingen steeds bij voorkeur grondstoffen afnemen bij met 
aan hen, via een of andere vorm van verticale integratie, 
geliëerde mijnen. Dit geheel van verbindingen lijkt, hoe-
wel in de literatuur nauwelijks vermeld, één van de be-
langrijkste oorzaken, waardoor staatsbedrijven in ontwik-
kelingslanden voortdurend de rol opgedrongen dreigen te 
krijgen van marginale leveranciers. Moran is één van de 
weinigen die in 1974 deze mogelijkheid voorziet voor de 
genationaliseerde koperondernemingen in de CIPEC-landen 
(Chili, Peru, Zambia en Zaire), signalerende dat het ge-
vaar dreigt dat zij "make themselves into suppliers of 

1) Mikdashi, op.cit., 1976, pag. 110 
2) Zie o.a. Mikesell, op.cit., 1979, pag. 254; Bosson en 

Varon, op.cit., 1977, pag. 163 
3) Bosson en Varon, op.cit., 1977, pag. 44 
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last resort", omdat "major consumers try to cover the bulk 
of their needs from the semi-integrated system of corpor-
ate producers" 1 ). Voor ijzererts is de positie van de 
"independent companies" 2 ), met uitzondering van CVRD in 
Brazilië, de zwakste. De twee andere te onderscheiden ca-
tegorieën mijnbouwondernemingen - de "captive mines" en 
de "merchant companies" - zijn min of meer verzekerd van 
afzet door hun relaties met staalbedrijven 3 ). 
De onafhankelijke staatsondernemingen zijn gedwongen om de 
ontwikkelingen op de wereldmarkt passief te volgen 4 )• Of 
de afzet van de "independents" ook gevoeliger is voor con-
junctuurschommelingen is noch voor ijzererts noch voor 
enig ander product, voorzover bekend, ooit systematisch 
onderzocht. Voor fosfaat zijn er wel sterke aanwijzingen 
in deze richting. Tijdelijke dalingen in de wereldproduc-
tie zijn (meer dan) volledig geconcentreerd geweest in de 
ontwikkelingslanden-exporteurs, waar de ondernemingen ge-
heel of gedeeltelijk in handen zijn van de staat 5 ). Door 
buiten het systeem van de multinationale ondernemingen te 
gaan staan worden "independents" tot marginale leveran-
ciers. 

Voor de internationale mijnbouwsector als geheel kunnen we 

concluderen,  dat de tijd van de traditionele concessie 

voorbij is. Het is toch wel normaal geworden in ontwikke-

lingslanden dat de staat, of een groep particulieren, deel-

neemt in een mijnbouwproject, waarbij de deelname gewoon-

lijk variëert van 15 á 20% tot ongeveer 50%. De mensen van 

het land van vestiging zijn inmiddels in sterkere mate en 

in hogere echelons van de bedrijfsvoering betrokken bij de 

productie, afzet en verwerking van mijnbouwproducten. Deze 

ontwikkelingen duiden op een verbetering van de positie 

van ontwikkelingslanden in de mijnbouwsector. De feitelij-

ke beslissingsmacht van ontwikkelingslanden is echter ui- 

1) Th. Moran: "Multinational Corporations and the Politics 
of Dependence - copper in Chile", Princeton University 
Press, 1974 

2) De genationaliseerde mijnbouwondernemingen 
3) De "merchant mines are outside the integrated chain of 

subsidiairies,but have in many cases been financed by 
the steelmakers", ID/B/209, 1978, pag. 5 

4) C.D. Rogers: "LDC's and the marketing and distribution 
of iron ore", in: Sideri en Johns, op.cit., 1980, pag.79 

5) De cijfers voor 1975 en 1976 zijn erg sprekend; zie 
TD/B/IPC/PHOSPHATES/2/Add. 1, 1977, pag. 5 
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termate beperkt gebleven. In het afgelopen decennium zijn 

de grenzen van wat landen zich wel en niet kunnen veroor-

loven, scherper getrokken. Om mijnbouwprojecten (eventu-

eel inclusief verwerking) zonder moeilijkheden continu te 

laten produceren en exporteren zijn ontwikkelingslanden 

aangewezen gebleven op goede samenwerking met de interna-

tionale geïntegreerde mijnbouwondernemingen en/of verwer-

kers van mijnbouwproducten. Deze, uit de OECD-landen af-

komstige ondernemingen hebben, nadat het er in de jaren 

zestig en in het begin van de jaren zeventig op leek, dat 

de greep van deze groep op de mijnbouwsector zou gaan ver-

minderen, inmiddels hun dominante positie opnieuw beves-

tigd. 

De individuele mineralen 

Op de (deel)markten van de individuele mineralen is zowel 

op de concessiemarkten als op de productmarkten, voorzo-

ver deze twee te onderscheiden zijn, steeds sprake van 

een bilateraal oligopolie. Op deze (deel)markten zijn, 

misschien op een enkele (tijdelijke ?) kleine uitzonde-

ring na, de multinationale ondernemingen steeds veruit 

de sterkste marktpartij. Hierbij spelen dezelfde factoren 

een rol als in de mijnbouwsector in zijn geheel gezien. 

Van markt tot markt zijn er echter soms aanzienlijke ac-

centverschillen. Het lijkt daarom nuttig om tot slot van 

deze paragraaf in te gaan op de meest typerende kenmerken 

van de markten van een aantal mineralen. 

BauxietLaluinaarde[aluminium 

De welbekende grote zes, die een zeer grote rol spelen 
bij de productie van alle drie de producten zijn Alcoa, 
Kaiser, Reynolds, Pechiney, Alcan, Alusuisse. Daarnaast 
dienen genoemd te worden Koninklijke Shell (bauxiet), 
Rio Tinto (bauxiet en aluinaarde), Sumitomo (aluinaarde 
en aluminium) en Showa Denko (aluminium). 



150 

De concentratie van de productie is de afgelopen decennia 
enigszins verminderd en de voorwaartse integratie naar 
aluminiumproducten is toegenomen 1) . Er is sprake van een 
effertief oligopolie in de techniek van aluminiumproductie. 
De grote marktkracht van de oligopolisten wordt voorts ver-
sterkt door kartellisatie en onderlinge samenwerking. 

Door voorraadbeleid kunnen de ondernemingen, op de korte 
termijn, invloed uitoefenen op de prijzen van aluminium: 
"Ce sont, en fait, toujours les multinationales qui fixent 
les prix en jouant sur le niveau de leurs stocks" 2 ). 

Koper, lood en zink 3)  

Naast de concessiemarkt kan voor koper een onderscheid ge-
maakt worden tussen de ertsmarkt, de blistermarkt en de 
markt voor geraffineerd koper. Laatstgenoemde is de belang-
rijkste van de productmarkten. De grote staatsbedrijven 
zijn Roan Consolidated (met een grote deelname van Amax) 
en Nchanga (met een grote deelname van Anglo-American) in 
Zambia, Gecamines in Zaïre en Codelco in Chili. De private 
ondernemingen die zowel in mijnbouw als in verwerking een 
groot aandeel hebben zijn Asarco, Kennecott, Phelps Dodge 
en International Nickel, terwijl onder de zeer grote in de 
kopermijnbouw ook gerekend moeten worden Rio Tinto Zinc, 
Amax en Anaconda. De multinationale ondernemingen hebben 
in deze sector hun positie gehandhaafd, en recentelijk 
zelfs versterkt, door het geheel van factoren van explora- 
tie, technische kennis, management, financiering en market-
ing, zodat opging, dat "complete takeover by the host govern-
ments had to be modified to maintain the high level of in-
vestments required" 4 ). 

De concentratie onder de verwerkers van geraffineerd koper 
is geringer dan onder de smelters en raffinadeurs. Hoewel 
de effecten van verticale integratie van de verwerkers en 
van onderling kartellisatie (kabels) niet onderschat mo-
gen worden, ' 1 , lijkt het minder moeilijk voor ontwikke-
lingslanden om voor geraffineerd koper geleidelijk ook 
zelfstandig beschouwd te gaan worden als een niet-marginale 
leverancier, dan om een gelijkwaardige marktpositie in te 
nemen tegenover de weinige ondernemingen die zich bezighou-
den met smelten of raffineren van koper. De traditioneel 
koper producerende ontwikkelingslanden zijn reeds gedeelte- 

1) TD/B/IPC/BAUXITE/2, 1978, pag. 17 
2) L'Economiste du tiers monde, Fevrier 1980, pag. 50 
3) Zink wordt gewoonlijk samen met lood gewonnen en vaak 

zamen met koper 
4) Labys, op.cit., 1980, pag. 97 
5) Mikdashi, op.cit., 1976, pag. 94 
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telijk overgegaan tot het smelten en raffineren van koper-
erts. Zambia heeft voldoende capaciteit om alle kopererts 
te raffineren 1) • 

De grote private marktpartijen kunnen een belangrijke in-
vloed uitoefenen op de kopermarkt door het voorraadbeleid 
dat zij voeren. De opbouw van voorraden in Japan bijvoor-
beeld in 1973 en de afbouw ervan in 1974, had rechtstreek-
se invloed op de inkomsten van de exporterende landen 2 ). 
Fluctuaties in voorraden zijn belangrijk "but their role 
is obscured by inadequate data" 3 ). De multinationale on-
dernemingen beschikken over een aanzienlijk grotere finan- 
ciële kracht om voorraden aan te houden dan de staatsonder-
nemingen in ontwikkelingslanden. 

De markten voor lood en zink vertonen sterke overeenkomsten 
met de kopermarkt. Tot de grote ondernemingen die we hier 
tegenkomen behoren Amax, Asarco, Kennecott en Rio Tinto 
Zinc. De Penarroya Groep beschikt over verreweg de groot-
ste productiecapaciteit in lood. 

IJzererts en mangaan hebben gemeenschappelijk dat zij nage-
noeg geheel gebruikt worden in de staalproductie. In de 
mangaanproductie van Brazilië en Gabon participeren o.a. 
Bethlehem Steel, US Steel en Franse ondernemingen 4) . De 
bedrijven in India, die recentelijk zijn genationaliseerd, 
exporteren voornamelijk naar Japan. Typerend voor deze sec-
tor is de achterwaartse integratie van de verbruikers, die 
zelfs sterker lijkt dan bij ijzererts. 

Labys drukt de situatie op de ijzerertsmarkt waarschijn-
lijk nog eufemistisch uit wanneer hij spreekt van een 
"weak oligopoly" en een "strong oligopsony" 5 ). De grote 
staalbedrijven - waaronder US Steel, Bethlehem Steel, 
Thyssen en Kaiser - en de vaak via projecten met hen geli-
eerde "merchant companies" - zoals Cleveland Cliffs en 
Hanna Mining - beheersen de markt vrijwel volledig. Finan-
ciën, techniek en marketing, ofwel verticale integratie, 
zijn de doorslaggevende factoren. 

CVRD (Companhia Vale do Rio Doce) lijkt zich inmiddels 
echter een stevige marktpositie verworven te hebben, zoda-
nig zelfs, dat de onderneming beschouwd kan worden als 
"the pacemaker in establishing the price level on world 

1) Papoea Nieuw Guinea, Indonesië en de Philippijnen expor-
teren concentraat 

2) J. Tilton: "The Future of Nonfuel Minerals", the Brook-
ings Institution, Washington, 1977, pag. 69 

3) Mikesell, op.cit., 1979, pag. 183 
4) UNCTAD TD/B/IPC/MANGANESE/2, 1978, pag. 28 
5) Labys, op.cit., 1980, pag. 180 
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markets in the round of annual price negotiatinns" 1 ). De-
ze positie van CVRD is evenwel in overeenstemming met de 
belangen van de bovengenoemde private marktpartijen. CVRD 
heeft namelijk geen monopolie in Brazilië; buitenlandse in-
vesteringen in de mijnbouw worden gestimuleerd 2 ). Door-
slaggevend lijkt echter dat: "As possibly the lowest cost 
producer in the world, aggressively interested in raising 
its market share, CVRD exercizes pressure to lower prices, 
a situation which buyers welcome" 3 ). 

Van nikkel 4 ) wordt meer dan de helft gebruikt in de staal-
productie. In de afgelopen decennia is dit steeds sterker 
tot uitdrukking gekomen in de winning en verwerking van 
nikkel. Het aandeel van de "grote drie" - INCO (de aller-
grootste), Falconbridge (dochter van Superior Oil) en Le 
Nickel (dochter van Elf Acquitaine via Imétal) - in de pro-
ductie van geraffineerd nikkel in de markteconomieën liep 
terug van 95% in 1950 tot ongeveer 50% in 1980. Vooral van-
af 1960 zijn andere ondernemingen actief geworden in deze 
bedrijfstak. Het betreft hier zowel gediversificeerde mijn-
bouwondernemingen, zoals Amax en Western Mining, als Japan-
se, Amerikaanse en West-Europese staalbelangen. De grote 
ondernemingen zijn, met uitzondering van de Japanse bedrij-
ven en Amax, verticaal geïntegreerd. 

Ondanks het feit dat het aandeel van INCO in de productie 
van de markteconomieën is teruggelopen tot "slechts" één-
derde, is deze onderneming toch de prijsleider gebleven 
van de oligopolisten. Ondanks het verschijnen van nieuwko-
mers kan de positie van de grote drie nog getypeerd worden 
als "extremely influential because they are the principal 
sources of technological know-how, finance and marketing 
expertise" 5 ). 

De grote ondernemingen voeren een voorraadbeleid, dat ge-
richt is op beïnvloeding van de markt op kortere termijn 6 1 

Tin 

In de tinmijnbouw zijn Malaysia Mining Corporation (71% 
Pernas), PT Timah en Comibol (staatsondernemingen in respec-
tievelijk Indonesië en Bolivia) belangrijke "nationale" on-
dernemingen, hoewel in Maleisië een multinationale onderne-
ming (Charter Consolidated) nog steeds het management ver- 

1) C. Rogers, in Sideri en Johns, op.cit., 1980, pag. 79 
2) Labys, op.cit., 1980, pag. 180-181 
3) C. Rogers, in Sideri en Johns, op.cit., 1980, pag. 79 
4) W. Gluschke: "Trends and Prospects in Nickel", in Sideri 

en Johns, op.cit., 1980, pag. 84-100 
5) W. Gluschke, op.cit., 1980, pag. 88 
6) Economist Intelligence Unit: "World Commodity Outlook, 

1980",Londen, 1979, pag. 51-52 
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zorgt. Ondanks het feit dat inmiddels de helft van de we-
reldproductie plaatsvindt in staatsbedrijven, is de rol 
van multinationale mijnbouwbedrijven niet verminderd. 
Vooral omdat deze ondernemingen welhaast onmisbaar zijn 
voor de exploratie van nieuwe reserves, kan zelfs het te-
gendeel geconcludeerd worden: "the MNC's have become more 
closely involved with tin once the process of nationalizat-
ion has got under way" 1 ). 

In de tinsector is de concentratie het sterkst bij het 
smelten en juist daarin spelen multinationale ondernemin-
gen de grootste rol. Er is slechts een handvol ondernemin-
gen in deze branche: Consolidated Tin Smelters, Straits 
Trading Co., Thaisarco, PT Timah, Comibol en Patino (Bra-
zilië). CTS is, met een aandeel van 40% in de wereldcapa-
citeit, veruit de grootste producent 2 ). Juist op dat punt 
in de productieketen geldt derhalve: ".... a few smelters 
purchase concentrate from a large number of mines" 3 ). 

Tin is, door zijn hoge waarde per gewichtseenheid, niet al-
leen zeer geschikt voor opname in een "strategic stockpile" 
en de vorming van een buffervoorraad, maar ook voor voor-
raadbeleid door particuliere ondernemingen. 

Kobalt, titaan en molybdeen 

Voor molybdeen is, onder de ontwikkelingslanden, alleen 
Chili een belangrijke producent. De sector wordt, met on-
geveer 50% van de wereldproductie, gedomineerd door Climax 
Molybdenum Company, een dochter van Amax. Deze onderneming 
treedt dan ook op als prijsleider. 

Van titaan, gewonnen in zowel diverse ontwikkelingslanden 
als geïndustrialiseerde landen wordt alleen in de Verenig-
de Staten, de Sovjet Unie, het Verenigd Koninkrijk en Ja-
pan "sponge metal" geproduceerd. Deze productie is zeer 
kostbaar en erg energie-intensief. Omdat bovendien titaan 
- met aanwending in de productie van vliegtuigen, raketten 
en kernreactoren - van strategisch belang is, raken overhe-
den gemakkelijk betrokken bij het aanleggen van voorraden 
(o.a. in de Verenigde Staten) en de productie (het Verenigd 
Koninkrijk) 4 ). Consolidated Goldfields en Rio Tinto Zinc 
behoren tot de belangrijkste producenten van titaanerts. 

1) D. Fox: "Structure of the world tin industry", in Side-
ri en Johns, op.cit., 1980, pag. 111 

2) CTS is, via AMC, een dochter van Preussag 
3) Labys, op.cit., 1980, pag. 118 
4) M. Farhi: "Ruée sur le titane n , in L'Economiste du 

tiers monde", No. 39, 1979, pag. 54-55 
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Voor kobalt zou men verwachten dat Zaïre en Zambia, via hun 
(gedeeltelijk) genationaliseerde mijnbouwondernemingen, een 
overheersende positie op de wereldmarkt zouden kunnen inne-
men. Beide landen werken met "producer prices", waarbij Za-
ire de leider is. De grote omvang van de Amerikaanse strate-
gische voorraden (bijna één jaar wereldproductie) en de gro-
te voorraden in vooral Zaïre, de laatste mede veroorzaakt 
door de hoge producentenprijzen van 1980, schijnen de 
kracht van het landenkartel (voorlopig ?) echter ernstig 
te hebben aangetast 1 )• Er is thans veeleer sprake van een 
kopersmarkt. 

Voor fosfaat is sprake van een duopolie met enerzijds Ma-
rokko als informele leider van de even informele Fosfaat-
club en anderzijds het Amerikaanse exportkartel Phosrock. 
In de sector van fosfaatkunstmest in de VS is verticale 
achterwaartse integratie de normale situatie. In de kunst-
mestproductie is een zestal ondernemingen toonaangevend, 
waaronder US Agriculture (een dochter van US Steel) en 
dochters van drie oliemaatschappijen. De meeste producen-
ten zijn verenigd in het exportkartel Phoschem. Er is een 
grote mate van overlapping in het ledenbestand van Phos-
chem en Phosrock. De VS zijn het tweede grootste ruwe fos-
faatexporterende land ter wereld, hoewel slechts 20% van 
de productie wordt uitgevoerd. De geïntegreerde ondernemin-
gen, voor wie de export van ruwe fosfaat van relatief ge-
ringe importantie is, kunnen,wanneer dit past in hun to-
taalbeleid, de (semi-) staatsondernemingen uit ontwikke-
lingslanden vrij gemakkelijk zeer zwaar beconcurreren: 
"Heavily undercut and eased out of several markets by the 
Americans last year, Morocco has agreed a mixed bag of new 
contracts" 2 ). 

IV.2  Oligopolistische prijsvorming of volledige  mededin- 
ging  op termijnmarkten ? 

De structuur van de bedrijfstak is één van de belangrijk-

ste factoren die bepalen op welke wijze de prijsvorming 

geschiedt. De manier waarop exportprijzen totstandkomen, 

inclusief de wijze waarop een product wordt verhandeld, is 

op zijn beurt van doorslaggevende betekenis voor de vraag 

1)  The Economist, 21 maart 1981, 	pag. 	83 
2)  European Chemical News, February 24, 	1978, pag. 	8: 

"Phosphate cartel fails to influence world prices" 
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of via internationaal grondstoffenbeleid rechtstreeks in-

vloed uitgeoefend kan worden op de productmarkten. 

De verhoudingen in de bedrijfstakken analyserend, kan ge-

concludeerd worden dat op alle productmarkten in zekere 

zin sprake is van een bilateraal oligopolie. Een complica-

tie is evenwel dat ook door speculatie invloed kan worden 

uitgeoefend op de prijzen. Een dergelijke invloed wordt 

sterk vergemakkelijkt door het bestaan van centrale phy-

sieke markten en vooral wanneer termijnmarkten bestaan. 

De kernvraag is derhalve of productmarkten waarvoor ter-

mijnmarkten bestaan eerder gekarakteriseerd moeten worden 

als markten waarop volledige mededinging heerst dan als 

oligopolistische markten. Dit is van directe betekenis 

voor internationale grondstoffenovereenkomsten omdat het 

niet irrelevant lijkt of het uitvoerend orgaan van een der-

gelijke overeenkomst op de markt te maken krijgt met oligo-

polisten/oligopsonisten of met atomisten. 

De prijsvorming 

In een overzicht van de prijsvorming voor grondstoffen 

(zie Schema I) is er naar gestreefd aan te geven op welke 

manieren, via welke transacties en welke markten de prij-

zen totstandkomen. Het opnemen van "interne leveringen" is 

formeel een contradictie, omdat het kenmerkende daarvan 

juist is dat géén prijzen totstandkomen. De facto heeft 

het feit, dat een gedeelte van de productie niet verhan- 

deld wordt, wel invloed op het marktgebeuren. Voor het ove-

rige dient onderscheid gemaakt te worden tussen transac-

ties waarbij prijsvorming plaatsvindt (korte- en lange ter-

mijncontracten) 1)  en prijsvorming op manieren en momenten 

1) Hierbij kan het voorkomen dat, zoals bij de jaarcontrac-
ten voor koper, veeleer sprake is van een nadere preci- 
sering van prijzen, terwijl de prijsbasis al vastligt 
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waarop geen sprake is van koop en verkoop van producten 

(producentenprijzen en termijnmarkten). Bij koop en ver-

koop via centrale physieke markten worden steeds contrac-

ten afgesloten; deze zijn echter dermate inherent aan de-

ze manier van verhandeling van goederen dat ze niet afzon-

derlijk in een categorie zijn ondergebracht. 

In Schema I (pagina 157) is met opzet niet gestreefd naar 

volledigheid. Om goed te laten uitkomen dat de prijsvor-

ming voor de onderscheiden producten op verschillende ma-

nieren plaatsvindt zijn per product die categorieën blan-

co gelaten welke slechts van geringe betekenis zijn voor 

de prijsvorming. 

In het overzicht zijn de producten ondergebracht in vijf 

groepen. Het criterium voor indeling is of het, uit het 

oogpunt van de manier waarop de prijsvorming geschiedt, 

gemakkelijker of moeilijker zou zijn voor het uitvoerend 

orgaan van een grondstoffenovereenkomst, indien gewenst, 

in de markt te interveniëren. Bij Groep I is interventie 

relatief het gemakkelijkst en deze wordt, gaande naar 

Groep V, steeds moeilijker. 

Groep I - koffie, cacao, rubber, katoen, koper en tin om-

vattend - wordt gekenmerkt door het feit, dat er voor elk 

product centrale physieke markten én termijnmarkten be-

staan. Hierdoor is het erg eenvoudig voor bijvoorbeeld de 

manager van een buffervoorraad om nu eens als koper, dan 

weer als verkoper op een bepaalde markt te opereren. Voor 

vier van de zes producten uit deze groep zijn er dan ook 

grondstoffenovereenkomsten. 

Voor koffie, cacao en katoen geeft de invulling van de 

rubriek "korte termijncontracten" aan, dat verwerkers en 

handelaren de producten kopen bij de exporteurs (exporte-

rende organisaties) in de producentenlanden. Formeel gaat 

het hier, en dat geldt ook voor de andere producten, om 

contracten met een korte looptijd; materieel zijn derge- 



SCHEMA I  

Prijsvorming bij grondstoffen 

Prijsvorm. 

Producten 

Termijn- 
markten 

Centrale Physieke 
Markten ("Spot"- 
markten en veil.) 

Korte termijn con- 
tracten (incl.jaar- 
contracten) 

Lange ter- 
mijn contr. 

Interne 
leverin- 
gen 

Producenten-
prijzen 

Groep I 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 

x 
x I)  

x 

x 3)  x x 	3)  

Koffie 
Cacao 
Rubber 
Katoen 
Koper 
Tin 

Groep II 

x 
x 

x 
x x 

x 
x 

x 	3) 
x 	3) 

Thee 
Jute 
Lood 
Zink 

Groep III 
2) 
2) 

x 
x 
x 
x 
x 
x 

1)  

x 
x 

x 
x 

x 
x 
x 
x 

Nikkel 
Aluminium 
Kobalt 
Molybdeen 
Mangaanerts 
Tropisch hout 

Groep IV 
x 
x 

1 ) 
1) 

x 
x x 

IJzererts 
Fosfaat 

Groep V 
x 
x 

x 
x 

Bananen 
Bauxiet 

1) Voornamelijk jaarcontracten 
2) Zeer recent; mogelijke betekenis nog niet duidelijk 
3) Voornamelijk verkopen binnen de Verenigde Staten 



158 

Voornaamste bronnen Schema I 

- F.G. Adams en S.A. Klein: "Stabilizing World Commodity 
Markets", Lexington, 1978 

- Th. Geer: "An Oligopoly, the world coffee economy and 
stabilization schemes", New York, 1971 

- E. de Keyser, ed.: "Guide to World Commodity Markets" 
Londen/New York, 1977 

- UNCTAD: "Marketing and distribution system for cocoa", 
TD/B/C.1/164, Genève, 1975 

- ESCAP: "Transnational corporations and the rubber in-
dustry of Malaysia: patterns of control and the dis-
tribution of net benefits", Bangkok, 1979 

- UNCTAD: "Fibres and Textiles, dimensions of corporate 
marketing structuren, TD/B/C.1/129, Genève, 1981 

- UNCTAD: "Factors influencing the prices and supplies 
of raw jute and jute goods", TD/B/IPC/JUTE/WG/2, Genève, 
1977 

- UNCTAD: "Consideration of International Measures on 
tropical timber", TD/B/IPC/TIMBER/2, Genève, 1977 

- ESCAP: "Transnational corporations and the Philippine 
banana export industry: an overview", Bangkok, 1981 

- M. Radetzki: "Market structure and bargaining power", 
in Resources Policy, juni 1978, pag. 115-125 

- W.C. Labys, op.cit., 1980 

- Sideri en Johns, op.cit., 1980 

- Non-Ferrous Metal Data 1979, ABMS, New York, 1980 

- UNCTAD TD/B/IPC/BAUXITE/2, Genève, 1978 

- Ursula Wasserman: "Commodities in UNCTAD: Manganese", 
in Journal of World Trade Law, december 1977, pag. 553- 
558 

- ESCAP: "Transnational corporations and the distribution 
of gains in the tin industry of South-East Asia", Bang-
kok, 1979 



159 

lijke contracten echter vaak gebaseerd op langjarige re-

laties. 

In het overzicht is bij het product koper alleen geraffi-

neerd koper opgenomen, omdat deze markt het belangrijkst 

is. Concentraat en "blister"-koper worden normaliter ver-

kocht via lange termijncontracten. Door verwerkers wordt 

geraffineerd koper gekocht van exporteurs op, telkens in 

het najaar afgesloten jaarcontracten, waarvan de prijzen 

gebaseerd zijn op die van de "London Metal Exchange" (LME). 

Voor tin is, naast Londen, de markt van Penang zeer belang-

rijk voor de prijsvorming; deze markt houdt het midden tus-

sen een veiling, een "spot"-markt en een "forward"-markt 1) . 

Het Schema indiceert voorts dat de prijsvorming van koper 

zeer gevariëerd is, vooral door opname van het Amerikaan-

se systeem van producentenprijzen via lange termijncon-

tracten. Hoewel het hier gaat om een prijsvormingssysteem 

voor binnenlandse transacties is het toch opgenomen vanwe-

ge de repercussies voor de internationale handel. In dit 

prijssysteem komt namelijk tot uitdrukking dat de Ameri-

kaanse markt, ondanks beperkte importen, niet geïntegreerd 

is in de wereldmarkt. Alleen reeds om deze reden kan niet 

gesproken worden van een optimaal functionerende, effici-

ente wereldmarkt. 

Voor Groep II, bestaande uit thee, jute, lood en zink, is de 

mogelijkheid tot marktinterventie bijna even gemakkelijk 

als voor de producten van Groep I. Doordat óf een centra-

le physieke markt bestaat óf een termijnmarkt zal de markt 

normaliter wat minder ruim zijn en kan met name het optre-

den als verkoper enigszins moeilijker zijn. 

1) Labys, op.cit., 1980, pag. 125-126 
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Voor de producten van Groep III - nikkel, aluminium, kobalt, 

molybdeen, mangaanerts en tropisch hout - wordt het ineens 

veel moeilijker om op de markten te opereren als koper én 

verkoper. Voor vier producten zijn producentenprijzen de 

basis voor korte termijncontracten, hetgeen duidt op de 

aanwezigheid van sterke oligopolisten. Eerst sinds korte 

tijd zijn nikkel en aluminium, onder protest van de grote 

producenten, opgenomen in het productenpakket van de LME 1 ). 

Of van deze marginale markten in de voorzienbare toekomst 

een algemene invloed zal uitgaan op de prijzen mag betwij-

feld worden, hoewel de mogelijkheid hiertoe groter lijkt 

indien ontwikkelingslanden in sterkere mate tot verwerking 

van ruwe grondstoffen zouden overgaan én dan de metalen 

zouden gaan verkopen tegen prijzen gebaseerd op de 124E-no-

teringen 2 ) 

Voorlopig lijkt het echter erg moeilijk om met succes en 

een zekere mate van efficiëntie te interveniëren op de 

markten van de producten in Groep III. Het probleem zit 

niet zozeer in het aankopen alswel in het verkopen van pro-

ducten. Bij lage prijzen is het nooit zo moeilijk om pro-

ducten te kopen. Het is echter een grotere opgave om op te 

treden als een efficiënte verkoper bij oplopende prijzen. 

Het uitvoerend orgaan van een grondstoffenovereenkomst zou 

in feite moeten uitgroeien tot een grote handelaar in grond-

stoffen met een wereldomspannend handelsnet. Op zich is het 

al moeilijk om uit het niets een "grote handelsfirma" te 

creëren. Dit te doen met als handicap de doelstellingen en 

regels van een grondstoffenovereenkomst, lijkt schier onmo-

gelijk. 

1) The Economist van 26 augustus 1978 en van 7 april 1979 
2) Hier wordt derhalve een parallel getrokken met het pro-

duct koper 
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In het geval van Groep IV  -  ijzererts en ruwe fosfaat - 

is interveniëren in de markt, enkel al op grond van over- 

wegingen van prijsvorming 1) , alleen nog theoretisch moge-

lijk: ingrijpen op basis van jaarcontracten is practisch 

onuitvoerbaar. Optreden als verkoper zou nog moeilijker 

zijn dan in het geval van de producten van Groep III. De 

onmogelijkheid van interventie geldt á fortiori voor ba-

nanen en bauxiet, Groep V, waar met lange termijncontrac-

ten gewerkt zou moeten worden. 

Termijnmarkten 

Een positief effect van het bestaan van centrale markten 

is dat gepubliceerde prijzen totstandkomen, welke tenmin-

ste als een richtsnoer kunnen dienen voor marktpartijen 

bij het afsluiten van concrete transacties. Een voordeel 

van termijnmarkten is dat zij het bovendien voor producen-

ten en verbruikers mogelijk maken om zich in te dekken te-

gen prijsfluctuaties van economische voorraadposities: 

"hedging" wordt mogelijk. 

Aan centrale (termijn-)markten kleven echter ook enkele 

nadelen. De centrale physieke markt is in een aantal ge-

vallen een "marginale" markt, terwijl de aldaar totstand 

gekomen prijzen wel de basis vormen voor alle internatio-

nale transacties 2) . Het bestaan van centrale termijnmark-

ten impliceert ook dat juist daardoor de mogelijkheid van 

excessieve speculatie ontstaat. 

1) Voor alle producten geldt dat, wil interventie in het 
kader van een buffervoorraad-mechanisme mogelijk zijn, 
opslag tegen relatief lage kosten een vereiste is; zie 
Hoofdstuk VI, Paragraaf 3.1 

2) Het standaardvoorbeeld hiervan is de Londense koper-
markt, via welke slechts 5 á 10% van de physieke we-
reldkoperhandel plaatsvindt, welke overigens voor een 
groot deel bestaat uit secundair koper. Zie o.a. Labys, 
op.cit., 1980, pag. 90; Moran, 1974, pag. 53; Radetzki, 
op.cit., 1978, in Resources Policy, pag. 124 
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Ook zonder het bestaan van termijnmarkten is speculatie 

mogelijk: "Speculation can take place in almost any 

market. Anyone (whether producer, consumer, trader or 

outsider) is speculating if he is prepared to take a 

view about the direction and magnitude of price changes 

and in consequence increases purchases expecting a rise 

or reduces them expecting a fall" 1) • Centrale physieke 

markten maken speculeren reeds minder moeilijk en soms min-

der riskant 	. Door het bestaan van termijnmarkten wordt 

speculatie wel zeer gemakkelijk gemaakt. Hierdoor wordt 

namelijk speculatie mogelijk zonder dat men betrokken be-

hoeft te geraken bij de productie, handel of verwerking 

van goederen. Ook worden via termijnmarkten de kosten, 

verbonden met het physieke verhandelen van goederen, bij-

voorbeeld die van opslag, vermeden. De standaardisatie 

van termijncontracten maakt het voorts even gemakkelijk 

om een positieve als een negatieve voorraadpositie in te 

nemen: het is even gemakkelijk om "long" of "short" te 

speculeren 3) . Bij speculatie via termijnmarkten heeft 

de speculant veel minder fondsen nodig dan zonder derge-

lijke markten het geval zou zijn, hetgeen speculatie aan-

trekkelijker maakt, omdat met relatief beperkte geldmid-

delen veel verdiend kan worden. Normaliter hoeft de spe-

culant namelijk slechts voor een dekking te zorgen ten be-

drage van een fractie, bijvoorbeeld 10%, van de totaal- 

1) House of Lords, Select Committee on Commodity Prices, 
Minutes of evidence, Her Majesties Stationary Office 
London, 1977, Paragraaf 8.15 

2) Dit laatste geldt met name voor het zgn. "Cash and 
Carry" bedrijf van financiële instellingen die "spot"- 
kopend en "forward"-verkopend, zeker zijn van een be-
paalde interest, daarbij gelijktijdig LME-voorraden 
financierend. Zie J. Fry: "The scope for co-operation 
between existing market institutions and international 
commodity agreements" in: Goodwin en Mayal, op.cit., 
1979, pag. 146-147 

3) Zie o.a. B. Goss en B. Yamey, ed.: "The Economics of 
Futures Trading", MacMillan, Londen, 1976 



163 

waarde van afgesloten contracten. Op de LME is zelfs dit 

niet nodig voor de aldaar speculerende "principalen": zon-

der dekking te storten kunnen zij termijncontracten kopen 

of verkopen 1 ). 

Theoretisch is "hedging" mogelijk zonder speculatie. De 

markt zou dan echter nooit erg ruim zijn. Elke "long hedge" 

zou namelijk op hetzelfde moment moeten aansluiten op een 

"short hedge". Door speculatie wordt de markt veel ruimer 

en een speculant kan als tegenpartij optreden van een 

"hedger". De speculant vervult, hoewel onbedoeld, de nut-

tige functie van het overnemen van het prijsrisico van pro-

ducent, handelaar of verwerker. 

Op de meeste termijnmarkten zijn de behoeften aan "hedging" 

van jaar op jaar ongeveer hetzelfde, of althans min of 

meer proportioneel aan het physieke handelsvolume. Nu is 

het karakter van termijnmarkten zodanig dat "hedging" nor-

maal netto "short" is en speculatie netto "long" 2 ). De 

speculatie die uitgaat boven de netto behoeften aan "hedg-

ing" kan gedefiniëerd worden als excessieve speculatie 3 ): 

"The extent to which long speculation exceeds short hedg-

ing is termed excess speculation and reflects a degree of 

market imbalance" 4) . Zeker indien in belangrijke mate 

sprake is van excessieve speculatie, gaat hiervan een de-

stabiliserend effect uit op de prijzen 5 ). 

1) House of Lords, op.cit., 1977, Paragraaf 8.24 
2) Goss en Yamey, op.cit., 1976, pag. 27 
3) Een probleem hierbij lijkt wel dat van termijntransac-

ties van partijen op de physieke markten niet altijd 
te bepalen is of ze werkelijk als "hedging" bedoeld 
zijn danwel intentioneel speculatief van aard zijn 

4) W. Labys: "Speculation and price instability on inter-
national commodity futures markets", UNCTAD TD/B/C.1/ 
171, december 1974, pag. 5 

5) Zie o.a. House of Lords, op.cit., 1977, Paragraaf 8.20; 
Labys, op cit., 1974, pag. 9 
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Eén van de meest essentiële kenmerken van centrale markten 

is dat ze voor iedereen vrij gemakkelijk toegankelijk zijn - . 

De toegang tot termijnmarkten is relatief het meest open; 

zelfs met een beperkte hoeveelheid geld kan iedereen op 

termijn kopen of verkopen. De kernvraag is of men de pro-

ductenmarkten, die men op grond van de verhoudingen in de 

bedrijfstakken vooral als oligopolistisch zou karakterise-

ren vanwege deze openheid echter zou moeten bestempelen 

als markten waarop (bijna) volledige mededinging heerst. 

Anders geformuleerd: verdwijnt door speculatie de mogelijk-

heid dat grote producenten en/of verbruikers door hun ge-

dragingen invloed kunnen uitoefenen op het marktproces ? 

Mikesell lijkt deze vraag bevestigend te beantwoorden: ".. 

... commodities such as copper, much of which is traded on 

a world-wide competitive basis ... " 2 ). Wat de rubbermarkt 

betreft wordt zelfs gesteld, dat: "Natural rubber is sold 

in international markets under conditions approaching per-

fect competition" 3) . Na een analyse gebaseerd op een 

"competitive stock disequilibrium model" komt Hwa voor 

cacao, koffie, katoen, rubber, suiker en tin, tot de con-

clusie, dat "the international markets for these primary 

commodities are consistent with the mode of a competitive 

market" en "the changes in primary commodity prices are 

determined by stock diseguilibria" 4) . Deze conclusie 

1) Hoewel de toegang voor de één gemakkelijker lijkt dan 
voor de ander 

2) Mikesell, op.cit., 1979, pag. 254 
3) World Bank/FAO: "The World Rubber Economy: structure, 

changes, prospects", Washington/Rome, 1978, pag. 19. 
De verklaring lijkt opgesloten in de zin volgend op de 
geciteerde: "Changes in the demand/supply balance, as 
well as expectations which may be affected by strikes 
in the major consuming industries (automobiles/tires), 
transport difficulties and political uncertainties in-
fluence the marketprice of natural rubber" 

4) E. Hwa: "Price determination in several international 
primary commodity markets: a structural analysis", in: 
IMF Staff Papers, Vol. 26, No. 1, maart 1979, pag. 185 
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is alleen reeds op practische gronden enigszins verrassend 

omdat, zoals Hwa zelf stelt, geen betrouwbare gegevens be-

schikbaar blijken te zijn omtrent voorraden 1-).Van meer fun-

damentele aard lijkt echter de kwestie of "stock disequil-

ibria" niet zelf een reflectie zijn van het oligopolistisch 

karakter van markten. Dit raakt aan de vraag of de gehan-

teerde definitie van een competitieve markt wel voldoet. 

De essentie van deze definitie is een markt waarop prijs-

veranderingen een functie zijn van veranderingen in gevraag-

vraagde hoeveelheden voorraden ("excess stock demand") 2) . 

Om deze redenen menen we de conclusie van Hwa te moeten 

verwerpen. 

De opvatting dat voor producten waarvoor termijnmarkten 

bestaan, gesproken kan worden van "world-wide competitive 

trading" lijkt in het algemeen te zeer gebaseerd op het 

feit dat termijnmarkten relatief gemakkelijk toegankelijk 

zijn voor iedereen én op het feit, dat de prijzen voor al-

dus verhandelde grondstoffen sterk fluctueren. Hierbij 

wordt te veel nadruk gelegd op het aantal marktpartijen 

op de termijnmarkten en op de uitkomst van het marktpro-

ces. Ter bepaling van het al dan niet bestaan van oligopo-

listische markten dient naar onze mening veeleer gelet te 

worden op wat in het marktproces zelf gebeurt, waarbij te-

vens verschillende situaties op de termijnmarkten dienen 

te worden onderscheiden. In een dergelijke benadering kan 

voor de grondstoffenproductenmarkten, ook wanneer termijn-

markten bestaan, niet gesproken worden van bijna "perfect 

competition". 

Een moeilijkheid ten aanzien van de onderhavige materie is 

echter dat niet met enige precisie bepaald kan worden wel- 

ke invloed de grote marktpartijen van de physieke markten, 

1) Hwa, op.cit., 1979, pag. 170 
2) Hwa, op.cit., 1979, pag. 160 
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uitoefenen op de termijnmarkten. De data waarmede het 

marktgebeuren op de termijnmarkten geanalyseerd zou kunnen 

worden, zijn namelijk uitermate beperkt. Dit geldt in het 

byzonder voor de Londense markten, waarvan enkel de totale 

omzetten gepubliceerd worden 1 )• Het "House of Lords" komt 

dan ook tot de conclusie dat "The present statistical inform- 

ation on the operation of the London Markets remains inadequate 

" 2) . Voor de Amerikaanse markten is, vooral sedert de 

invoering van de "Commodity Futures Trading Commission Act" 

van 1974, de datasituatie beter, hoewel nog duidelijk onvol-

doende om een goed inzicht te krijgen in het gebeuren op 

de termijnmarkten 3) . 

Dat op termijnmarkten geen volledige mededinging bestaat 

komt op extreme wijze tot uiting wanneer zich het fenomeen 

van (pogingen tot) "squeezes" of "corners" voordoet. Het 

meest voorkomend is de (poging tot) "long squeeze": de hou-

der van termijnkoopcontracten creëert een kunstmatige 

schaarste door tevens omvangrijke physieke voorraden aan 

te houden. Bij de minder bekende "short squeeze" tracht een 

houder van een relatief groot aantal termijnverkoopcon-

tracten de prijzen omlaag te krijgen door (te dreigen met) 

levering tegenover houders van termijnkoopcontracten, die 

het goed niet geleverd wensen te hebben 4) • Het v66rkomen 

van "corners" is bewezen met betrekking tot tarwe, eieren 5)  

en katoen 6) . 

Voor manipulatie is echter moeilijk een sluitend juridisch 

bewijs te leveren. Voor diverse producten, met name zilver, 

1) Van de rubbermarkt in Singapore wordt zelfs de omzet 
niet bekend gemaakt 

2) House of Lords, op.cit., 1977, Paragraaf 8.23 
3) Labys, UNCTAD, op.cit., 1974, pag. 21-23 
4) Zie bijv. UNCTAD TD/B/C.1/219, 1981, pag. 93-96 
5) UNCTAD: "Consideration of international measures on 

cotton", TD/B/IPC/COTTON/20, 1981, pag. 8 
6) UNCTAD TD/B/C.1/219, 1981, pag. 95 
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sojabonen en cacao bestaan echter sterke vermoedens van 

pogingen tot "squeezes". Hierbij zij aangetekend, dat het 

alleen in de Verenigde Staten tot rechtszaken is gekomen. 

In het Verenigd Koninkrijk heeft, voorzover ons bekend, 

nooit een rechtszaak gediend betrekking hebbend op manipu-

latie op termijnmarkten. 

Pogingen tot "squeezes" of "corners" kunnen, en wij nei-

gen daar ook sterk toe, beschouwd worden als uitwassen. 

Deze uitwas zou uitgeroeid kunnen worden door scherper 

toezicht op en regulering van termijnmarkten. Het gaat 

ons echter te ver om het verschijnsel van de "squeeze" of 

"corner" te bagatelliseren. Markten, waarop de geneigdheid 

hiertoe latent aanwezig lijkt te zijn, kunnen bezwaarlijk 

bestempeld worden als markten waarop sprake is van volle-

dige mededinging. 

In abnormale tijden 1 ) gaat speculatie de prijsbewegingen 

van op termijnmarkten verhandelde producten domineren. 

Dan gaat excessieve speculatie - gedefiniëerd als boven-

staand (pag.163) - een grote tot zeer grote omvang aanne-

men en de band met de omstandigheden op de physieke markt 

lijkt volledig verloren te gaan. Veranderingen in gevraag-

de of aangeboden hoeveelheden product lijken dan geen of 

nauwelijks nog enige invloed te hebben op de markt. Door 

gebeurtenissen extern aan die van de bedrijfstak ontstaat 

een speculatiegolf, die zelfversterkend werkt: "with cond-

itions of excess speculation, speculators will not sell 

when prices are rising, and in fact additional speculators 

will enter the market, causing prices to rise even furth-

er" 2)  

1) De term "abnormaal" wordt gebruikt in tegenstelling tot 
"normaal". Het "House of Lords" spreekt van "normal 
times", op.cit., Par. 8.20 en Labys van "the normal 
futures market condition", op.cit., UNCTAD, 1974, pag.9. 
Een "abnormale tijd" kan gedefinieerd worden als een pe-
riode van excessieve speculatie 

2) Labys, op.cit., UNCTAD, 1974, pag. 9 
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De prijshaussevoor grondstoffen van 1972/1974 is een erg 

goed voorbeeld van een dergelijke situatie van excessie-

ve speculatie. In een piek van industriële bedrijvigheid 

in de OECD-landen ontstond voornamelijk door de Midden- 

Oosten-cum-Olie-crisis een speculatiepsychose: "From the 

first quarter of 1972 to the second quarter of 1974, 

prices for sugar rose by 181 per cent, for cocoa by 212 

per cent, for rubber by 157 per cent, for copper by 149 

per cent and for silver by 241 per cent" 1) • Excessieve 

speculatie nam grote vormen aan. Bij het ontbreken van 

data om deze te meten overeenkomstig de definitie, nam 

Labys zijn toevlucht tot cijfers betrekking hebbend op 

enerzijds termijntransacties en anderzijds de totale we-

reldhandel (zie Tabel IV.1). 

Het verschijnsel excessieve speculatie komt in de eerste 

plaats tot uitdrukking in de toename van de gepresenteer-

de ratio's (Tabel IV.1) in de loop van de tijd, terwijl 

de gigantische omvang ervan - vooral voor enkele produc-

ten zoals cacao, koper, zilver en tin - tot uitdrukking 

komt in hoge ratio's. Met betrekking tot de prijshausse 

van 1972/1974 kan dan ook geconcludeerd worden: "While 

the prices of many commodities rose during the period 

under study because of increased industrial demand and in 

some cases short supply, this was a period in which 

futures activity and speculation played a major role. 

Price movements were dominated by futures market activ-

ity, especially for commodities where the volume of 

turnover was many times the physical volume of trade" 2) • 

1) Labys, op.cit., UNCTAD, 1974, pag. 6 
2) Idem, pag. 9 
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TABEL IV.1  

Verhouding tussen termijnomzetten en wereldimporten (beide  
gemeten in volumina)   

1960/62 1970/72 1973 1974 *) 

Cacao 

Londen 0,37 3,74 7,39 6,58 

New York 1,38 2,50 3,75 3,14 

Koffie 

Londen 0,02 0,11 0,23 0,79 

New York 0,08 0,01 0,92 1,08 

Rubber 

0,09 0,05 0,19 0,18 Londen 

Kope r  
Londen 0,27 0,78 1,28 0,89 

New York 0,49 0,83 1,92 1,99 

Lood 

0,50 0,84 1,33 1,22 Londen 

Zilver 

Londen 0 0,85 1,33 1,24 

New York 0 18,11 25,63 20,19 

Tin 

0,57 1,01 1,08 1,57 Londen 

Zink 
0,44 0,48 0,89 0,80 Londen 

*) Januari - juni, omgerekend naar jaarbasis 

Bron: Labys, op.cit., UNCTAD, 1974, pag. 4 
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Kan in een situatie van excessieve speculatie gesproken 

worden van volledige mededinging ? Dit zou naar onze me-

ning een nogal ongebruikelijke toepassing van de term zijn. 

De situatie zou hoogstens gekenschetst kunnen worden als 

een geval van "volledige mededinging tussen speculanten". 

Onze voorkeur gaat echter uit naar een aanduiding die op 

eenvoudige wijze de realiteit weergeeft: een markt waarin 

excessieve speculatie domineert 1) . Er is geen enkele aan-

wijzing of logica die indiceert dat de marktpartijen van 

de physieke markten, in tijden van excessieve speculatie 

een overwegende invloed hebben op de termijnmarkten. Het 

ligt eerder in de rede, dat het proces van excessieve spe-

culatie in gang wordt gezet en gedurende enige tijd in 

gang wordt gehouden door vooral "outsider"-speculanten, 

zowel beroepsspeculanten als amateurs. 

In "normale" tijden - dat wil zeggen wanneer van geen of 

slechts weinig excessieve speculatie sprake is - hebben de 

oligopolistische/oligopsonistische partijen van de physieke 

markten waarschijnlijk wel een overwegende invloed op de 

termijnmarkten. "The nearest to a concensus which emerges 

from the evidence is that in normal times speculation is 

probably a stabilising factor" 2) • De speculanten worden 

dan verondersteld te zorgen voor een aftopping van de pie-

ken en dalen in de prijsbewegingen. Alleen door een correc-

te taxatie van toekomstige ontwikkelingen kan speculatie 

dit prijsstabiliserend effect hebben. Het lijkt logisch, 

dat alleen of voornamelijk de partijen van de physieke 

markten, de "insider"-speculanten kunnen zijn die in norma- 

1) Indien voor de natuurrubbermarkt van Singapore zeer vaak 
sprake is van excessieve speculatie (zie House of Lords 
op.cit., 1977, Par. 810-811) verklaart dit misschien de 
karakterisering van de markt in genoemde studie van We-
reldbank/FAO 

2) House of Lords, op.cit., 1977, Paragraaf 8.20 
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le tijden zorgen voor de omslagpunten in de markt 1) . Deze 

visie berust op de overweging van hun superieure kennis om-

trent tendenties in productie, verwerking, consumptie, etc.. 

Deze superieure kennis en de invloed daarvan komt zeer sterk 

naar voren bij cacao. De Firma Gill en Duffus beschikt over 

het beste "market intelligence network" in de wereld en oe-

fent hiermede grote invloed uit op het gebeuren op de cen-

trale (termijn-)markten. Op basis van de studies van Kofi 2 ) 

komt Helleiner tot de volgende conclusie: "It is impossible 

to say whether its published judgements about cocoa harvests 

are actually ever manipulated to its own advantage, but in 

any case, its advance knowledge of prospects enables it to 

derive 'speculative' gains in commodity markets and immeas-

urably strengthens its bargaining capacity. That its fore-

casts influence the market has been statistically demonstrat-

ed" 3) . 

De marktpartijen van de physieke markten zijn sterk verte-

genwoordigd op de centrale (termijn-)markten en versterking 

van hun positie op deze markten, streven zij bewust na. De-

ze nagestreefde presentie, uitspraken van mensen uit krin-

gen van handel en industrie, en enige data van een Ameri-

kaanse markt,vormen - nadat men dit op logische gronden 

reeds mocht vermoeden - directe aanwijzingen dat producen-

ten, handelaren en verwerkers, zeker onder normale omstan-

digheden, een grote invloed hebben op de termijnmarkten. 

1) Aan outsider-speculanten wordt door makelaars vaak gead-
viseerd om "met de markt mee te gaan": koop in een stij-
gende markt en verkoop in een dalende markt 

2) O.a. T.A. Kofi: "The role of multinational corporations 
in cocoa marketing and pricing and economic development 
in producer (African) countries", in: C. Widstrand ed.: 
"Multinational firms in Africa", Uppsala, 1975,pag.244- 
274 

3) G.K. Helleiner: "World market imperfections and the de-
veloping countries", ODC, Washington, 1978, pag. 16 
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In een artikel over koffie, gewijd aan de termijnmarkt van 

New York, merkt een topman uit de industrie op: "After all, 

the greatest amount of speculation originates from produc-

ers and the consuming industry. They are the ones who think 

the market will go higher or lower, and formulate their 

selling and purchasing policies respectively" 1) . Cacao 

is een van de weinige producten waarvoor, mede op basis 

van informatie verschaft door de ondernemingen zelf, vrij 

goed gedocumenteerd is dat verwerkers intensief gebruikma-

ken van de termijnmarkten. Grote verwerkers als General 

Foods, Nestlé, Hershey, Rowntree en Cadbury gebruiken de 

termijnmarkten niet alleen voor "hedging"-doeleinden, maar 

ook voor het innemen van nettoposities 2) . De grote hande-

laren en verwerkers zijn dan ook "home members" van "The 

London Cocoa Terminal Market", waar we onder de leden na-

men vinden als Cadbury-Schweppes, Gill en Duffus, A.C. Is-

rael, Nestlé, J.H. Rayner (dochter van Berisford) en Rown-

tree Mackintosh 3 ). Op de Londense Rubbermarkt schijnt het 

speculatieve element erg klein te zijn; de reële handel 

domineert de markt 4) . Voor katoen bericht UNCTAD, dat in 

1977 op de "New York Cotton Exchange" de "hedgers" domine-

ren:"they controlled 87 per cent of long (buy) contracts 

and 76 per cent of short (sell)contractsof large traders" 5) . 

Onder de leden van de New Yorkse katoenbeurs komen o.a. de 

namen voor van: Cargill, Dunavant, Valmac en Weil Bros, 

terwijl op de ledenlijst ook namen staan van firma's, die niet 

in de eerste plaats bekend zijn om hun activiteiten in de 

1) J. Scheu, inkoopdirecteur Nestlé, als geciteerd in "Het 
Koffie Dossier",Rijswijk, 1977, pag. 46 

2) UNCTAD TD/B/C.1/164, 1975, pag. 55-58 
3) Eth.de Keyser,ed.: "Guide to World Commodity Markets", 

Kogan Page/Nichols, Londen/New York, 1977, pag.239 
4) Getuigenis van N.A. Symons, vice-voorzitter van de "Rub-

ber Trade Association of London", voor het "House of 
Lords", op.cit., 1977, Paragraaf 810-812 

5) UNCTAD TD/B/C.1/219, 1981, pag. 90 
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katoenhandel, zoals ACLI en Gill en Duffus 1) . 

Dat de private ondernemingen van de bedrijfstak ook een gro-

te rol spelen op de centrale (termijn-)markten wordt goed 

gedemonstreerd op de "London Metal Exchange". De LME kent 

dertig ringleden. Om de zetel van een ringlid te kunnen be-

zetten moet men nog steeds tot een exclusieve Engels maat-

schappelijke groep behoren 	, maar de firma's kunnen wel 

opgekocht worden door multinationale ondernemingen. Zonder 

ook maar enigszins te streven naar volledigheid kan hiervan 

het volgende overzicht (pagina 174) worden gegeven. 

De reden waarom mijnbouwmaatschappijen/verwerkers en hande-

laren rechtstreeks toegang tot de LME willen hebben kan al-

leen zijn dat zij zeer nauw betrokken willen zijn bij het 

gebeuren op de metaalmarkten en door de integratie met de 

rest van hun activiteiten, het totaal van hun winsten kun-

nen vergroten. Met hun omvangrijke middelen en grondige 

kennis van ontwikkelingen in de bedrijfstak (die gedeelte-

lijk door hun eigen acties bepaald worden), is het waar-

schijnlijk, dat in "normale" tijden hun aan- of verkopen 

een belangrijke invloed hebben op de markt. Gezien deze si-

tuatie op de LME lijkt het realistischer om te spreken van 

een oligopolistische markt dan van een markt met volledige 

mededinging, waarop o.a. Péchiney en Shell als atomisten 

zouden moeten figureren. 

Uiteraard komt ook hier de vraag op of er sprake is van be-

wuste beïnvloeding van prijzen ten eigen bate. Radetzki 

stelt in dit verband: "In practice there are of course 

possibilities for groups of copper exporters to influence 

1) Eth.de Keyser, op.cit., 1977, pag. 283-285 
2) F.E. Banks: "... to be elected to a seat on the LME, 

pedigree counts as much as financial backing ... the de-
cor is almost exclusively that associated with the right 
school, university, and regiment", in F.E. Banks: "Baux-
ite and Aluminium: an introduction to the economics of 
nonfuel minerals", Lexington Books, 1979, pag. 166 
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Ringlid LME 	Moederonderneming(en)  

- Rudolf Wolff 

- Metallgesellschaft Ltd. 

- Billiton-Enthoven 

- Amalgamated Metal 1)  

- Ametalco 

- Anglo Chemical 

- Cominco UK Ltd. 

- Entores 

- Tennant Trading 

- Triland Metals 

- Intsel 

- Brandeis Goldschmidt 

- Gill and Duffus (Metals) 

- J.H. Rayner 

- Noranda 

- Metallgesellschaft; 
Nisso Iwai (10%) 

- Royal Dutch Shell 

- Patino NV 

- AMAX en Sumitomo 2 ) 

- Anglo-American; 
Engelhardt; Mitsui 

- Cominco (Canada) 

- Entores-Penarroya 

- Consolidated Goldfiels; 
Marubeni 

- Mitsubishi e.a. 

- Péchiney 

- Péchiney 3)  

- Gill and Duffus 

- Berisford 

Bronnen: - ESCAP, Working Paper No. 7, 1979, pag. 40 
- The Economist, 18 april 1981 
- D. Mezger: "Das Beispiel Kupfer", Bonn, 1977 

pag. 94 
- Eth. de Keyser, ed., op.cit., 1977, pag. 243- 

244 

1) R. Wolff, Metallgesellschaft, Billiton-Enthoven en 
Amalgamated Metal zijn de grootste en meest invloed-
rijke leden van de LME 

2) Vanaf 1974 zijn Japanse ondernemingen mede-aandeelhou-
der geworden van LME-ringleden 

3) In april 1981 bracht Péchiney een bod uit 
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the LME prices to their advantage in the short term. Physic-

al turnover on the LME is limited, and a few well timed 

sales orpurchase orders could have a significant effect on 

price developments. Traders on the LME claim that concerted 

action of this kind is uncommon. An attempt, for instance, 

by the buyers to influence the LME prices could easily lead 

to retaliatory action of the same kind by the sellers. Aware-

ness of the advantages of the LME as a neutral pricing medium 

may have discouraged such attempts" 1 )• Hierbij zij het vol-

gende aangetekend. In beginsel hebben verkopers dezelfde toe-

gangsmogelijkheden tot de LME als kopers. Een feit is even-

wel dat (staats-)ondernemingen uit ontwikkelingslanden al-

tijd tot de verkopers behoren én dat deze verkopers (nog) 

geen rechtstreekse toegang hebben tot de LME via een ringlid 

als dochteronderneming. Het is derhalve de vraag of deze ver-

kopers dezelfde invloed kunnen uitoefenen op de prijsvorming 

als de verkopers via de ringleden. Daar komt bij dat de ko-

per normaliter de optie heeft om transacties grotendeels 

vast te koppelen aan de LME-prijzen van één bepaalde dag. 

Een groot gedeelte van de transacties in een bepaalde maand 

mag de koper koppelen aan de prijs op een bepaalde dag in 

de maand en een nog groter deel aan de dagprijs in een be-

paalde week. De laagste LME-prijs in één maand en in één 

week is voor de kopers derhalve van doorslaggevende beteke-

nis. Het resultaat is in ieder geval dat: "Many producers 

receive rather lower prices than those recorded on the metal 

markets" 2) . 

1) Radetzki, op.cit., Resources Policy,1978, pag. 123-124 
2) Getuigenis van P. Crowson, Senior economist Rio Tinto 

Zinc, House of Lords, op.cit., 1977, Paragraaf 1707 
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IV.3 Oligopolies, rents en hun verdeling 

Hoe hoger de prijs van een product - uiteindelijk de prijs 

die de consument betaalt - hoe hoger de rents kunnen zijn 

welke in die prijs liggen opgesloten. Bij een gegeven 

prijs streeft elke marktpartij, die betrokken is bij de 

productie, handel of verwerking van een bepaald product, 

ernaar om een zo groot mogelijk deel van de rents naar 

zich toe te trekken. Voor één of meerdere marktpartijen 

kan de verdeling van de rents op een bepaald moment be-

langrijker zijn dan de hoogte van de gerealiseerde prijs. 

Daarom verdient de problematiek van de rents en hun verde-

ling - hoewel dit een verwaarloosd onderwerp is 1)  - min-

stens evenveel aandacht als die van de prijzen. 

Het concept van de rents 

In de economische wetenschap is helaas geen sprake van 

een volledig uitgekristalliseerd begrip rents. De defini-

ties van verschillende auteurs lopen enigszins uiteen. 

Door de ene auteur worden meer soorten rents onderschei-

den dan door de andere. In diverse verhandelingen wordt 

alleen gesproken over rents met betrekking tot uitputba-

re grondstoffen ("exhaustible resources"). 

De klassieke economen definiëerden rents als "payments 

to factors of production over and above the minimum ne-

cessary to induce them to work" 2) . Latere definities 

zijn alle variaties op deze begripsomschrijving, waarbij 

ernaar gestreefd wordt om "het minimaal noodzakelijke" 

1) In de uitgebreide documentatie rondom het Geintegreer-
de Grondstoffenprogramma van UNCTAD bijv. zoekt men te-
vergeefs naar een document betrekking hebbend op de 
problematiek van de rents. In veel boeken en artikelen 
over het grondstoffenvraagstuk komt eveneens het woord 
"rents" niet voor 

2) H. Hughes en Sh. Singh: "Economie Rent-incidence in se-
lected metals and minerals", in Resources Policy, June 
1978, pag. 136 
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nader te omschrijven. Hierbij speelt met name een rol of 

een investering reeds wel of niet heeft plaatsgevonden. 

Als een investering reeds heeft plaatsgevonden zal een on- 

dernemer toch doorgaan met produceren ook al wordt de "nor-

male" winst en zelfs (een deel van) de afschrijving door 

de overheid opgeëist. Alfred Marshall, kijkend naar de kor-

te termijn, spreekt in dit verband van een "quasi-rent" 1 )• 

Alleen wanneer een overheid een zeer korte termijnzicht 

heeft op een bepaald project kan een conflict ontstaan met 

een (buitenlandse) investeerder over de "quasi-rent" als 

zodanig, hetgeen een verschil van opvatting over wat als 

een "normale" winst beschouwd dient te worden, bepaald 

niet uitsluit. Vanzelfsprekend is het fenomeen van de qua-

si-rent niet beperkt tot de uitputbare grondstoffen. 

W61 beperkt tot de uitputbare grondstoffen is de "pure rent" 

of "resource rent". Binnen de resource rent moet onderscheid 

gemaakt worden tussen de Ricardiaanse rent en de schaarste 

rent of Hotelling rent 2) • De bekende Ricardiaanse rent be-

rust, toegepast op mineralen, op het feit, dat het ene 

ertsvoorkomen tegen lagere kosten geëxploiteerd kan wor- 

den dan het andere. Het is irrelevant of deze kostenver-

schillen gebaseerd zijn op verschillen in zuiverheid, ge-

halte, toegankelijkheid, chemische samenstelling, of enige 

andere oorzaak. De Ricardiaanse rent kan gedefiniëerd wor-

den als: het verschil tussen de productiekosten in een be-

paald ertsvoorkomen en de productiekosten in het op dat 

1) R. Mikesell e.a.: "Foreign Investment in the Petroleum 
and Mineral Industries",Johns Hopkins Press, Baltimore 
en Londen, 1971, pag. 34. H. Hughes daarentegen gebruikt 
de term "quasi-rents" voor wat Marshall noemt "rents to 
(natural) ability"; H. Hughes: "Economic rents, the dis-
tribution of gains from mineral exploitation, and miner-
al development policy", in World Development, Vol. 3, 
1975, pag. 812 

2) Genoemd naar H. Hotelling, die in 1931 zijn klassiek ge-
worden artikel schreef over "The economics of exhaustible 
resources", in The Journal of Political Economy, Vol.39, 
No. 2, April 1931 
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moment marginale ertsvoorkomen dat in exploitatie is 1 ). 

De schaarste rent hangt samen met de waarde van voorraden 

mineralen "in situ" en daarmede met het tempo van exploi-

tatie van schaarse mineralen in de loop van de tijd. Het 

begrip schaarste rent kan zowel in een "stock"- als in 

een"flow"-benadering afgebakend worden. Hotelling volgt 

een "flow"-benadering, Solow 2)  gaat primair uit van de 

stocks, terwijl Howe 3)  beide combineert. In een definië-

ring van het begrip schaarste rent spelen "net price" en 

"user cost" een belangrijke rol. 

Een voorraad van een mineraal in de grond heeft een geka-

pitaliseerde waarde 4 ). Het ontleent die waarde aan het 

vooruitzicht dat het geëxploiteerd en verkocht kan worden. 

De bezitter van de minerale voorraad in de grond  -  "in si-

tu"  -  zal, indien hij rationeel handelt, wachten met ex-

ploitatie zolang als hij verwacht dat hierdoor de winst 

voortvloeiend uit exploitatie sneller zal stijgen dan de 

"current rate of interest".Daaruit volgt dat in evenwicht 

de "value of a resource deposit must be growing at a rate 

equal to the rate of interest. Since the value of a depos-

it is also the present value of future sales from it, aft-

er deduction of extraction costs, resource owners must 

expect the net price of the ore to be increasing exponent-

ially at a rate equal to the rate of interest" 5) . 

1) Afgeleid van H. Hughes, op.cit., World Development, 
1975, pag. 812 

2) R. Solow: "The Economics of resources or the resources 
of economics", in The American Economic Review, mei 1974 

3) Ch. Howe: "Natural Resource Economics-issues, analysis 
and policy", J. Wiley and Sons, New York, 1979 

4) Voor de ontwikkeling van het begrip "net price" wordt 
Solow gevolgd 

5) Solow, op.cit., pag. 2 
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De schaarste rent per eenheid product is gelijk aan de 

"net price". 

De schaarste rent kan ook gedefinieerd worden als de "user 

cost of the marginal unit being extracted at any point of 

time" 1) . Via de "user cost" ontstaat beter inzicht in de 

reden waarom op elk moment het slechtste mineraal dat in 

exploitatie is, een schaarste rent kan opleveren. Een de-

finitie van "user cost" luidt: "the highest present value 

of marginal future profits given up by producing a unit of 

output currently rather than in the future" 2 )• Omdat een 

goed schaars is, impliceert het exploiteren van een grote-

re hoeveelheid nu dat dit extra kosten met zich meebrengt 

in de toekomst. 

Los van exacte definities kan men zich het begrip schaars-

te rent het beste voorstellen vanuit de waarde van margi-

nale voorraden "in situ" welke op dit moment geproduceerd 

zouden kunnen worden tegen kosten welke precies gelijk 

zijn aan de prijzen welke op dit moment gerealiseerd zou-

den kunnen worden. Wanneer een onderneming bereid is om 

aan een land een bepaalde prijs te betalen voor een derge-

lijke voorraad, komt dat omdat het gaat om een schaars 

goed. De ondernemer zou bereid zijn een prijs te betalen 

voor deze "juist produceerbare" voorraad omdat hij ver-

wacht dat in de toekomst nog veel moeilijker exploiteer-

bare voorraden in gebruik zullen moeten worden genomen, 

omdat het goed steeds schaarser wordt. Het is echter niet 

gebruikelijk om minerale voorraden te verkopen tegen één 

vast bedrag. In plaats van nfl een bedrag te ontvangen of 

te betalen zijn land en/of ondernemer ook bereid te wach-

ten met exploitatie. De schaarste rent komt vrij bij ex-

ploitatie. De "juist produceerbare" voorraad is nimmer 

1) Howe, op.cit., 1979, pag. 78 
2) Mikesell, op.cit., 1979, pag. 309 
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in exploitatie. Ook in het op een bepaald moment in produc-

tie zijnde project met de hoogste exploitatiekosten wordt 
1) een resource rent verdiend: de schaarste rent 

Voor zowel uitputbare als niet uitputbare grondstoffen heb-

ben we tenslotte te maken met monopolie rents en kennis 

rents. Een onderscheid tussen beide soorten rents lijkt 

zinvol, hoewel ze nauw met elkaar verweven zijn. 

Strict gesproken vloeit de monopolie- of oligopolie rent 

louter voort uit de marktmacht van ondernemingen om de pro-

ductie te beperken tot beneden het peil van volledige mede-

dinging 2) , waardoor de winst uitstijgt boven die in verge-

lijking tot de situatie bij volledige mededinging. Deze ad-

ditionele winst is de monopolie rent. 

Het is theoretisch denkbaar dat de oligopolie rent enkel 

voortvloeit uit het feit, dat bepaalde partijen een zeer 

groot marktaandeel hebben. In werkelijkheid zal dit grote 

marktaandeel echter samenhangen met een voorsprong van de 

ondernemingen op een aantal deelterreinen van productie, 

handel en verwerking van grondstoffen. Het hebben van een 

voorsprong kan, hoewel er een verbinding is met oligopolie-

winsten, tevens aanleiding geven tot het verdienen van af-

zonderlijk te onderscheiden rents. Het verdienen van rents 

op basis van een voorsprong indiceert hun tijdelijk karak-

ter. Een bepaalde voorsprong zal in de loop van de tijd 

verloren gaan. Voor individuele ondernemingen is het zaak 

om in de tussentijd weer een nieuwe voorsprong genomen te 

1) We hebben hier ook met een definitiekwestie te maken: 
zodra dit niet (meer) het geval is, is een goed niet 
(meer) schaars 

2) Hetzelfde geldt voor de monopsonist of de oligopsonisten 
die monopolist of oligopolisten zijn in de volgende fase 
van de bedrijfskolom. Als oligopsonisten zijn zij in 
staat een gedeelte van de "volledige-mededingingswinst" 
van de verkopers tot zich te trekken. Denk bijvoorbeeld 
aan de grote oligopsonisten/oligopolisten in de bananen-
sector 
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hebben. Deze rents worden met diverse namen aangeduid en 

in verschillende graden van verfijning uitgesplitst. Het 

meest voorkomend is, kennelijk in navolging van Marshall, 

de term "rent to ability". Daarnaast wordt ook gesproken 

van "rent to entrepreneurial ability", een rent toevallend 

aan "management expertise", "rent to technology", etc.. 

Het gemeenschappelijke van deze rents is dat de marginale 

opbrengst van een bepaalde te onderscheiden factorinput de 

marginale kosten te boven gaat. Onze voorkeur gaat ernaar 

uit om dit soort monopoliewinsten samenvattend aan te dui-

den met de term kennis rents of oligopolie rents. 

Rents in concessiemarkten en productmarkten 

Rents komen totstand en worden verdeeld via markten: de 

productmarkten en de concessiemarkten. Hierbij doet zich 

in de oligopolistische mijnbouwsector het reeds gesigna-

leerde (pagina 129)probleem voor van (gedeeltelijke) over-

lapping van concessie- en productmarkten. Om deze reden 

kunnen competitieve prijzen voor niet finale producten en 

factorinputs moeilijk of onmogelijk bepaald worden, terwijl 
1) in vele gevallen prijzen geheel ontbreken 	. Het wordt 

daardoor zeer moeilijk om de totale rents in een sector te 

bepalen en onmogelijk om de diverse soorten rents van el-

kaar te scheiden. Een kwantitatieve bepaling van een ken-

nis rent is bijvoorbeeld alleen mogelijk indien een compe-

titieve prijs beschikbaar zou zijn voor de factorinput, 

waarin de kennis geïncorporeerd is. Het grootste probleem 

wat de scheiding van de rents betreft zit echter in de on-

mogelijkheid om te bepalen waar resource rents ophouden en 

oligopolistische rents beginnen. Alleen wanneer voor de mijn-

bouwproducten, zoals ze geëxporteerd worden uit producen- 

1) H. Hughes, op.cit., World Development, 1975, pag. 813- 
815 
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tenlanden, competitieve prijzen zouden prevaleren, zou ge-

steld kunnen worden dat resource rents verdeeld worden in 

de concessiemarkten en oligopolie rents in de productmark-

ten. In werkelijkheid is dit niet het geval en in de onder-

handelingen over concessies kunnen zowel resource rents 

als oligopolie rents verdeeld worden. Wanneer de toegang 

tot het erts de meest cruciale factor is in de bedrijfstak 

kan een land dat over ertsvoorraden beschikt, mogelijk bij 

het verlenen van de concessie een gedeelte van de oligopo- 

lie rents, die in de rest van de bedrijfstak verdiend worden, 

tot zich trekken 1 ). Hoewel de rents als het ware in el- 

kaar overlopen en in de mijnbouw niet vooraf gezegd kan 

worden via welke markt ze verdeeld worden, lijkt het toch 

gewenst een onderscheid te blijven maken tussen de diverse 

rents. Tevens dient steeds duidelijk te zijn of verande-

ring van de verdeling van rents of verhoging van de totale 

rents beoogd wordt. Wanneer deze onderscheidingen niet ge-

maakt worden ontstaat namelijk verwarring (of blijft ver-

warring bestaan) over de concrete doelstellingen van inter-

nationaal grondstoffenbeleid en over de belangen van grond-

stof fenexporterende (ontwikkelings-) landen. 

Wanneer oligopolie rents en resource rents niet goed wor-

den onderscheiden ontstaat verwarring over de belangen van 

landen. Moran geeft hiervan een voorbeeld van Chili in de 

jaren vijftig: "It confused the size of the returns generat-

ed by foreign companies' operations with the relative dis-

tribution of those returns between foreign investor and 

host country. It confused one kind of 'monopoly' power, 

the power of the companies vis-á-vis final consumers (all- 

owing the former to charge the latter a price that was sub-

stantially above marginal cost) with another kind of 'mono-

poly' power, the power of the companies vis-á-vis the host 

country (allowing the former to keep a large share of the 

1) Zie o.a. Moran, op.cit., 1974, pag. 27-28 
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revenues at the expense of the latter)" 1) • Deze verwar-

ring lijkt ook thans nog actueel, namelijk telkens wanneer 

zonder nadere kwalificaties gesteld wordt dat het bestaan 

van oligopolies in het nadeel is van grondstoffenexporte-

rende ontwikkelingslanden. De ontwikkelingslanden zullen, 

naar ons inzicht, hun beleid echter enerzijds moeten rich-

ten op het tot zich trekken van de resource rents en ken-

nis rents die samenhangen met de exploratie en exploita-

tie van grondstoffen. Anderzijds dienen de landen te trach-

ten een gedeelte van de oligopolie rents te bemachtigen. 

Dit laatste is echter alleen mogelijk dank zij het bestaan 

van een oligopolistische situatie die bestendigd moet wor-

den. Wij komen dan ook tot de conclusie dat het niet in 

het belang van exporterende landen is dat de oligopolie 

rents verdwijnen. Gedeeltelijk kunnen oligopolie rents 

misschien worden afgeroomd via concessiemarkten. Voorzover 

deze rents echter rechtstreeks samenhangen met kennis 

rents van verwerking en verhandeling waardoor monopolisti-

sche posities voortbestaan, lijkt het verwerven van deze 

rents alleen mogelijk door zelf de verwerking en/of market-

ing ter hand te nemen. Indien en voorzover de oligopolisti-

sche markt hierdoor verdwijnt is dit niet in het belang 

van de exporterende (ontwikkelings-)landen, maar in het 

belang van de consumenten. 

De rents verbonden met uitputbare grondstoffen worden zel-

den volledig verdeeld tussen de landen en de ondernemin-

gen. Eén van de lekken wordt gevormd door de consumenten 2) . 

Zowel landen als ondernemingen kunnen in voorkomende geval-

len trachten om (een gedeelte van) deze aan consumenten 

toevallende rents tot zich te trekken. Wanneer landen en 
3) ondernemingen daarbij gezamenlijk optreden 	kan bij ge- 

1) Moran, op.cit., 1974, pag. 25-26 
2) H. Hughes, op.cit., World Development, 1975, pag. 814 
3) Zoals het geval was m.b.t. aardolie in het begin van 

de jaren zeventig 
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lijkblijvende verdeling, het rentinkomen van beide toene-

men. Deze toename van de totale rent dient steeds onder-

scheiden te worden van een beoogde verandering van de ver-

deling van de rent. Alleen het eerste leidt bij realisa-

tie namelijk tot een verhoging van prijzen, het tweede 

niet. 

In de productmarkten van de niet uitputbare grondstoffen 

kunnen door de private oligopsonisten - die dan weer oli-

gopolisten zijn in de volgende fase - oligopolie-/oligop-

soniewinsten gemaakt worden, vooral gebaseerd op hun fi-

nanciële kracht, grote marktkennis en superieure marktin-

formatie. Ook in deze markten lijkt de mogelijkheid te 

bestaan dat een herverdeling van deze rents kan plaatsvin-

den, zonder effect op de prijzen van de consumenten. Men 

zou de cacaobonenmarkt als voorbeeld kunnen nemen. De gro-

te cacaohandelaren trachten zo goedkoop mogelijk te kopen 

van de (verkooporganisaties in de) producentenlanden en 

zo duur mogelijk te verkopen aan verwerkers. Indien en 

voorzover zij op deze wijze er in slagen oligopolie-/oli-

gopsoniewinsten te behalen is er ruimte voor herverdeling. 

Indien de exporterende landen er in zouden slagen om een 

grotere "market power" op te bouwen dan de handelaren, 

zouden zij deze rents geheel tot zich kunnen trekken 1) . 

Indien de landen de functie van de grote handelaren zou-

den kunnen overnemen, maar niet zulke sterke oligopolis-

ten zouden zijn, zouden de rents gedeeld worden met de 

verwerkers 2 ). 

1) De casus is hier eenvoudig voorgesteld door o.a. te ab-
straheren van handelaren/verwerkers in één onderneming 

2) In het Geïntegreerde Grondstoffenprogramma is aan deze 
mogelijkheid eerst impliciet aandacht geschonken ná 
UNCTAD V, door meer nadruk op marketing 
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Over de concessiemarkten voor mineralen is inmiddels een 

uitgebreide literatuur voorhanden. Processen en resulta-

ten van onderhandelingen tussen overheden van landen en 

mijnbouwondernemingen worden uitvoerig beschreven en geana-

lyseerd. Hetzelfde geldt voor de methoden waarmede  -  royal-

ties, belastingen, etc.  -  landen trachten een zo groot mo-

gelijk deel van de rents tot zich te trekken, alsmede voor 

de practische moeilijkheden welke daarbij worden ondervon-

den. Een uitvoerige beschrijving hiervan is op deze plaats 

overbodig. Slechts op twee punten zij in het kort gewezen. 

Mijnbouwondernemingen zijn geneigd te betogen dat het voor 

hen noodzakelijk is dat bepaalde projecten hoge winsten op-

leveren. Exploratie is kostbaar en leidt vaak tot negatie-

ve resultaten. Ook een geëntameerd project kan tegenvallen. 

Prijzen en afzet van mineralen zijn erg conjunctuurgevoelig. 

Om deze en dergelijke redenen zijn de ondernemers van me-

ning, dat het normaal is om op een aantal projecten hoge 

winsten te behalen. In deze visie dient ook een in het al-

gemeen hoog rendement op het eigen vermogen beschouwd te 

worden als een risicopremie en niet als een (resource) rent. 

"An appropriate market price of capital is also difficult 

to determine" 1) . Waar eindigt de "normale" winst en waar 

begint de rent ? 

In het licht van de "obsolescing bargain" zouden landen een 

toenemend gedeelte van de rents tot zich kunnen trekken 2) • 

Daarbij wordt soms te zeer gekeken naar één project in iso-

latie. De onderhandelingsposities van landen,respectieve- 

lijk ondernemingen, veranderen zeker nadat gebleken is dat 

een bepaald project een (groot) succes is. In het recente 

verleden is echter gebleken, dat de onderhandelingsposities 

niet  zo  erg aan slijtage onderhevig zijn. De ondernemingen 

1) H. Hughes, op.cit., World Development, 1975, pag. 814 
2) Mikesell, op.cit., 1971, was een van de eersten die dit 

verschijnsel beschreef 
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zullen uiteraard - ook dát is rationeel - trachten pre-

cedentwerking te voorkomen. Een sterke positie in de pro-

ductmarkt en "world wide sourcing" versterken de mogelijk-

heden hiertoe. Wanneer een land een uitbreiding van capa-

citeit niet zelfstandig blijkt te kunnen realiseren ver-

sterkt dit weer de onderhandelingspositie van mijnbouwon-

dernemingen. Al te gemakkelijk wordt tenslotte beweerd dat 

een land de resource rents volledig kan afromen zonder na-

delige gevolgen voor de productie-omvang. Een bepaald land 

zal, naar ons inzicht, echter min of meer in de pas moeten 

lopen met andere landen 1) . Een ontwikkelingsland zal er 

niet in slagen de gehele resource rent tot zich te trek-

ken wanneer andere landen deze gedeeltelijk aan de onder-

nemingen laten. 

De feitelijke verdelin2 van de rents 

Na het voorafgaande zal het geen verbazing wekken, dat 

vrijwel geen kwantitatieve gegevens beschikbaar zijn om-

trent de verdeling van resource rents, het verdienen van 

kennis rents en het maken van oligopolie- of oligopsonie-

winsten. Het is al buitengewoon moeilijk om ook maar bij 

benadering de totale rents te bepalen die in een productie-

keten verdiend worden, laat staan dat de diverse soorten 

rents afzonderlijk berekend zouden kunnen worden. In de 

mijnbouw wordt veelvuldig gewerkt met transferprijzen van 

inputs en outputs. Rents kunnen weglekken, niet alleen 

naar consumenten, maar bijvoorbeeld ook via lonen. Compe-

titieve prijzen ontbreken. De bepaling van afschrijvingen 

blijft altijd subjectieve elementen bevatten. Gepubliceer-

de winstcijfers bieden weinig houvast. Nog afgezien van 

het aggregatieprobleem, zijn er vele mogelijkheden om win- 

1) Veranderingen in de geografische spreiding van productie 
lijken systematisch samen te hangen met strakke en gene-
reuze belastingregimes. Zie Tilton, op.cit.,1977, pag. 
43 e.v. 
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sten te reduceren door het maken van "kosten" die overi-

gens zeer wel in het belang zijn van de onderneming. 

Voor de niet uitputbare grondstoffen zijn ons slechts enke-

le gegevens of aanwijzingen bekend omtrent het maken van 

oligopolie-/oligopsoniewinsten. Van de consumentenprijs 

van bananen gaat slechts iets meer dan 10% naar de produ-

centen in ontwikkelingslanden. Meer dan 60% van de consu-

mentenprijs daarentegen gaat op aan vracht, rijping, dis- 
1) tributie én winsten 	. Gegeven het sterk oligopolistische 

karakter van de bedrijfstak kunnen deze data wel als een 

aanwijzing voor het verdienen van rents beschouwd worden. 

Dat in de cacaosector rents verdiend worden lijkt vrijwel 

zeker. De studies van Kofi vormen hier een aanwijzing dat 

door de opkomst van de "marketing boards" een groter ge-

deelte van deze rents is gaan toevallen aan de producenten-

landen 2) . 

Het is bekend, dat de grote koffiebranders bij rechtstreek-

se aankopen in de producentenlanden aanzienlijke kortingen 

hebben weten te bedingen via de zogenaamde "special deals" 3 1 

Er lijkt hier sprake van het verdienen van oligopsoniewin-

sten door grote marktpartijen. Een wel zeer speciaal geval 

van oligopoliewinsten is verbonden met de overeenkomst van 

de VS met Brazilië over oploskoffie in het begin van de ja-

ren zestig. Als gevolg van deze overeenkomst viel aan de 

Amerikaanse producenten van oploskoffie in één jaar een 

"windfall profit" toe van een tien miljoen dollar, waarvan 
4) alleen vijf miljoen dollar aan General Foods 

Over de verdeling van rents bij mineralen is slechts één, 

1) UNCTAD: "The marketing and distribution system for bana- 
nas", TD/B/C.1/162, december 1974 

2)  Kofi, op.cit., 	in Widstrand, 	1975, pag. 261-263 
3)  Het Koffie Dossier, op.cit., 	1977, pag. 48-49 
4)  Ch. Payer, ed.: 	"Commodity trade of the Third World", 

Londen, 1975, pag. 164 
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overigens zeer beperkte, studie bekend 1 )• 

Aanwijzingen omtrent de vraag of producenten- (ontwikke-

lings-)landen er in geslaagd zijn een groter gedeelte van 

de (resource) rents tot zich te trekken, kunnen alleen ge-

vonden worden in de belastingheffing van landen op mijn-

bouwprojecten. Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden 

tussen de lange termijn en de korte termijn, waarbij een 

overeenkomst opvalt met het eerder beschreven verschijnsel 

van "nationalisatie en de-nationalisatie". 

Het is op basis van veel informatie bekend, dat over de 

lange termijn gezien, de overheden van ontwikkelingslan-

den een groter deel van de berekende winsten van mijnbouw-

projecten zijn gaan wegbelasten. Een voorbeeld ten aanzien 

van ijzererts betreft de "Liberian Mining Company Agree-

ment". Aanvankelijk ontving de overheid een nominale royal-

ty. Door verandering van de overeenkomst in de jaren vijf-

tig en zestig, liep het overheidsaandeel op tot 50% van de 

winst 2) . Voor tin zijn er aanwijzingen, dat door belastin-

gen en staatsdeelnemeingen de producentenlanden een groter 

deel van de resource rent zijn gaan ontvangen, voor Zuid-

Oost Azië ook een Ricardiaanse rent omvattend 3) . 

Voor koper is Chili een goed voorbeeld. Tot aan de jaren 

twintig betaalden Kennecott en Anaconda geen inkomstenbe-

lasting. Daarna werd deze geleidelijk verhoogd van 6%, via 
4)  12% naar 18% 	. "In the late 1920's .... Kennecott earned 

20 to 40 per cent a year on its investments in El Teniente, 

its Chilian mine 5) . Na de Tweede Wereldoorlog werd de be-

lastingheffing opgevoerd. Met pieken van een totale belas-

tingdruk tot zelfs boven de 90%, kwam de belastingheffing 

1) Hughes en Singh, op.cit., Resources Policy, 1978 
2) Smith en Wells, op.cit., 1975, pag. 568-569 
3) ESCAP, op.cit., No. 7, 1979, pag. 45 
4) Moran, op.cit., 1975, pag. 23-24 
5) Tilton, op.cit., 1979, pag. 30 
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op het einde van de jaren zestig uit op een niveau van on-

geveer 50% 1) . Voor bauxiet is het evident, dat de reële 

overheidsinkomsten per geëxporteerde eenheid thans in waar-

schijnlijk alle landen aanmerkelijk hoger zijn in vergelij-

king tot de periode vóór 1974. In het algemeen kan voor de 

periode na de Tweede Wereldoorlog met Tilton geconcludeerd 

worden: "Venezuela, Peru, Canada, Jamaica, Australia and 

others have also raised taxes on their mineral producers" 2  

Een novum in deze periode is de opkomst van de "resource 
3) rent tax" 	. Het beginsel is dat, voorzover de winst een 

bepaalde drempel overschrijdt, deze voor een groot deel 

toevalt aan het land (in Papoea Nieuw-Guinea 70%). Dit 

lijkt op een erkenning in beginsel dat (een groot deel van) 

de resource rent behoort toe te vallen aan het land waarin 

een mineraal gedolven wordt. 

Wat de korte termijn betreft zijn er aanwijzingen, dat de 

exporterende landen na 1974 een stap terug hebben moeten 

doen in hun belastingheffing op minerale projecten. Tussen 

1972 en 1974 verhoogden Canada en Australië de belastingen 

op mijnbouwactiviteiten aanzienlijk. Daarna hebben zij de 

belastingdruk echter weer verlaagd 4) . Na 1974 is het aan-

deel van de producentenlanden in de rent die verdiend kan 

worden in de productie van bauxiet tot aluminium en van ru-

we fosfaat tot fosfaatkunstmest aanzienlijk gedaald. In 

een tentatieve berekening resulteert dat het rentaandeel 

van Jamaica (voor bauxiet/aluminium) tussen 1974 en 1976 

daalde van 93% tot 50% en van Marokko (voor fosfaat) van 

1) Voor een overzicht over de periode 1945-1968, zie Moran, 
op.cit., 1975, pag. 267 

2) Tilton, op.cit., 1979, pag. 33 
3) Gewoonlijk wordt de eerste invoering van deze belasting 

verbonden met het Bougainville project. De "additional 
profits tax" van dit project vertoont echter sterke 
overeenkomst met de "excess profit tax" van Chili in de 
jaren vijftig 

4) Tilton, op.cit., 1979, pag. 45, 47 en 52 
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1) 78% tot 27% 	. Middels de "resource rent tax" van het 

Freeport project in Indonesië en het Bougainville project 

wordt 70% van de winst belast, indien en voorzover deze 

uitgaat boven een rendement van 15% op het totaal geïnves-

teerde vermogen. In het Ok Tedi project (Papoea Nieuw-

Guinea), dat op het einde van de jaren tachtig in produc-

tie moet komen, zal een dergelijke belasting echter eerst 

geheven worden nadat de interne rentevoet een bepaalde 

drempel heeft overschreden 2 )• 

In 1975 concludeert Helen Hughes: "A more sophisticated 

range of mineral policies has been evolving in recent 

years to ensure a more equitable distribution of gains 

of mineral development among the principal partjes con-

cerned with production" 3 ). Voor de langere termijn gaat 

deze conclusie zeker op. Het is echter de vraag of er een 

breuk is gekomen in de lange termijnontwikkeling, waarop 

de geciteerde conclusie is gebaseerd, of dat de producen- 

tenlanden tijdelijk, mede onder invloed van de economische 

recessie, een stap terug hebben moeten doen. 

1) Hughes en Singh, op.cit., Resources Policy, 1978. Opge-
merkt zij dat de rents verdeeld zijn tussen exporteren-
de en importerende landen en niet tussen productielan-
den en ondernemingen 

2) Bruce McKern: "Transnational Corporations in the copper 
industry of Southeast Asia", ESCAP, mimeo, 1981, pag. 
15 e.a. 

3) Hughes, op.cit., World Development, 1975, pag. 817 
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HOOFDSTUK V 

DE PROBLEMEN EN BELANGEN VAN LANDEN EN ONDERNEMINGEN 

In het vorige hoofdstuk is reeds één van de kernproblemen 

van ontwikkelingslanden op grondstoffengebied naar voren 

gekomen. De sterke geïnvolveerdheid in de grondstoffensec-

toren van ontwikkelingslanden van ondernemingen die uit de 

OECD-landen afkomstig zijn, is als zodanig reeds problema-

tisch. De dominantie van deze ondernemingen in de markten, 

als krachtige oligopolisten of oligopsonisten, impliceert 

namelijk dat de marktpartijen uit ontwikkelingslanden de 

zwakste partij zijn. Het zelf geen, of onvoldoende, greep 

hebben op de productie en export van grondstoffen - inclu-

sief de afhankelijkheid van prijsvorming op centrale mark-

ten waar excessieve speculatie tot zeer sterke prijsschom-

melingen kan leiden - wordt in ontwikkelingslanden vaak als 

een probleem ervaren. Het gaat hier echter niet louter om 

een psychisch probleem 1) . Door deze situatie moeten name-

lijk de "rents" gedeeld worden met buitenlandse ondernemin-

gen. Bovendien zijn de landen niet in de gelegenheid om de 

normale factorinkomsten (inclusief winst) uit productie en 

marketing, zelf volledig te verdienen. Indien en voorzover 

de landen de hiervoor benodigde productiemiddelen bezitten 

of zouden kunnen verwerven of ontwikkelen, maar wanneer 

dit verhinderd of bemoeilijkt wordt door tcegangsbeperking 

tot de oligopolistische markten, worden de inkomstenmoge-

lijkheden van (inwoners van) landen beperkt, terwijl ver-

werven van inkomen het grootste probleem is waarmee zij te 

kampen hebben. 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste overige grondstof-

fenproblemen van ontwikkelings(producenten-)landen bespro- 

1) H.Hughes, op.cit., World Development, 1975, pag. 816, 
spreekt van de"psychic costs of foreign ownership" 
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ken. Wanneer er problemen zijn impliceert dit dat de be-

trokkenen belang hebben bij een oplossing ervan. Voor ver-

bruikerslanden en ondernemingen kan soms ook gesproken wor-

den van problemen met betrekking tot grondstoffen. De sta-

tus quo is in het algemeen echter niet zo erg problematisch 

voor deze partijen. Voor hen kan gewoonlijk gesproken wor-

den van belangen die te verdedigen zijn of van belangen 

bij het al dan niet nemen van bepaalde maatregelen. 

V.1 Instabiliteit en stabilisatie van prijzen 

Hoewel de instabiliteit van de prijzen van grondstoffen 

vaak wordt aangeduid als een algemeen verschijnsel voor 

alle producten, is het evenzeer noodzakelijk om te wijzen 

op de zeer aanzienlijke verschillen welke in dit opzicht 

tussen de diverse producten bestaan. Globaal kunnen de pro-

ducten in drie groepen worden ingedeeld. De prijzen van ca-

cao, katoen, sisal en lood zijn zeer instabiel. Koffie, 

fosfaat, koper, tin en rubber behoren tot een middengroep. 

De prijzen van thee, jute, ijzererts, aluminium en bananen 

zijn naar verhouding het minst instabiel 1)  

Economisch-technische factoren zijn de primaire oorzaak 

van schommelingen in de prijzen van grondstoffen. Voor de 

landbouwgrondstoffen (m.u.v. rubber) en de "beverages" is 

het in de eerste plaats de onberekenbaarheid van de oogst 

die eens per jaar gereed komt. De oorzaak van prijsfluctu-

aties ligt primair bij fluctuaties in het aanbod. Voor 

mijnbouwgrondstoffen is de basisoorzaak gelegen in de ge-

ringe flexibiliteit van de capaciteit(sbenutting) tegeno-

ver een fluctuerende vraag. Deze veranderingen in de vraag 

1) Gegevens ontleend aan een analyse van jaarprijzen over 
de periode 1948-1975 van R.M. Stern: "World market in-
stability in primary commodities", Banca Nazionale del 
Lavoro, juni 1976 
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- verschuivingen van de vraagcurve - worden meestal voor-

namelijk veroorzaakt door conjunctuurbewegingen. Binnen de 

bestaande capaciteit is het aanbod inelastisch naar bene-

den, terwijl hetzelfde geldt bij toename van de vraag wan-

neer de capaciteitsgrens is bereikt 1) . De door economisch-

technische factoren veroorzaakte prijsinstabiliteit kan 

versterkt worden door private speculatie, zowel bestaande 

uit excessieve speculatie op termijnmarkten als uit aan 

prijsbewegingen parallel voorraadgedrag van private markt-

partijen. Ook kan de opbouw en (gedeeltelijke) afbouw van 

overheidsvoorraden prijsfluctuaties versterken, hetgeen in 

het verleden ook herhaaldelijk is voorgekomen 2) • 

Effect van fluctuerende exportopbrengsten 

Wanneer de primaire oorzaak van prijsinstabiliteit gelegen 

is aan de aanbodzijde heeft deze instabiliteit gedeelte-

lijk een mitigerend effect op de instabiliteit in de op-

brengsten, omdat prijzen en volumina zich in tegengestel-

de richting bewegen. Wanneer de primaire oorzaak van prijs-

instabiliteit ligt aan de vraagzijde, komt het prijseffect 

versterkt tot uitdrukking in de exportopbrengsten, omdat 

prijzen en volumina zich in dezelfde richting bewegen. 

Vooral wanneer dit laatste voor meerdere producten het ge-

val is, impliceert dit grote schommelingen in de totale ex-

portinkomsten. Uit door het UNCTAD-Secretariaat berekende 

indices van exportfluctuaties blijkt dat de instabiliteit 

van exportopbrengsten in het algemeen aanzienlijk hoger is 

voor ontwikkelingslanden dan voor ontwikkelde landen 3 ). 

1) Zie Tilton, op.cit., 1977, pag. 64-68 
2) Met name betrekking hebbend op de strategische voorra-

den van de VS; zie Tilton, op.cit., 1977, pag. 71 
3) UNCTAD: "Handbook of international trade and develop-

ment statistics, 1979", New York, 1979 
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Intuïtief neigt men tot de verwachting dat deze instabili-

teit in exportopbrengsten negatieve effecten heeft op de 

economische groei. Deze vooronderstelling is in diverse eco-

nometrische studies getoetst, met sterk wisselende uitkom-

sten. Het meest bekend is de analyse van MacBean 1 ) die 

geen duidelijke, ook geen negatieve relatie vond tussen ex-

portinstabiliteit en economische groei, in de jaren vijftig. 

Kenen en Voivodas daarentegen vonden wel een negatieve rela-

tie tussen investeringsgeneigdheid en instabiliteit in ex-

portopbrengsten, voor de periode 1956-1967 2) . Meer recente-

lijk resulteerde een studie van Knudsen en Parnes in de be-

vinding dat er een positieve correlatie bestaat tussen de 

instabiliteit van exportopbrengsten enerzijds en de groei 

van investeringen en van het nationaal product anderzijds 3 ). 

In recente artikelen komen Lin en Lancieri 4)  daarentegen 

weer tot conclusies welke gelijken op die van Kenen en Voi-

vodas. Op grond van de econometrische analyses zou men der-

halve kunnen concluderen tot een "onbeslist". Een feit is 

echter dat, ondanks de uitkomst van bepaalde studies, men 

vanuit ontwikkelingslanden is blijven benadrukken dat insta-

biliteit van exportopbrengsten erg negatief is voor het ont-

wikkelingsproces 5) . Deze visie is voornamelijk gebaseerd 

1) Alasdair I.MacBean: "Export Instability and Economic De-
velopment", Allen and Unwin, London, 1966 

2) Als weergegeven door C.P. Hallwood: "Costs and benefits 
of commodity control", in Resources Policy, juni 1979, 
pag. 105 

3) P. Knudsen en A. Parnes: "Trade Instability and Economic 
Development", Lexington Books, Londen, 1975 

4) D. Lim: "Export Instability and Economic growth: a return 
to fundamentals", in Oxford Bulletin of Economics and 
Statistics, Vol. 38, 1976; E.Lancieri: "Export Instab-
ility and Economic Development: a reappraisal", in Banca 
Nazionale del Lavoro", Vol. 31, No. 125, juni 1978; zie 
ook M.Timmerman: "Grondstoffenexporterende ontwikkelings-
landen, prijsstabilisatie en economische theorie", afstu-
deerwerkstuk, Tilburg, 1980, pag. 56 

5) Behrman, op.cit., 1978, pag. 111 
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op de verwachte gevolgen van fluctuaties in deviezeninkom-

sten, nationaal inkomen en belastingopbrengsten. Wanneer 

niet getracht zou worden om deze fluctuaties op te vangen 

via een anti-cyclisch beleid, dan wordt telkens een infla-

toire situatie afgewisseld door een deflatoire. Er zou een 

onzeker economisch milieu ontstaan van hollen en stilstaan, 

zowel wat betreft de uitvoering van overheidsprogramma's en 

-projecten, als van particuliere investeringen en benutting 

van productiecapaciteit. Een anti-cyclisch beleid is niet 

alleen moeilijk te voeren, het aanhouden van omvangrijke 

deviezenreserves impliceert ook hoge kosten. Door deficiet-

financiering kunnen de overheidsuitgaven op peil worden ge-

houden. Een stabilisatie van importen en nationaal inkomen 

lijkt echter onmogelijk, aangezien dit een regulering door 

de overheid van inkomsten en investeringen zou vereisen op 

zeer grote schaal. Door grote interne en externe onevenwich-

tigheden zal de geneigdheid tot productieve investeringen 

afnemen en door het grotere risico van discontinue binnen-

landse afzet en de grotere kans op beperkingen van import-

mogelijkheden zal voor productieve investeringen een hoge-

re winstverwachting vereist zijn. De conclusie lijkt der-

halve gerechtvaardigd, dat exportinstabiliteit een probleem 

is voor grondstof fenexporterende ontwikkelingslanden. 

Macro-effecten van prijsstabilisatie 

Het onderzoek naar de macro-economische effecten van stabi-

lisatie van grondstoffenprijzen heeft zich, in partieel-

statische modellen en simulaties, toegespitst op de (in-)-

stabiliteit van inkomsten en het totale niveau van inkom-

sten enerzijds en het effect op producenten- en consumenten-

surplussen anderzijds. 

Voorts is aandacht geschonken aan het "ratchet"-effect in 

consumentenlanden. 

Enige economisten hebben uit eenvoudige partiële modellen 

conclusies getrokken ten aanzien van de effecten van prijs- 
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stabilisatie op de stabiliteit en het niveau van de export-

opbrengsten. Volgens H.G. Johnson 1 ) volgt uit "elementaire 

economische analyse" dat stabilisatie van prijzen zal lei-

den tot een grotere stabiliteit van exportopbrengsten als 

de oorzaak van de prijsinstabiliteit bij de vraag ligt, 

maar een grotere instabiliteit van opbrengsten tot gevolg 

zal hebben als de oorzaak van de prijsinstabiliteit bij het 

aanbod ligt. Bij implicatie volgt dat in het eerste geval 

de totale exportopbrengsten zullen dalen, terwijl ze in het 

tweede geval zullen stijgen. Wat het effect ten aanzien van 

stabiliteit van opbrengsten betreft bij instabiel aanbod, 

zal stabilisatie van prijzen echter eveneens leiden tot sta-

bielere opbrengsten wanneer er sprake is van een prijselas-

tische vraag. Door Brook, Grilli en Waelbroeck 2 ) wordt wat 

dit betreft inderdaad rekening gehouden met de prijselasti-

citeiten van vraag en aanbod. Op grond van een eenvoudig 

model komen zij echter tot dezelfde conclusie als Johnson 

ten aanzien van de effecten van prijsstabilisatie op de to-

tale exportopbrengsten. Hierbij moet echter van diverse 

vooronderstellingen worden uitgegaan, zoals: lineaire vraag-

en aanbodcurven, additieve stochastische verschuivingen van 

vraag- en aanbodcurven, volledige mededinging, volledige 

prijsstabilisatie en geen time-lags. Met name de vooronder-

stellingen van lineariteit van de curven en van additieve 

in plaats van multiplicatieve stochastische verschuivingen 

zijn binnen het model echter zeer kritisch. Behrman toont 

aan dat men bij een niet-lineaire vraagcurve en een inelas-

tische lineaire aanbodcurve tot conclusies komt die tegen- 

1) H.G. Johnson: "World inflation, the developing countries 
and an integrated programme for commodities", in Banca 
Nazionale del Lavoro, december 1976 

2) E. Brook, E.Grilli en J. Waelbroeck: "Commodity price 
stabilization and the developing countries", in Banca 
Nazionale del Lavoro, maart 1978 
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gesteld zijn aan die van Johnson 1) . 

Brook c.s. wijzen eerst in een slotopmerking op het feit 

dat bij multiplicatieve stochastische verschuivingen het 

effect van prijsstabilisatie op de totale opbrengsten niet 

bepaald wordt door de oorzaken van de prijsinstabiliteit, 

maar door "the shapes of the deterministic component of the 

demand and supply curves" 2) • 

We kunnen concluderen, dat de partiële theorie niet tot een-

duidige resultaten leidt. Het is echter waarschijnlijk, dat 

niet-rigoureuze stabilisatie van prijzen steeds, ook in het 

geval van landbouwproducten, zal leiden tot meer stabiele 

opbrengsten voor exporterende landen 3) . In het simulatie-

model van Behrman, met een vijftien procent bandbreedte, 

wordt dit bevestigd 4) . Dezelfde simulatie komt echter wat 

de totale exportopbrengsten betreft tot dezelfde conclu-

sies als H.G. Johnson. De oorzaak hiervan lijkt dat deze 

uitkomst ligt opgesloten in de vooronderstellingen van het 

gehanteerde simulatie-model 5) . Het meest waarschijnlijke 

lijkt evenwel, dat, bij prijsinelastische vraag en aanbod 

op korte termijn, prijsstabilisatie rondom een trend 

slechts een beperkte invloed zal hebben op de totale inkom-

sten van exporterende landen 	. Tenslotte zij opgemerkt, 

dat vanuit de importerende landen nog nooit het argument 

is gehoord, dat stabilisatie van prijzen voor landbouw-

grondstoffen zal leiden tot hogere totale uitgaven voor de-

ze landen. Omgekeerd is van de zijde van exporterende lan-

den nooit de vrees uitgesproken, dat stabilisatie van prij-

zen van mineralen zalleiden tot lagere totale exportopbreng- 

1) Behrman, op.cit., 1978, pag. 33 
2) Brook, Grilli en Waelbroeck, op.cit., 1978, pag. 98 
3) Vgl. IBRD/IMF: "Stabilization of export earnings", Wash-

ington, 1978, pag. 21 
4) Behrman, op.cit., 1978, pag. 89 
5) Behrman, op.cit., 1978, pag. 74 
6) Vgl. J. Cuddy: "Commodity price stabilization", in Re-

sources Policy, maart 1978, pag. 25; zie ook M. Timmer-
man, op.cit., Tilburg, 1980 , pag. 136-137 
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sten over een langere periode. 

Bij de partieel statische analyse van de effecten van prijs-

stabilisatie op het producenten- en consumentensurplus 

stuit men op soortgelijke problemen als ten aanzien van de 

effecten op exportopbrengsten. Bij zeer eenvoudige modellen 

en vooronderstellingen komt men tot duidelijke conclusies. 

Zodra van meer realistische - en derhalve meer gecompliceer-

de - vooronderstellingen wordt uitgegaan, wordt het erg 

moeilijk om tot conclusies te geraken. Dit blijkt o.a. uit 

het recente werk van Turnovsky 1 ). De ongedetermineerdheid 

van conclusies geldt in het byzonder ten aanzien van het 

producentensurplus: "a priori determination of the likely 

impact on producers of price stabilization is extremely 

difficult" 2) • Voor consumenten bestaat wel de neiging tot 

een voorzichtige conclusie: "the weight of evidence seems 

to be that consumers gain from price stabilization" 3 ). 

In recente literatuur is echter alleen de door Massell ge-

trokken conclusie volledig overeind gebleven: de totale wel-

vaartsvoordelen van prijsstabilisatie - veranderingen in 

consumenten- en producentensurplus samen - zijn steeds po-

sitief. Veronderstellend, dat prijsstabilisatie kosteloos 

is, kunnen in een Pareto-optimaliteit, de winnaars altijd 

de verliezers compenseren. 

Een mogelijk positief macro-effect van stabilisatie van 

grondstoffenprijzen voor consumentenlanden betreft een te-

rugdringen van inflatie via het zogenaamde "ratchet"-effect. 

Sommige economisten zijn van mening, dat van de instabili-

teit van grondstoffenprijzen belangrijke inflatoire impul- 

1) Zie bijv. S. Turnovsky, R. Just, E. Lutz en A. Schmitz: 
"The distribution of welfare gains from price stabilizat-
ion", in Journal of International Economics, Vol. 8, 1978 

2) Cuddy, op.cit., Resources Policy, 1978, pag. 26 
3) Cuddy, op.cit., Resources Policy, 1978, pag. 28 
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sen uitgaan. Kaldor stelt dat " 	 the rise in 

commodity prices has a very powerful inflationary effect 

operating on the cost side" 1) . Ook Behrman is deze me-

ning toegedaan. Hij postuleert een volledige werking van 

het "ratchet"-effect wanneer hij de positieve effecten van 

prijsstabilisatie van de tien kernproducten van het UNCTAD-

programma gaat schatten voor de economie van de Verenigde 

Staten. Via een "inflation-unemployment tradeoff" wordt 

het voordeel voor de VS conservatief geschat op vijftien 

miljard 1975-dollars in één decennium in termen van bruto 

nationaal product 2) . Andere auteurs daarentegen hebben 

het bestaan van het "ratchet"-effect bestreden. Finger en 

DeRosa komen tot de volgende conclusie: "Thus, available 

evidence indicates that the ratchet-effect argument, like 

the stultifying effect on economic growth of export instab-

ility, fails to provide a valid economic justification for 

commodity-price stabilization" 3 ). 

Een volledige werking van het "ratchet"-effect, in de zin 

dat eenmaal gestegen prijzen van eindproducten nooit meer 

omlaag gaan bij daling van grondstoffenprijzen, is niet 

waarschijnlijk. Een gedeeltelijke werking van het "ratchet"- 

effect lijkt echter wel plausibel. Wanneer gestegen prijzen 

van grondstoffen, via hogere lonen leiden tot hogere prij-

zen van andere eindproducten en deze weer aanleiding geven 

tot hogere nominale lonen, is het onwaarschijnlijk dat het 

inflatoire effect volledig ongedaan gemaakt wordt wanneer 

de grondstoffenprijzen weer dalen. Tenslotte zij opgemerkt, 

dat de consumentenlanden het argument van het "ratchet"-ef- 

1) N. Kaldor: "Inflation and recession in the world econ-
omy", in The Economic Journal, Vol. 86, 1976, pag. 707 

2) Behrman, op.cit., 1978, pag. 93-95 
3) M. Finger en D. DeRosa: "Commodity-price stabilization 

and the ratchet effect", in The World Economy, Vol. 1, 
No. 2, jan. 1978, pag. 201 
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fect geaccepteerd lijken te hebben, zodat dit een positief 

element is geweest in het grondstoffenoverleg. De accepta-

tie blijkt o.a. uit een rede van de toenmalige Amerikaanse 

Onderminster van Financiën 1) . 

Dynamische effecten van prijsstabilisatie 

Instabiele prijzen hebben, vanwege de onzekerheid die er 

door ontstaat, een negatieve invloed op de beslissingen 

van producenten en verbruikers. Deze beslissingen van eco-

nomische subjecten leiden, hoewel zij voor ieder van hen 

optimaal kunnen zijn, tot een inefficiënte allocatie van 

productiefactoren. Men mag derhalve verwachten, dat van 

prijsstabilisatie positieve dynamische effecten uitgaan; 

effecten die leiden tot een meer efficiënte aanwending van 

schaarse middelen. 

Wanneer de prijs van een grondstof zich in een dal bevindt 

komen investeringen in productie-uitbreiding gewoonlijk 

stil te liggen en vinden vaak zelfs desinvesteringen plaats. 

Wanneer de vraag weer aantrekt kunnen gemakkelijk tekorten 

ontstaan:"Periods of high prices stimulate investments, 

which lead to overproduction and lower prices a few years 

later. These low prices lead, in turn, to shortages and 

high prices a few years afterwards" 2) . Prijsinstabiliteit 

heeft echter niet alleen een negatief effect op het verloop 

van de investeringsactiviteiten in de tijd, maar ook op het 

totale investeringsniveau. Bij instabiele prijzen zullen 

investeerders een hogere verwachte winstvoet vereisen al-

vorens tot investeren over te gaan, dan bij stabiele prij-

zen 3)  

1) Rede van Fr. Bergsten, Onderminister van Financiën van 
de Verenigde Staten, Washington, 27 juni 1977 

2) L.M. Goreux: "The use of buffer stocks", in Finance and 
Development, december 1978, pag. 24 

3) Vgl. in deze zin Hallwood, op.cit., Resources Policy, 
1979, pag. 106 
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Een dynamisch effect van stabielere prijzen zal zijn dat 

de investeringsstroom in de grondstoffensectoren regelmati-

ger verloopt en dat het totale investeringsvolume op een 

hoger niveau komt te liggen. Voor investeerders is het niet 

langer nodig om hoge risicopremies, die zij soms wel en 

soms niet nodig blijken te hebben, in te calculeren. De 

productie kan tegen lagere kosten plaatsvinden of met de-

zelfde totale kosten kan meer geproduceerd worden. 

Het feit, dat de prijs van een grondstof instabiel is,vormt 

naar alle waarschijnlijkheid een rem op het verbruik van 

die grondstof. Voor een industrie die een grondstof met in-

stabiele prijzen verwerkt, nemen daardoor de risico's en 

onzekerheden toe. Voor de investeringen in verwerking geldt 

in principe hetzelfde als voor de investeringen in de grond-

stoffensector. Ook hier moeten, vanwege de prijsinstabili-

teit risicopremies ingecalculeerd worden. De concurrentie-

positie van een product gebaseerd op een grondstof met een 

instabiele prijs verslechtert ten opzichte van producten 
1) gebaseerd op grondstoffen met meer stabiele prijzen 

Grondstoffen met instabiele prijzen komen, zowel door risi-

co's bij de productie als bij de verwerking, in een zwakke-

re concurrentiepositie tegenover al dan niet synthetische 

substituten met stabielere prijzen. Vooral wanneer recht-

streeks geconcurreerd moet worden met synthetische substi-

tuten kunnen tijdelijk hoge grondstoffenprijzen de concur-

rentie met synthetica nagenoeg onmogelijk maken. Anderzijds 

kan, als gevolg van lage prijzen voor natuurlijke grond-

stoffen, de afzet van een synthetisch product ernstig be-

moeilijkt worden. Beschikbare industriële capaciteit kan 

door deze oorzaken (tijdelijk) onbenut blijven, terwijl 

het voor ondernemingen in dergelijke omstandigheden moei- 

1) Hallwood, op.cit., Resources Policy, 1979, memoreert 
het voorbeeld van electriciteitskabels gebaseerd op 
koper tegenover kabels gebaseerd op aluminium 
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lijk wordt om rationele, op enigszins betrouwbare verwach-

tingen gebaseerde, investeringsbeslissingen te nemen. Het 

risico van (tijdelijk) onrendabele investeringen neemt toe 

hetgeen tot min of meer omvangrijke kapitaalverliezen kan 

leiden. 

Als eindconclusie aangaande effecten van prijsstabilisatie 

voor producenten- en consumentenlanden kan het volgende op-

gemerkt worden. De uitkomsten van economische analyse ten 

aanzien van de macro-effecten van prijsstabilisatie leiden 

niet to eenduidige conclusies. Logische deductie vormt een 

aanwijzing voor positieve effecten. Dynamische effecten 

kunnen mogelijke statische negatieve effecten echter gemak-

kelijk doen omslaan in positieve effecten. Met Maizels ko-

men we tot de slotsom: "The difficulties experienced in 

price-stabilizing agreements might appear somewhat surpris-

ing, in view of the widely accepted argument that such 

agreements would be in the mutual interest of both develop-

ing and developed countries" 1 ). 

Prijsstabilisatie en ondernemingen 

Alle personen en ondernemingen die als makelaars, agenten, 

e.d. professioneel betrokken zijn bij de termijnhandel heb-

ben belang bij het voortbestaan van instabiele prijzen. 

Hetzelfde geldt voor beroepsspeculanten. Ook wanneer hun 

activiteiten in enige stabilisatie resulteren, hebben zij 

de instabiliteit nodig als basis voor hun inkomen. Wanneer 

de prijs van een bepaald product gestabiliseerd wordt, ver-

dwijnt de termijnmarkt voor dat product, zoals in de VS 

gedemonstreerd werd voor katoen vóór 1971 2) . Niet enkel 

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

2) UNCTAD TD/B/C.1/219, 1981, pag. 102 



203 

volledige stabilisatie, maar reeds beperkte stabilisatie 

schijnt de winstgevendheid van termijntransacties echter 

aan te tasten. Uit interviews met termijnhandelaren op de 

New Yorkse kopermarkt blijkt dat "they could operate prof-

itably with + 10 percent bands, but it would not be easy" 1 1 

Ook op de centrale physieke markten is instabiliteit gun-

stig, misschien zelfs wel noodzakelijk voor de aldaar ope-

rerende handelaren. Over de rubbermarkt merkt de voorzit-

ter van de Londense "Rubber Trade Association" in dit ver-

band op: "where physical rubber trading is used as a hedge 

medium, very often documents will change hands between one 

broker and another dealer as many as 20 or 30 times depend-

ing on how far forward the contract is" 2) . 

Wellicht is dit fenomeen mede een verklaring voor de bre-

de prijsvork in de recentelijk overeengekomen Internatio-

nale Rubber Overeenkomst. Omdat zelfs beperkte prijsstabi-

lisatie de inkomsten van genoemde groepen aantast, zijn 

zij hier uiteraard scherp tegen gekant. Het gaat hierbij 

om grote bedragen. Enige kwantitatieve indruk geeft een 

schatting van de "Bank of England", waarin de deviezenin-

komsten uit "dienstverlening door de Londense centrale 

markten" op £ 200 miljoen per jaar getaxeerd worden 3) . 

De grote handelaren op de physieke markten hebben vermoe-

delijk alleen voordelen bij instabiele prijzen. We denken 

hierbij in de eerste plaats aan de grote handelshuizen 

die vaak vele producten verhandelen. De nadelen welke voor 

deze handelaren zouden voortvloeien uit stabilisatie van 

prijzen van bijvoorbeeld koffie en cacao, berusten op 

twee overwegingen. Ten eerste: de mogelijkheid van het ma-

ken van speculatiewinsten zou verdwijnen of worden geredu- 

1)  Onderzocht door W.G. Smith, als weergegeven in Behrman, 
op.cit., 	1978, 	pag. 	81 

2)  House of Lords, op.cit., 1977, Par. 8.12 
3)  House of Lords, op.cit., 1977, Par. 8.28 
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ceerd. Als "insiders" met wereldwijde informatienetwerken 

zijn zij als geen ander in de positie om winsten te beha-

len uit speculatie. Ten tweede: door stabilisatie zou de 

toegang tot de handel aanzienlijk vergemakkelijkt worden. 

De handel zou minder riskant worden, de voor de handel be-

nodigde kapitaalbehoeften minder fluctuerend, het handels-

systeem zou eenvoudiger worden en voor bedrijven uit ont-

wikkelingslanden zou het gemakkelijker worden om de han-

delsfunctie over te nemen. In ieder geval zou het door 

prijsstabilisatie voor grondstoffenhandelaren nagenoeg on-

mogelijk worden om nog langer oligopolierents, inclusief 

rents gebaseerd op superieure marktkennis, te verdienen. 

Daarom kan geconcludeerd worden dat: "The willingness of 

developed market economy countries to negotiate price-

stabilization agreements remains influenced to a substant-

ial degree by trading lobbies" I ) . 

Uit het voorafgaande zou afgeleid kunnen worden, dat de 

verwerkers van grondstoffen grote voorstanders zijn van 

stabilisatie van prijzen. De planning van investeringen 

zou er immers door vergemakkelijkt worden en er zouden 

geen kosten meer gemaakt behoeven te worden om zich in te 

dekken tegen de risico's van fluctuerende prijzen. Ondanks 

deze onmiskenbare voordelen hoort men vanuit de verwerken-

de industrie geen vurige pleidooien pro prijsstabilisatie. 

Slechts zelden wordt een duidelijk standpunt ingenomen ten 

faveure van stabilisatie van prijzen 2) . Een ambigue stel-

lingname is regel: men is in principe wel vóór, maar wenst 

1) Maizels, op.cit., 1980, pag. 9. Maizels is echter niet 
duidelijk op het punt of hij het over alle handel heeft 
of alleen over de termijnhandel 

2) De enige ons bekende uitzondering betreft de koperver-
werkende industrie in een getuigenis voor het House of 
Lords, op.cit., 1977, Par. 520 
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ook dat ruim aanbod volledig tot uitdrukking komt in lage-

re prijzen, men ziet in de practijk enorme obstakels, 

etc. 1) . Het vertrekpunt ter verklaring van deze op het 

eerste gezicht enigszins verrassende houding van de ver-

werkende industrie is dat alle ondernemingen last hebben 

van de prijsinstabiliteit. Zolang alle ondernemingen in 

ongeveer dezelfde mate last hebben van de instabiliteit, 

worden hierdoor de onderlinge concurrentieverhoudingen 

niet verstoord 2) . De verwerkende industrie is er vooral 

in geïnteresseerd om niet meer te betalen dan de concur-

renten 3) . De grootste verwerkers hebben de beste en ge- 

makkelijkste toegang tot de markten, vooral omdat zij hier-

voor specialisten kunnen inzetten, en zij kunnen zich der-

halve het beste indekken tegen prijsfluctuaties, zodat ze 

relatief voordeel hebben boven kleinere verwerkers. De si-

tuatie wordt bovendien gecompliceerd door het feit, dat de 

handel en de industrie sterk verweven zijn geraakt. Cacao 

en koffie mogen dienen als voorbeelden. Als verwerkers 

staan de ondernemingen in deze sectoren vrij neutraal te-

genover de kwestie van prijsstabilisatie, als handelaren 

zijn zij tegenstanders van stabilisatie. Het resultaat is 

uiteraard dat deze ondernemingen als eenheid tegenstanders 

zijn van stabilisatie van grondstoffenprijzen. 

In die subsectoren van de mijnbouw, waarin een sterk oligo-

polistische situatie bestaat, zijn de prijzen relatief sta-

biel. Bij deze producten wordt door de verticaal geïnte-

greerde mijnbouwmaatschappijen, afgezien van het veelvul- 

1) House of Lords, op.cit., 1977; in het byzonder t.a.v.de 
cacaoverwerkende industrie, Par. 396-415 en Par. 1029 

2) Dit gebeurde wel m.b.t. koper in 1966; wanneer de Europe-
se verwerkers hogere prijzen moeten gaan betalen dan de 
Amerikaanse, eerst dan ontstaan voor hen "major problems", 
zie R.Prain: "Copper - the anatomy of an industry", 
London, 1975, pag. 108 

3) Vgl. ESCAP, Rubber, Paper No. 6, Bangkok, 1979, pag.45 
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dig voorkomen van transferprijzen, gewerkt met "producers' 

prices". Voor verschillende producten kennen we prijslei-

ders, zoals ALCOA voor aluminium, INCO voor nikkel en AMAX 

voor molybdeen. Dit is een typisch oligopolistengedrag: 

niet door prijsconcurrentie, maar door investeringsbeleid 

en prompte levering van een constante en hoge kwaliteit 

wordt getracht om het marktaandeel en de winst van de geïn-

tegreerde onderneming te maximaliseren. Deze ondernemingen 

zijn, zoals gebleken is voor aluminium en nikkel, tegen-

standers van verhandeling van hun producten op de London 

Metal Exchange. 

De vraag die nu onder ogen gezien moet worden is of de, al 

dan niet geïntegreerde, mijnbouwondernemingen belang heb-

ben bij de stabilisatie van de prijzen van die metalen, 

welke thans gekenmerkt worden door instabiliteit. Het pro-

duct koper kan hierbij als het beste voorbeeld fungeren om-

dat de koperprijzen erg instabiel zijn én omdat door priva-

te ondernemingen nog in de eerste helft van de jaren zes-

tig getracht is om te werken met een wereldwijd systeem 

van "producers' prices". Uit dit laatste wordt al te ge-

makkelijk afgeleid, dat mijnbouwondernemingen derhalve 

voorstanders zijn van prijsstabilisatie 1)  

De poging tot stabilisatie van de koperprijzen duurde van 

october 1961 tot april 1966 2) . Zij startte onder een situ-

atie van overschotten op initiatief van Anglo-American 

Corporation (AAC) en Roan Selection Trust. In het algemeen 

kan echter gezegd worden dat "the attempts of the 1920's 

and 1930's to form a producers' cartel with the aim of 

keeping prices 'high' gave way after the Second World War 

to a producers' price system of informal integration de- 
3 ) signed in large part to keep prices 'low ,  

1)  Hallwood, op.cit., Resources Policy, 1979, 	pag. 107 
2)  Mikdashi, op.cit., 	1976, 	pag. 

1974, diverse plaatsen 
89-95; Moran, op.cit., 

3)  Moran, 	op.cit., 	1974, 	pag. 	49 
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Met name in 1964-1966 was dit het geval. De regering van 

de Verenigde Staten is altijd geporteerd geweest voor la- 

ge prijzen van koper-metaal, terwijl zij altijd onverschil-

lig heeft gestaan tegenover de prijzen van koperen eindpro-

ducten. Voor de geintegreerde Amerikaanse koperbedrijven 

is dit nooit een probleem geweest, omdat zij in de verwer-

king de winst konden realiseren. 

Na de Tweede Wereldoorlog begonnen de traditionele koper-

maatschappijen hun sterke oligopolistische greep op de be-

drijfstak te verliezen 1 )• Door "informele bindingen" op 

grond van een systeem van "lage" producentenprijzen wordt 

dan getracht om achterwaartse integratie van de verwerken-

de industrie tegen te gaan. Vooral in de jaren zestig be-

gonnen de overheden van ontwikkelingslanden zich echter te 

manifesteren. Een beleid gericht op het laag houden van de 

koperprijzen werd voor deze landen onacceptabel, omdat de 

ondernemingen "deprived the host countries selling to the 

United States of the opportunity to benefit fully from the 

sizable open market price increase of 1964-1966" 2) . Op 

instigatie van de Chileense overheid werden de producen-

tenprijzen voor Chileens koper in 1966 aanzienlijk ver-

hoogd. De initiatiefnemers van de internationale prijssta-

bilisatie keerden daarop terug naar de LME-prijzen. Alleen 

in Noord Amerika (VS en Canada) bleef een systeem van pro-

ducentenprijzen bestaan. 

In het onderhavige geval kan moeilijk gesproken worden van 

een pure prijsstabilisatiepoging. De mijnbouwmaatschappij-

en hebben veeleer getracht om via een systeem van "lage" 

producentenprijzen een zo sterk mogelijke greep op de sec-

tor te handhaven. 

1) Moran, op.cit., 1974, spreekt van een "dilution of the 
producers oligopoly", pag. 52 e.a. 

2) Mikdashi, op.cit., 1976, pag. 91 
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Wanneer thans, bijvoorbeeld in UNCTAD-verband, getracht 

zou worden om de koperprijzen te stabiliseren zou dat dan 

ook in het belang zijn van de gevestigde mijnbouwonderne-

mingen ? We menen deze vraag ontkennend te moeten beant-

woorden. Een dergelijke stabilisatie zou er niet op ge-

richt zijn om via "lage" producentenprijzen de positie van 

de mijnbouwmaatschappijen te versterken, maar zou via sta-

bielere marktprijzen de positie van de (staatsmaatschap-

pijen uit de) producentenontwikkelingslanden versterken. 

Misschien zou zelfs de klantenbinding voortvloeiend uit 

het Amerikaanse systeem van producentenprijzen gedeelte-

lijk geërodeerd worden. De winsten voortvloeiende uit - 

vaak duur gekochte - rechtstreekse participatie in de cen-

trale (termijn-)markten zouden vermoedelijk worden aange-

tast, evenals de mogelijkheden om succesvol als insider-

speculant op te treden. Het zou voor de (staats-)onderne-

mingen uit ontwikkelingslanden mogelijk gemakkelijker wor-

den om zelf de marketing ter hand te nemen. Het belang-

rijkst lijkt echter dat door prijsstabilisatie het risico 

van kopermijnbouw vermindert 1) . Daardoor wordt de toe-

gang tot de bedrijfstak vergemakkelijkt en wordt op het-

zelfde moment het vermogen van de grote ondernemingen om 

rents te verdienen aangetast. Stabilisatie van prijzen 

zou er uiteindelijk toe kunnen leiden, dat de staatsonder-

nemingen uit ontwikkelingslanden de rol van de traditione-

le oligopolisten gaan overnemen. Dan zouden de eerstge-

noemde ondernemingen kunnen gaan werken met een systeem 

van producentenprijzen om hun eigen doelstellingen te ver-

wezenlijken. 

1) Voor een kleine (staats-)mijnbouwmaatschappij is voor-
al het risico van zeer lage prijzen in de eerste jaren 
van exploitatie van een project (misschien het enige 
project van die onderneming) erg groot, omdat daar-
door de interne rentevoet sterk wordt aangetast 
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Geconcludeerd kan worden, dat geïntegreerde mijnbouwmaat-

schappijen stabiele producentenprijzen prefereren zolang 

als zij een sterke greep hebben op de bedrijfstak. Wan-

neer het oligopolie enigszins verwatert, kan via lage pro-

ducentenprijzen getracht worden de eigen positie te verde-

digen. Wanneer echter overheden van landen een sterkere 

greep op de bedrijfstak dreigen te gaan krijgen, zijn in-

stabiele prijzen in het belang van de gevestigde mijnbouw-

maatschappijen. 

V.2 Trendmatige ontwikkeling van prijzen en prijsverho- 
ging 

Exporterende landen hebben belang bij zo hoog mogelijke 

prijzen, terwijl de belangen van importerende landen hier-

aan tegengesteld zijn. In het algemeen vormt de trendmati-

ge ontwikkeling van de grondstoffenprijzen een probleem 

voor de exporterende ontwikkelingslanden. Dit prijspro-

bleem komt echter eerst in het juiste perspectief te staan 

wanneer het gekoppeld wordt aan de volume-ontwikkeling. 

Het belang van de geïndustrialiseerde landen bij niveau 

en trendmatige ontwikkeling van grondstoffenprijzen - de 

hoogte van grondstoffenprijzen is nog nooit een probleem 

geweest voor de geïndustrialiseerde landen - wordt intuï-

tief gemakkelijk overschat. Voor ondernemingen is (veran-

dering in) het prijsniveau uiteraard alleen van betekenis 

voorzover de winstmogelijkheden op langere termijn hier-

door worden beïnvloed. 

Een (poging tot) verhoging van prijzen boven het trendma-

tige niveau dat tot stand zou zijn gekomen onder invloed 

van de vigerende marktkrachten, wordt aangeduid als een 

structurele prijsverhoging. 

Exporterende ontwikkelingslanden 

Hogere exportprijzen zijn alleen dan gunstig wanneer hier- 
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door de totale opbrengsten toenemen; het volume moet rela-

tief minder dalen dan de prijzen, ofwel, anders uitgedrukt, 

de vraag moet prijsinelastisch zijn. Bij een prijselasti-

sche vraag kan bij prijsdaling het exportvolume sneller 

stijgen dan de prijs daalt en, als het volume harder groeit 

dan de physieke productiviteitsstijging per arbeidskracht, 

kan ook de werkgelegenheid in de betreffende exportsector 

toenemen. Het correcte doel voor exporterende landen is 

derhalve een optimalisatie van de prijs, zodat de opbrengst 

gemaximaliseerd wordt. Door overheden in ontwikkelingslan-

den schijnt dit nog wel eens uit het oog te worden verlo-

ren. Misschien onbewust wordt soms gestreefd naar een ma-

ximalisatie van de overheidsinkomsten uit de exportsector. 

Dan wordt te eenzijdig nadruk gelegd op het belang van ho-

gere prijzen en wordt in het byzonder veronachtzaamd dat 

werkgelegenheid een zeer schaars "goed" is in ontwikkelings-

landen. 

De ruilvoetproblematiek 

Op deze plaats behoeven noch de theoretische fundering van 

de these van de tendentiële daling van de ruilvoet, noch 

de problemen bij het meten van ruilvoeten, uitvoerig be-

handeld te worden. Of deze these al dan niet theoretisch 

juist is en of nauwkeurige verificatie al dan niet moge-

lijk is, heeft namelijk slechts een algemene betekenis en 

is niet of nauwelijks relevant voor de practische uitvoe-

ring van een internationaal grondstoffenbeleid. Voor de 

structuralisten was de primaire algemene betekenis van de 

Singer-Prebisch these 1) , dat hierop de noodzaak van het 

voeren van een industrialisatiebeleid in ontwikkelingslan-

den gefundeerd kon worden. Secundair werd en wordt de the-

se gebruikt als basis voor een pleidooi om een internatio- 

1) Vgl. Hoofdstuk I, Par. 2 
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naal grondstoffenbeleid te voeren waarin byzondere aandacht 

wordt geschonken aan de belangen van ontwikkelingslanden. 

In overwegingen ten aanzien van een mogelijke daling van 

de ruilvoet van grondstoffen welke geheel of grotendeels 

door ontwikkelingslanden geëxporteerd worden dienen karak-

teristieken van vraag en aanbod centraal te staan. De vraag 

naar de meeste primaire producten van ontwikkelingslanden 

neemt relatief langzaam toe. Voor de onderscheiden produc-

ten zijn hiervoor uiteenlopende oorzaken aan te wijzen als: 

landbouwprotectie in de rijke landen, lage inkomenselasti-

citeiten van de vraag, besparingen op materiaalverbruik 

(inclusief miniaturisatie) in industriële processen en con-

currentie van synthetische substituten. Het aanbod van pri- 

maire producten uit ontwikkelingslanden daarentegen reageert, 

zeker op korte termijn, onvoldoende op veranderingen in de 

vraag en de prijzen. De belangrijkste oorzaak hiervan is 

niet dat boeren in ontwikkelingslanden niet zouden reageren 

op veranderingen in relatieve producentenprijzen. Wel dient 

in dit verband onderscheid gemaakt te worden tussen éénjari-

ge en meerjarige gewassen. Bij éénjarige gewassen kunnen 

boeren snel hun productieplan aanpassen aan gewijzigde 

prijsverhoudingen. Het is bijvoorbeeld bekend dat boeren in 

Bangladesh scherp reageren op een wijziging in de prijsver-

houding tussen jute en rijst. Een dergelijke snelle reactie 

is niet mogelijk ten aanzien van meerjarige gewassen. De 

prijzen van cacaobonen bijvoorbeeld moeten wel zeer sterk 

dalen wil men het plukken achterwege laten. Het prijsniveau 

heeft wel invloed op verzorging van de bomen (ziektebestrij-

ding) en nieuwe aanplant. De belangrijkste factor in wat 

zich manifesteert als een starre productiestructuur in ont-

wikkelingslanden lijkt echter het door overheden gevoerde 

prijsbeleid. Relatief hoge prijzen komen vaak in het geheel 

niet tot uitdrukking in de producentenprijzen, terwijl 

prijsdalingen in de meeste gevallen eerst zeer vertraagd 
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doorwerken op de prijzen die producenten ontvangen 1) • 

Wanneer door technische vooruitgang de arbeidsproductivi-

teit in een exportsector stijgt, dan leidt dit volgens de 

Singer-Prebisch these meestal niet  tot hogere lonen, omdat 

er in de economie steeds een ruim aanbod is van arbeid te-

gen het gangbare lage loonpeil. Het concept van "unlimited 

supplies of labour" 2)  lijkt onmisbaar om een trendmatige 

daling van goederenruilvoeten plausibel te doen zijn. Het 

voordeel van de productiviteitsstijging kan om deze reden 

volledig tot uitdrukking komen in lagere prijzen voor ex-

porten. Eerst wanneer arbeid schaars wordt en het algemene 

loonpeil gaat stijgen komt er aan dit mechanisme een einde. 

Ook wanneer er een tendens is tot daling van de ruilvoet 

van exportproducten uit ontwikkelingslanden, dan kan deze 

nog door diverse factoren doorkruist worden. Niet alleen 

arbeid is een factorinput, maar bijvoorbeeld ook grond van 

een bepaalde kwaliteit. Door overheidsbeleid, o.a. via be-

lastingheffing en subsidies, kan het aanbod van bepaalde 

producten in belangrijke mate worden beïnvloed. Eerst in 

gedetailleerde analyses per product en per land kan een 

goed inzicht verkregen worden in de oorzaken van relatieve 

veranderingen in vraag en aanbod. Groei, diversificatie en 

industrialisatie in ontwikkelingslanden kunnen een belang-

rijke invloed hebben op het aanbod van een bepaald product. 

Wanneer in een aantal ontwikkelingslanden alternatieve aan-

wendingsmogelijkheden beschikbaar komen voor factoren die 

zijn ingeschakeld in vooral arbeidsintensieve grondstoffen- 

1) Hier wordt geen pleidooi gehouden voor het volledig vol-
gen van instabiele wereldmarktprijzen; wel lijkt het ge-
wenst om deze prijzen sneller te volgen dan thans veelal 
het geval is. Tevens kan er, in het kader van een oligo-
polistisch beleid van landen, gestreefd worden naar pro-
ducentenprijzen die, afgezien van handelsmarges, steeds 
in meer of mindere mate lager zijn dan de wereldmarkt-
prijzen (Vgl. Par. VI.2) 

2) Afkomstig van W.A. Lewis: "Economic Development with un-
limited supplies of labour", in The Manchester School, 
mei 1954 
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sectoren, kan dit aan armere ontwikkelingslanden het voor-

deel bieden van grotere exportvolumina en/of hogere prij-

zen. 

Tijdreeksen van de algemene goederenruilvoet of van de 

ruilvoet van bepaalde categorieën producten voor (groe-

pen) ontwikkelingslanden of individuele landen, geven 

vaak eerder een instabiliteit te zien dan een bepaalde 

trendmatige ontwikkeling 1) . Een uitzondering hierop vor- 

men de categorie Grondstoffen (SITC 2+4) en een aantal in-

dividuele producten uit deze categorie. De ruilvoet van  

de categorie Grondstoffen geeft vanaf het midden van de 

jaren vijftig een voortdurend dalende trend te zien met 

de "boom" van 1973/1974 als enige belangrijke onderbre-

king (zie Tabel V.1). Met 1970 als 100 daalt de index van 

de goederenruilvoet van een niveau van 130 in de tweede 

helft van de jaren vijftig, via ongeveer 115 omstreeks 

1965 tot 90 op het einde van de jaren zeventig. Deze da-

ling van de relatieve prijzen kan slechts ternauwernood 

gecompenseerd worden door een expansie van het volume van 

de exporten. Dientengevolge is de koopkracht van deze ex-

porten, tot uitdrukking komend in de inkomensruilvoet, 

slechts in zeer beperkte mate gestegen. Gemiddeld is voor 

de ontwikkelingslanden als groep de koopkracht van de ex-

porten van Grondstoffen (SITC 2+4) over de periode 1954- 

1979, per jaar met minder dan één procent gestegen. 

Het beeld van de Grondstoffen als categorie wordt, zij 

het met een zekere diversiteit, bevestigd door de tenden-

ties die worden waargenomen voor individuele producten 

(zie Tabel V.2 en Bijlage II). 

1) Door de auteur geanalyseerd in een pre-advies over 
het Grondstoffenvraagstuk voor de Nationale Advies 
Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, Den Haag, 1979 
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TABEL V.1  

Goederenruilvoet en inkomensruilvoet van de exporten van 
grondstoffen (SITC 2+4) door ontwikkelingslanden, 1954-  
1979 (1970 = 100)   

Jaar Goederenruilvoet 1) Inkomensruilvoet 

1954 128 83 
1955 138 95 
1956 130 91 
1957 128 84 
1958 117 76 
1959 124 89 

1960 128 92 
1961 119 89 
1962 115 87 
1963 116 89 
1964 117 91 

1965 115 94 
1966 112 95 
1967 107 89 
1968 108 94 
1969 106 103 

1970 100 100 
1971 88 92 
1972 87 97 
1973 97 113 
1974 107 123 

1975 86 88 
1976 98 101 
1977 93 93 
1978 87 88 
1979 91 106 

1) Eenheidswaarde van de exporten, gedefleerd voor de cif-
prijzen van exporten van industriële producten uit ont-
wikkelde landen naar ontwikkelingslanden 

Bronnen: UN Statistical Yearbook, diverse jaargangen 
UN Monthly Bulletin of Statistics, Vol.35, juli 
1981 
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TABEL V.2  

Groei van de productie en trend in de ruilvoet van een aan-
tal individuele producten, geëxporteerd door ontwikkelings-
landen   

Product Groei productie 1 ) 
(1950-1975) 

Trend in de ruil-
voet 2 ) 	(1950-79) 

Tin 0,03 + 

Lood 1,8 0 

Jute 0,5 - 

Koffie 2,9 0 

Thee 3 - 

Cacao 2,8 0 

Katoen 3,4 0 

Rubber 2,8 - 

Sisal 3,4 0 

Koper 4,5 0 

Zink 4 0 

Mangaanerts 4,5 - 

Bauxiet 8,7 0 

Fosfaat 6,1 - 

IJzererts 6,1 - 

Nikkel 16,7 0 

1) Gemiddelde procentuele groei per jaar; voor de agrari-
sche producten als regel over de periode 1948/1952  - 
1973/1975 en voor de mineralen als regel over de peri-
ode 1949/1951  -  1973/1975 

2) Taxatie op visuele waarneming, ontleend aan Bijlage II 

0  =  instabiel 
-  =  dalend en 
+ = stijgend 

Opmerking  

De trend in de goederenruilvoet wordt vergeleken met de 
groei in de productie teneinde het effect van eventueel 
toegenomen binnenlandse verwerking en/of consumptie te eli-
mineren 
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De meeste grondstoffen zijn trage of middelmatige groei-

ers: lood, jute, tin, koffie, thee, cacao, katoen, rubber, 

sisal, koper, zink en mangaanerts. Aangezien de goederen-

ruilvoeten voor deze producten eerder verslechteren dan 

verbeteren, stagneert of daalt de (potentiële) invoercapa-

citeit op basis van export van deze producten. Alleen 

voor tin, historisch de langzaamste groeier, kan gespro-

ken worden van een trendmatige verbetering van de goede-

renruilvoet. Bauxiet, fosfaat, ijzererts en nikkel zijn, 

over de lange termijn gezien, snelle groeiers. Voor fos-

faat en ijzererts is echter sprake van een trendmatige 

verslechtering van de ruilvoet. 

Een, al dan niet tijdelijke, verslechtering van de goede-

renruilvoet van één of meer exportproducten werkt als zo-

danig negatief in op het vermogen van een land om uit de 

opbrengst van exporten goederen te importeren. Het is een 

rem op mogelijkheden tot groei en ontwikkeling. Ook wan-

neer een dergelijke verslechtering van relatieve export-

prijzen op een of andere wijze gecompenseerd wordt, blijft 

gelden dat de negatieve factor als zodanig een probleem 

vormt. Soms kan verslechtering van de ruilvoet voor een 

bepaald product gecompenseerd worden door een gelijktij-

dige verbetering van de ruilvoet van een ander exportpro-

duct. Een daling van importprijzen (voedsel en aardolie 

in de jaren zestig bijvoorbeeld) kan ook tijdelijk sou-

laas bieden. Het bewerkstelligen van een verandering van 

het exportpakket zodat het meer fabrikaten omvat zou tot 

een structurele oplossing van het probleem kunnen leiden, 

maar dit impliceert dat men stelt, dat het probleem van 

onderontwikkeling opgelost wordt door ontwikkeling. Ten-

slotte wordt vanuit de geïndustrialiseerde landen herhaal-

delijk betoogd dat de ontwikkelingslanden een gunstige 

groei van de invoercapaciteit zouden kunnen bewerkstelli-

gen door een agressiever volumebeleid, terwijl vanuit 

ontwikkelingslanden meer nadruk wordt gelegd op de prij- 
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zen. Beide stellingnamen zijn eenzijdig. Voor de grond-

stoffen die geheel uit ontwikkelingslanden afkomstig zijn 

zou, gegeven een prijsinelastische vraag, een versnelde 

volume-expansie alleen maar leiden tot een daling van de 

exportopbrengsten van alle landen gezamenlijk 1 ). Voor na-

tuurrubber, waarvan de concurrentiepositie ten opzichte 

van synthetische rubber sterk verbeterd is sinds de stij-

ging van de energieprijzen in het begin van de jaren ze-

ventig, is volume-expansie thans echter wel de aangewezen 

weg. De producentenlanden zouden door volume-expansie en 

lagere prijzen via productiviteitsverbeteringen er in kun-

nen slagen om een gedeelte van het huidige marktaandeel 

van synthetische rubber te heroveren. Wat de mineralen be-

treft kan alleen een opbrengststijging bereikt worden als 

versnelde volume-expansie gerealiseerd kan worden door 

een groter aandeel in de wereldmarkt te veroveren. Voor 

sommige mineralen lijkt hiervoor, afgaande op de aandelen 

van ontwikkelingslanden in productie en reserves, enige 

ruimte aanwezig. Hierbij moet echter bedacht worden, dat 

ook het meest agressieve productiebeleid van ontwikkelings-

landen bijvoorbeeld de snelle mijnbouwexpansie in Austra-

lië gedurende de afgelopen decennia, niet had kunnen tegen-

houden. Een versnelde groei van productie in ontwikke-

lingslanden zou bovendien, afgezien van het risico van 

prijsdalingen, alleen gerealiseerd kunnen worden door aan 

mijnbouwondernemingen grotere "incentives" te geven, het-

geen betekent dat hierdoor inkomensverliezen worden gele-

den. 

1) Dit punt wordt over het hoofd gezien door G.M.Meier: 
"International Economics - the theory of policy", Ox-
ford, 1980, pag. 309 
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Indexatie 

Wanneer geprobeerd wordt om voor de problematiek van de 

goederenruilvoeten een rechtstreekse oplossing te vinden 

via internationaal grondstoffenbeleid, komt men uit op een 

of andere vorm van indexatie. De wenselijkheid van indexa-

tie is door ontwikkelingslanden het meest uitdrukkelijk 

aan de orde gesteld tijdens de Zesde Speciale Zitting van 

de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (1974). 

Men dient onderscheid te maken tussen directe en indirecte 

indexatie. 

Bij directe indexatie wordt handhaving van de prijs van 

een grondstof in reële termen beoogd. In grondstoffenover-

eenkomsten zou de middenprijs van de prijsvork periodiek 

automatisch aangepast moeten worden op basis van een defla-

tor welke een uitdrukking is van de inflatie in de wereld. 

Hierbij stuit men op een aantal technische problemen, o.a. 

betreffende het referentieprijspeil, de keuze van de defla-

tor en de beschikbaarheid van statistisch basismateriaal. 

Meer fundamentele problemen vloeien voort uit het feit, 

dat prijzen van grondstoffen in reële termen zouden worden 

gefixeerd. De relatieve prijsverhoudingen tussen grondstof-

fen welke bij directe indexatie zouden worden betrokken, 

worden bevroren. In een automatisme van indexatie wordt op 

geen enkele wijze rekening gehouden met ontwikkelingen in 

vraag en aanbod, zoals technische vernieuwingen in de pro-

ductie, toename van het verbruik door nieuwe aanwendingsmo-

gelijkheden, afname van het verbruik door bijvoorbeeld mi-

niaturisatie, substitutie (door synthetica), nieuwe herwin-

ningstechnieken, etc.. Een geindexeerde prijs kan derhalve 

voor een bepaalde grondstof gemakkelijk zo hoog worden dat 

hij onmogelijk is te handhaven; producenten-landen zouden 

hun productie drastisch moeten inkrimpen; misschien zouden 

de totale opbrengsten zelfs dalen. Indexatie zou dan in-

gaan tegen de belangen van exporterende landen. Anderzijds 

is het mogelijk dat de ontwikkelingen van vraag en aanbod 
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voor een bepaalde grondstof zodanig zijn, dat een hogere 

dan de geïndexeerde prijs mogelijk (en wenselijk) zou zijn. 

Bij stricte directe indexatie wordt echter ook de mogelijk-

heid uitgesloten van verbetering van de relatieve prijs 

van een bepaald product. Ook dit zou ingaan tegen de belan-

gen van exporterende landen. 

De rigiditeit, voortvloeiend uit een over een langere peri-

ode doorgevoerde indexatie, maakt dat aanpassingen onver-

mijdelijk worden. Hierin schuilt, ook bij erkenning van 

het feit dat een geïndexeerde prijs niet steeds gehand-

haafd kan worden, toch een risico van rigiditeit, omdat 

slechts in (waarschijnlijk moeizame en tijdrovende) onder-

handelingen besloten kan worden om het automatisme van de 

indexatie te doorbreken. Dit vooruitzicht zou vele landen 

bij voorbaat afschrikken van participatie in een grondstof-

fenovereenkomst. De conclusie is dat directe indexatie een 

onjuist middel is om te trachten het overigens zeer reële 

probleem van de ruilvoeten tot een oplossing te brengen. 

Indirecte indexatie zou, in tegenstelling tot directe in-

dexatie, geheel buiten de markt om werken. Evenals bij di-

recte indexatie worden (op papier) de prijzen van (een aan-

tal) grondstoffen geïndexeerd. Men probeert echter niet om 

op de markt deze geïndexeerde prijzen te handhaven. Wan-

neer in een bepaald jaar de werkelijke prijzen lager zijn 

dan de geïndexeerde prijzen, ontvangen exporterende landen, 

bijvoorbeeld via een centraal fonds, financiële compensa-

tie voor het "exportverlies", veroorzaakt door het ver-

schil tussen geïndexeerde prijzen en gerealiseerde prij-

zen. 

In beginsel zou in een systeem van indirecte indexatie uit-

gegaan kunnen worden van compensatie gebaseerd op het ver-

schil tussen geïndexeerde prijs en gerealiseerde prijs, 

vermenigvuldigd met de werkelijk door een land geëxporteer-

de hoeveelheid in een bepaald jaar. Bij een relatieve da-

ling van de productiekosten kan indirecte indexatie de ex- 
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pansie van de productie echter aantrekkelijk maken voor een 

land. Men zou er derhalve toe moeten overgaan om per land 

een limiet te stellen aan het exportvolume dat voor compen-

satiebetaling in aanmerking komt.In feite krijgt men dan 

te maken met een soort quotasysteem, waarbij tenminste voor 

een deel van de productie een inkomensgarantie gegeven 

wordt. In een dergelijk geval zal elk land tenminste zijn 

quotum willen produceren, ook al zou de overheid hiertoe 

subsidie aan producenten moeten geven. Een met inefficiën-

te allocatie van productiefactoren gepaard gaande verstar-

ring van de productieverdeling over landen, waarbij ook in-

efficiënte producentenlanden quota krijgen toebedeeld en 

nieuwe efficiënte producentenlanden geen kans krijgen, zou 

derhalve het gevolg kunnen zijn van indirecte indexatie. 

De mogelijkheid bestaat dat in de loop van de tijd voor een 

aantal producten de discrepantie tussen geïndexeerde prij-

zen en gerealiseerde prijzen aanzienlijk wordt. Met finan-

ciële transfers naar ontwikkelingslanden op grond van indi-

recte indexatie zouden grote bedragen gemoeid kunnen zijn. 

Een aanzienlijk gedeelte van internationale hulpverlening 

zou over landen gealloceerd kunnen gaan worden op grond 

van indirecte indexatie. Dit lijkt geen erg goed criterium. 

Op grond van beide besproken redenen wordt geconcludeerd, 

dat ook indirecte indexatie geen geschikt middel is om 

ruilvoetproblemen op te lossen. Deze problematiek kan al-

leen tegemoet worden getreden in een oligopolistisch be-

leid van exporterende landen (zie Hoofdstuk VI, Par. 2). 

Consumentenlanden 

Voor de importerende landen, en vooral voor de grondstof-

fenarme geïndustrialiseerde landen die grote hoeveelheden 

grondstoffen importeren, geldt dat zo laag mogelijke grond-

stoffenprijzen in het voordeel zijn van hun economieën. 

Wel moet voldaan zijn aan de randvoorwaarde van een zoda-

nig prijsniveau, dat hierdoor voldoende aanbod wordt geIn- 
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duceerd. 

Het gevaar is echter reëel, dat het belang van geïndustri-

aliseerde landen bij lage grondstoffenprijzen wordt over-

schat. Nog steeds heerst enige bezorgdheid, hoewel recen-

telijk afgezwakt, over de mogelijkheid dat ontwikkelings-

landen er in zouden kunnen slagen de prijzen van een aan-

tal grondstoffen zodanig te verhogen, dat dit ernstige na-

delige gevolgen zou kunnen hebben voor de economieën van 

de geïndustrialiseerde landen 1) . Oppositie van de zijde 

van de rijke landen tegen, op een of andere manier gerea-

liseerde, structureel hogere grondstoffenprijzen om deze  

reden, berust echter op enige misvattingen. 

De mogelijkheden voor grondstoffenexporterende (ontwikke-

lings-)landen om via kartellisatie de prijzen van grond-

stoffen te verhogen, zijn beperkt 2) • Prijsverhogingen in 

de orde van grootte als in het recente verleden hebben 

plaatsgevonden voor aardolie moeten volstrekt uitgeslo-

ten worden geacht. Voor een aantal grondstoffen, met na-

me die welke rechtstreeks moeten concurreren met syntheti-

sche substituten, behoort een structurele prijsverhoging 

zelfs tot de onmogelijkheden. 

Wanneer een land veel grondstoffen importeert zijn deze 

van grote betekenis voor het functioneren van de economie. 

Het is echter macro-economisch gezien tamelijk onbelang-

rijk welke prijzen voor deze grondstoffen betaald moeten 

worden, omdat de grondstoffen relatief slechts een gerin-

ge waarde hebben. In deze zin zijn de grondstoffen van 

geringe betekenis. 

1) Zie o.a. The Trilateral Commission: "Seeking a new ac-
commodation in world commodity markets", New York, 
1976, pag. 13; Europese Commissie: "De voorziening van 
de Gemeenschap met grondstoffen", Brussel, 1975, pag.2 

2) In het laatste hoofdstuk wordt op dit punt teruggeko-
men 
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Het relatief geringe "gewicht" van grondstoffen in de eco-

nomieën van de geïndustrialiseerde landen blijkt in de eer-

ste plaats uit de geringe omvang van de waarde van grond-

stoffen gerelateerd aan de totale productie. 

TABEL V.3  

Netto-importen van grondstoffen (SITC 2-22+68) in de EEG  
(9), de VS en Japan in procenten van het bruto binnenlands  
product (gewogen gemiddeldenvoor de jaren 1972, 1973, 1974) 

Bronnen: Algemene Statistiek EEG; Maandstatistiek, No. 12, 
1975 
Yearbook of National Accounts Statistics 1975, 
Vol. I en II 
Yearbook of International Trade Statistics, 1975, 
Vol. 1 

Tabel V.3 illustreert dat zelfs een aanzienlijke stijging 

van de prijzen van grondstoffen boven het gemiddelde ni-

veau van 1972/1974 1)  geen ernstig nadeel zou betekenen 

voor de economieën van de geïndustrialiseerde landen, 

zelfs niet voor Japan. Zelfs wanneer een extreem hoge 

prijsstijging van grondstoffen zou optreden, blijken de 

effecten hiervan nog niet desastreus te zijn. Indien bij-

voorbeeld de prijzen van grondstoffen gemiddeld reëel met 

40% zouden stijgen boven het niveau van 1972/1974 (een in 

werkelijkheid onwaarschijnlijk geval) dan zouden, ceteris 

1) Jaren waarin de grondstoffenprijzen gemiddeld relatief 
erg hoog waren, reden waarom deze jaren werden gekozen 
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paribus, de daaruit voor de EEG voortvloeiende kosten 0,6% 

van het bruto binnenlands product bedragen. Voor het grond-

stoffenarme Japan zou de schade toch nog beperkt blijven 

tot 1%. Voor de Verenigde Staten zou het negatieve effect 

van de imaginaire spectaculaire prijsstijging verwaarloos-

baar klein zijn. 

De geringe betekenis van de hoogte van de prijzen van grond-

stoffen voor de nationale economieën wordt verklaard uit 

het, in waarde gemeten, kleine tot zeer kleine aandeel van 

grondstoffen in de prijzen van eindproducten. Dit blijkt 

bijvoorbeeld uit het feit, dat de waarde van alle in de we-

reld geproduceerde mineralen (exclusief brandstoffen) niet 

uitgaat boven 2,5% van de toegevoegde waarde in industriële 

activiteiten: ".... if historic long-term trends continue, 

then non-fuel minerals will account for a mere 2.4 - 2.5% 

of the value added by the manufacturing industries by 

1980" 1) . Op het niveau van individuele producten zijn de 

volgende cijfers illustratief 2):  

- exportwaarde ijzererts uit ontwikkelingslanden als per-
centage van de groothandelsprijs van zware staalplaten 
in West Duitsland: 8%; 

- exportwaarde bauxiet uit ontwikkelingslanden als percen-
tage van de groothandelsprijs van aluminiumplaten in de 
Verenigde Staten: 5,3%; 

- exportwaarde koffie uit ontwikkelingslanden als percen-
tage van de detailhandelsprijs in de Verenigde Staten: 
43 á 51%. 

Ondernemingen 

Voor de betrokkenen bij de termijnmarkten en voor speculan-

ten is het niveau van grondstoffenprijzen en de trendmati- 

1) IBRD: "The non-fuel mineral industry", Washington, 
1973, Annex 4-3, pag. 3 

2) Bron: UNCTAD TD/184/Supp. 3, 1976; cijfers voor 1973 
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ge ontwikkeling van de prijzen, irrelevant. Alleen de fluc-

tuaties rondom de trend zijn van betekenis. 

Voor de handelaren in de physieke goederen staat een zo 

groot mogelijke winstmarge voorop. Structureel lijkt deze 

marge weinig van doen te hebben met het niveau van de prij-

zen, maar bepaald te worden door de concurrentieverhoudin-

gen op de markt. In de winstmarge zit een vergoeding voor 

geïnvesteerd vermogen. Een vergroting van de absolute 

marge (dus: in centen) bij hogere prijzen is van geen bete-

kenis voorzover dit een vergoeding inhoudt voor een gemid-

deld omvangrijker gebonden handelskapitaal. Een trendmati-

ge verhoging van prijzen zou misschien wel kunnen beteke-

nen, dat handelaren tijdelijk eenzelfde bruto marge in pro-

centen weten te handhaven, zodat de nettowinst in absolute 

zin kan toenemen 1 ). Anderzijds zou een structurele prijs-

verhoging kunnen betekenen, dat de physieke omzet in een 

bepaald product in beperkte mate daalt. Deze vrij zekere 

negatieve factor lijkt wel op te wegen tegen de onzekere 

positieve factor van een tijdelijk hogere winst. 

Voor individuele grondstof fenverwerkende ondernemingen zou 

een structurele prijsverhoging van een bepaalde grondstof 

een daling van de physieke omzet betekenen. Het effect van 

gedaalde eindvraag zal evenwel geringer zijn naarmate de 

waarde van de grondstof geringer is ten opzichte van de 

prijs van het finale goed. Voorts kan mogelijk een effect 

van substitutie door een andere grondstof optreden. Vooral 

voor grote verwerkende ondernemingen zal het negatieve ef-

fect hiervan waarschijnlijk echter gering zijn. Deze onder-

nemingen zijn zelf immers reeds vaak betrokken bij de ver-

werking van substituerende grondstoffen of de productie 

van substituerende eindproducten, of zij hebben het vermo-

gen om hierop gedeeltelijk over te schakelen. 

1) In 1973/1974 is dit het geval geweest in de aardolie-
sector 
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Het belang van geïntegreerde mijnbouwondernemingen bij 

hoogte en trend van grondstoffenprijzen is onbepaald. Het 

belang van deze ondernemingen kan, zoals in het bovenstaan-

de reeds bleek met betrekking tot het product koper, vari-

eren in de tijd. Hun beleid ten aanzien van prijzen is een 

functie van hun strategie gericht op winstmaximalisatie op 

langere termijn. Drie factoren zijn in dit opzicht bepa-

lend. Ten eerste zullen de ondernemingen steeds trachten 

om de grondstof tegen een zo laag mogelijke prijs (kosten) 

te verkrijgen in de producentenlanden; m.a.w. zij zullen 

steeds trachten om zo gunstig mogelijke concessies te ver-

werven. Ten tweede: indien en voorzover de grondstof ver-

kocht wordt aan derden zullen zij trachten zo hoog mogelij-

ke oligopolieprijzen te realiseren. Ten derde zal het be-

leid er op gericht zijn om de toegang tot de bedrijfstak 

te beperken. Zonodig wordt ook het prijsbeleid gehanteerd 

om investeringen door derden in de sector af te remmen en 

daarmede de rents op langere termijn te beschermen. 

Van doorslaggevende betekenis voor de oligopolistische 

mijnbouwondernemingen en handelaren lijkt dat zijzelf een 

prijsbeleid kunnen voeren. Alleen zolang als zij de meest 

invloedrijke marktpartijen zijn, kunnen zij een prijsbe-

leid voeren overeenkomstig hun eigen doelstellingen én een 

groot deel van de rents tot zich trekken. Om deze reden 

zullen zij zich verzetten tegen een structurele verhoging 
1) van grondstoffenprijzen door producentenassociaties 	of 

in het kader van internationaal grondstoffenbeleid. Wanneer 

anderen een prijsbeleid kunnen voeren betekent dit, dat de 

1) Uit de ontwikkelingen in de aardoliesector in de jaren 
zeventig valt voor de ondernemingen de les te leren dat 
een gezamenlijk beleid van landen en ondernemingen, ge- 
richt op parallelle belangen, gemakkelijk kan omslaan 
in een beleid van de landen waarin hun eigen belangen 
prevaleren 
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traditionele private oligopolisten hun greep op de bedrijfs-

tak dreigen te verliezen. 

V.3 Locatie van verwerking van grondstoffen 

Tussen de productie van grondstoffen en de productie van 
1) fabrikaten vindt de verwerking van grondstoffen plaats 

Het is echter niet mogelijk om een voor alle producten gel-

dende, sluitende definitie te formuleren van "verwerking 

van grondstoffen". Zowel physieke als economische criteria 

ontbreken om verwerking af te bakenen ten aanzien van grond-

stoffenproductie enerzijds en fabricage anderzijds. Zelfs 

voor individuele producten zitten er altijd arbitraire ele-

menten in een afbakening van de drie onderscheiden produc-

tiestadia. Het product koper kan dienen als een goed voor-

beeld. De productie van kopererts behoort uiteraard tot de 

grondstoffenproductie. De concentratie van het erts wordt, 

hoewel hier strict genomen van verwerking sprake is, ge-

woonlijk als behorende tot de mijnbouw gerekend. 

Over smelten en raffineren bestaan geen misverstanden: in 

deze processen vindt verwerking plaats van het geconcen-

treerde erts. Het is echter de vraag of ten aanzien van de 

productie van eenvoudige producten van koper en koperlege-

ringen (draden, staven, vellen, strips, platen en buizen) 

gesproken moet worden van semi-fabricage (productie van 

halffabrikaten) of van (verdere) verwerking van grondstof-

fen. 

Een bruikbare werkdefinitie van "verwerking van grondstof-

fen" luidt: "As soon as a raw material undergoes any de-

gree of fabrication at all, this product will be termed 

'processed' and the commodity to be no longer in its prim-

ary state. At the other end, as long as the single raw 

1) De bespreking van de kwestie van de definitie van "ver-
werking" steunt op K.Takeuchi: "Export-oriented primary 
commodities in developing countries",IBRD,Washington,1979 
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material represents a major input to the fabricating oper-

ation this will be called 'processing' but when this is no 

longer the case, the activity will be considered as 'manu-

facturing' and the product 'manufactured' ...." 1) . In de-

ze definitie ligt opgesloten, dat bijvoorbeeld de produc-

tie van koperen buizen niet beschouwd wordt als (semi)fa-

bricage, maar als verwerking van grondstoffen. 

Hoewel een exacte definitie niet gegeven kan worden is het 

toch zinvol om een onderscheid te maken tussen verwerking 

van grondstoffen en industriële fabricage ("manufacturing") 

in het algemeen. De reden is, dat de beleidskwesties ten 

aanzien van verwerking van grondstoffen tenminste gedeelte-

lijk verschillen met die van industrialisatie in het alge-

meen. In grondstoffenproducerende landen is de verwerking 

van grondstoffen namelijk rechtstreeks verbonden met de 

problematiek van de productie en verhandeling van de grond-

stof zelf. 

Ontwikkelingslanden 

De verwerking van in ontwikkelingslanden (koloniën) gepro-

duceerde mineralen vond traditioneel plaats in de geïndus-

trialiseerde landen (moederlanden). De buitenlandse onder-

nemingen behandelden de grondstoffen (vooral ertsen) ter 

plaatse slechts in zoverre als nodig was uit overwegingen 

van transportkosten. Voornamelijk in de afgelopen decennia 

is hierin enige verandering gekomen. Er is een tendens 

waarneembaar welke aangeeft, dat een langzaam toenemend 

gedeelte van de geproduceerde grondstoffen één of meer 

stadia van verwerking ondergaat alvorens te worden geëx- 

1) H.W. Singer en J. Stephenson: "The expansion of process-
ing in developing countries and international policy re-
quirements", Commonwealth Economic Paper, No. 10, 1978, 
mimeo, als geciteerd in K. Takeuchi, op.cit., 1979, pag. 
7 
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porteerd. De locale verwerking van grondstoffen is in het 

algemeen echter nog van beperkte omvang. Absoluut genomen 

exporteren de ontwikkelingslanden nog steeds toenemende 

hoeveelheden ruwe grondstoffen naar de geïndustrialiseer-

de landen. 

Bij de meting van relatieve veranderingen in verwerking 

van grondstoffen stuit men op dataproblemen. Voor een be-

paalde grondstof dient men namelijk te beschikken over de 

inputgegevens in een bepaalde grondstof, uitgedrukt in uni-

forme eenheden van de basisgrondstof 1) • Data, betrekking 

hebbend op exporten (van ontwikkelingslanden) of importen 

(van geïndustrialiseerde landen), kunnen, voornamelijk om-

dat veranderingen in productie-omvang en binnenlands ver-

bruik, evenals veranderingen in omvang en richting van 

handelsstromen niet kunnen worden meegenomen, geen goed 

beeld geven van relatieve veranderingen in verwerking van 

grondstoffen 2) • 

Feitelijke verwerking in ontwikkelingslanden 

Voor de landbouwgrondstoffen en "beverages" wordt in de 

na-oorlogse periode een geleidelijke toename van verwer-

king in ontwikkelingslanden waargenomen. 

In de producentenlanden van natuurrubber is men in de ja-

ren zeventig meer en meer overgegaan tot het produceren 

van zogenaamde technisch gespecificeerde rubber. Hoewel 

van zeer positieve betekenis in de concurrentie met syn- 

1) Een alternatief is outputgegevens in termen van de ba-
sisgrondstof 

2) Toch wordt soms gebruik gemaakt van dergelijke data, 
o.a. in UNIDO: "Industrial processing of natural re-
sources", New York, 1981, pag. 8-14; UNCTAD: "The pro-
cessing before export of primary commodities: areas 
for further international co-operation", TD/B/299/ 
Supp. 2, 1979, pag. 1-9 
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thetische rubber is hier eigenlijk geen sprake van verwer-

king maar van het in verbeterde vorm presenteren van de 

ruwe grondstof. In ontwikkelingslanden is de productie en 

in nog sterkere mate de export van rubberproducten van 

zeer beperkte omvang. 

Van de harde vezels (sisal, e.d.) vindt in het midden van 

de vijftiger jaren nog geen locale verwerking plaats, met 

uitzondering van Mexico. In 1974/1975 loopt de verwerking 

uiteen van ruim 10% in Angola tot ongeveer 35% in Brazilië 

en 100% in Mexico. In 1978 wordt gemiddeld 30% van de pro-

ductie geëxporteerd in de vorm van fabrikaten 1) . 

India is al tientallen jaren een netto-importeur van jute 

vezels (vanuit Bangladesh). Van de juteproducten wordt 

25 á 30% geëxporteerd. In Bangladesh (Oost Pakistan) wordt 

in het midden van de vijftiger jaren 10% locaal verwerkt. 

Vijfentwintig jaar later is dat opgelopen tot 50 á 60%, 

waarvan bijna 90% bestemd is voor export. 

De verwerking van ruwe katoen kan benaderd worden vanuit 

een vergelijking per groep landen tussen de productie van 

ruwe katoen en het verbruik van ruwe katoen in spinnerij-

en. Voor de ontwikkelingslanden gezamenlijk is deze eer-

ste fase van verwerking opgelopen van 59% in 1953/1955 

tot 70% in 1973/1975 en 83% in 1978. 

Voor de "beverages" zijn het meest relevant de vermaling 

van cacaobonen en de verwerking van koffiebonen tot oplos-

koffie. De totale vermalingen van cacaobonen in de wereld 

groeiden tussen 1950/1952 en 1973/1975 gemiddeld met 3% 

per jaar. De vermalingen in de ontwikkelingslanden met 

ruim 6% per jaar. Aldus nam het aandeel van de ontwikke-

lingslanden in het wereldtotaal toe van 12,5% in 1950/ 

1952 tot 25% in 1973/1975 en tot één derde in 1978. 

In het midden van de jaren zestig komt de export van op- 

1) Bron: FAO Commodity Review and Outlook, diverse jaren 
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loskoffie vanuit ontwikkelingslanden (Brazilië) op gang. 

Naar schatting wordt op wereldschaal één vijfde van de to-

tale koffieproductie (zogenaamde groene koffie) verwerkt 

tot oploskoffie. Het aandeel van de ontwikkelingslanden in 

de productie van oploskoffie is opgelopen tot ongeveer 20%, 

waaruit volgt dat ongeveer 4% van de productie van groene 

koffie in ontwikkelingslanden wordt verwerkt tot oploskof-

fie. De verwerking van thee - het melangeren - vindt in de 

industriële verbruikerslanden plaats, met name omdat hier-

bij theesoorten uit diverse landen worden gebruikt. 

Wat de verwerking van mineralen betreft, zijn data beschik-

baar die een analyse mogelijk maken van verwerking van ert-

sen tot tussenproducten (zoals aluinaarde), metalen en 

kunstmest (uit ruwe fosfaat) (Zie Tabel V.4). 

Wanneer de cijfers voor 1949/1951 worden vergeleken met 

die van 1976 blijkt voor de meeste producten de verwerking 

in ontwikkelingslanden, in deze eerste fase(n) althans, re-

latief toe te nemen. De belangrijke uitzondering is ruw ij-

zer; terwijl in 1949/1951 nog 29% van het in ontwikkelings-

landen geproduceerde ijzererts ook in deze landen wordt 

verwerkt tot ruw ijzer, is dit in 1976 slechts voor 17% 

het geval. Er bestaat echter een opmerkelijk verschil in 

het verloop van de verwerkingspercentages tussen de perio-

de 1949/1951 tot 1960 enerzijds en de periode 1960 tot 

1976 anderzijds. In de eerste periode ziet men voor sommi-

ge producten een daling in de verwerking en voor andere 

een lichte stijging. De scherpe daling van de relatieve 

verwerking van ijzererts weegt in deze periode erg zwaar. 

Er ontstaat zeker geen beeld van een algemene toename van 

de verwerking. Dit is wel het geval voor de periode 1960- 

1976. Over dit tijdvak stijgt de relatieve verwerking over 

de gehele linie, met uitzondering van ruw koper, terwijl 

de daling van de verwerking van ijzererts tot staan komt. 

Voor de periode vanaf 1960 geldt, dat een toenemend gedeel- 
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TABEL V.4  

Verwerking van erts in de eerste fase(n) in ontwikkelings-
landen tot het genoemde product, als percentage van de  
ertsproductie   

1949/51 1960 1973/75 1976 	4 ) 

Ruw ijzer 29 16 15 17 

Staal 1)  19 13 14 3 ) 16 

Aluinaarde 1)  * 17 46 40 

Aluminium 	1)  1 3 14 14 

Ruw koper 89 89 	75 76 

Geraff.koper 52 46 	55 55 

Primair tin 45 66 	88 86 

Ruw zink 18 23 33 36 

Geraff. 	lood 68 56 63 65 

Geraff.nikkel 17 21 46 47 

Ferro-mangaan 1 ) * 7 16 * 

Fosfaat-kunstmest * 8 19 2)  23 3)  

x Geen data beschikbaar 
1) Afgeleid uit aandelen in productie van de marktecono-

mieën voor erts en het genoemde product 
2) 1972/1974 
3) 1975 
4) Cijfers voor 1976 zijn ontleend aan Drs. H. van den 

Heuij: "De mijnbouwsector in ontwikkelingslanden", 
IVO, Werkdocument No. 21, mei 1981 

te van de in ontwikkelingslanden geproduceerde minerale 

ertsen ook in deze landen althans een eerste fase van ver-

werking ondergaat. Ondanks deze toename is de verwerking 

ook nu nog gering tot zeer gering in relatie tot ijzer/ 

staal, aluminium, zink, mangaan en fosfaat. De hier aan de 

orde zijnde verwerking nadert de vijftig procent of ligt 
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op een hoger niveau voor aluinaarde, koper, tin, lood en 

nikkel 1) . 

In het bovenstaande is de verwerking van de minerale ertsen 

slechts geanalyseerd tot en met het stadium van metaal 2) . 

Omtrent nog verdergaande verwerking - in processen waarin 

het betreffende product nog een "major input" is  -  zijn de 

beschikbare data uiterst gering. Wel kan hieruit worden af-

geleid dat in ontwikkelingslanden, die relatief belangrijke 

producenten zijn van ertsen en metalen, de verwerking die 

nog verder gaat dan het metaal op een veel lager niveau 

ligt dan de metaalproductie. In de meeste gevallen is de 

verdere verwerking van metaal - en dit geldt in nog sterke-

re mate voor de exporten - slechts een fractie van de me-

taalproductie, respectievelijk metaalexporten. Met uitzon-

dering van de ijzer- en staalsector vindt men slechts in 

enkele landen aanzetten van enige omvang tot verdere ver-

werking van locaal geproduceerde metalen. Voor 1976 kunnen 

hiervan enige voorbeelden worden gegeven. Het aandeel van 

ontwikkelingslanden in de wereldproductie voor loden buizen 

en pijpen bedroeg 2,9% (o.a. Tunesië), voor koperdraad 3,7% 

(o.a. Chili), voor aluminiumplaten, e.d. 13,2%, maar voor 
3) aluminiumdraden slechts 3,4% 

In de ijzer- en staalsector is de situatie ten aanzien van 

verdergaande verwerking in ontwikkelingslanden relatief het 

meest gunstig. Terwijl het aandeel van de ontwikkelingslan- 

1) Aangetekend zij dat de verwerking niet altijd plaatsvindt 
in de landen die ook het erts produceren. Een voorbeeld 
hiervan is aluminium, dat ook geproduceerd wordt in o.a. 
India, Egypte, Bahrein en Iran, die geen bauxiet produceren 

2) Voor fosfaat is met kunstmest het stadium van een eind-
product bereikt 

3) UNIDO: "World Industry since 1960: progress and pro-
spects", New York, 1979, pag. 195, gebaseerd op data 
verstrekt door het Statistisch Bureau van de Verenigde 
Naties 



233 

den in de ijzerertsproductie van de op een markteconomie 

gebaseerde landen in 1973/1975 gemiddeld 41% beloopt, is 

het overeenkomstige aandeel voor ruw ijzer 6,5%, voor ruw 

staal 5,2% en voor eindproducten walsstaal 4,7%. Van de 

"eindproducten walsstaal" vindt meer dan de helft van de 

totale productie van ontwikkelingslanden plaats in Brazi-

lië en India, landen die, wat dit betreft, het voordeel 

hebben van een relatief omvangrijke binnenlandse markt. 

Deze twee landen zijn echter ook (onder de ontwikkelings-

landen) de grootste netto-importeurs van deze producten. 

Verdere verwerking in ontwikkelingslanden ? 

Of (verdere) verwerking van grondstoffen op efficiënte wij-

ze kan plaatsvinden in ontwikkelingslanden is van diverse 

factoren afhankelijk. Een onderscheid kan gemaakt worden 

tussen economisch-technische factoren, belemmeringen als 

gevolg van beleid van geïndustrialiseerde landen en de be-

langen van multinationale ondernemingen. Onder de econo-

misch-technische factoren kunnen genoemd worden 1) : 

Factorbeschikbaarheid: geschoolde arbeid, ongeschoolde 
arbeid en kapitaal. Ongeschoolde arbeid is in ontwikke-
lingslanden overvloedig aanwezig. Voor kapitaalintensie- 
ve producties is het voordeel hiervan beperkt, hoewel 
reëel. Geschoolde arbeid is (komt) in diverse ontwikke- 
lingslanden ook reeds goedkoop ter beschikking. Voor 
het overige dient de mobiliteit van geschoolde arbeid 
(management) en kapitaal, benadrukt te worden. Toch 
vormt beperkte technische kennis en gelimiteerde ken-
nis van en contact met afzetmarkten een belangrijke 
rem op verwerking in ontwikkelingslanden. Dit geldt 
alleen wanneer men zonder directe participatie van bui-
tenlandse ondernemingen zou willen overgaan tot verwer-
king en export van verwerkte producten. 

1) Voor een uitvoerige behandeling zie Takeuchi, op.cit., 
pag. 25-53; U1T1DO, op.cit., 1981, pag. 15-33; M. Roemer: 
"Resource-based industrialization in the developing 
countries", in Journal of Development Economics, Vol. 
6, No. 2, juni 1979 



234 

- "Economies of scale". In de meeste gevallen is de grond-
stoffenproductie in ontwikkelingslanden van een derge-
lijke omvang, dat schaalvoordelen in de verwerking ge-
realiseerd kunnen worden 1 ). Daarnaast kan gewezen wor-
den op een ontwikkeling in de productie van metalen - 
"continuous casting" - die efficiënte productie op een 
veel kleinere schaal mogelijk maakt dan tot voor kort 
het geval was 2 ). 

- "External economies and diseconomies". Aan de negatie-
ve zijde werkt gebrek aan technisch-economische infra-
structuur en voor de meeste landen een kleine binnen-
landse markt. Aan de positieve zijde kunnen genoemd wor-
den de voordelen van "linkage effecten" en de geringere 
milieuvervuiling in ontwikkelingslanden. 

- Transportkosten. Verwerking van grondstoffen in eerste 
fasen impliceert gewoonlijk een vermindering van het 
volume en het gewicht van het product. Op grond hier-
van zou een verlaging van transportkosten verwacht mo-
gen worden. In werkelijkheid worden vrachtkosten echter 
vaak vastgesteld op ad valorem basis 3 ). Dit wordt mede 
veroorzaakt door monopolistische practijken van lijn-
vaartconferenties 4 )• 

- Byzondere factoren. Soms kan een bepaalde factor van 
overheersende betekenis zijn voor de locatie van ver-
werking. Dit is bijvoorbeeld het geval ten aanzien van 
de beschikbaarheid van goedkope energie in grote hoe-
veelheden voor de productie van aluminium. 

Dat verwerking van grondstoffen in ontwikkelingslanden be-

invloed wordt door diverse negatieve economisch-technische 

factoren, nauw samenhangend met onderontwikkeldheid, vormt 

op zichzelf reeds een ernstig probleem. Het wordt echter 

in ontwikkelingslanden als nóg veel problematischer erva-

ren, dat verwerking belemmerd wordt door het beleid van 

geindustrialiseerde landen en van multinationale onderne-

mingen. Dit beleid resulteert bovendien in een inefficiën-

te geografische allocatie van productie en productiefacto-

ren. 

1) Takeuchi, op.cit., 1979, pag. 28 
2) Zie o.a. UNIDO, op.cit., 1981, pag. 20 
3) Takeuchi, op.cit., 1979, pag. 25 
4) Roemer, op.cit., 1979, pag. 190 
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Het handelsbeleid van geïndustrialiseerde landen discrimi-

neert systematisch tegen importen van verwerkte grondstof-

fen 1) . Het cruciale beleidspunt van multinationale onder-

nemingen waar het hier om gaat is dat zij verwerking in 

ontwikkelingslanden beperken teneinde hun oligopolistische 

positie in de diverse grondstoffensectoren te beschermen. 

Verwerking van grondstoffen kan van grote positieve bete-

kenis zijn voor een ontwikkelingsland in termen van natio-

naal inkomen, werkgelegenheid, exportopbrengsten en indi-

recte effecten. De directe werkgelegenheid zal in kapitaal-

intensieve verwerkingen echter beperkt zijn. Export van 

verwerkte producten betekent een diversificatie en kan ook 

een gunstig effect hebben op de stabiliteit van exportop-

brengsten. De indirecte "linkage", waardoor mijnbouw zijn 

enclavekarakter verliest, kan van grote importantie zijn. 

Wanneer in ontwikkelingslanden meer verwerking van grond-

stoffen gaat plaatsvinden kunnen overheden en/of (staats-) 

ondernemingen hierdoor wellicht een sterkere greep krij-

gen op de grondstoffensector. In de afzet van concentraten 

ontmoet men, als men zelf het product wil afzetten een zeer 

klein aantal monopsonisten: "Their limited number can 

reasonably be expected to give rise to monopsony gains" 2 ). 

Wanneer multinationale ondernemingen betrokken zijn bij de 

productie van grondstoffen kunnen, vooral in de minerale 

sector, door verwerking nog andere voordelen ontstaan. 

Voor metalen is een betere controle op transferprijzen 

mogelijk als op ertsen 3) . Door de grondstof te gaan ver-

werken in een grondstoffenproducerend land committeert een 

buitenlandse onderneming zich in sterke mate aan het ge- 

1) Zie Hoofdstuk VII 
2) M. Radetzki: "Where should developing countries' miner-

als be processed ?", in World Development, Vol. 5, No.4 
1977, pag. 331 

3) M. Radetzki, op.cit., 1977. World Development, pag. 331 
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bruiken en derhalve aan het op een constant niveau exploi-

teren, van de grondstof van het betreffende land. Voor de 

grondstof fenexporterende landen wordt het dan gemakkelijker 

om een groter deel van de resource rents en van de rents 

die verdiend worden in de verwerking tot zich te trekken 1 )• 

Enige pogingen zijn gedaan om een kwantitatieve indruk te 

krijgen van de potentiële betekenis van toegenomen verwer-

king van grondstoffen in ontwikkelingslanden. Deze spitsen 

zich toe op de mineralen (Tabel V.5). 

TABEL V.5  

Potentiële toename van exportopbrengsten van toegenomen ver- 
werking van enkele mineralen in ontwikkelingslanden (in mil-
joenen dollars van 1976)   

, 

Product Exportopbreng- 
sten in 1976 

Max.pot.ho- 
gere opbreng. 
in 	1976 	1 ) 

Waar schijn-
lijke addi-
tionele ex-
portopbreng. 
in 1990 2 ) 

Bauxiet 1.188 4.525 2.118 

Koper 3.536 441 483 

IJzer 2.250 36.000 1.650 

Lood 173 35 60 

Nikkel 320 50 120 

Fosfaat 927 1.000 510 

Tin 1.217 52 88 

Zink 482 150 250 

Totaal 10.093 42.253 5.279 

Bron: Takeuchi, op.cit., 1979, pag. 84 

1) Verwerking tot respectievelijk aluminium, geraffineerd 
koper, stalen blokken ("ingots"), geraffineerd lood, 
ferro-nikkel/puur nikkel, fosfaatkunstmest, tin-metaal 
en ruw zink 

2) Verschil in jaaropbrengst tussen 1976 en 1990 

1) Zie het laatste gedeelte van deze paragraaf 
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Door verwerking van de acht mineralen opgenomen in Tabel 

V.5 zouden potentiëel de bruto exportinkomsten met ruim 

400% kunnen toenemen. Van de toename zou ongeveer 85% af-

komstig zijn uit de ijzer- en staalsector. De schatting in 

de tabel impliceert dat van het potentieel slechts circa 

één achtste deel gerealiseerd wordt in de periode 1976- 

1990. Hiervan is het aandeel van de ijzer- en staalsector 

- minder dan één derde deel - veel bescheidener. 

Met de toegenomen potentiële exporten correspondeert een 

toename van directe werkgelegenheid met ongeveer één mil-

joen arbeidsplaatsen, waarvan wederom circa 85% in de ij-

zer- en staalsector 1) . 

Voor enkele niet-minerale sectoren zijn, op basis van data 

voor 1975, schattingen gemaakt omtrent potentiële bruto ex-

portopbrengsten als gevolg van toegenomen verwerking in 

ontwikkelingslanden 2 ): 

- jute producten 
	

80 miljoen dollar 

- multiplex, fineer, e.d. 	3.400 miljoen dollar 

- cacaoboter en -poeder 
	

340 miljoen dollar 

- oploskoffie 
	

170 miljoen dollar 

Al hebben de bovenstaande schattingen slechts tentatieve 

betekenis, zij indiceren niettemin, dat bij de locatie 

van verwerking zeer grote economische belangen in het ge-

ding zijn. 

Geïndustrialiseerde landen 

Over de lange termijn gezien is een toename van verwerking 

van grondstoffen in ontwikkelingslanden ook in het belang 

van de geïndustrialiseerde landen. De statische en dynami-

sche voordelen van een meer efficiënte internationale ar- 

1) UNIDO, op.cit., 1981, pag. 34 
2) UNCTAD TD/B/229/Supp. 2, 1979, pag. 13 
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beidsverdeling zullen ook deze landen ten goede komen. Een 
snelle toename van verwerking in ontwikkelingslanden en ver-

dere uitbreiding van verwerking in andere grondstoffenpro-

ducerende landen als Canada en Australië zou vooral in 

grondstoffenarme economieën (de EG, Japan) tot herstructu-

reringsproblemen kunnen leiden. In het algemeen gaat het 

hier niet om arbeidsintensieve industrieën en de mogelijke 

problematiek is dan ook andersoortig dan bijvoorbeeld in 

de textiel- en kledingindustrie. Bij een (relatieve) ach-

teruitgang in grondstof fenverwerkende sectoren gaat het 

primair om een (relatief) verlies aan nationaal inkomen. 

Het zal vermoedelijk een aanzienlijk verschil maken wat be-

treft de weerstanden die worden opgeroepen tegen eventuele 

toename van verwerking in yrondstoffenexporterende landen 

of sprake is van geringere groei van verwerking in bijvoor-

beeld de EG of dat één of meerdere sectoren absoluut moe-

ten inkrimpen. Vooral in het laatste geval moet gevreesd 

worden dat een korte termijnzicht zal prevaleren. Zoals 

ook tot op heden het geval is, wordt dan in het beleid er 

van uitgegaan dat het in het belang is van de geïndustria-

liseerde landen dat alle verwerking van grondstoffen bin-

nen hun eigen economieën plaatsvindt. Voor de geïndustria-

liseerde landen is het in feite echter alleen van belang 1)  

dat een snelle verplaatsing van grondstoffenverwerkende 

sectoren wordt voorkomen. Bij voortzetting van het huidige 

handelsbeleid, en gezien de belangen van de verwerkende 

industrie is de kans van een werkelijk snelle verplaatsing 

van verwerking van grondstoffen niet erg groot. Voor de 

grondstof fenexporterende ontwikkelingslanden impliceert 

dit wel dat één van hun meest ernstige grieven tegen het 

bestaande internationale economische systeem - namelijk 

dat het beleid van de geïndustrialiseerde landen er op ge- 

1) Er van uitgaande dat een actief herstructureringsbeleid 
gevoerd kan worden om vooral de negatieve sociale gevol-
gen op te vangen 
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richt is dat zij de uit het koloniale tijdperk stammende 

rol van grondstoffenleveranciers blijven vervullen - onver-

minderd blijft voortbestaan. 

Toename van verwerking van grondstoffen in ontwikkelings-

landen kan nog op een andere manier verbonden worden met 

de belangen van geïndustrialiseerde landen. Door toegeno-

men verwerking in ontwikkelingslanden kan de oligopolisti-

sche greep van met name de verticaal geïntegreerde mijn-

bouwmaatschappijen op grondstoffensectoren, verminderen. 

Het zijn echter deze ondernemingen die in het verleden de 

grondstoffenvoorziening van de geïndustrialiseerde landen 

hebben verzorgd. Wanneer overheden van geïndustrialiseerde 

landen van mening zouden zijn dat de aanvoer van "verwerk- 

te grondstoffen" minder zeker zou zijn, wanneer andere par-

tijen een grotere invloed krijgen in de grondstoffensecto-

ren, zou dit een reden kunnen zijn om het in hun belang te 

achten de verwerking van grondstoffen zoveel mogelijk in 

de eigen economieën te blijven doen plaatsvinden. Men zou 

dan wel dienen te motiveren dat "andere partijen" minder 

geneigd zijn te zorgen voor een regelmatige aanvoer van 

"verwerkte grondstoffen" naar de geïndustrialiseerde lan-

den. 

De verwerkende ondernemingen 

Voor de verwerking van landbouwgrondstoffen is de noodzaak 

voor ondernemingen in ontwikkelingslanden om samen te wer-

ken met buitenlandse ondernemingen, in het algemeen minder 

sterk dan voor minerale grondstoffen. Bij de verwerking 

van landbouwgrondstoffen gaat het meestal om relatief een-

voudige technieken, die bovendien op een niet al te grote 

schaal gerealiseerd kunnen worden. Bij de afzet van verwerk-

te landbouwgrondstoffen stuit men, wederom in het algemeen, 

op minder sterk oligopolistisch/oligopsonistische marktver-

houdingen dan in het geval van verwerkte mineralen. Natuur-

lijk kunnen technische problemen gemakkelijker worden opge- 
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lost en kan de afzet min of meer worden verzekerd, wanneer 

een buitenlandse onderneming, bijvoorbeeld via een joint 

venture, participeert in de verwerking in een ontwikkelings-

land. Voor de ondernemingen zijn beslissingen om verwerking 

(relatief) te verplaatsen naar producentenlanden, gebaseerd 

op kostenoverwegingen. Voor producten als koffie, katoen, 

cacao, e.d. participeren multinationale ondernemingen uit 

de geïndustrialiseerde landen daadwerkelijk op vrij ruime 

schaal in de verwerking van grondstoffen in ontwikkelings-

landen 1) . 

Voor verwerking van mijnbouwgrondstoffen zijn ontwikkelings-

landen in sterke mate aangewezen op samenwerking met multi-

nationale ondernemingen. Naast technisch-organisatorische 

oorzaken van verwerking op grote schaal dient beklemtoond 

te worden, dat afzet vaak zeer moeilijk, zo niet onmogelijk, 

is buiten de verticaal geïntegreerde mijnbouwondernemingen 
2 om )  

Wanneer kostenfactoren verwerking van minerale grondstoffen 

in ontwikkelingslanden aantrekkelijk maken bestaan er desal-

niettemin weerstanden van ondernemingen om de verwerking 

van grondstoffen (relatief) te verplaatsen. "The cost fac-

tors favouring raw materials processing in developing count-

ries are not yet strong enough to counterbalance the exist-

ing corporate tendencies" 3 ). 

Twee, nog niet eerder genoemde, factoren zouden eveneens 

tot de kostencategorieën gerekend kunnen worden: 

a) De meeste verwerkingsinstallaties zijn nu eenmaal gelo-
caliseerd in de geïndustrialiseerde landen. Tot de bouw 
van compleet nieuwe installaties wordt niet zo gemakke- 
lijk besloten. Voor een deel vindt capaciteitsvergro-
ting plaats door bestaande installaties uit te breiden. 

1) Voor cacao, zie F. Schuurs, op.cit., 1980, pag. 14-24 
2) Vgl. Hoofdstuk IV 
3) UNIDO, op.cit., 1979, pag. 203 
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b) Bij grote investeringen speelt de calculatie van het 
politieke risico een niet onbelangrijke rol. Wanneer 
ondernemingen dit groter achten in een aantal ontwik-
kelingslanden dan zal een hogere verwachte interne ren- 
tevoet vereist worden voor dergelijke investeringen. 

Een belangrijke, doch in de literatuur verwaarloosde fac-

tor is, dat door verwerking in ontwikkelingslanden de mo-

gelijkheid van "world wide sourcing" wordt aangetast en de 

verdiende rents in gevaar kunnen komen. Voor ondernemingen 

is flexibiliteit in grondstoffenvoorziening en beheersing 

van de verticaal geïntegreerde sectoren in het geding. "Re-

location of processing activities in the Third World will 

be bitterly fought by the TNC's since such a reallocation 

could dilute the companies' control over their vertically 

integrated industries" 1 ). Verwerking van grondstoffen in 

ontwikkelingslanden tast de flexibiliteit van ondernemin-

gen aan doordat het veel moeilijker (duurder) zou worden 

om van de ene grondstoffenbron op een andere over te scha-

kelen 2) • Het, in het voorafgaande reeds aangeduide, be-

leid van de aluminiumondernemingen ten opzichte van Jamai-

ca in het midden van de jaren zeventig, vormt een goed 

voorbeeld. Jamaica wenste grotere zeggenschap, meer locale 

verwerking en een groter aandeel in de rents. De multinati-

onale ondernemingen konden retaliëren door de productie in 

Jamaica te verminderen. Dit zou echter bezwaarlijk zijn ge-

weest wanneer hierdoor dure verwerkingsinstallaties onder-

bezet zouden zijn geraakt. Bij verdergaande verwerking zou 

het voor de producentenlanden derhalve gemakkelijker zijn 

om een groter deel van de "resource rents" af te romen. 

1) C. Vaitsos: "World industrial development and the trans-
national corporations: the Lima target as viewed by eco-
nomic actors", in Industry and Development", No. 3, pag. 
37 

2) Vgl. in deze zin Takeuchi, op.cit., 1979, pag. 51 
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Door verwerking in ontwikkelingslanden kunnen ook de rents 

in gevaar komen die de ondernemingen verdienen in de ver-

werking. De enige ons bekende systematische studie op dit 

terrein - betrekking hebbend op bauxiet, koper, ijzererts, 

fosfaat, tin en aardolie - komt tot de volgende conclusie: 

"Unless the exporting countries are able to exploit their 

market power, the economic rent is largely captured at the 

the processing stage. This suggests that fabricating would 

have to shift to the producing countries if they are to 

claim a larger share of the rent. Otherwise, even collus-

ive action (phosphate rock, bauxite) is not likely to 

yield them substantive and lasting gains" 1) . Ook om deze 

reden verzet het belang van ondernemingen zich tegen (toe-

name van) verwerking in ontwikkelingslanden. 

V.4 Zekerheid van aanvoer 

De geïndustrialiseerde landen (consumentenlanden in het 

algemeen) hebben belang bij een verzekerde aanvoer van 

grondstoffen. Sedert 1973/1974 is hiervoor in hun beleid-

(soverwegingen) aandacht gekomen. Zelden echter worden de 

onzekerheden waarmede men geconfronteerd zou kunnen wor-

den, duidelijk gearticuleerd. Onderscheid kan gemaakt wor-

den tussen korte- en lange termijnaspecten van zekerheid 

van aanvoer. Wat de korte termijn betreft gaat het om mo-

gelijke aanvoerstoringen. Dergelijke verstoringen van de 

aanvoer zouden een gevolg kunnen zijn van "calamiteiten", 

kunnen plaatsvinden om politieke redenen of kunnen berus-

ten op een leverantiestaking om economische redenen. Cala-

miteiten (waaronder bijvoorbeeld ook stakingen vervat kun-

nen worden) en een boycot om politieke redenen zijn geen 

nieuwe verschijnselen. Zij kunnen derhalve geen grond 

1) Hughes en Singh, op.cit., Resources Policy, 1978, pag. 
140 
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zijn voor de recente belangstelling voor "security of 

supply". De kans op een leverantiestaking om economische 

redenen - waarvoor recentelijk wel enige bezorgdheid lijkt 

te bestaan - is echter uitermate gering. Een eventueel be-

sluit van een aantal landen om de leveringen van een be-

paalde grondstof op korte termijn drastisch te beperken 

lijkt namelijk een weinig effectief middel om bepaalde 

doelstellingen, bijvoorbeeld hogere prijzen, te bereiken. 

Het zou een scherpe daling van inkomsten betekenen wat 

voor de meeste ontwikkelingslanden niet lang is vol te hou-

den. Van alle grondstoffen worden normale voorraden aange-

houden bij handel en industrie. In de meeste gevallen kan 

ook op korte termijn alternatieve productie worden opge-

voerd en eventueel intensiever gebruik gemaakt worden van 

substituten en opgevoerde recycling. Een leverantiestaking 

zou een sterke prikkel zijn voor verbruikers en verbrui-

kerslanden om, ook nadat de leverantiestaking weer is op-

geheven, productie van de grondstof elders, productie van 

substituten en recycling, sterk te blijven stimuleren. Ook 

producentenlanden zullen zich er van bewust zijn, dat een 

leverantiestaking enkel averechtse effecten kan hebben 1 ). 

Zekerheid van aanvoer op lange termijn omvat aspecten van 

de hoogte van grondstoffenprijzen en van (verandering in 

de) locatie van verwerking. Wat de prijzenkwestie betreft 

hebben de geïndustrialiseerde landen er in de eerste plaats 

belang bij, dat de goedkoopste bronnen in de wereld geëx-

ploiteerd worden. Met name ten aanzien van de exploratie 

en exploitatie van minerale grondstoffen is sprake van een 

irrationele en inefficiënte geografische spreiding in de 

wereld. De geïndustrialiseerde landen hebben er belang bij 

dat dit verandert, zodat met een minimum aan schaarse mid- 

1) In 1973/1974 was de olieboycot van de OAPEC jegens de 
Verenigde Staten en Nederland gebaseerd op politieke 
gronden.Waarschijnlijk is dit uit economisch oogpunt de 
minst verstandige beslissing geweest van deze organisatie 
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delen een bepaalde hoeveelheid mineralen geproduceerd 

wordt. 

De kwestie van zekerheid van aanvoer wordt ook vaak gekop-

peld aan de hoogte van de prijzen, of liever gezegd aan 

een mogelijk prijsverhogend/productiebeperkend beleid van 

ontwikkelingslanden 1) . Logisch dient het punt van zo goed-

koop mogelijke exploitatie gescheiden te worden van een 

oligopolistisch productie- en prijsbeleid van producenten-

landen. Wanneer ontwikkelingslanden (eventueel in samenwer-

king met andere grondstoffenexporterende landen) een oligo-

polistisch beleid voeren lijkt dit niet in te gaan tegen 

de belangen van grondstoffenimporterende landen. In de 

eerste plaats kan er op gewezen worden, dat het oligopolie 

een geaccepteerde marktvorm is in de geïndustrialiseerde 

landen. Eerst wanneer oligopolisten nauw gaan samenwerken 

op een zodanige wijze, dat die samenwerking indruist tegen 

het algemeen belang, dreigt een ingrijpen van de overheid. 

Hoewel de wetgevingen op dit terrein van land tot land 

uiteenlopen, geldt echter algemeen, dat exportkartels zijn 

toegestaan. 

Ook overheden van individuele landen nemen vaak maatrege-

len ter beperking van de productie van een bepaald product. 

Als voorbeelden kunnen worden genoemd dat de Nederlandse 

overheid de productie van aardgas beperkt en de Canadese 

regering die van kali. In dit licht bezien lijken er wei-

nig principiële bezwaren aangevoerd te kunnen worden tegen 

een oligopolistisch beleid van grondstoffenexporterende 

landen. Eventueel zou nog bezwaar gemaakt kunnen worden 

1) Men kan ook zeggen: landen kunnen bewust de exploitatie 
van gemakkelijk winbare voorraden beperken, waardoor 
het prijsniveau noodzakelijk hoger komt te liggen dan 
zonder een dergelijk beleid het geval zou zijn. Waar-
schijnlijk doelt F. Bergsten hier op in zijn geciteer-
de rede van 1977, pag. 9 
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tegen een kartelbeleid van landen indien daardoor ernstige 

schade toegebracht zou kunnen worden aan derden 1) . Met 

betrekking tot de grondstoffen (exclusief aardolie) lijkt 

dit laatste onwaarschijnlijk, gezien de geringe betekenis 

van grondstoffenprijzen voor de geïndustrialiseerde lan-

den. Integendeel, wanneer landen zich gaan gedragen als 

oligopolisten zal dit, wat zekerheid van aanvoer betreft, 

ten voordele strekken van de verbruikerslanden. Typisch 

voor oligopolisten is immers dat zij streven naar prompte 

en constante levering van een kwaliteitsproduct tegen zo 

stabiel mogelijke prijzen. In het voorafgaande werd er 

reeds op gewezen, dat stabielere prijzen, op welke wijze 

ook gerealiseerd, een meer constante investerings- en pro-

ductiestroom kunnen bewerkstelligen. 

Wanneer grondstoffenexporterende landen er in zouden sla-

gen om een zeer snelle toename van locale verwerking te 

realiseren, zou de aanvoer van grondstoffen (in onverwerk-

te vorm) voor delen van de verwerkende industrie in geïn-

dustrialiseerde landen, recht evenredig kunnen teruglopen. 

Zoals in de vorige paragraaf reeds werd aangegeven dient 

in de argumentatie nadruk gelegd te worden op het tempo 

van verplaatsing van verwerking. Een eventueel zeer hoog 

tempo van verplaatsing van verwerking zou ingaan tegen de 

belangen van geïndustrialiseerde landen. Anderzijds is het 

waarschijnlijk dat een beleid, gericht op het tegengaan 

van (relatieve) verplaatsing, juist de zekerheid van aan-

voer van grondstoffen in gevaar zou kunnen brengen. Aan 

één van de fundamentele belangen van ontwikkelingslanden 

wordt dan namelijk niet tegemoet gekomen.Uit rancune te-

gen een dergelijk beleid zouden exporterende landen kunnen 

overgaan tot minder rationele acties. Deze acties zouden 

bijvoorbeeld kunnen bestaan uit het (blijven) vragen van 

1) Naar analogie met strijdigheid met het algemeen belang 
in het geval van private kartels 
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zeer hoge prijzen ten tijde van een hoogconjunctuur, of 

zelfs het overgaan tot een tijdelijke leverantiestaking 

ook al is deze in strijd met de eigen belangen op iets lan-

gere termijn. Een beleid van geïndustrialiseerde landen, 

waardoor verplaatsing van verwerking in een redelijk snel 

tempo wordt mogelijk gemaakt, lijkt derhalve het beste be-

leid om het belang van een verzekerde aanvoer van (verwerk-

te) grondstoffen veilig te stellen. 

Het is tenslotte voor de geïndustrialiseerde landen van be-

lang dat non-discriminatoire toegang tot grondstoffen be-

staat. Door discriminatie zouden overheden van ontwikke-

lingslanden kunnen bewerkstelligen, dat aan binnenlandse 

industrie grondstoffen tegen een lagere prijs verkocht wor-

den dan aan buitenlandse afnemers. Op deze wijze zouden 

binnenlandse verwerkers, wanneer zij overgaan tot expor-

ten, een kunstmatig concurrentievoordeel hebben boven bui-

tenlandse verwerkers. Aangezien discriminatie kan leiden 

tot een inefficiënte allocatie van productiefactoren, is 

deze ongewenst 1) . 

Voor ondernemingen, inzonderheid de bedrijven die betrok-

ken zijn bij verwerking van mineralen, is "security of 

supply" altijd één van de belangrijkste beleidspunten ge-

weest. Kapitaalintensieve verwerkende installaties mogen 

niet onderbezet raken door stagnatie in grondstoffenaan-

voer. Juist om deze reden is verticale integratie ver voort-

geschreden. Elke onderneming streeft naar een verzekerde 

aanvoer, tegen prijzen (kosten) die bij voorkeur lager 

zijn dan die van de mede-oligopolisten. Via eigen mijnen 

op diverse plaatsen in de wereld, consortia, joint ventur-

es en lange termijncontracten, tracht men steeds om dit 

belang veilig te stellen. 

1) Alleen het "infant-industry"-argument kan een reden 
zijn voor tijdelijke discriminatie 
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Er is é'én belangrijk verschil tussen "security of supply" 

voor landen en voor ondernemingen en wel op het punt van 

de locatie van verwerking. Voor ondernemingen is zekerheid 

van aanvoer naar hun verwerkingsinstallaties in geïndustri-

aliseerde landen slechts van betekenis, zolang als dat in 

het belang is van hun winstcapaciteit op lange termijn. 

Voor ondernemingen gaat het veeleer om een toegang tot 

grondstoffen dan om een aanvoer van grondstoffen. 

Wanneer  -  mede in aanmerking genomen de problematiek van 

verdeling van grondstoffenrents en van politieke risico's 

- verwerking in grondstoffenexporterende landen voordeli-

ger wordt, zullen ondernemingen hiertoe overgaan en de 

grondstoffen mogelijk zelfs verwerken tot eindproducten. 

Een snelle verplaatsing van verwerking is niet ten nadele 

van ondernemingen als zij zelf in de verwerking kunnen 

blijven deelnemen, terwijl dit wel aanleiding kan geven 

tot herstructureringsverschijnselen in geïndustrialiseer-

de landen. 

Voorlopig lijken de belangen van de verticaal geïntegreer-

de mijnbouwondernemingen en de korte termijnbelangen van 

de geïndustrialiseerde landen grotendeels parallel te lo-

pen. Met een intensificatie van het beleid van ontwikke-

lingslanden gericht op toenemende locale verwerking zou 

hierin echter verandering kunnen komen. Het is in het be-

lang van de economieën van de geïndustrialiseerde landen 

dat ontwikkelingen op dit gebied tenminste nauwkeurig in 

het oog worden gehouden. 
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HOOFDSTUK VI 

GRONDSTOFFENOVEREENKOMSTEN EN GRONDSTOFFENBELEID IN 
UNCTAD-VERBAND 

Een specifieke, reeds in 1964 aan UNCTAD opgedragen taak is 

het bevorderen van het afsluiten van internationale grond-

stoffenovereenkomsten. De harde kern van grondstoffenover-

eenkomsten is, overeenkomstig de normen van het Charter van 

Havana: " 	 the control or regulation of trade in a prim- 

ary commodity by means of specific economic provisions •." 1 ). 

Daarnaast kunnen in grondstoffenovereenkomsten andere maat-

regelen of programma's overeengekomen worden gericht op kwa-

liteitsverbetering, stimulering van het verbruik, diversifi-

catie, statistische informatie, etc.. Wanneer een overeen-

komst alleen de laatstgenoemde maatregelen omvat, wordt de- 

ze aangeduid als een informele overeenkomst. 

Min of meer impliciet is steeds erkend, dat UNCTAD het cen-

trale orgaan is voor de grondstoffenproblematiek. In 1976 

is dit officieel bevestigd in Resolutie 93 (IV) van de 

UNCTAD-Conferentie in Nairobi. Dit behoeft evenwel niet te 

betekenen  -  en kan in een aantal gevallen ook niet betekenen 

- dat alle maatregelen, overeenkomsten, e.d. op het terrein 

van de grondstoffen in brede zin, tot uitvoering komen in 

het kader van UNCTAD. Wel lijkt het gewenst dat UNCTAD het 

centrale internationale forum is, waarin alle aspecten van 

internationaal grondstoffenbeleid steeds in onderlinge sa-

menhang uitvoerig besproken kunnen worden en waar zelfs 

(informele) afspraken kunnen worden gemaakt om bepaalde 

zaken te regelen in andere internationale organen 2)  

Voor enkele (potentiële) onderdelen van internationaal 

grondstoffenbeleid die dwars door individuele grondstoffen 

1) Zie Hoofdstuk II, par. 1.2 
2) Vgl. Hoofdstuk II, par. 2.4 
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heen snijden en derhalve niet geregeld kunnen worden in 

grondstoffenovereenkomsten, lijkt het wel mogelijk c.q. ge-

wenst dat deze worden uitonderhandeld en tot uitvoering 

worden gebracht in UNCTAD-verband. 

De eerste drie paragrafen van dit hoofdstuk handelen over 

de harde kern van grondstoffenovereenkomsten: economische 

mechanismen om de handel in grondstoffen te reguleren. In 

de vierde paragraaf komen informele regelingen in grond-

stoffenovereenkomsten en de onderdelen van internationaal 

grondstoffenbeleid, die buiten grondstoffenovereenkomsten 

om in UNCTAD-verband totstand zouden kunnen komen, aan de 

orde. 

VI.1 De opstelling van ondernemingen tegenover grondstof- 
fenovereenkomsten  

In Hoofdstuk II is de houding van landen ten opzichte van 

grondstoffenovereenkomsten tamelijk uitvoerig behandeld, 

terwijl de opstelling van ondernemingen slechts zeer su-

mier werd aangestipt. Uit het vorige hoofdstuk kan worden 

afgeleid, dat private ondernemingen, met uitzondering van 

"pure" verwerkers, tegenstanders zullen zijn van grondstof-

fenovereenkomsten, waarvan stabilisatie van prijzen een be-

langrijke doelstelling is. Individuele ondernemingen of 

verenigingen van ondernemingen laten zich echter niet vaak 

uit omtrent hun opstelling tegenover grondstoffenovereen-

komsten. Als dat al gebeurt is de argumentatie meestal sum-

mier zodat de werkelijke motivatie voor een bepaalde stel-

lingname nog niet zonder meer duidelijk is. 

Uitspraken van ondernemingen over de wenselijkheid of on-

wenselijkheid van grondstoffenovereenkomsten hebben gewoon-

lijk betrekking op één bepaald product. Meerdere of alle 

grondstoffen omvattende standpuntbepalingen zijn zeer be-

perkt in aantal. Er zij aan herinnerd, dat op het einde 

van de jaren veertig enige groeperingen van het Amerikaan- 
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se bedrijfsleven gekant waren tegen het grondstoffengedeel-

te van het Charter van Havana, omdat zij tegenstanders wa-

ren van grondstoffenovereenkomsten 1) . Meer recentelijk 

stelt Mikesell vast, dat mijnbouwondernemingen in de VS 

zich in het algemeen koel hebben opgesteld tegenover pogin-

gen van UNCTAD om grondstoffenovereenkomsten af te sluiten 

voor koper en andere minerale grondstoffen. Als specifieke 

reden voor hun oppositie wordt, naast meer algemene kritiek 

op grondstoffenovereenkomsten, opgegeven de "US mining in-

dustry's concern that an international commodity agreement 

might go beyond a pure buffer stock arrangement to include 

restrictions on trade and production" 2) . Dit impliceert 

niet noodzakelijk dat deze ondernemingen geen tegenstan-

ders zouden zijn van overeenkomsten die enkel gebaseerd 

zijn op buffervoorraden. Misschien wordt verwacht dat prijs-

stabilisatie middels een buffervoorraadmechanisme een der-

gelijke invloed zou kunnen hebben op de sector dat andere 

maatregelen noodzakelijk zouden worden om hun belangen te 

beschermen, terwijl men daarin geen vertrouwen heeft, of 

dat deze eventuele additionele maatregelen averechts zou-

den kunnen werken (zie onder). Van de zijde van een grote 

multinationale onderneming is, tenslotte, een uitspraak 

bekend welke op het eerste gezicht geduid zou kunnen wor-

den als een vrij positieve opstelling ten aanzien van grond-

stoffenovereenkomsten: ".... there are commodities for 

which international schemes can work and in respect of 

those commodities we would think that the market mechanism 

should still be allowed to play a role but that extremes 

of fluctuations might be removed" 3 ). Hieruit moet gecon- 

1) Vastine, op.cit., 1977, pag. 405; vgl. par. II 2.2 
2) Mikesell, op.cit., 1979, pag. 214 
3) Verklaring van de vice-voorzitter van de Raad van Be-

stuur van Unilever voor het House of Lords, op.cit., 
1977, par. 1316 
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cludeerd worden dat de positieve opstelling alleen geldt 

voor het wegwerken van extremiteiten in prijsfluctuaties. 

De verwerkers van koper blijken voorstanders te zijn van 

een grondstoffenovereenkomst 1) . De IWCC die de verwerken-

de industrie in Europa en Japan vertegenwoordigt, onder-

steunt de idee van een buffervoorraad, gecombineerd met re-

gulering van de productie "which would take out the major 

aberrations of prices". Rio Tinto Zinc daarentegen is, als 

mijnbouwonderneming, een uitgesproken tegenstander van een 

grondstoffenovereenkomst voor koper. Als algemene reden 

hiervoor wordt aangevoerd: "The danger is that the health 

of the copper industry would be totally subordinated to 

international political considerations" 2) . Uit de daarop 

volgende meer gedetailleerde argumentatie kan echter wor-

den afgeleid, dat de reden voor oppositie eerder gelegen 

is in de vrees dat een internationale overeenkomst voor ko-

per ingaat tegen de economische belangen van mijnbouwonder-

nemingen. Eerst wordt, op grond van een in de VS uitgevoer-

de econometrische simulatie, vastgesteld dat prijsstabili- 

satie gerealiseerd zou kunnen worden met een, weliswaar 

somtijds omvangrijke buffervoorraad, maar tegen lage reële 

kosten. Vervolgens wordt echter betoogd, dat een overeen-

komst ".... would so reduce uncertainty that potential 

new mines would be encouraged to start up, thereby engend-

ering excess capacity". Hieruit wordt dan de volgende con-

clusie getrokken: "Very probably a successful scheme will 

require all concerned to face up to a need for production/ 

export cutbacks to balance the market. Stockpiling arrange-

ments on their own, however large, will not moderate price 

fluctuations sufficiently. At some point it will become 

necessary to discuss the timing and size of new projects". 

1) Memorandum van de International Wrought Copper Council 
aan het House of Lords, op.cit., 1977 

2) Memorandum van RTZ aan het House of Lords, op.cit., 
1977 
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Deze redenering is niet logisch en zij tracht de werkelijke 

motieven van RTZ te verhullen. Een essentieel punt is de 

verwachte vermindering van onzekerheid. Het gevolg hiervan 

is, dat het voor "outsiders" gemakkelijker wordt om zich 

in te laten met de kopermijnbouw en dat, zonder oligopolis-

tische co-ordinatie van productie- en investeringsbeleid, 

koper tegen een lagere prijs ter beschikking kan komen. De 

hieruit logisch volgende conclusie ten aanzien van prijs-

stabilisatie is niet dat "production/export cutbacks" nood-

zakelijk worden, maar dat, ceteris paribus 1) , prijsstabi-

lisatie op een lager gemiddeld prijsniveau gerealiseerd zou 

worden dan zou resulteren bij afwezigheid van een overeen-

komst. 

Voor RTZ en andere mijnbouwondernemingen zou de verminde-

ring van onzekerheid tot gevolg kunnen hebben dat de oligo-

polistische positie verzwakt en de mogelijkheid om rents te 

verdienen vermindert. Om die reden is men tegenstander van 

een grondstoffenovereenkomst met een buffervoorraadmechanis-

me. Wanneer een dergelijk mechanisme zou functioneren zou 

het voor "outsiders" - overheden en (staats-)ondernemingen 

in ontwikkelingslanden - gemakkelijker worden om, al dan 

niet in het kader van een grondstoffenovereenkomst, een ge-

coördineerd productie- en investeringsbeleid te voeren. Dit 

zou rechtstreeks ingaan tegen de belangen van de mijnbouw-

ondernemingen. Vandaar dat het, naar de mening van RTZ, 

noodzakelijk zou worden "to discuss the timing and size of 

new projects", waarbij dan wel de onmogelijke eis wordt ge-

steld, dat er voor gezorgd moet worden ".... to ensure the 

fullest exercise of initiative and judgement to all the act-

ors in the copper industry". Rio Tinto Zinc opteert dan ook 

voor een soort Stabex-systeem voor mijnbouwondernemingen en 

nationale voorraden in geïndustrialiseerde landen. 

1) Als gevolg van stabielere prijzen zou met name de vraag 
kunnen toenemen 
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De grootste thee-onderneming ter wereld, Brooke Bond Lie-

big, verklaart zich voorstander van een internationale 

overeenkomst, maar tegenstander van een buffervoorraad 1) . 

De reden voor dit laatste is, dat thee niet goed houdbaar 

is en omdat zij "don't see how, in justice, that buffer 

stock is going to be handled to the satisfaction of the 

buyers". 

Wat men wenst is een overeenkomst "to control production" 

om een "adequate return" voor de producenten te bereiken. 

Brooke Bond behoort zelf, met plantages in diverse landen, 

tot de grootste producenten ter wereld. Voorts blijkt, dat 

men het systeem van veilingen volledig intact wil laten, 

zonder dat op die markten de manager van een buffervoor-

raad opereert. In feite wil men geen stabilisatie van prij-

zen, maar bereiken dat voldaan wordt aan de randvoorwaarde 

van consumenten ten aanzien van het prijsniveau: een zoda-

nige opbrengst voor producenten, dat de zekerheid van aan-

voer wordt veilig gesteld. 

In diverse bronnen wordt er op gewezen dat de rubberverwer-

kende industrie, met name de bandenindustrie, voorstander 

was van de totstandkoming van een internationale overeen-

komst voor natuurrubber. Voor de verwerkers gaat het daar-

bij niet zozeer om stabilisatie van prijzen, maar om "secur-

ity of supply" 2) . Dit belang vindt zijn weerspiegeling in 

de rubberovereenkomst. Het belangrijkste punt van deze 

overeenkomst is namelijk, dat voor de producenten een soort 

bodemprijs in de markt is gelegd, waarvan een uitbreiding 

van de productie verwacht wordt: "Malaysia, with faith in 

1) Interview in "The Courier", No. 62, July-August 1980, 
pag. 69-72 

2) In de Far Eastern Economic Review van 4-7-1981 aange-
duid als "to guarantee supplies" en in ESCAP,op.cit., 
Rubber, 1979, pag. 45, als "regular supply" 



254 

the INRA, will soon unveil a dynamic rubber production 

policy" 1) . 

Zowel cacaohandelaren als cacaoverwerkende industrie zijn 

tegenstanders van een internationale overeenkomst. Reeds 

in 1972 betoogt Gill en Duffus dat een overeenkomst zal 

leiden tot stagnatie, overproductie en verspilling 2) . In 

1976 wordt van de zijde van de cacaoverwerkende industrie 

verklaard, dat men tegenstander is van een overeenkomst en 

buffervoorraden, omdat "markets must be allowed to expand 

and not sell less due for example to unsold stocks arising 

from diversion of a commodity for buffer stocks" 3) . Men 

zou nog wel kunnen instemmen met een overeenkomst die 

zorgt voor "a reasonable return to an efficient producer" 

en daarmede voor "assured inputs" voor de industrie. Men 

denkt echter dat producentenlanden steeds uit zullen zijn 

op verhoging van het prijsniveau en opteert daarom voor 

een uitgebreid Stabex-systeem. 

Uit het voorafgaande wordt de volgende conclusie getrok-

ken: ondernemingen - nagenoeg uitsluitend de verwerkende 

industrie  -  zijn alleen dan voorstanders van grondstoffen-

overeenkomsten indien en voorzover hiermede hun belang 

van "security of supply" gediend kan worden, waarbij soms 

expliciet gestipuleerd wordt, dat de markten overigens 

vrij moeten kunnen blijven functioneren. Indien het moge-

lijk zou zijn om grondstoffenovereenkomsten te beperken 

tot het verdedigen van zodanige minimumprijzen dat aan de 

1) Far Eastern Economic Review, 4-7-1981. Zoals de auteur 
bleek uit interviews op het betreffende departement in 
Thailand, was de bodemprijs de belangrijkste overweging 
voor dit land om in te stemmen met de overeenkomst, hoe-
wel de brede prijsvork als negatief werd ervaren 

2) Kakao, NOVIB en Systemen Keesing, Den Haag, 1972,pag.67 
3) Memorandum en getuigenis voor het House of Lords, op. 

cit., 1977, par. 394-398 
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vraag nog zou kunnen worden voldaan door efficiënte produ-

centen, zou verwacht mogen worden, dat de weerstand van be-

paalde groepen ondernemingen tegen grondstoffenovereenkom-

sten gereduceerd wordt. 

VI.2 De prijsdoelstelling in grondstoffenovereenkomsten 

In UNCTAD heeft altijd verwarring en onduidelijkheid ge-

heerst over de prijsdoelstelling in grondstoffenovereenkom-

sten 1 ). In de betreffende Resolutie van UNCTAD IV (1976) 

bijvoorbeeld wordt gesproken van prijzen die onder andere 

lonend en rechtvaardig zouden moeten zijn voor producenten 

en billijk voor consumenten. Middeleeuwse begrippen als 

"rechtvaardige" en "billijke" prijzen kunnen echter geen 

leidraad zijn voor internationale overeenkomsten, omdat 

eenduidige invulling ervan volstrekt onmogelijk is. 

Het UNCTAD-Secretariaat is, naar buiten toe althans, steeds 

een niet eenduidige houding blijven aannemen t.a.v. de prijs-

doelstelling: men heeft nooit openlijk gekozen voor prijs-

stabilisatie of structurele prijsverhoging. Soms hebben in-

dividuele UNCTAD-functionarissen zich uitgesproken vóór 

verhoging van prijzen als doelstelling in overeenkomsten 2 1 

Het geheel is gecompliceerd door het feit dat soms gespro-

ken wordt over stabilisatie van prijzen, terwijl stabilisa-

tie in reële termen (indexatie) bedoeld wordt 3) . 

Bij de geïndustrialiseerde landen is de argwaan blij-

ven bestaan dat het UNCTAD-Secretariaat en de Groep van 

77 ernaar streven om via grondstoffenovereenkomsten struc-

turele verhoging van prijzen te bewerkstelligen 4 ). Zolang 

1) In Hoofdstuk II werd dit reeds aangeduid, pag. 49 
2) Bijv. D. Avramovic: "Common Fund: Why and of What 

Kind ?", in Journal of World Trade Law, XII, 1978 
3) Hier is op gewezen door H.G. Johnson, op.cit., Banca 

Nazionale del Lavoro, 1976 
4) Rothstein, op.cit., 1979, pag. 75 
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als de ambiguïteit, de onduidelijkheid en de argwaan blij-

ven voortbestaan, zal dit een belemmering zijn voor het 

afsluiten van grondstoffenovereenkomsten. Er dient naar 

gestreefd te worden om een ondubbelzinnige prijsdoelstel-

ling te formuleren en te hanteren. 

Het (trachten te) realiseren van een structurele prijsver-

hoging via de operationele mechanismen van grondstoffen-

overeenkomsten is voor de geïndustrialiseerde landen on-

aanvaardbaar, uit overwegingen van efficiëntie ongewenst 

en practisch hoogstwaarschijnlijk onuitvoerbaar. 

Voor overheden van geïndustrialiseerde landen is het in 

feite onmogelijk om mee te werken aan de totstandkoming 

van overeenkomsten waarvan een verhoging van prijzen het 

rechtstreekse gevolg zou zijn. Ook wanneer enkele overeen-

komsten van dergelijke aard slechts kosten met zich zouden 

meebrengen van bijvoorbeeld vijfhonderdste van één procent 

van het nationaal inkomen, dan lijkt het voor een regering 

nog niet mogelijk om dit acceptabel te maken tegenover het 

electoraat. Met name de regering van de Verenigde Staten 

zou beschuldigd kunnen worden van activiteiten "against 

the American interest" 1 ). Het moet uitgesloten worden ge-

acht, dat enige Amerikaanse regering ooit zou toetreden 

tot een overeenkomst, waarin structurele prijsverhoging 

wordt beoogd. 

Een structurele verhoging van prijzen kan alleen bereikt 

worden door een beheersing van (de groei van) het aanbod. 

In een grondstoffenovereenkomst zouden hiervoor als opera-

tionele mechanismen een productiequota - en/of een export-

quotasysteem gebruikt kunnen worden. Een internationaal 

systeem van productiequota is practisch echter niet uit- 

1) In hoorzittingen voor de Amerikaanse Senaat is zelfs 
onderzocht of de aluminiummaatschappijen zich hieraan 
niet schuldig zouden hebben gemaakt in hun onderhande-
lingen met Jamaica in 1975 
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voerbaar. Een limitering van de productie op nationaal ni-

veau is vaak reeds erg moeilijk. Op internationaal vlak 

stuit men echter op onoverkomelijke problemen: "Production 

controls do not work; .... they will be difficult to negot-

iate, impossible to finance and incapable of being polio-

ed" 1) . Gekoppeld aan een exportquotasysteem is een soort 

indirecte productiecontrole gehanteerd in de suiker- en 

tinovereenkomsten door limieten vast te stellen voor de 

voorraden van individuele landen; eventuele beheersing van 

de productie wordt in deze gevallen volledig overgelaten 

aan de nationale overheden 2 ). 

Als operationeel mechanisme ter beheersing van het aanbod 

kan, practisch gesproken, alleen aan een exportquotamecha-

nisme gedacht worden. Een dergelijk systeem van exportquo-

ta zou, om structureel hogere prijzen te realiseren, ech-

ter (nagenoeg) permanent moeten functioneren. Een zeer 

groot deel van de producentenlanden (en consumentenlanden) 

zou aangesloten moeten zijn bij de grondstoffenovereenkomst. 

Desnoods zou men producentenlanden moeten dwingen om in 

een overeenkomst te participeren. Hier beginnen de proble-

men te ontstaan van inflexibiliteit, inefficiëntie en uit-

eindelijk van onuitvoerbaarheid. 

Vooral landen met een gering aandeel in de wereldmarkt, 

maar die tegen lage kosten kunnen produceren, aarzelen 

steeds om toe te treden tot een overeenkomst, waarvan een 

exportquotamechanisme een onderdeel is. Deze landen hebben 

namelijk belang bij een vergroting van hun marktaandeel. 

1) Rangarajan, op.cit., 1978, pag. 224. Pogingen om in de 
koffie-overeenkomsten van 1962 en 1968 in deze richting 
te gaan, werden in de overeenkomst van 1976 dan ook op-
gegeven 

2) C.P. Brown: "Primary Commodity Control", Oxford Univers-
ity Press, 1975, pag. 152. Dit behoeft niet noodzake-
lijk productiebeheersing te impliceren; een land kan 
zich op een of andere wijze van excessieve voorraden 
ontdoen 
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In een exportquotaregeling daarentegen, zit onvermijdelijk 

een inflexibiliteit ingebouwd die in het voordeel werkt 

van de gevestigde grote producenten en indruist tegen de 

belangen van nieuwkomers en kleine efficiënte producenten-

landen. In bestaande grondstoffenovereenkomsten heeft men 

op twee manieren getracht deze problematiek te ondervangen. 

Enerzijds heeft men gestipuleerd dat een groep producenten-

landen met een groot gezamenlijk marktaandeel tot overeen-

stemming moet komen, alvorens een overeenkomst in werking 

kan treden 1) . Anderzijds wordt voorkomen, dat "outsiders" 

de overeenkomst verstoren door de afspraak dat (steeds of 

onder bepaalde omstandigheden) de aangesloten consumenten-

landen hun invoer uit niet aangesloten producentenlanden 

zullen beperken. In overeenkomsten gericht op stabilisatie 

van prijzen behoeft dit niet tot onoverkomelijke problemen 

te leiden. Het systeem van exportquota zal immers niet per-

manent operationeel zijn. In de quotavrije perioden kunnen 

de marktaandelen van producentenlanden veranderen overeen-

komstig hun onderlinge concurrentieposities. 

De situatie wordt echter geheel anders wanneer permanent  

met exportquota moet worden gewerkt. Voor gevestigde pro-

ducentenlanden wordt handhaving van het marktaandeel van 

grote betekenis. Ook al tracht men in de quotaverdeling 

enige flexibiliteit in te bouwen, een verstarring van 

marktaandelen lijkt onvermijdelijk. Evenals bij directe 

of indirecte indexatie kan zelfs subsidiëring van produc-

tie aantrekkelijk worden. Een inefficiënte geografische 

spreiding van de productie over de wereld zal het gevolg 

zijn. Wanneer de quotaregeling ingaat tegen de belangen 

van meer en meer producentenlanden, wordt deze uiteinde- 

lijk onuitvoerbaar. Een overeenkomst zal uiteenvallen, ten-

zij consumentenlanden samen met de minder efficiënte produ- 

1) Zowel in de cacao- als in de koffie-overeenkomst is 
dit marktaandeel vastgesteld op 80% 
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centenlanden een groeiend aantal efficiënte producentenlan-

den zouden dwingen om deel te blijven nemen in de overeen-

komst. Dit laatste lijkt, zacht uitgedrukt, nogal onwaar-

schijnlijk. 

De enige ondubbelzinnige, voor consumentenlanden aanvaard-

bare en mogelijk uitvoerbare, prijsdoelstelling voor grond-

stoffenovereenkomsten is stabilisatie van prijzen rondom 

een trend die totstandkomt onder invloed van de bestaande 

marktkrachten. Hierbij kan tevens inhoud worden gegeven 

aan het begrip "lonende" prijzen: die prijzen waarbij pro-

ductie rendabel is voor efficiënte producenten. Deze prij-

zen kunnen een richtsnoer vormen voor het onderste gedeel-

te van de marge of prijsvork, waarbinnen men tracht te sta-

biliseren. Dit prijsniveau sluit ook aan bij, door verte-

genwoordigers van de verwerkende industrie voorgestane, te 

verdedigen minimumprijzen, welke zodanig zijn, dat produc-

tie nog rendabel is voor efficiënte producenten. Louter 

het verdedigen van dergelijke minimumprijzen, waarbij de 

markten overigens vrij zouden moeten kunnen blijven func-

tioneren, lijkt echter deels noch een realiseerbare, noch 

een voor ontwikkelingslanden aanvaardbare prijsdoelstel-

ling voor grondstoffenovereenkomsten. 

Louter het verdedigen van minimumprijzen is alleen moge-

lijk via een exportquotamechanisme. Zodra buffervoorraden 

gehanteerd worden heeft de prijsdoelstelling een wijdere 

strekking. Voor ontwikkelingslanden is het verdedigen van 

minimumprijzen als boven omschreven, een magere en derhal-

ve moeilijk te accepteren doelstelling. Het is logisch dat 

zij wensen dat eveneens stabilisatie wordt nagestreefd wan-

neer de prijzen, onder invloed van vraag en aanbod, komen 

te liggen boven een niveau waarop productie rendabel is 

voor efficiënte producenten. In hun opvatting moet er, 

wat het aanbod betreft, ook ruimte zijn voor een oligopo- 
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listisch beleid van landen 1)  

Ook is het niet in het belang van geïndustrialiseerde lan-

den om te streven naar erg lage minimumprijzen in grond-

stoffenovereenkomsten 2 )• Bij vele ondernemingen - handela-

ren en mijnbouwondernemingen - zal het werken met export-

quota op verzet stuiten 3) . Geconcludeerd kan worden dat 

het verdedigen van zodanige minimumprijzen dat productie 

nog rendabel is voor (de meest) efficiënte producenten wel 

onderdeel kan uitmaken van de prijsdoelstelling van grond-

stoffenovereenkomsten, maar dat de algemene doelstelling 

zal dienen te zijn: stabilisatie rondom een trend. 

Ook al kan het streven van ontwikkelingslanden naar struc-

tureel hogere prijzen niet bereikt worden via operationele 

mechanismen van grondstoffenovereenkomsten, is het toch 

wel mogelijk om voor dit streven een plaats in te ruimen 

in een internationaal grondstoffenbeleid. 

Wanneer grondstof fenexporterende landen een structureel 

hogere prijs voor een grondstof willen realiseren, zullen 

zij een oligopolistisch beleid moeten voeren. Zij zullen 

moeten streven naar een beheerst aanbod tegen stabiele prij-

zen. In een voortdurende wisselwerking met (verwachte) ont-

wikkelingen in de vraag naar hun grondstoffen (o.a. beïn-

vloed door technische ontwikkelingen, veranderingen in het 

aanbod van substituten en aanbod van buitenstaanders) zal 

een flexibel beleid van productiebeheersing gevoerd moeten 

worden. 

Een producentenassociatie lijkt het aangewezen kader voor 

een oligopolistisch beleid van landen. Beheersing van het 

aanbod in een gezamenlijk beleid zal een moeilijke zaak 

1) Zie pag. 260-262 
2) Dit geldt in het byzonder wanneer geen regeling getrof-

fen kan worden betreffende maximumprijzen; zie de vol-
gende paragraaf 

3) Zie de volgende paragraaf 
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zijn. Er zal in een dergelijk samenwerkingsverband plaats 

moeten zijn voor de dynamiek van een oligopolie. Er zal 

ruimte moeten zijn voor (nieuwe) efficiënte producenten-

landen om hun marktaandeel te vergroten. Het keurslijf 

van een permanent functionerend exportquotamechanisme is 

hiervoor niet geschikt. Problemen om een te snelle expan-

sie van productie te voorkomen zullen moeten worden opge-

lost in overleg tussen producentenlanden. Verschuivingen 

in marktaandelen zullen steeds mogelijk moeten zijn en 

men zal potentiële nieuwe producenten moeten overtuigen 

van het belang van een gezamenlijke coördinatie van be-

leid. 

Consumentenlanden kunnen moeilijk op redelijke gronden 

bezwaren maken tegen een oligopolistisch beleid van grond-

stoffenexporterende landen. Op de grondstoffenmarkten is 

reeds sprake van oligopolistische structuren met betrek-

king tot private ondernemingen. In de geïndustrialiseerde 

landen is het oligopolie een geaccepteerde marktvorm. Bo-

vendien nemen overheden van geïndustrialiseerde landen 

herhaaldelijk maatregelen om de productie van een bepaald 

product te beperken. 

Algemeen wordt erkend dat, onder bepaalde omstandigheden, 

de marktvorm van oligopolie efficiënter kan zijn dan die 

van volledige mededinging. Eerst wanneer oligopolisten 

zodanig gaan samenwerken in een kartel dat het algemeen 

belang geschaad wordt, dreigt ingrijpen van de overheid. 

Hoewel de wetgevingen op dit terrein van land tot land 

sterk uiteenlopen, geldt echter algemeen dat bepaalde ty-

pen van kartels wel zijn toegestaan, met name exportkar-

tels. 

Naar analogie met private oligopolisten kan men voor lan-

den onderscheid maken tussen samenwerking van oligopo-

listen welke wél en welke niet indruist tegen het algemeen 

belang. Juist om dit laatste te bevorderen lijkt het zelfs 

in het belang van de geïndustrialiseerde landen om de le- 
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gitimiteit van een oligopolistisch beleid van grondstof-

fenexporterende landen te erkennen. Hierdoor blijft name-

lijk het streven van ontwikkelingslanden naar hogere prij-

zen bespreekbaar in internationale fora, bijvoorbeeld in 

UNCTAD, en kunnen factoren welke de mogelijkheden tot 

structurele prijsverhoging belemmeren aan de orde worden 

gesteld. Op deze wijze kan gemakkelijker voorkomen worden 

dat producentenassociaties tot onbezonnen en op langere 

termijn voor alle partijen nadelige acties overgaan. Wan-

neer het streven naar structureel hogere prijzen erkend 

wordt lijkt, tenslotte, de kans groter dat men ook op an-

dere terreinen, zoals zekerheid van aanvoer voor verbrui-

kerslanden en toename van verwerking in ontwikkelingslan-

den, tot voor beide partijen bevredigende oplossingen 

komt. 

Erkenning door verbruikerslanden van het streven naar 

structureel hogere prijzen door producentenlanden impli-

ceert dat verbruikerslanden ook geen tegenmaatregelen zul-

len nemen om genoemd streven te ondergraven. Men kan niet 

aan de ene kant een bepaald streven erkennen en aan de an-

dere kant trachten door eenzijdige maatregelen het reali-

seren van datzelfde streven te voorkomen. De overheden 

van consumentenlanden zouden namelijk bijvoorbeeld maatre-

gelen kunnen nemen om de productie van substituten te be-

vorderen. In uitgangspunten voor een internationaal grond-

stoffenbeleid en/of in grondstoffenovereenkomsten dient te 

worden vastgelegd, dat regeringen van verbruikerslanden 

van dergelijke maatregelen zullen afzien. 

VI.3 Prijsstabilisatie via grondstoffenovereenkomsten 

In grondstoffenovereenkomsten kunnen drie operationele me-

chanismen of technieken gericht op prijsstabilisatie toe-

gepast worden: buffervoorraden, exportquota en multilate-

rale handelsverplichtingen. In één overeenkomst kunnen de-

ze mechanismen afzonderlijk of in combinatie worden gehan- 
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teerd. Buffervoorraden vormen de meest bekende techniek, 

welke bovendien het minst op bezwaren stuit bij consumen-

tenlanden en private ondernemingen. 

Bij alle drie de operationele technieken doemt het pro-

bleem op van bepaling (en wijziging) van een prijsmarge 

en/of het minimale prijsniveau waarop men tracht te sta-

biliseren. Bij een buffervoorraadmechanisme komt dit pro-

bleem in volle scherpte naar voren. Om beide redenen wordt 

begonnen met een bespreking van het mechanisme van buffer-

voorraden. 

VI.3.1 Prijsvorken en buffervoorraden 

Bij het opzetten van een buffervoorraadmechanisme moeten 

twee cruciale beslissingen worden genomen: 

- het initiële prijsniveau waarop men tracht te stabili-
seren, de breedte van de prijsvork of prijsmarge, als-
mede afspraken omtrent het verschuiven (omhoog of om-
laag) van de prijsvork, en 

- de maximale omvang van (de fondsen ter financiering 
van) de buffervoorraad. 

De beslissingen omtrent de breedte van de prijsvork en de 

maximale omvang van de buffervoorraad dienen simultaan ge-

nomen te worden. Hoe breder de prijsmarge, hoe kleiner na-

melijk de buffervoorraad kan zijn, en omgekeerd. 

Wanneer men wil stabiliseren rondom een trend moet een 

prijsvork vastgesteld en, van tijd tot tijd, veranderd 

worden, waarmede getracht wordt de trendmatige ontwikke-

ling te volgen. Sommige auteurs betogen dat het echter on-

mogelijk is om de toekomstige trendontwikkeling van een 

bepaald product te voorspellen I ) . Het probleem wordt 

1) 0.a.A.McBean: "Commodity policies in a New International 
Order", in A.Sengupta ed.: "Commodities, Finance and 
Trade  -  issues in North-South negotiations", Oxford, 
1980; P.Henderson en Deepak Lal: "UNCTAD IV, The Commod-
ities Problem and International Economic Reform", ODI 
Review, No. 2, 1976 
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soms zelfs enigszins geridiculiseerd door te stellen dat 

het management van een buffervoorraad in staat zou moeten 

zijn om de trend beter te voorspellen dan private speculan-

ten: "if successful they would be doing something which 

would earn them a fortune as speculators in commodity 

markets" 1) . Een vergelijking met private speculanten is 

echter onjuist. Het grootste verschil is dat de speculant 

winst moet maken, na aftrek van renteverlies en eventuele 

opslagkosten. De buffervoorraad daarentegen hoeft geen 

winst te maken. Financiële verliezen zijn (in beperkte mate) 

acceptabel, omdat positieve, maar niet meetbare, sociaal- 

economische voordelen worden gerealiseerd. Een volledig sta-

biele prijs - een prijs steeds precies op de trend - wordt 

overigens niet nagestreefd. Zolang als de gerealiseerde 

trend blijft binnen de prijsmarge, is een redelijk functio-

neren van een buffermechanisme mogelijk. Waar het in feite 

om gaat is dat men niet een trendlijn zou moeten voorspel-

len, maar een "trendmarge". Een schatting van de prijs bin-

nen zekere grenzen voor enkele jaren vooruit lijkt wel mo-

gelijk, hoewel onder andere het probleem van enerzijds we-

reldwijde inflatie en anderzijds mogelijke ruilvoetverande-

ring, bepaald niet onderschat mag worden. De vraagzijde 

lijkt nog relatief het gemakkelijkst. In de mijnbouwsector 

is ook de capaciteitsontwikkeling voor een aantal toekom-

stige jaren, goed te voorzien. 

De grootste onzekerheid is gelegen in abrupte, zeer sterke 

fluctuaties in het aanbod van landbouwproducten, bijvoor-

beeld koffie. Een nachtvorst in Brazilië op een ongunstig 

moment kan de aanbodverwachtingen voor een aantal jaren 

in één klap drastisch veranderen. Hier zit men op de grens 

tussen trendmatige ontwikkelingen en tijdelijke fluctua-

ties. Omdat het voorspellen van een "trendmarge" moeilijk 

1) A. McBean, op.cit., 1980, pag. 62 
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blijft en omdat zich nieuwe, niet voorziene, ontwikkelingen 

kunnen voordoen, is het noodzakelijk om in iedere grondstof-

fenovereenkomst een flexibiliteit in te bouwen ten aanzien 

van verschuivingen van de prijsvork. 

Bij het opzetten van een grondstoffenovereenkomst is de 

practijk echter niet zo dat gewerkt wordt met een door onaf-

hankelijke deskundigen opgestelde prijsvork. De vaststel-

ling van de initiële prijsvork is het resultaat van onder-

handelingen tussen producenten- en consumentenlanden. Eerst-

genoemde zijn meestal optimistisch met betrekking tot de 

toekomst en streven een hoge plaatsing van de prijsvork na, 

terwijl laatstgenoemde meestal geporteerd blijken voor sta-

bilisatie op een lager niveau. Geen van beide partijen han-

delt dan echter rationeel. Bij stabilisatie op een laag ni-

veau worden slechts weinig voorraden opgeslagen in de buf-

fer op of nabij de bodemprijs, terwijl dan juist grotere 

voorraden nodig zouden zijn om de plafondprijs te verdedi-

gen. Dit is strijdig met het belang van consumentenlanden. 

Omgekeerd brengt een hoge plaatsing van de prijsvork met 

zich mee dat de buffer waarschijnlijk snel volloopt. Hij is 

dan verder ineffectief om stabilisatie te kunnen bewerkstel-

ligen. Bovendien bestaat het risico dat de prijsvork omlaag 

geschoven moet worden en dat bij verkoop uit de buffer ver-

liezen worden geleden. De levensvatbaarheid van de overeen-

komst gaat gevaar lopen en dit is zeker niet in het belang 

van de producentenlanden. Een zo objectief en realistisch 

mogelijke vaststelling van de prijsvork is derhalve in het 

belang van beide partijen. 

Bij de verschuiving van de prijsvork gaat het in de prac-

tijk om afspraken aangaande verhoging of verlaging van de 

middenprijs of referentieprijs. Zonder hieromtrent regels 

vast te leggen in de overeenkomst kan een beslissing ter 

verandering van de referentieprijs volledig worden overgela-

ten aan de "council". Deze procedure wordt gevolgd in de 

tinovereenkomst. Het inbouwen in een overeenkomst van een 
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zeker automatisme ter aanpassing van de referentieprijs 

heeft als voordeel, dat moeilijke en soms langdurige on-

derhandelingen hierover gedeeltelijk achterwege kunnen 

blijven. De beste oplossing lijkt een combinatie van een 

automatisme, dat een minimale verandering stipuleert on-

der bepaalde omstandigheden met een vrije beslissingsbe-

voegdheid van de "council". Zowel in de meest recente ca-

cao-overeenkomst als in de rubberovereenkomst is voor de-

ze laatste oplossing gekozen. Op deze wijze wordt een ze-

kere flexibiliteit gewaarborgd in de concrete prijsdoel-

stelling van een overeenkomst. De flexibiliteit mag ech-

ter niet te ver gaan. Een automatisme waardoor een zeer 

frequente aanpassing van de referentieprijs plaatsvindt 

schiet het doel voorbij: het buffermechanisme leidt niet 

tot stabilisatie. Onvoldoende flexibiliteit in het automa-

tisme, gecombineerd met een gebrek aan overeenstemming in 

de "council" zal daarentegen tot gevolg hebben dat de wer-

kelijke prijzen buiten de prijsvork komen te liggen zodat 

het buffermechanisme niet functioneert. In de regels  van 

de cacao-overeenkomst en de rubberovereenkomst lijkt men 

in deze een goede middenweg gevonden te hebben. Of derge-

lijke regels ook goed kunnen functioneren hangt echter in 

belangrijke mate af van het feit of, in het licht van de 

breedte van de prijsvork, de maximale buffervoorraad een 

adequate omvang heeft. 

Internationale buffervoorraden zijn slechts mogelijk voor 

een beperkt aantal producten. Aan twee voorwaarden moet 

zijn voldaan: de manager van de buffervoorraad moet vrij 

gemakkelijk op de markt kunnen opereren en het product 

moet tegen redelijke kosten kunnen worden opgeslagen. In 

paragraaf 2 van Hoofdstuk V werd reeds aangegeven dat aan 

het eerste criterium slechts voldaan wordt voor koffie, 
1) thee en cacao; rubber, katoen en jute 	; koper, tin, lood 

1) Mogelijk kan sisal hier aan worden toegevoegd 
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en zink 1 ). Deze producten kunnen ook tegen lage kosten 

worden opgeslagen. De opslagkosten zijn het hoogst voor 

rubber en thee: 1,5 á 2% van de waarde van de opgeslagen 

producten per jaar 2 )• Voor de overige producten komen de 

opslagkosten uit op ongeveer een half tot één procent per 

jaar 3 ) 

Voor de andere producten blijkt niet alleen de wijze van 

prijsvorming een hinderpaal voor het aanleggen van buffer-

voorraden. De opslagkosten voor producten als ijzererts, 

mangaan, fosfaat en bauxiet zijn prohibitief hoog. Er lijkt 

een duidelijke samenhang te bestaan tussen de opslagmoge-

lijkheden en de wijze van prijsvorming. 

De omvang van buffervoorraden 

Ter bepaling van noodzakelijk geachte buffervoorraden, ge-

geven een bepaalde prijsmarge, is wel gewerkt met eenvoudi-

ge vuistregels. In het UNCTAD-Secretariaat heeft men aan-

vankelijk gewerkt met de eenvoudige regel dat een maximale 

buffervoorraad van 25% van de internationale handel op 

jaarbasis altijd wel adequaat zou zijn om te stabiliseren 

binnen een prijsmarge van + 10%. Een dergelijke regel is 

uiteraard zeer arbitrair en met verschillen tussen produc-

ten wordt geen rekening gehouden. 

Simulatie van de werking van een buffervoorraad met histo-

rische data is superieur aan het hanteren van een vuistre-

gel. Behrman heeft dergelijke simulaties uitgevoerd voor 

1) Voor lood en zink, vrij onbelangrijke producten voor 
ontwikkelingslanden, is in internationale fora nog nooit 
gesproken over het aanleggen van buffervoorraden 

2) De opslag van thee is, vanwege grote heterogeniteit en 
bederfelijkheid, het meest problematisch 

3) UNCTAD: "An Integrated programme for Commodities; the 
role of international commodity stocks", TD/B/C.1/166/ 
supp. 1, 1974 
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een aantal producten 1 ). 

In Tabel VI.1 zijn zowel de uitkomsten van de vuistregel 

van UNCTAD als die van de simulatie van Behrman opgenomen. 

TABEL VI.1  

De noodzakelijk geachte maximale omvang van buffervoorra-
den (x 1000 ton)   

UNCTAD 1) , 	1974 
25%-regel 

Behrman, simulatie 
1963/72; + 15%-marge 

Koffie 900 1.304 

Cacao 300 550 

Thee 178 161 

Rubber 750 3.432 

Katoen 1.070 -- 

Sisal 114 232 

Koper 1.115 507 

Tin 52 19 

1) TD/B/C.1/166/supp. 1/Add. 1 

Voor koffie, cacao, thee, rubber en sisal komt, bij een + 

15%-prijsmarge de simulatie tot gelijke of (veel) grotere 

noodzakelijke buffervoorraden dan de 25%-regel. De simula-

tie eindigt echter in 1972, zodat de prijshausse van 1973/ 

1974 daarin niet is verwerkt. Waarschijnlijk is dit een re- 

1) Behrman, op.cit., 1978. In deze dynamische simulaties, 
uitgevoerd in reële prijzen (1975 dollars), wordt vol-
ledige mededinging verondersteld en geen invloed van 
het bestaan van buffermechanismen op het gedrag van 
economische subjecten. In de simulaties wordt gewerkt 
met aanbod van producenten, vraag voor lopend verbruik 
en vraag of aanbod als gevolg van voorraadmutaties, 
met een marktruimende relatie als sluitstuk 
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den dat de simulatie voor koper en tin tot kleinere uitkom-

sten leidt 1)  

Voor de landbouwproducten lijkt op basis van de simulatie 

de conclusie gerechtvaardigd, dat met de 25%-regel stabili-

satie niet mogelijk zal blijken binnen een + 15%-marge. 

Daar komt bij dat Behrman een perfect volgen van de trend 

veronderstelt 2) . In de practijk zullen derhalve de voorra- 

den groter moeten zijn om het gebrek aan "perfect foresight" 

te compenseren. 

Wanneer we voor de landbouwproducten de simulatie vergelij-

ken met de practijk van de grondstoffenovereenkomsten, valt 

in de eerste plaats op, dat voor koffie een buffervoorraad 

toch wel tot de mogelijkheden lijkt te behoren, terwijl 

men in de koffie-overeenkomsten daar nooit aan toe is geko-

men. De buffervoorraad van de cacao-overeenkomst - 250.000 

ton bij een prijsvork van + 15% - is erg klein. Uitbreiding 

tot 350.000 ton - wat mogelijk is na drie jaar functioneren 

van de lopende overeenkomst - lijkt zeer noodzakelijk en nog 

niet voldoende. In de rubberovereenkomst wordt gewerkt 

met een 400.000 ton buffer voor stabilisatie binnen een + 

20%-marge en een additionele buffer van 150.000 ton voor 

stabilisatie binnen + 28,5%. In het licht van de simulatie 

lijken deze voorraden, zelfs bij de zeer ruime prijsmarge, 

verre van adequaat. 

Voor de mineralen hebben simulaties en discussies omtrent 

de omvang van buffervoorraden zich beperkt tot tin en ko-

per. Voor tin komt Behrman tot een merkwaardig laag cijfer, 

omdat er unanimiteit bestaat over het feit, dat een buffer-

buffervoorraad van 20 tot 25 duizend ton te klein is 3) . 

1) Dit argument geldt niet voor landbouwproducten maar wel 
voor mijnbouwproducten, waarbij fluctuaties in de vraag 
de belangrijkste oorzaak zijn van prijsbewegingen 

2) Behrman, op.cit., 1978, pag. 79 
3) Misschien speelt de veronderstelde "perfect hindsight" 

Behrman hier parten 
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In de zesde tinovereenkomst kan de maximale buffervoorraad 

dan ook oplopen tot 50.000 ton bij een marge van + 12,5%. 

Voor koper bestaan de meest uiteenlopende schattingen om-

trent een noodzakelijk geachte buffervoorraad, variërend 

van de 500.000 ton van Behrman tot drie miljoen ton toe 1) . 

Een recente simulatie voor koper sluit nauw aan bij de 

door Behrman gevolgde techniek 2) . De analyseperiode strekt 

zich uit over 1961/1975. Een resultaat is dat bij "perfect 

hindsight" en een marge van + 15% een maximale buffervoor-

raad van 1,6 miljoen ton nodig zou zijn geweest. Hiermede 

had men ook de prijshausse van 1973/1974 kunnen opvangen 3) . 

Uit het overzicht van simulaties kan geconcludeerd worden 

dat de aanvankelijk door UNCTAD gehanteerde 25%-regel niet 

adequaat is, zeker niet voor een prijsvork van + 10%. Voor 

de financiering van buffervoorraden zijn, zelfs bij + 15%- 

prijsmarges, aanzienlijk grotere bedragen nodig dan het 

oorspronkelijk door UNCTAD gehanteerde bedrag van $ 6 mil-

jard ter financiering van buffervoorraden van de tien zo-

genaamde kernproducten. Men moet, naar ons inzicht, eer-

der denken in termen van een totaalsom die dubbel zo groot 

is. Nogmaals zij er aan herinnerd, dat er dan van wordt 

uitgegaan dat het verleden een goede leidraad is voor de 

toekomst én dat er sprake moet zijn van "perfect fore-

sight". Wanneer we hiervoor een marge inbouwen, van bij-

voorbeeld 25%, moet men gaan denken aan een bedrag dat, 

ruwweg, ligt in de orde van grootte van $ 15 miljard. 

1) Simulatie van R.G. Smith, als gepresenteerd in het Me-
morandum van RTZ aan het House of Lords, zie par. VI.1 

2) K.N. Bhaskar, C.L. Gilbert en R.A. Perlman: "Stabilizat-
ion of the International copper market", in Resources 
Policy, maart 1978 

3) Voorwaarde hiervoor is wel dat de buffer in 1961 werd 
uitgerust met een initiële voorraad van 800.000 ton 
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De kosten van buffervoorraden 

De bedragen nodig ter financiering van buffervoorraden lij-

ken als zodanig geen onoverkomelijk probleem. Van grotere 

importantie is de vraag of het opereren van internationale 

buffervoorraden al dan niet met hoge kosten gepaard gaat. 

Het zal voor landen een groot verschil maken om deel te ne-

men aan (de financiering van) buffervoorraden wanneer ver-

wacht mag worden dat deze ongeveer zichzelf kunnen bedrui-

pen of dat gevreesd moet worden dat men aan een voortdurend 

geld verslindende operatie gaat meedoen. 

Wanneer men al dan niet winstgevendheid van buffervoorraad-

mechanismen, afgezien van de niet-meetbare sociaal-economi-

sche voordelen, wil onderzoeken kunnen in principe twee we-

gen worden bewandeld. Men kan tewerk gaan in reële termen 

of in nominale termen. In een simulatie werkend in reële 

termen, dienen alle prijzen in reële termen te luiden, zo-

dat een gehanteerde discontovoet vanzelf een reële disconto-

voet is. Alternatief kan men de gemiddeld in buffervoorra-

den gebonden middelen schatten, waarna, bij toepassing van 

een reële rente, de reële kosten resulteren. Wanneer, bij 

gegeven middelen, de nominale winsten van de buffervoor-

raadoperatie, meer dan voldoende zijn om in de, als gevolg 

van inflatie 1) , toenemende financieringsbehoefte van het 

bufferfonds te voorzien, kan het overblijvende deel verge-

leken worden met de reële rentekosten. Wanneer men geheel 

in nominale termen werkt gaat men trachten te bepalen of 

een buffervoorraad zichzelf kan bedruipen, wanneer volle-

dig gewerkt zou moeten worden met commerciële leningen. 

Omdat uit het functioneren van een buffervoorraad niet-

kwantificeerbare sociaal-economische voordelen voortvloei- 

1) Men zou kunnen beredeneren dat ook een eventueel ruil-
voetverlies moet worden goedgemaakt; van deze complica-
tie wordt verder afgezien 
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en kan niet als maatstaf dienen dat een reële rente ver-

diend moet worden of dat exploitatie tegen commerciële ren-

te mogelijk moet zijn. Een maatstaf voor wat nog wel, afge-

zien van sociaal-economische voordelen, als verlies accep-

tabel is ontbreekt echter. Het komt ons voor dat men als 

ondergrens zou kunnen stellen, dat men verwacht dat een 

uit renteloos ter beschikking gestelde overheidsmiddelen 

gefinancierd fonds zichzelf zou moeten kunnen bedruipen. 

De ervaringsfeiten omtrent winstgevendheid of verliesgevend-

heid van internationale buffervoorraadoperaties zijn be-

perkt tot de tinovereenkomst. Recentelijk zijn hiervoor 

enige berekeningen uitgevoerd 1) . Wanneer een rentevoet 

van 8% wordt gehanteerd, resulteert een "net present value" 

van enige miljoenen dollars over de periode 1957/1974. Wan-

neer voor 1970/1977 echter een rentevoet van 10% wordt toe-

gepast wordt de "net present value" juist negatief. De al- 

gemene conclusie kan worden getrokken dat "the tin buffer 

stock under the ITAs is selffinancing, and, when it has 

not been, only small governmental subsidies have been ne-

cessary". Bij financiering door overheden die geen rente-

vergoeding vragen zal de tinbuffervoorraad zichzelf gemak- 

kelijk kunnen bedruipen en zelfs een behoorlijke rente kun-

nen verdienen. Deze conclusie dient evenwel gerelativeerd 

te worden in het licht van het feit, dat tin het enige pro-

duct is waarvoor een trendmatige verbetering van de ruil-

voet geconstateerd werd. 

Voor andere grondstoffen dan tin kunnen alleen de uitkom-

sten van simulaties enig houvast bieden. Behrman komt voor 

een groep van acht producten tot een vrij gunstig resul-

taat 2) • Bij een reële rente van 5% leveren de acht pro- 

1) C. Hallwood: "The profitability of the buffer stocks 
operated under the International Tin Agreements, 1956- 
1977", in Resources Policy, december 1979 

2) Behrman, op.cit., 1978 
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ducten samen (over de periode 1963/1972) een positief re-

sultaat op van ruim één miljard dollar. Hierbij zijn de 

eindvoorraden echter gewaardeerd tegen de hoge prijzen van 

1973. Bij een lagere waardering van de eindvoorraden daalt 

het positieve resultaat aanzienlijk. 

De grote uitzondering, in negatieve zin, in de analyse van 

Behrman vormt koper: een negatieve contante waarde van bij-

na een half miljard dollar. Een meer recente analyse voor 

koper komt tot gunstiger resultaten 1) . Een commerciële 

rente wordt gebruikt als interestvoet 2) • Uit de simulatie 

bij + 15% stabilisatie over de periode 1961/1975 resulteert 

een zéér kleine positieve "net present value". Interessant 

is evenwel dat zonder discontering een winst plus waarde 

van de eindvoorraad resulteert van ruim één miljard dol-

lar. 

De simulaties zijn te optimistisch, met name op het punt 

van "perfect hindsight". Grotere maximale voorraden zijn 

noodzakelijk dan voortvloeien uit de berekeningen; de ver-

schillen tussen aan- en verkoopprijzen zullen minder gun-

stig zijn dan in de simulaties. Het is op zijn minst zeer 

twijfelachtig dat een buffervoorraad tegen een commerciële 

rente 3)  kan opereren. Wanneer daarentegen overheden de be-

nodigde financieringsmiddelen ter beschikking stellen zon-

der een rentevergoeding te vragen lijkt het wél waarschijn-

lijk dat buffervoorraden zichzelf kunnen bedruipen. De 

maatschappelijke kosten die men dan maximaal accepteert be-

staan uit de reële rente van de gemiddeld in voorraden ge-

bonden middelen. Wanneer nominale winsten worden gereali-

seerd - wat ook weer niet is uitgesloten - kunnen deze bij-

voorbeeld gebruikt worden om uitholling van het fonds door 

inflatie tegen te gaan en/of om de omvang van de buffer te 

1) Bhaskar e.a., op.cit.,Resources Policy, maart 1978 
2) Het Eurodollar-tarief in Londen plus 0,75% 
3) Of tegen een reële opportuniteitsrentevoet 
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laten meegroeien met de internationale handel. 

Uitgaande van maximale voorraden van $ 15 miljard 1) , ver-

onderstellende dat gemiddeld de helft van de maximale voor-

raden wordt aangehouden en een reële rente van 3% hante-

rend 2) , resulteert een rentebedrag van $ 225 miljoen per 

jaar. Wanneer producenten- en consumentenlanden ieder de 

helft van de financiering voor hun rekening nemen, resul-

teert voor elke groep landen een bedrag van ruim 100 mil-

joen dollar. Deze kosten - waar winsten uit buffervoorraad-

operaties tegenover kunnen staan - moeten worden afgewogen 

tegen de maatschappelijke voordelen van prijsstabilisatie. 

Deze voordelen zijn niet kwantificeerbaar, maar wel reëel. 

De genoemde maximale kostenbedragen lijken acceptabel. 

Wel dient bij consumentenlanden het vertrouwen te bestaan 

dat men participeert in overeenkomsten die enkel prijssta-

bilisatie ten doel hebben. Afgezien hiervan zijn er echter 

enige nog niet besproken complicaties, welke het functio-

neren van buffervoorraden kunnen bemoeilijken. 

Buffervoorraden en het Common Fund 

Eerst dient echter de implicatie van onze analyse ten 

aanzien van de conceptie van het Common Fund bezien te 

worden. In de opzet van het Common Fund ligt besloten, 

dat overheden éénderde deel van de maximale financiële 

behoeften van een buffervoorraad financieren, terwijl de 

rest, via het Fonds, geleend wordt op commerciële basis. 

Uit onze analyse volgt echter, dat het twijfelachtig is 

dat buffervoorraden deze rentelasten kunnen dragen. Wan-

neer buffervoorraden voor tweederde gefinancierd worden 

met leningen dreigt het risico dat overheden van tijd tot 

tijd een bijdrage moeten leveren ter dekking van de kos- 

1) Vgl. pag. 270 
2) Een percentage van drie is een goede uitdrukking van 

de werkelijke reële rente over de lange termijn 
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ten van bufferoperaties. Dit zou telkens aanleiding kunnen 

geven tot moeizame en irriterende onderhandelingen en kri-

tiek op "kostenverslindende" overeenkomsten. Het uiteenval-

len van overeenkomsten zit als het ware ingebouwd. Dit is 

een reden temeer om te twijfelen aan de levensvatbaarheid 

van het Common Fund. Daar komt bij dat overheden ook in re-

cente onderhandelingen over (vernieuwingen) van grondstof-

fenovereenkomsten niet gekozen hebben voor de formule van 

het Common Fund. In de nieuwe cacao-overeenkomst is het 

systeem van een heffing op export of import gehandhaafd. 

In de rubberovereenkomst verzorgen participerende overhe-

den volledig de financiering. In de nieuwe (zesde) tinover-

eenkomst financieren overheden volledig een normale buffer-

voorraad van 30.000 ton terwijl een additionele voorraad 

van 20.000 ton, wanneer die noodzakelijk is, gefinancierd 

wordt met leningen. De conclusie is gerechtvaardigd dat de 

onderhandelaars van landen hier een veiligere en betere 

weg gekozen hebben dan die welke voortgevloeid is uit de 

politiek geladen onderhandelingen over het Common Fund. 

Buffervoorraden en ondernemingen 

Bij het functioneren van buffervoorraden moet nog met een 

drietal complicaties rekening worden gehouden: mogelijke 

veranderingen in het voorraadgedrag van private onderne-

mingen, speculatie tegen de buffer en te verwachten tegen-

stand van handel en industrie. 

Een normaal probleem bij het opzetten van elk buffervoor-

raadmechanisme is, dat het eerst kan gaan functioneren na-

dat een voorraad is opgebouwd. Men moet eerst een prijs-

dal afwachten voordat een prijsstijging kan worden tegen-

gegaan 1) . In feite is het derhalve gunstig om een over- 

1) Tenzij een beginvoorraad bijv. verworven kan worden 
uit de Amerikaanse "strategic stockpile" 
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eenkomst af te sluiten bij lage prijzen. Een byzonder, 

doch zelden gesignaleerd probleem is,dat door het bestaan 

van een buffervoorraadmechanisme het voorraadgedrag van 

private marktpartijen kan veranderen. Bij lage prijzen wor-

den aanzienlijke voorraden aangehouden door handelaren en/ 

of producenten 1) . In simulaties wordt er van uitgegaan 

dat hun voorraadgedrag niet zal veranderen. In de practijk 

lijkt dit echter wel mogelijk, ja zelfs waarschijnlijk. 

Het aanhouden van voorraden bij lage prijzen is gebaseerd 

op de verwachting van hogere prijzen in de toekomst. Met 

de introductie van een prijsstabilisatiemechanisme wordt 

aan de verwachting ten aanzien van hogere prijzen een li-

miet gesteld. Hierdoor kan de bereidheid afnemen om voor- 

raden aan te houden. De buffervoorraad gaat dan als het wa-

re een gedeelte van de voorraadfunctie van particulieren 

overnemen. Deze overname heeft geen effect op het afrem-

men van een prijsdaling. Alleen voorzover de aankopen van 

de buffer hier bovenuit gaan hebben zij een prijsstabili-

serend effect. 

Ook in een andere situatie kan er sprake zijn van een over-

name door de buffer van voorraden van particulieren, name-

lijk wanneer reservevoorraden worden aangehouden om tijde-

lijke storingen in de aanvoer op te vangen. Hiervan is on-

der andere sprake bij natuurrubber 2) . Wanneer voorraden 

worden opgebouwd in de buffer 3)  is er minder reden voor 

de verwerkende industrie om reservevoorraden aan te hou-

den. 

De conclusie is dat bij een bepaalde prijsvork waarschijn-

lijk een grotere maximale buffervoorraad noodzakelijk is 

dan geïndiceerd wordt door simulaties omdat het voorraad- 

1) In de stukken van het House of Lords, op.cit., 1977, 
wordt dit in het byzonder gesignaleerd voor cacao en 
koper 

2) P. Franssen, op.cit., 1980, pag. 150-151 
3) Deze zullen gedeeltelijk gelocaliseerd worden in consumen-

tenlanden 
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gedrag van particuliere ondernemingen kan veranderen. 

Wanneer een buffervoorraad uitgeput gaat raken of als in 

een dalende markt de fondsen voor het aankopen van voorra-

den gaan opraken, is het voor speculanten rationeel om te-

gen de buffer te gaan speculeren 1) . De positie van de buf- 

fervoorraad is bekend bij alle marktpartijen 2 ). Deze, kenne-

lijk op instigatie van consumentenlanden bestaande situa-

tie, is nadelig voor producentenlanden, omdat het effec- 

tief functioneren van de buffervoorraad er door wordt be-

moeilijkt. Hierdoor weten speculanten namelijk op een be-

paald moment dat de buffermanager een plafondprijs niet 

lang kan blijven verdedigen en door op termijn te kopen 

stijgen de prijzen versneld, zodat (mede) door hun eigen 

actie bewerkstelligd wordt dat de plafondprijs inderdaad 

niet gehandhaafd kan worden. Omgekeerd kan in een dalende 

markt, door termijnverkopen de buffervoorraad versneld uit-

geput raken. Voor speculanten is er sprake van een "one-

way bet" 3) . De enig mogelijke oplossing lijkt, dat buf-

fervoorraden (bufferfondsen) groot genoeg zijn om specula-

tie tegen te gaan 4) . Het leegraken van de buffer mag 

nooit in zicht komen, evenmin als het opraken van de fond-

sen. Bij de vaststelling van de maximale omvang van een 

buffervoorraad zal derhalve ook hiermede rekening gehouden 

moeten worden. Wanneer de mogelijkheden voor "excessieve 

1) Dit punt wordt door diverse auteurs vermeld; o.a. Ranga-
rajan, op.cit., 1978, pag. 232; C.P. Brown: "Primary 
Commodity Control", Londen, 1975, pag. 149 

2) Zie bijv. Art. 7 van de Zesde Tinovereenkomst waaruit 
blijkt dat de positie van de buffer bekend is door pu-
blicatie en mededelingen aan de Council 

3) P.D. Reynolds: "International Commodity Agreements and 
the Common Fund; a legal and financial analysis", Prae-
ger, New York, 1978, pag. 77 

4) Theoretisch zou men, voor de onderkant van de prijsvork, 
kunnen denken aan additionele fondsen; het is echter on-
waarschijnlijk, dat consumentenlanden hier ooit in zul-
len toestemmen 
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speculatie" ingedamd zouden kunnen worden, zou hiervoor een 

veel beperkter extra marge voldoende kunnen zijn dan bij de 

thans bestaande organisatie van de termijnmarkten. Een al-

ternatieve oplossing om speculatie tegen de buffer tegen 

te gaan is te bewerkstelligen dat de positie van de buf-

fer niet bekend is. In grondstoffenovereenkomsten zou de 

plicht om de positie van de buffer te publiceren afgeschaft 

moeten worden. Dan resteert echter nog het probleem van be-

kendheid van de positie van de buffer bij de leden van de 

"Council". De enige afdoende oplossing van dit probleem 

lijkt dat het aan de manager van de buffervoorraad zou moe-

ten zijn toegestaan om met een flinke vertraging, van bij-

voorbeeld één jaar, te rapporteren aan de "Council". 

• Voor private ondernemingen is een buffervoorraad de minst 

bezwaarlijke techniek van prijsstabilisatie. Hun opereren 

op de markt wordt niet rechtstreeks belemmerd. Er komt een 

nieuwe marktpartij bij die prijsstabilisatie als doelstel-

ling heeft. Voorzover prijsstabilisatie ingaat tegen hun 

belangen, is het echter in hun voordeel dat een buffervoor-

raad niet effectief opereert. Men kan zich indenken dat zij 

acties ondernemen tegen de buffer welke verliesgevend zijn 

op korte termijn teneinde hun winstvermogen op lange ter-

mijn te dienen. Vanuit het gezichtspunt van ondernemingen 

is dit volkomen rationeel. 

We hebben (in Hoofdstuk IV) reeds gezien dat een aantal 

mijnbouwondernemingen en handelaren/verwerkers over zeer 

aanzienlijke financiële middelen beschikt 1 ). Uiteraard 

kunnen zij, zoals zojuist in het bovenstaande aangegeven, 

ook optreden als rationele speculanten. Met speculatie te-

gen de buffer zouden zij echter wat eerder kunnen beginnen 

1) En in een aantal gevallen over grote marktaandelen; Gill 
en Duffus, met een aandeel in de internationale handel 
in cacaobonen van ongeveer 40%, zij nog eens gememo-
reerd 
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dan wanneer zij neutraal zouden staan tegenover een buffer-

mechanisme, omdat het hen niet onwelgevallig is dat een 

buffer in moeilijkheden raakt, aangezien het mechanisme 

daarmede in discrediet komt. Ondernemingen kunnen derhalve 

bereid zijn tot een minder zekere "one-way bet". 

Overigens kunnen ondernemingen via hun voorraadbeleid het 

functioneren van de buffer bewust beïnvloeden. Bij een 

prijsvork met een zekere flexibiliteit zal het voor priva-

te ondernemingen niet mogelijk zijn om de werkelijke prij-

zen gedurende lange tijd buiten de interventiemarge van 

een overeenkomst te houden, zeker niet wanneer men daarbij 

zou moeten ingaan tegen de fundamentele tendens in de 

markt. Ook hier gaat het echter om beleid, tegengesteld 

aan dat van de buffer, wanneer deze de grenzen van zijn mo-

gelijkheden begint te naderen. Bij oplopende prijzen kun-

nen oligopolistische ondernemingen versneld voorraden aan-

leggen om te bewerkstelligen dat de buffer leegloopt. Aan-

gezien deze voorraden slechts tijdelijk aangehouden behoe-

ven te worden kan dit tegen relatief lage kosten geschie-

den. Bij dalende prijzen kunnen bewust (versneld) voorra-

den worden afgebouwd om te bereiken dat de middelen van de 

buffer uitgeput raken. Afgezien van een gering risico van 

kleinere voorraden brengt dit geen kosten met zich mee 1)  

Ook met ageren van ondernemingen tegen een buffervoorraad 

is weinig ervaring opgedaan. Enkel tin komt in aanmerking. 

Hiervan is slechts het volgende bekend, waarbij het overi-

gens onduidelijk is of het gaat om partijen van de physie-

ke markt of beroepsspeculanten. "As Manager he sold in 

1959/1960 the United Kingdom strategic stockpile with such 

1) Ook het bewust tijdelijk tegenhouden van interventie 
door de buffer behoort tot de mogelijkheden. Deze casus 
is evenwel gecompliceerder en brengt hogere kosten met 
zich mee, tenzij bijvoorbeeld handelaren deze weer kun-
nen afwentelen op hun afnemers 
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a tight hand as to give an almost flat fixed price on the 

tin market and thus to provoke a very strong and success-

ful revolt by the London Metal Exchange; his stock of 9.000 

tons was taken from him by speculators in a few days in 

June, 1961; he was bought out again in 1963" 1) . Bij 9.000 

ton gaat het hier, in 1979-dollars, om een bedrag van ruim 

zeventig miljoen dollar. 

De practische conclusie moet wederom zijn dat ook vanwege 

de mogelijke tegenstand van de partijen op de physieke 

markten, grotere maximale buffervoorraden (omvangrijkere 

financieringsmiddelen) noodzakelijk zijn. 

Uit de besproken complicaties ten aanzien van het functio-

neren van buffervoorraden kan geconcludeerd worden dat buf-

fervoorraden aanmerkelijk groter moeten zijn dan simula-

ties en de werkelijkheid van "imperfect foresight" indice-

ren. Kwamen wij, al was het slechts om de gedachten te be-

palen, voor de tien zogenaamde kernproducten, op grond van 

laatstgenoemde overwegingen, tot een bedrag van $ 15 mil-

jard, de drie complicaties nopen tot een verhoging. Het 

blijft echter een slag in de lucht of men hier moet denken 

in termen van een verhoging met 25%, met éénderde, of zelfs 

met 50%. Zeker is evenwel, dat overheden het steeds bezwaar-

lijker zullen vinden om dergelijke bedragen te committeren. 

Bovendien zal steeds luider de vraag gesteld worden of de 

maatschappelijke kosten - men moet nu gaan denken aan een 

kostenbedrag in de orde van grootte van $ 300 miljoen per 

jaar - nog wel opwegen tegen de voordelen. Zeker is even-

eens, dat de oppositie van ondernemingen tegen het afslui-

ten van overeenkomsten met ruime buffervóorraden sterker 

zal zijn, juist omdat deze succesvol zouden kunnen zijn. 

Mede om deze laatste reden mag men verwachten dat de over- 

1) W. Fox, op.cit., Tin, 1974, pag. 263. De bedoelde manag-
er is de Nederlander J.B.M. Lochtenberg 
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heden van de geïndustrialiseerde landen grote nadruk zullen 

blijven leggen op de zekerheid van kosten en op de onzeker-

heden van winsten uit bufferoperaties. Toch zijn zelfs de 

kosten van $ 300 miljoen per jaar van beperkte omvang te 

noemen. Er zijn diverse voorbeelden van economisch beleid 

van geïndustrialiseerde landen, waarvan de kosten hoger 

zijn en de maatschappelijke voordelen veel dubieuzer. Het 

meest voor de hand liggende voorbeeld is het Gemeenschappe-

lijk Landbouwbeleid van de EG, waarvan de kosten zijn opge-

lopen tot ongeveer $ 16 miljard per jaar. 

Gegeven de beperkte ervaringen met buffervoorraden en de 

onzekerheden omtrent hun functioneren, lijkt een geleide-

lijke uitbouw van het hanteren van deze techniek in inter-

nationaal grondstoffenbeleid, de enige weg. Wel houdt dit 

steeds het gevaar in dat in een te beperkte opzet - met na-

me wat betreft de maximale omvang van de buffervoorraad - 

de mislukking zit ingebouwd. Wel kan men trachten dit risi- 

co te beperken. Een eerste vereiste is dat de financierings-

fondsen volledig door de participerende landen worden ge-

fourneerd. Men zal steeds moeten beginnen met een nogal 

ruime en vrij flexibele prijsmarge. Een prijsvork welke 

smaller is dan + 15% is ambitieus te noemen voor een nieuwe 

overeenkomst. Teneinde geleidelijk binnen nauwere grenzen 

te stabiliseren is het misschien mogelijk om een marge in 

"centen" af te spreken 1) . Met een verhoging in de loop van 

detijd van de prijsvork naar aanleiding van inflatie, neemt 

de relatieve stabilisatiemarge dan als vanzelf af. Een rui-

me buffervoorraad is cruciaal. Bij het opzetten of vernieu-

wen van een overeenkomst, zou ook geregeld kunnen worden, 

dat de maximale buffervoorraad na drie of vijf jaren moge-

lijk met een bepaald quantum wordt uitgebreid 2) • 

1) Iets dergelijks heeft men gedaan in de meest recente ca-
cao-overeenkomst 

2) Ook in dit opzicht kan de jongste cacao-overeenkomst als 
een voorbeeld dienen 
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Wanneer de geschetste weg gevolgd wordt is de kans bepaald 

niet uitgesloten dat buffervoorraadtechnieken succesvol 

zullen blijken te zijn, vooropgesteld dat consumentenlan-

den, ook tegen de oppositie van hun bedrijfsleven in, be-

reid zijn en blijven tot participatie. Effectieve prijs-

stabilisatie zou evenwel gemakkelijker bereikt kunnen wor-

den wanneer andere instrumenten gelijktijdig gehanteerd 

worden als aanvulling op buffervoorraadmechanismen. Boven-

dien zijn buffervoorraden slechts geschikt voor een be-

perkt aantal producten. Voor de overige grondstoffen zul-

len in overeenkomsten andere technieken moeten worden toe-

gepast. 

VI.3.2 Exportquota en multilaterale handelsverplichtin- 
gen_ 

Exportquota 

Een systeem van exportquota kan in beginsel op dezelfde 

wijze functioneren als een internationaal buffervoorraad-

mechanisme. Wanneer de prijs van een grondstof terecht 

komt in de onderste regio van de prijsvork, kunnen export-

quota ingesteld worden ter vervanging van aankopen door 

de buffer. De exporterende landen kunnen nationale voorra-

den aanleggen. Bij oplopende prijzen kunnen de landen de 

voorraden weer liquideren. 

Aan een systeem van exportquota met nationale buffervoor-

raden kleven echter diverse nadelen. De lasten van het 

aanhouden van voorraden drukken in hun geheel op de expor-

terende landen. Bij stijgende prijzen wordt het geheel 

aan de individuele landen overgelaten om te beslissen 

wanneer zij overgaan tot het verkopen van voorraden. 

Voorts dient een groot aantal van de belangrijke producen-

tenlanden te participeren in de quotaregeling; wanneer 

dit namelijk niet het geval is wordt de last van de (tij-

delijke) exportbeperking afgewenteld op een gedeelte van 
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de producenten. Ook wanneer relatief veel producentenlan-

den willen deelnemen in een regeling, blijft de quotaverde-

ling echter een moeilijk probleem. Aandelen in de wereld-

exporten in het verleden kunnen slechts als uitgangspunt 

dienen. Machtsfactoren en onderhandelingsbekwaamheid bepa-

len tenminste gedeeltelijk de uitkomst. Ook als overeen-

stemming wordt bereikt blijft het aevaar bestaan van een 

verstarring van de geografische spreiding van de productie 

gedurende de looptijd van het effectief zijn van quota. 

Een onderscheid tussen meer en minder efficiënte producen-

tenlanden wordt immers niet gemaakt. Landen die menen dat 

zij een te gering quotum kregen of dat hun quotum te klein 

is geworden in de loop van de tijd, zullen geneigd zijn om 

de overeenkomst te ontduiken. Een goede controle op de na-

leving is derhalve noodzakelijk. Medewerking van de impor-

terende landen is hiervoor onontbeerlijk. Een nadeel van 

een systeem van exportquota ter vervanging  van een inter-

nationale buffervoorraad is tenslotte, dat landen eerder 

kunnen besluiten tot inperking van de productie teneinde 

de last van het aanhouden van voorraden te verminderen. 

Hierdoor zal bij oplopende prijzen de bovengrens van de 

prijsvork minder goed verdedigd kunnen worden dan wanneer 

er een buffervoorraad was geweest. Dit laatste is in het 

nadeel van consumentenlanden. 

Geconcludeerd kan worden, dat quotaregelingen geen opti-

maal instrument zijn ter vervanging van centraal beheerde 

buffervoorraden. Toch heeft men in de koffie-overeenkom-

sten voor deze techniek gekozen. Voor de koffie-overeen-

komst van 1968 was dit begrijpelijk, omdat men een structu-

reel  geacht overaanbod wilde bestrijden. De overeenkomst 

was niet gericht op stabilisatie van prijzen, maar op het 

voorkomen van een verdere desastreuze prijsval. Men wilde 

soulaas bieden om de landen in de gelegenheid te stellen 

een scheefgegroeide situatie te saneren. Het is echter de 

vraag of men de situatie in de wereld koffieproductie thans 
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nog als zodanig kan karakteriseren. Het opzetten van een 

internationaal buffervoorraadmechanisme dient tenminste 

overwogen te worden. 

Exportquota kunnen gebruikt worden ter versterking van de 

techniek van buffervoorraden. Voor deze combinatie is geko-

zen in de tinovereenkomsten en in de eerste en tweede cacao-

overeenkomst. Het grote voordeel hiervan is dat bij een ge-

geven prijsmarge de onderkant van de prijsvork beter verde-

digd kan worden. Dit is in het byzonder van belang wanneer 

de maximale buffervoorraad slechts van beperkte omvang is. 

In de eerste vijf tinovereenkomsten en de cacao-overeenkom-

sten is (was) dit evident het geval. Een nadeel is echter 

wel dat er een zekere onevenwichtigheid ontstaat in het ver-

mogen van de buffervoorraad om de ondergrens én de boven-

grens van de prijsvork te verdedigen. Belangrijk is even-

wel, dat met quota als additioneel instrument, het verdedi-

gen van de bovengrens van de prijsvork als vanzelf gemakke-

lijker wordt. Wat is namelijk het geval ? Met exportquota 

als additioneel instrument zullen overheden minder (of: 

pas later) geneigd zijn om te trachten de productie te be-

perken; omdat het prijsstabilisatiemechanisme versterkt 

wordt is men eerder bereid om op nationaal niveau voorra- 
1) den aan te houden 	. Bij oplopende prijzen zullen ook de- 

ze voorraden los komen en zal de kans afnemen, dat de prijs 

door het plafond heenschiet. Het is dan ook als een stap 

terug te beschouwen dat het quotamechanisme verdwenen is 

in de jongste cacao-overeenkomst, terwijl het ook niet is 

opgenomen in de rubberovereenkomst. 

Wanneer een quotamechanisme dient ter aanvulling van een 

buffervoorraad, lijken er goede mogelijkheden om één van 

de meest wezenlijke bezwaren tegen exportquota, de verstar-

ring in de productieverdeling, grotendeels te overwinnen. 

1) In de tinovereenkomst heeft men zelfs regels opgesteld 
om nationale voorraden te limiteren 
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Met een buffervoorraad en flexibiliteit van de prijsvork, 

zullen quotaregelingen slechts van tijd tot tijd operatio-

neel zijn. Eventueel zou in een overeenkomst nog gestipu-

leerd kunnen worden dat de quotaregeling slechts gedurende 

een beperkte aaneengesloten periode operationeel mag zijn. 

Op deze wijze kan in de "quotaloze" periodes de normale 

verandering in de geografische spreiding van de productie 

totstandkomen. 

Voor producten, die niet tegen redelijke kosten kunnen wor-

den opgeslagen, zijn overeenkomsten denkbaar waarvan export-

quota - en eventueel multinationale handelsverplichtingen - 

deel uitmaken. De meest gerede candidaten hiervoor lijken 

ijzererts, mangaan en ruwe fosfaat. Het gemeenschappelijke 

kenmerk van deze producten is dat zij voornamelijk verhan-

deld worden via jaarcontracten. De prijzen stijgen en da-

len vooral in samenhang met het conjunctuurverloop. In het 

dal van de conjunctuurcyclus kunnen de prijzen zakken tot 

een niveau waarop zij niet meer integraal kostendekkend 

zijn. Nieuwe investeringen komen (nagenoeg) stil te liggen 

en soms vinden desinvesteringen (sluitingen van mijnen) 

plaats. In de hoogconjunctuur kunnen de prijzen daarente-

gen zodanig oplopen, dat zij hun band met de productiekos-

ten gaan verliezen; schaarsteprijzen worden dan berekend. 

De physieke schaarste aan grondstoffen welke kan gaan ont-

staan, legt mede de basis voor de omslag in het conjunc-

tuurverloop. 

Bij het ontbreken van een internationale overeenkomst met 

exportquota wordt productievermindering - het aanleggen 

van nationale voorraden is net zo min een alternatief als 

internationale voorraden - afgedwongen door zeer lage prij-

zen. Via een exportquotaregeling wordt de productie bewust 

beheerst bij bepaalde minimumprijzen. Men mag verwachten, 

dat hiervan een positief effect zal uitgaan op de continu-

iteit van investeringen en daarmede op de omvang van de 

totale productie op langere termijn. Door minimumprijzen 
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te verdedigen worden derhalve als het ware vanzelf extreem 

hoge prijzen in de conjuncturele hausse voorkomen. Dit is 

rechtstreeks in het voordeel van de consumentenlanden. 

Toch zijn de geïndustrialiseerde landen notoire tegenstan-

ders van exportquotaregelingen. De Verenigde Staten zijn 

traditioneel gekant geweest tegen het afsluiten van over-

eenkomsten met exportquotamechanismen. Recentelijk weiger- 

de de EG toe te treden tot de suikerovereenkomst (mede) om-

dat men principiële bezwaren had tegen de quotaregeling 1) . 

Voorzover de bezwaren van consumentenlanden zich richten 

tegen exportquota waarmede structureel hogere prijzen be-

oogd worden, is dit begrijpelijk. De argumentatie contra 

quota als stabilisatietechniek is evenwel duister. 

De opvatting van de VS kan als volgt worden weergegeven: 

"The current reasoning on exportquota devices is different, 

but the conclusion remains unchanged: export quotas involv-

ing production control are to be avoided because they raise 

the average level of prices. With regard to the effectiven-

ess of export quotas in stabilizing prices in the short run, 

the United States argued that if excessive reliance is placed 

on the exportquota device vis--vis the buffer-stock device, 

stocks will not be accumulated at the floor sufficient to 

defend the ceiling" 2) • In het voorafgaande zagen we ech-

ter, dat eerder het tegengestelde verwacht moet worden waar 

het gaat om exportquota als additioneel instrument bij buf-

fervoorraden en als zelfstandig instrument voor producten 

waarvoor buffervoorraden niet mogelijk zijn. De gegeven ar-

gumentatie is naar onze opvatting derhalve volkomen fout. 

Voorzover prijsstabilisatie niet in het belang is van onder- 

nemingen zijn zij uiteraard ook tegenstanders van het hante- 

1) Reynolds, op.cit., 1978, pag. 26 
2) C.P. Brown: "The political and social economy of commod-

ity control", MacMillan, Londen, 1980 
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ren van exportquota voor dit doel. Mijnbouwondernemingen 

zijn echter, zo bleek reeds in het bovenstaande, in het 

byzonder gekant tegen exportquotaregelingen. De enig moge-

lijke verklaring hiervoor lijkt, dat dit hun beleid van 

geografische spreiding van de productie zou kunnen door-

kruisen. In een periode van het functioneren van export-

quota is door internationale onderhandelingen bepaald hoe-

veel geëxporteerd wordt door welke landen. Voor ondernemin-

gen wordt de mogelijkheid wel erg gelimiteerd om in het 

ene land de productie te beperken en deze in het andere 

land uit te breiden. Zij kunnen exportquota beschouwen als 

een aantasting van hun mogelijkheden voor "world wide 

sourcing". Aangezien dit één van hun sterkste punten is 

tegenover overheden van landen, zullen zij elke aantasting 

hiervan trachten tegen te gaan. 

Multilaterale handelsverplichtingen 

In het kader van multilaterale handelsverplichtingen 1)  

stelt een aantal exporterende landen, dat zij ieder afzon-

derlijk in een komende periode een bepaalde hoeveelheid 

van een grondstof (verwachten te) zullen exporteren. Een 

aantal importerende landen stelt hier tegenover, dat zij 

een bepaalde hoeveelheid (verwachten te)zullen importeren. 

Het ligt voor de hand dat te leveren en af te nemen volu-

mina, wanneer zij een bepaald verplichtend karakter gaan 

krijgen, geformuleerd zullen worden in termen van minima. 

Voor minimaal te leveren hoeveelheden kunnen maximumprij-

zen worden vastgesteld, voor minimaal te importeren hoe-

veelheden minimumprijzen. Een multilaterale handelsver-

plichting kan een heel scala van mogelijkheden omvatten 

wat betreft het bindende karakter van "verplichtingen". 

Aan het ene uiterste van de schaal richt men zich vooral 

1) In het Engels: multilateral commitments 
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op versterking van het mechanisme ter projectering van ex-

porten en importen. In een dergelijke opzet gaan exporte-

rende landen over tot het afleggen van intentieverklarin-

gen omtrent de hoeveelheden welke zij (al dan niet via hun 

private sector) denken te exporteren in een komende perio-

de. Het complement wordt gevormd door gelijksoortige inten-

tieverklaringen van de zijde van importerende landen. Wan-

neer producenten en verbruikers zichzelf dwingen tot een 

dergelijke concretisering van hun verwachtingen, kan dit 

een positief effect hebben op het verzamelen en verwerken 

van gegevens nodig voor projecties van vraag en aanbod. 

De betrouwbaarheid van de verwachtingen op basis waarvan 

buffervoorraadmechanismen en exportquotaregelingen moeten 

functioneren, zal toenemen. Afwijkingen van de opgestelde 

intentieverklaringen leiden niet tot sancties in een of 

andere vorm. Het andere uiterste in de scala van mogelijk-

heden is dat van echte (voorwaardelijke) contracten van 

koop en verkoop tussen overheden, waarvan men verwacht dat 

zij, indien de private sector een bepaald handelsvolume 

niet realiseert, ook tot reële transacties zullen leiden. 

In een dergelijke constructie zou men onmiddellijk op de 

moeilijkheid stuiten, dat met name overheden van verbrui-

kerslanden met markteconomieën zich normaliter niet bezig-

houden met de handel in grondstoffen. 

Hierbij dient wel bedacht te worden dat dit laatste geen 

absolute regel is. De overheden van geïndustrialiseerde 

landen mengen zich wel rechtstreeks in productie en handel 

van bepaalde primaire producten, vooral in de sectoren 

van hun eigen landbouw en energievoorziening. De voorbeel-

den van leveringsovereenkomsten tussen overheden (zowel 

multilaterale als bilaterale overeenkomsten) zijn dan ook 

juist in deze sectoren te vinden 1) . 

1) De eerste na-oorlogse tarwe-overeenkomsten vormen een 
voorbeeld. Verder kan men denken aan enkele overeenkom- 
sten aangaande afname van suiker, o.a. die tussen de 
EEG en een aantal ontwikkelingslanden in het kader van 
de overeenkomst van Lomé 
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Rechtstreekse deelname aan de handel door overheden van 

landen met markteconomieën is echter een uitzondering op 

de regel. In het algemeen zullen zij niet bereid zijn tot 

het afsluiten van overeenkomsten waardoor zij op een gege-

ven moment ertoe zouden moeten overgaan om een bepaalde 

hoeveelheid grondstoffen te kopen, en later te verkopen. 

De mogelijkheden tot stabilisatie van grondstoffenmarkten 

mede door middel van multilaterale leverings- en afname-

verplichtingen binnen de grenzen van de beide zojuist ge- 

noemde uitersten, zijn nog onvoldoende bestudeerd en onder-

zocht 	. Het lijkt echter mogelijk om systemen te ontwik- 

kelen welke enerzijds verder gaan dan tot niets verplich-

tende intentieverklaringen en anderzijds vermijden dat 

overheden van geïndustrialiseerde landen met markteconomie-

en moeten gaan optreden als handelaren in grondstoffen. Het 

is dan wel noodzakelijk dat overheden van importerende lan-

den bereid zijn om een kwantitatieve importverplichting 

aan te gaan op niet-nakoming waarvan een bepaalde sanctie 

staat (bijvoorbeeld in financiële termen) 2) . Wanneer de 

oorzaak van een geringer dan minimaal verwachte import 

rechtstreeks verklaard kan worden vanuit overheidsmaatre-

gelen (bijvoorbeeld ingevoerde importrestricties), dan 

zal de idee van een sanctie hierop nog op de minste bezwa-

ren stuiten. Men kan eerder weerstand verwachten op grond 

van een principiële stellingname dat een tekortschietende 

vraag, onder invloed van bijvoorbeeld een plotseling da-

lende conjunctuur, niet de "schuld" is van de overheid van 

een land of meer algemeen, dat de overheid de vraag naar 

een bepaald product in een bepaalde periode niet in de 

hand heeft, maar dat dit een zaak is van bedrijfsleven en 

consumenten. Dit lijkt een onnodig principiële en niet erg 

1) Zo is de UNCTAD-documentatie beperkt tot twee korte 
rapporten over dit onderwerp, TD/B/C.1/supp.3 (1974) 
en TD/B/C.1/186 (1975) 

2) Hetzelfde geldt, mutatis mutandis, voor exporterende 
landen 
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vruchtbare stellingname. 

Het is pragmatischer als vertrekpunt te nemen, dat de over-

heden van geïndustrialiseerde landen partij zijn in een po-

ging "to stabilize prices and the growth of the volume of 

trade, knowing that actual imports may be above or below 

the committed level". Dan is het niet meer zo moeilijk om 

de stap te zetten dat men bereid is mee te werken aan het 

opvangen van de mogelijke extra kosten van prijsstabilisa-

tie voortvloeiend uit "unexpected  fluctuations in demand 

which lead to import shortfalls or deficits" 1) . 

Voor grondstoffen welke relatief goedkoop kunnen worden op-

geslagen, kan het instrument van multilaterale leverings-

en afnameverplichtingen gehanteerd worden ter versterking 

van de instrumenten van buffervoorraden en exportquota 2) . 

Stel dat voor een product waarvoor beide laatstgenoemde me-

chanismen bestaan, de producentenlanden zich verplichten 

om gedurende een komende periode (bijvoorbeeld één of twee 

jaren) minimaal een bepaalde hoeveelheid te leveren en dat 

de verbruikerslanden op zich nemen om tenminste dezelfde 

hoeveelheid af te nemen. Om een beeld te krijgen van denk-

bare regelingen wanneer door één der partijen de verplich-

ting niet wordt nagekomen, worden de belangrijkste casus-

posities in het kort besproken. 

1) Wanneer in een markt met dalende prijzen het handelsvo-

lume kleiner is dan het overeengekomen volume, geeft 

dit aan dat de verbruikers minder gekocht hebben dan 

1) Citaten ontleend aan C.A. Blyth: "The role of multilater-
al commitments in international commodity trade", TD/B/ 
C.1/186, 1975 

2) Deze mogelijke combinatie wordt globaal aangeduid door 
P. Reynolds: "International Commodity Agreements and the 
Common Fund  -  a legal and financial analysis", Praeger, 
New York, 1978, pag. 157 
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waartoe zij zich verplicht hadden. Twee verschillende 

situaties kunnen worden onderscheiden: 

a) De prijzen blijven boven de onderste interventieprijs 
van de prijsvork. Men zou zich dan kunnen voorstellen 
dat overeengekomen wordt dat de producentenlanden het 
recht krijgen om de hoeveelheid welke niet door de 
verbruikers werd gekocht, te verkopen aan de buffer-
voorraad tegen de geldende marktprijzen. Voor het buf-
ferfonds brengt dit extra kosten met zich mee 1) . Ge-
stipuleerd zou kunnen worden dat deze extra kosten ge-
dragen worden door de verbruikerslanden waarvan de in-
voer beneden de overeengekomen minima is gebleven. Ook 
zou bepaald kunnen worden dat deze landen, indien nood-
zakelijk, hiertoe extra financieringsmiddelen aan het 
bufferfonds ter beschikking stellen. 

b) De prijzen (dreigen te) zakken beneden het minimum van 
de prijsvork. Exportquota zouden ingevoerd moeten wor-
den. Nu zou men kunnen bepalen, dat in dit geval het 
bufferfonds wordt aangewend om het importdeficit te 
kopen tegen minimumprijzen, ook al zouden hiervoor 
door de verbruikerslanden extra financieringsmiddelen 
ter beschikking gesteld moeten worden aan het fonds. 

2) Wanneer in een markt met stijgende prijzen het handels-

volume kleiner is dan het overeenaekomen volume, wijst 

dit er op, dat de exporterende landen minder hebben 

aangeboden dan waartoe zij zich verplicht hadden. On-

derscheid kan gemaakt worden tussen: 

a) Het geval waarin één of meer landen hun leveringsver-
plichting niet nakomen, omdat zij zelf voorraden zijn 
gaan aanleggen. Bij oplopende prijzen is dit een van 
tijd tot tijd voorkomend verschijnsel 2 ); men hoopt 
de voorraden op een later tijdstip tegen hogere prij-
zen te verkopen. In deze situatie kan men in de eer-
ste plaats aan een regeling denken, waarbij de produ- 

1) Opslagkosten, financieringskosten en het verschil tus-
sen de geldende marktprijzen en de minimumprijzen waar-
tegen de buffer normaliter aankoopt 

2) Wel werkt in de meeste landen een chronisch deviezen-
gebrek als een rem op een dergelijke voorraadvorming 
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cerende landen met een exportdeficit de extra kosten 
verbonden aan het elders kopen van voorraden - al dan 
niet ter aanvulling van de buffervoorraad - vergoeden 
aan verbruikers. Alternatief kan men bijvoorbeeld den- 
ken aan een, door boetes gesanctioneerde plicht van 
landen met een exportdeficit om hun voorraden te liqui-
deren c.q. te leveren aan de manager van de buffervoor-
raad. 

b) Eén of enkele landen voldoen niet aan hun leveringsver-
plichting vanwege overmacht (misoogsten, stakingen, 
oorlogshandelingen). Dit probleem is ten dele inherent 
aan de landbouw en het ligt niet in de rede om hieraan 
consequenties te verbinden voor de betrokken landen. 
Wel zou voor een dergelijke situatie overeengekomen 
kunnen worden, dat andere producentenlanden dan ver-
plicht zijn om hun voorraden (gedeeltelijk of tot een 
bepaalde minimumvoorraad) op de markt te brengen. 

Voor grondstoffen welke niet of slechts tegen hoge kosten 

kunnen worden opgeslagen kan het instrument van multilate-

rale leverings- en afnameverplichtingen gehanteerd worden 

ter versterking van een exportquotaregeling. Wanneer voor 

een grondstof een quotaregeling bestaat kunnen multilate-

rale verplichtingen inhouden dat verbruikerslanden op zich 

nemen om gedurende een komende periode minimaal een bepaal-

de hoeveelheid af te nemen en dat producentenlanden zich 

verplichten deze hoeveelheid minimaal te leveren, tegen  

vooraf vastgestelde maximumprijzen. Dit laatste lijkt een 

essentieel element in een systeem van multilaterale ver-

plichtingen ter aanvulling op een exportquotaregeling. We-

derom kunnen twee verschillende situaties worden onder-

scheiden: 

1) Wanneer in een markt met dalende prijzen het handels-
volume kleiner is dan het overeengekomen minimumvolu-
me geeft dit aan dat de verbruikers minder gekocht heb-
ben dan waartoe zij zich verplicht hadden. De producen-
tenlanden zullen hun productie moeten inkrimpen en het 
exportquotamechanisme zal in werking gesteld moeten 
worden. In dit geval zou in het kader van multilatera-
le verplichtingen overeengekomen kunnen worden, dat de 
verbruikerslanden die hun afnameverplichtingen niet 
zijn nagekomen op grond daarvan een financiële ver-
plichting krijgen ten opzichte van de producentenlan- 
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den. Deze betalingen kunnen ofwel het karakter hebben 
van een min of meer nominale boete, ofwel bedoeld zijn 
als een schadeloosstelling voor de producenten. 

2) Vrij onverwacht kan de vraag naar een bepaalde grond- 
stof gaan stijgen. Er kan dan een zekere tijdelijke 
schaarste gaan ontstaan, welke aanzienlijk versterkt 
kan worden wanneer producenten (en/of producentenlan-
den) bewust het aanbod (relatief) beperken. Tijdelijk 
kunnen de prijzen sterk oplopen. In een systeem van 
multilaterale verplichtingen kan deze latent aanwezige 
instabiliteit worden afgezwakt door overeen te komen, 
dat de producentenlanden zich verplichten om het over- 
eengekomen minimale handelsvolume te leveren tegen 
vooraf bepaalde maximumprijzen. Op niet nakoming van 
deze verplichting kan een sanctie staan van financiële 
boetes. In zijn totaliteit ontstaat op deze manier een 
evenwichtiger mechanisme waarbij er naar gestreefd 
wordt de prijzen tussen minima én maxima te handhaven. 

In een situatie van relatieve schaarste bestaat de moge-

lijkheid, dat een "tweede circuit" ontstaat: een vrije 

markt, waarop de grondstof wordt (door)verkocht tegen ho-

gere dan de vastgestelde maximumprijzen. De kans hierop is 

echter niet erg groot. Verwerkers zullen er de voorkeur 

aan geven om de grondstoffen zelf te gebruiken. In het 

systeem van Amerikaanse producentenprijzen voor koper, 

welke herhaaldelijk aanzienlijk lager zijn geweest dan de 

LME-prijzen, is nimmer een probleem van een "tweede cir-

cuit" gesignaleerd. Wanneer een dergelijk verschijnsel 

zich toch op beperkte schaal mocht voordoen, dan lijkt 

het nadeel hiervan niet op te wegen tegen het voordeel 

van het voorkomen, dat producenten(landen) een tijdelijke 

schaarstesituatie uitbuiten. 

Verwacht mag worden dat private ondernemingen nog sterker 

gekant zijn tegen multilaterale handelsverplichtingen dan 

tegen exportquota. De overheden van landen dreigen recht-

streeks de handelsfunctie van ondernemingen te gaan over-

nemen. Tegen een dergelijke aantasting van hun functione-

ren zullen zij zich uiteraard met hand en tand verzetten. 
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VI.3.3 Conclusie  

Exportquota (als aanvulling op buffervoorraden) worden, op 

grond van een foutieve argumentatie, in het algemeen afge-

wezen door overheden van geïndustrialiseerde landen. 

Voorts is door deze landen nimmer gesuggereerd om de forme-

le asymmetrie van een systeem van exportquota te onder-

vangen door het opnemen van multilaterale handelsverplich-

tingen in grondstoffenovereenkomsten. Een verklaring voor 

deze opstelling van de landen kan alleen gevonden worden 

in de belangen van private ondernemingen. Daarom lijkt de 

kans erg klein, dat in de toekomst deze technieken op sub-

stantiële schaal toegepast zullen worden in grondstoffen-

overeenkomsten. Hier lijkt, althans wat de voorzienbare 

toekomst betreft, een grens te liggen van internationaal 

grondstoffenbeleid. Een consequentie hiervan is, dat slechts 

een beperkt aantal producten in aanmerking komt voor grond-

stoffenovereenkomsten en dat buffervoorraadmechanismen 

niet versterkt worden met aanvullende technieken. Wanneer 

dan bovendien maximale buffervoorraden op een laag niveau 

worden vastgesteld, dreigt een gebrekkig functioneren van 

grondstoffenovereenkomsten. Relevante ervaringen met grond-

stoffenovereenkomsten, waardoor de bestaande onzekerheid 

of zij tegen acceptabele maatschappelijke kosten kunnen 

functioneren, zou kunnen worden weggenomen, worden dan niet 

opgedaan. In dit geval, dat helaas als het meest waarschijn-

lijke beschouwd moet worden, blijven grondstoffenovereen-

komsten een onderdeel van internationaal grondstoffenbe-

leid met slechts zeer beperkte werking. 

VI.4 Overig grondstoffenbeleid in UNCTAD-verband 

De doelstelling van de operationele mechanismen van grond-

stoffenovereenkomsten is noodzakelijk beperkt tot stabili-

satie van prijzen. Voor producten als bauxiet/aluminium, 

nikkel, kobalt, molybdeen en bananen, die voornamelijk ver- 
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handeld worden middels interne leveringen of tegen produ-

centenprijzen, zijn zelfs dergelijke overeenkomsten niet 

mogelijk c.q. niet noodzakelijk. Toch is er ook voor deze 

laatste groep producten wel ruimte voor een internationaal 

grondstoffenbeleid in UNCTAD-verband en gaan voor de eerste 

groep producten de mogelijkheden verder dan formele grond-

stoffenovereenkomsten. 

In UNCTAD is tot op heden sterk de nadruk gevallen op in-

ternationale grondstoffenovereenkomsten en in dat kader op 

het Common Fund. Eerst recentelijk kan hierin enige ver-

schuiving worden waargenomen. Het voornemen van UNCTAD om 

ook meer aandacht te schenken aan mogelijke andere vormen 

van internationaal beleid, beperkt zich voorshands voorna-

melijk tot intenties. Het ligt echter in de lijn der ver-

wachting dat dit beleid in de komende jaren ook metterdaad 

verwezenlijkt gaat worden. Op uiteenlopende manieren en op 

verschillende terreinen zou binnen UNCTAD meer aandacht 

kunnen worden geschonken aan andere vormen van internatio-

naal grondstoffenbeleid dan grondstoffenovereenkomsten. 

In de eerste plaats is UNCTAD, zoals reeds gezegd, het 

meest geëigende forum om diverse, door een aantal produc-

ten heen snijdende, beleidsopties te bespreken, waarna fi-

nale onderhandelingen en implementatie kunnen plaatsvinden 

in andere kaders. Een voorbeeld betreft de escalatie van 

invoertarieven van geïndustrialiseerde landen en non-tari-

faire belemmeringen voor producten in eerste stadia van 

verwerking 1) . Nadat deze problemen binnen UNCTAD, in het 

licht van de grondstoffenproblematiek in zijn totaliteit, 

zijn besproken ten aanzien van één of een aantal producten, 

kunnen onderhandelingen over vermindering of afschaffing 

van de handelsbelemmeringen plaatsvinden in het GATT. Ande-

re voorbeelden betreffen de financiering van grondstoffen- 

1) Zie verder Hoofdstuk VII 
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(mijnbouw-)projecten en de exploratie van minerale voorko-

mens. Voor het eerste zouden vanuit UNCTAD-besprekingen 

aanbevelingen gedaan kunnen worden aan de Wereldbank (en 

eventueel de regionale ontwikkelingsbanken) en voor het 

tweede zouden bijvoorbeeld voorstellen gedaan kunnen wor-

den ter modificatie en/of uitbreiding van het "Revolving 

Fund" van de Verenigde Naties. Tenslotte kan de Compensa-

toire Financierings-Faciliteit (CFF) van het IMF hier ge-

noemd worden. Vanuit het UNCTAD-Secretariaat, hierin ge-

steund door een aantal ontwikkelingslanden, is in dit ver-

band gesproken en geschreven over een Complementaire Faci-

liteit. Mede hierdoor - en vanwege het spelen met de ge-

dachte van indirecte indexatie  -  is men in UNCTAD-fora 

niet toegekomen aan besprekingen ter verbetering van de 

CFF van het IMF, welke in 1979 totstandkwam. Na deze uit-

breiding van de CFF moet overeenstemming met de geïndus-

trialiseerde landen over een Complementaire Faciliteit als 

kansloos, want grotendeels overbodig, worden beschouwd. 

Vanuit UNCTAD aandringen op een verdere verruiming van de 

CFF lijkt wel een mogelijk succesvolle weg. 

Een tweede categorie afspraken, regelingen of activitei-

ten, betreft internationaal beleid dat typisch past in 

het raamwerk van informele grondstoffenovereenkomsten. Ook 

formele overeenkomsten kunnen een informeel gedeelte om-

vatten. We doelen hiermede op zogenaamde "commodity de-

velopment"-maatregelen die in de toekomst (mede)gefinan-

cierd kunnen worden vanuit het "second window" van het Ge-

meenschappelijk Fonds. Een beperking van dit "tweede loket" 

is, dat het alleen activiteiten kan financieren via een 

internationaal grondstoffenorgaan. 

De activiteiten welke op deze wijze ondersteund kunnen wor-

den hebben ten doel: "improving the structural conditions 

and enhancing the long-term prospects of particular commod- 
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ities" U.  Men kan hierbij onder andere denken aan product-

promotie en transfer van technologie 2) , evenals aan re-

search en projecten die gericht zijn op productiviteits-

verbetering. Een mogelijke, maar tot nu toe verwaarloosde 

activiteit is de verwerving van technische know how voor 

de verwerking van grondstoffen, waarbij UNIDO het imple-

menterend orgaan zou kunnen zijn. Tenslotte zou meer aan-

dacht geschonken kunnen worden aan het verzamelen en ver-

werken van gegevens betreffende een bepaalde bedrijfstak. 

Het is gebruikelijk dat door het centrale orgaan van een 

grondstoffenovereenkomst een aantal statistische gegevens 

wordt verzameld, verwerkt en gepubliceerd. In het kader 

van "second window"-activiteiten zou men hiermede misschien 

wat verder kunnen gaan in de richting van marktinformatie 

en marktonderzoek. 

De activiteiten die samengevat kunnen worden onder "Market-

ing" verdienen, als een derde categorie, grote aandacht in 

een internationaal grondstoffenbeleid dat verder gaat dan 

grondstoffenovereenkomsten. UNCTAD lijkt hiervoor het ge-

eigende VN-orgaan. Momenteel zijn er voor deze organisatie 

echter weinig wegen open om, buiten het "tweede loket" om, 

te bevorderen dat ontwikkelingslanden een sterkere greep 

krijgen op en een groter aandeel in de afzet van hun grond-

stoffen. Ook binnen het "second window" lijken de mogelijk-

heden beperkt, omdat men zou moeten werken via grondstof-

fenorganen, zodat de instemming van geïndustrialiseerde 

landen vereist is. Aangezien door een dergelijk programma 

de mogelijkheid voor private ondernemingen om "rents" te 

verdienen zou kunnen verminderen, is de kans klein dat 

1) United Nations: "Agreement Establishing The Common 
Fund for Commodities", TD/IPC/CF/CONF/24, 1980, pag.21 

2) Twee activiteiten die geregeld zijn in de informele 
olijfolie-overeenkomst van 1979 
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overheden van geïndustrialiseerde landen zullen instemmen 

met zulke activiteiten. Desalniettemin zou men kunnen den-

ken aan een UNCTAD-programma van technische en financiële 

bijstand, teneinde de bestaande onevenwichtigheid in de 

"marketing" van grondstoffen te redresseren. 

061( op het terrein van de marketing ligt het onderwerp 

van het afsluiten van contracten: "Another possibility 

might be the negotiation by developed and developing count-

ries of agreed principles and standards for use in long-

term contracts (particularly important for minerals and 

metals), which otherwise tend to protect the interests of 

the stronger bargaining partners" 1) . In het verlengde 

hiervan zou men, meer specifiek, bijvoorbeeld kunnen stre-

ven naar internationale onderhandelingen om een andere ba-

sis af te spreken met betrekking tot de LME-prijzen die 

gehanteerd worden in jaarcontracten. De kans lijkt echter 

niet erg groot dat geïndustrialiseerde landen bereid zul-

len zijn om te onderhandelen over de inhoud van of een 

raamwerk voor contracten, omdat zij zich zullen beroepen 

op de contractvrijheid van partijen. Studie van en discus-

sie over de inhoud van contracten binnen UNCTAD zou even-

wel reeds het voordeel hebben dat het voor ontwikkelings-

landen gemakkelijker wordt om op grond van internationale 

vergelijkingen, inzicht te krijgen in de mogelijke op-

ties 2)  

Reeds in 1979 wees UNCTAD op de wenselijkheid van een in-

ternationaal beleid ten aanzien van termijnmarkten 3) . 

Tot op heden heeft deze organisatie echter geen activitei- 

1) A. Maizels, op.cit., in Trade and Development, 1980, 
pag. 9 

2) Wanneer overheden van ontwikkelingslanden aan een derge-
lijk project hun medewerking zouden willen verlenen zou 
op deze manier het probleem van de toegankelijkheid van 
contracten opgelost kunnen worden 

3) UNCTAD/TD/229/supp. 3, 1979, pag. 24-25 
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ten ontplooid welke hiertoe een aanzet zouden kunnen geven. 

Toch lijkt dit, hoewel men het ook zou kunnen beschouwen 

als een onderdeel van "marketing", een belangwekkende vier-

de categorie van internationaal grondstoffenbeleid. 

Twee voor de hand liggende deelterreinen waarop het beleid 

zich zou kunnen richten zijn die van openbaarheid en gelij-

ke toegang (en zeggenschap) van alle marktpartijen. Wat 

het eerste punt betreft zou het op zich reeds als positief 

kunnen worden aangemerkt wanneer de geheimzinnigheid rond-

om de markten zou kunnen worden opgeheven. Van direct prac-

tische betekenis is, dat alleen door een veel grotere open-

baarheid (inclusief publicatie van concentratiegraden, 

open posities onderscheiden naar hedging en speculatie, 

e.d.) door onderzoek bepaald kan gaan worden welke rol de 

termijnmarkten precies vervullen in de prijsvorming 1) . 

In de tweede plaats zou het beleid zich kunnen richten op 

het openen van de mogelijkheid dat ondernemingen uit pro-

ducentenlanden gelijke toegang hebben tot de markten en 

dat zij via "zetels" vertegenwoordigd kunnen zijn in de 

besturen van de diverse markten 2)  

Hoewel in de literatuur niet gesignaleerd, lijkt het ten-

minste de moeite waard om te onderzoeken of via regulering 

van termijnmarkten de mogelijkheden voor excessieve specu-

latie beperkt zouden kunnen worden. Misschien zou men kwan-

titatieve limieten kunnen stellen aan de open posities die 

door (groepen) marktpartijen mogen worden ingenomen. Een 

alternatieve methode zou zijn om de marge die gestort moet 

worden te verhogen. Een differentiatie en combinatie met 

kwantitatieve limitering is hierbij wellicht noodzakelijk 

teneinde "hedging" niet te bemoeilijken. 

1) W. Labys, op.cit., UNCTAD, 1974, pag. 22-23 
2) T.A. Kofi: "MNC Control of distributive channels: a 

study of cocoa marketing", in The Stanford Journal of 
International Studies, Spring 1976, pag. 88 
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Wanneer het functioneren van de termijnmarkten doorzichtig 

was en excessieve speculatie kon worden ingeperkt, zou dit 

de kansen op effectieve prijsstabilisatie via grondstoffen-

overeenkomsten aanmerkelijk kunnen vergroten. Internationa-

le afspraken over het functioneren van termijnmarkten 1)  

zullen echter op fel verzet stuiten bij de ondernemingen, 

welke thans de besturen vormen van deze markten. Bovendien 

mag verwacht worden, dat overheden het toezicht op deze 

door private personen georganiseerde markten zullen be-

schouwen als vallende onder hun uitsluitende nationale ju-

risdictie. 

1) En eventueel het plaatsen van deze markten onder inter-
nationaal toezicht 
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HOOFDSTUK VII 

INTERNATIONAAL GRONDSTOFFENBELEID IN ANDERE KADERS 

De belangrijkste terreinen van internationaal grondstoffen-

beleid in andere kaders dan UNCTAD zijn in de eerste plaats: 

Compensatoire Financiering (IMF), exploitatie van de oceaan-

bodem (de Zeerechtconferentie van de VN) en handelsbeleid 

(GATT). Daarnaast is er het terrein dat omsloten wordt door 

de idee van een "International Resources Bank". Het betreft 

hier internationale financiering van "resource projects" 

(vooral mijnbouw) en tevens het vervullen van een soort be-

middelende rol tussen ontwikkelingslanden en multinationale 

ondernemingen. Internationale financiering van exploratie 

in ontwikkelingslanden via het Revolving Fund van de Vere-

nigde Naties kan gezien worden als een aanzet tot interna-

tionaal beleid op dit gebied. 

VII.1 Compensatoire Financiering 

Een faciliteit gericht op het mitigeren van betalingsbalans-

problemen, die, onder andere, kunnen ontstaan door een 

plotselinge daling van opbrengsten uit grondstoffenexpor-

ten 1 ), kan geen substituut zijn voor stabilisatie van 

prijzen. De gevolgen van prijsinstabiliteit zijn niet al-

leen dat daardoor betalingsbalansproblemen kunnen ontstaan. 

Instabiliteit van prijzen heeft negatieve effecten op pro-

ductie en verbruik van grondstoffen en, bij gevolg, op de 

inkomens van de daarbij betrokken economische subjecten. 

Instabiele prijzen verzwakken de concurrentiepositie van 

individuele grondstoffen. Alleen door stabilisatie van 

prijzen kunnen positieve dynamische effecten gerealiseerd 

1) Vgl. Hoofdstuk II, par. 1.5 



302 

worden. Anderzijds dient er rekening mee gehouden te worden 

dat stabilisatie van prijzen slechts kan leiden tot gedeel-

telijke stabilisatie van opbrengsten. Met name zullen op-

brengstfluctuaties blijven bestaan die samenhangen met vo-

lume-fluctuaties. Om deze redenen is zowel stabilisatie van 

prijzen als een goed functionerende Compensatoire Financie-

rings-Faciliteit (CFF) gewenst. 

Tegen de CFF als zodanig is nooit weerstand geweest. Inte-

gendeel, geïndustrialiseerde landen en private ondernemin-

gen hebben deze faciliteit en de uitbouw ervan eerder aan-

geprezen als een substituut voor prijsstabilisatie. Afge- 

zien van de hierin besloten liggende misvatting is deze hou-

ding, vooral van de zijde van ondernemingen, wel begrijpe-

lijk. Betalingsbalanssteun speelt zich geheel af buiten de 

markten om; er wordt op geen enkele wijze geïnterfereerd 

met het functioneren van de productmarkten. Door het verle-

nen van faciliteiten bij betalingsbalansmoeilijkheden wordt 

de importcapaciteit van landen (beter) op peil gehouden, 

waardoor zij zekerder afzetmarkten zijn voor (ondernemingen 

uit) de geïndustrialiseerde landen. 

Ondanks een verruiming van de CFF in 1975, bleven de moge-

lijkheden om op deze faciliteit te trekken, uitermate be-

perkt. In 1976  -  het topjaar van de CFF - was de som van de 

trekkingen slechts ongeveer 40% van de door het IMF bereken-

de tekorten ("shortfalls") in exportopbrengsten 1) . De door-

gevoerde verruiming bleek duidelijk onvoldoende te zijn. 

Op basis van een studie van IMF en Wereldbank 2)  is recen-

telijk, in 1979 en op één punt in 1980, wederom een aantal 

veranderingen in de CFF doorgevoerd. De substantiële wijzi- 

1) Dit cijfer is geflatteerd doordat het IMF in vele geval-
len niet de opgestelde formule, maar een schatting han-
teerde voor de berekening van het tekort. De formule han-
terend komt men tot een veel lager percentage. Zie UNCTAD 
TD/B/C.3/152, 1978 

2) IMF/Wereldbank: "Stabilization of Export Earnings", 
Washington, May, 1978 
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gingen 1) bestaan uit 2) : 

- Verhoging van het maximaal onder de CFF door een land te 
trekken bedrag van 75% tot 100% van de quote van het be-
treffende land in het IMF. Hierdoor zouden naar schatting 
de maximaal mogelijke trekkingen met 15 á 20% kunnen toe-
nemen. In een situatie als van 1976 beperkt deze limite-
ring de mogelijke trekkingen dan minstens nog tot 50% 
van de berekende behoeften. 

- Terwijl tot 1979 de faciliteit zich beperkte tot goede- 
renexporten is toen voor landen de mogelijkheid gecre-
eerd om bij de berekening van de daling van de exporten 
ook de inkomsten uit toerisme en overmakingen van buiten-
lands werkenden in te sluiten. In 1981 is besloten dat 
ook rekening gehouden kan worden met een tijdelijke stij-
ging van de invoerkosten van essentiële voedingsmiddelen, 
onverschillig of deze het gevolg zijn van een binnenland-
se misoogst of van gestegen wereldmarktprijzen. Als zoda-
nig moeten deze aanvullingen als zeer positief worden 
aangemerkt. Als gevolg van de limitering van de mogelij-
ke trekkingen door de quote in het Fonds zal het gevolg 
echter zijn, dat de discrepantie tussen berekende tekor-
ten en toegestane trekkingen nog groter wordt 3 ). 

In de genoemde studie door de staf van IMF en Wereldbank 

werd ook ter overweging gegeven om bij de berekening van de 

exportdaling rekening te houden met (veranderingen in) de 

importprijzen. Voorgesteld werd om over een middellange ter-

mijn (zes jaar) de exportopbrengsten te berekenen in reële 

termen. Hierdoor verandert de verdeling van berekende tekor-

ten over de jaren, maar niet het totaal van de berekende te-

korten over een lange reeks van jaren. Een berekening van 

tekorten in reële termen mag niet worden verward met indi-

recte indexatie. Bij berekening van tekorten in reële ter-

men wordt, in tegenstelling tot indirecte indexatie, de 

1) Enige technische wijzigingen betrekking hebbend op de bere-
kening van tekorten laten we buiten beschouwing 

2) Bronnen: UNCTAD TD/B/C.1/214, Add. 1 en Aspecten van In-
ternationale Samenwerking, Ministerie van Buitenlandse 
Zaken, Den Haag, No. 6, 1981 

3) Voor individuele landen kunnen de aanvullingen echter 
de trekkingsmogelijkheden wel verruimen 
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trend zo goed mogelijk gevolgd, ook wanneer het om een dalen-

de trend gaat. Het voordeel van de gesuggereerde wijziging 

zou zijn, dat de "timing" van mogelijke trekkingen verbetert, 

indien tenminste de gehanteerde prijsdeflator voldoende re-

presentatief is voor de veranderingen in de importprijzen 

van een land. Bij berekening in reële termen vallen namelijk 

de tekorten hoger uit wanneer de gemiddelde prijs welke een 

land voor zijn importen moet betalen, hoog is in verhouding 

tot de middellange termijn trend. De berekende tekorten ko-

men lager uit, wanneer de importprijzen relatief laag zijn 

Door de leden van het IMF is deze voorgestelde verbetering 

niet overgenomen. De vermoedelijke oorzaak hiervan is dat de 

voorgestelde verandering verward werd met indirecte indexa-

tie. 

Ondanks recente veranderingen in de CFF is het onwaarschijn-

lijk, dat in de toekomst hiermede het beoogde doel bereikt 

kan worden. De belangrijkste onderdelen waarop de faciliteit 

verbetering behoeft zijn 2 ): 

- De bestaande limitering van de trekkingen gerelateerd aan 
de quote van een land in het Fonds werkt sterk beperkend. 
Het zou te prefereren zijn dat deze limitering werd afge-
schaft. Aangezien dit problemen zou kunnen opleveren ten 
aanzien van maatstaven voor credietwaardigheid van lan-
den, zou alternatief de quotelimiet zodanig kunnen wor-
den opgetrokken (bijv. tot 200% van de quote), dat de 
kans dat deze restrictie effectief wordt, geminimaliseerd 
wordt. 

- De trekkingen onder de CFF zouden voor sommige landen 
(bijv. de minst ontwikkelde landen) renteloos moeten kun-
nen zijn en, zonodig, bij een voortdurend verslechterende 

1) Ter illustratie van deze technische aangelegenheid zijn 
in Bijlage III enige cijfervoorbeelden uitgewerkt 

2) Zie ook Nationale Advies Raad voor Ontwikkelingssamenwer-
king: "Advies Stabilisatie Exportopbrengsten Ontwikke-
lingslanden", No. 46, Den Haag, oktober 1973 
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externe positie van dergelijke landen, omgezet moeten 
kunnen worden in giften. Rentesubsidies op trekkingen 
onder de CFF zijn urgenter geworden gezien de gewijzigde 
rentepolitiek van het IMF in het recente verleden. Hier-
door zou een hulpelement ingebouwd worden in een facili-
teit van het IMF. Dit is inmiddels echter geen novum 
meer. Voor de Aanvullende Faciliteit is immers een rente-
subsidieregeling ingevoerd, gefinancierd uit vrijwillige 
bijdragen en aflossingen van credieten van het Trust 
Fonds I). Iets dergelijks zou geregeld kunnen worden ten 
aanzien van de CFF. 

Wanneer de genoemde verbeteringen zouden worden aangebracht 

in de CFF, zou er in het geheel geen behoefte meer bestaan 

aan een Complementaire Faciliteit 2 )• De twee hoofdelemen-

ten van een dergelijke faciliteit zouden immers zijn: kop-

peling aan individuele producten en het adequaat in aanmer-

king nemen van de uitgavenkant van de betalingsbalans 3) . 

Dit laatste is in de CFF reeds gebeurd wat betreft voedsel 

en zou nog moeten geschieden wat betreft berekening van de 

tekorten in reële termen. Wat het eerste element aangaat im-

pliceren de voorstellen voor een Complementaire Faciliteit 

in feite een mondialisering van het Stabex-systeem. Het 

meest onlogische element in het Stabex-mechanisme is ech-

ter dat, door de koppeling aan individuele producten, beta-

lingsbalanssteun gegeven kan worden, ook wanneer daaraan 

geen behoefte bestaat 4) . Het is derhalve ongewenst dat een 

Complementaire Faciliteit zou worden ingesteld waarin de-

zelfde fout wordt gemaakt als in het Stabex-systeem. 

1) Nationale Advies Raad voor Ontwikkelingssamenwerking: 
"Advies Internationale Financiële Problemen en Ontwik-
kelingslanden", Den Haag, februari 1981, pag. 25 

2) Vgl. Hoofdstuk VI, par. VI.4, pagina 296 
3) UNCTAD: "Compensatory Financing: issues and proposals 

for further action", TD/229/supp. 1, Manilla, 1979, 
pag. 20-23 

4) Voor onze critiek in deze op Stabex, zie Hoofdstuk VIII, 
par. 1 
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VII.2 Exploitatie van de oceaanbodem 

De ongetwijfeld meest omstreden kwestie van de Derde VN-

Zeerechtconferentie betreft de exploitatie van mangaanknol-

len die zich op de bodem van de diepzee bevinden. De diep-

zee is hier gedefinieerd als het zeegebied buiten de exclu-

sieve economische zónes van 200 mijl én buiten de continen-

tale plateaus. Hoewel tussen 1973 en eind 1981 reeds tien 

zittingen van de Zeerechtconferentie hebben plaatsgevonden, 

is, nadat dit in 1980 wél het geval leek, nog geen overeen-

stemming bereikt. 

Mangaanknollen bevatten vooral mangaan (25 á 30%), nikkel, 

koper, kobalt, ijzererts en molybdeen. De grootste hoeveel-

heden mangaanknollen bevinden zich in de Pacific, vooral 

tussen Clipperton en Clarion 1) , op een diepte van 4000 á 

5000 meter. Daarnaast is de Indische Oceaan van betekenis, 

evenals het Noorden en Zuiden van de Atlantische Oceaan 2 ). 

Schattingen omtrent de aanwezige hoeveelheden mangaanknollen 

en hun commerciële waarde, lopen vooralsnog sterk uiteen. 

De meest voorkomende cijfers variëren tussen de 900 en 1500 

miljard ton, met een huidige waarde van meer dan 3000 mil-

jard dollar. 

Terwijl het bestaan van mangaanknollen reeds in 1873 werd 

ontdekt, heeft het bijna een eeuw geduurd alvorens begonnen 

werd met systematische exploratie met het oog op commercië-

le exploitatie. Na een aarzelend begin in de jaren zestig 

werd in de jaren zeventig een achttal consortia voor dit 

doel gevormd. In deze consortia participeren o.a. Kennecott, 

Rio Tinto Zinc, British Petroleum, Mitsubishi, US Steel, 

Union Minière, International Nickel, Metallgesellschaft, 

1) Het diepzee gebied ten Westen van Midden Amerika; Clarion 
ligt op 18.22 Noorderbreedte en 114.44 Westerlengte; 
Clipperton op 10.17 Noorderbreedte en 109.13 Westerlengte 

2) G. Chouraqui: "Sharing of the riches of the deep-ocean 
floor", in The Courier, No.61, mei-juni 1981 
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Preussag, Lockheed, Billiton, Bos Kalis, Standard Oil of In-

diana, Le Nickel en een aantal Japanse ondernemingen waaron-

der C. Itoh, Sumitomo, Bank of Tokyo en Marubeni 1 ). De aan-

trekkelijkheid van de exploitatie van mangaanknollen is 

enerzijds sterk afhankelijk van de prijzen van de op deze 

manier gewonnen mineralen en anderzijds van de energiekos-

ten. Gezien de vigerende ongunstige verhouding van deze twee 

sets prijzen staan de exploratie-activiteiten de laatste 

paar jaar op een laag pitje. De meest optimistische schat-

ting plaatst het begin van exploitatie van mangaanknollen 

in 1990 maar het is niet onwaarschijnlijk dat een tweede-

generatie-technologie nodig is en dat dit "would push big 

seabed mining well into the next century" 2 ). 

Het bovenstaande indiceert reeds de potentiële belangen 

welke op de Zeerechtconferentie in het geding zijn bij het 

onderwerp van de exploitatie van de oceaanbodem. De twee 

belangrijkste tegenover elkaar staande groepen zijn de gro-

te consumentenlanden samen met de vanuit deze landen gevorm-

de consortia aan de ene kant en de huidige producenten(ont-

wikkelings)landen aan de andere kant 3 ). 

Wat de producentenlanden betreft, waaronder niet alleen ont-

wikkelingslanden maar ook landen als Canada en Australië, 

kunnen hun marktpositie en inkomsten aangetast worden door 

de productie van metalen uit mangaanknollen. Zij wensen der-

halve een beheersing (beperking) van het exploitatietempo. 

Het belang van de consumentenlanden (vooral West Europa, 

Japan en de Verenigde Staten) is daarentegen gelegen in 

1) Voor een volledig overzicht zie Development Forum, juni-
juli 1979, pag. 9 

2) The Economist, 5 mei 1980, pag. 87 
3) In een uitvoerige analyse is een meer verfijnde indeling 

gewenst; zie bijv. R. Katz: "Financial Arrangements for 
Seabed Mining Companies: An NIE0 Case Study", in Journal 
of World Trade Law, Vol. 13, No. 3, mei/juni 1979, pag. 
209-222 
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een zo snel en zo vrij mogelijke exploitatie. Bij een vrije 

toegang tot de mangaanknollen zou de oceaanbodem in zekere 

zin een verlengstuk worden van hun nationale territoria. 

De consumentenlanden zouden voor een aantal minerale grond-

stoffen minder afhankelijk worden van importen uit, eventu-

eel in producentenassociaties verenigde, (ontwikkelings-) 

landen. 

De Westerse ondernemingen zouden in dat geval niet hoeven 

te onderhandelen met producentenlanden over de voorwaarden 

van toegang tot grondstoffen. Deze ondernemingen zouden 

bij exploitatie van de oceaanbodem onder andere geen risico 

van nationalisatie lopen. Kortom, de beheersmacht over een 

aantal minerale grondstoffen is in het geding. 

De belangentegenstellingen tussen ontwikkelingslanden en 

industrielanden komen tot uitdrukking in uiteenlopende op-

vattingen van internationaal recht omtrent de eigendom van 

natuurlijke hulpbronnen van de oceaanbodem. In de ene op-

vatting behoren deze niemand toe ("res nullius"), terwijl 

zij in de andere interpretatie aan de gehele mensheid toe-

behoren ("res communes") 1) . Na een initiatief van Malta 

in 1967 in deze, werd in 1970 in de Verenigde Naties in 

een Resolutie (AV 2749-XXV) een beginselverklaring aange-

nomen welke deze laatste opvatting van het "gemeenschappe-

lijk erfgoed van de mensheid" maakte tot uitgangspunt van 

de Zeerechtconferentie 2) . De exploitatie van de oceaanbo-

dem zou in het byzonder ten goede moeten komen aan de ont-

wikkelingslanden. De algemene aanvaarding van dit belang-

rijke uitgangspunt 3) , werd in 1969 vooraf gegaan door de 

aanvaarding van een moratorium-resolutie, inhoudende dat 

1) J.N. Barkenbus: "International conflict over resources: 
the case of manganese nodules", in Orbis, Vol. XIX, 
Spring 1975, No. 1 

2) E. Luard: "Who gets what on the seabed ?", in R.N.Cooper 
ed.: "A Reordered World", Potomac Association, Washing-
ton, 1973 

3) Veertien landen onthielden zich van stemming, terwijl 
geen enkel land tegenstemde; de Oostbloklanden, Honduras, 
Senegal, Saoedi-Arabië en Tanzania onthielden zich van 
stemming 
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geen enkel land zou meewerken aan exploitatie van de oceaan-

bodem, totdat een internationale regeling zou zijn getrof-

fen. Op dit punt behield een aantal geïndustrialiseerde lan-

den zich hun rechten voor. 

De bestaande belangentegenstellingen resulteerden op de Zee-

rechtconferentie in totaal verschillende vertrekpunten van 

de belangrijkste elkaar tegenstrevende partijen. Men was het 

er alleen snel over eens, dat de exploitatie van de oceaan-

bodem zou moeten geschieden onder auspiciën van een Interna-

tionale Zeebodem Autoriteit. De ontwikkelingslanden (de 

Groep van 77) wilden aan de Autoriteit zeer grote bevoegdhe-

den geven. De idee was dat zij vooral zelf, door middel van 

een op te richten "Enterprise", de exploitatie van mangaan-

knollen ter hand zou nemen; hierbij zouden particuliere be-

drijven kunnen worden betrokken door joint venture overeen-

komsten af te sluiten met de Enterprise. Deze conceptie 

wordt aangeduid als het unitaire systeem. In de aanvankelij-

ke opvatting van de geïndustrialiseerde landen daarentegen 

zou de Autoriteit slechts een passieve rol mogen spelen. In 

deze visie zou de Autoriteit enkel bevoegd zijn tot registra-

tie en het uitgeven van concessies aan alle publieke en par-

ticuliere ondernemingen die daarom verzochten. Het systeem 

zou er derhalve vooral op gericht moeten zijn om de vrije 

toegang van ondernemingen tot de exploitatie van de oceaan-

bodem te verzekeren. 

In 1975 is door de Verenigde Staten en de Sovjet Unie een 

compromisvoorstel gedaan in de vorm van het zogenaamde paral-

lelle systeem. De kern hiervan is dat elke onderneming bij 

het indienen van een concessie-aanvrage twee gelijkwaardige 

gebieden opgeeft.Eén van deze twee wordt in exploitatie ge-

geven aan de onderneming, terwijl het andere gebied geëx-

ploiteerd kan worden door de Enterprise op een tijdstip te 

bepalen door de Autoriteit. Aanvankelijk werd dit voorstel 

door de ontwikkelingslanden verworpen. Men vond het té mager 

om "the whole of mankind" gelijk te stellen aan een beperkt 
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aantal consortia van ondernemingen. Uiteindelijk moest men 

echter accoord gaan met een dergelijk systeem. Voor het zo-

ver was waren echter langdurige onderhandelingen noodzake-

lijk over een aantal moeilijke problemen. Hierbij ging het 

vooral om de volgende punten: 

- de zetelverdeling in de 36 leden tellende Council, het 
hoogste orgaan van de autoriteit 

- de beslissingsprocedure in de Council 

- de financiering van de eerste exploitatie-activiteit 
van de Enterprise 

- de condities waartegen particuliere ondernemingen even-
tueel verplicht zouden kunnen worden om technologische 
kennis over te dragen aan de Enterprise 

- het systeem van belastingheffing door de Autoriteit 

- de beheersing van de productie ter bescherming van land-
producenten 1 ). 

In augustus 1980 lijkt een voor (bijna) alle landen aan-

vaardbaar compromis gevonden te zijn. Na ruim zes jaren 

onderhandelen zijn alle problemen uitvoerig besproken en 

aan elke deelnemer is bekend wat wél en wat niet aanvaard-

baar is voor andere (grote) landen. Tot het bereiken van 

een zekere mate van consensus had een uitvoerige studie 

van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) in niet 

onbelangrijke mate bijgedragen; hierdoor ontstond namelijk 

een gemeenschappelijke kennisbasis 2) • Een belangrijke fac-

tor in het ontstaan van "overeenstemming" was echter dat, 

vlak v6c5r de zitting van de Zeerechtconferentie in 1980, 

zowel in de VS als in de Duitse Bondsrepubliek nationale 

wetgeving totstand kwam op het gebied van exploitatie van 

de oceaanbodem. De dreiging van exploitatie van de oceaan-

bodem onder nationale wetgevingen dwong vele delegaties 

min of meer om in te stemmen met de ter tafel liggende 

voorstellen. 

1) In het Engels: "terrestrial producers" 
2) R.S. Katz, op.cit., Journal of World Trade Law, 1979 



311 

In een evaluatie van het in 1980 bereikte onderhandelings-

resultaat is een drietal zaken van cruciale betekenis: 

- De doorbraak van 1980 kan voor een groot deel worden 
toegeschreven aan het totstandkomen van afspraken om-
trent de stemprocedures in de Council van de Autoriteit. 
Terwijl over vele zaken bij gekwalificeerde meerderheid 
beslist kan worden, is voor de meest wezenlijke beslis-
singen - waaronder de regels en bepalingen die als raam-
werk dienen voor exploitatie, evenals over de belasting-
heffing van ondernemingen - consensus in de Council ver-
eist. Het positieve hiervan is dat alle leden-landen 
een gelijkwaardige stem hebben. Het betekent echter ook 
dat elk land een vetorecht heeft. Het gevaar is hierdoor 
bepaald niet denkbeeldig, dat de besluitvaardigheid van 
de Council erg gering wordt. Landen die kunnen dreigen 
met opzegging van het verdrag en unilaterale regelingen, 
hebben op deze wijze vermoedelijk een disproportionele 
macht. 

- In de practijk lijken de mogelijkheden van de Enterprise 
beperkter dan het uitvoeren van 50% van de exploitatie. 
Alleen een beginkapitaal van één miljard dollar voor de 
Enterprise lijkt min of meer verzekerd. Wanneer de ex-
ploitatie van de oceaanbodem begint zal de Enterprise 
echter een grote achterstand hebben ten opzichte van de 
particuliere consortia. De verplichting voor deze con-
sortia om technologie over te dragen aan de Enterprise 
is namelijk niet opgenomen in de ontwerpverdragstekst 
van 1980. De Enterprise zal alle technologie moeten ko-
pen op commerciële basis én het geleende beginkapitaal 
moeten aflossen. Daar komt bij dat het Zeerechtverdrag 
zich beperkt tot de mijnbouw. De Enterprise zou het daar-
door wel eens moeilijk kunnen krijgen bij de verwerking 
en/of afzet van de gewonnen mangaanknollen 1 ). De kans 
is derhalve uitermate klein, dat de Enterprise ooit 50% 
van de exploitatie van de oceaanbodem zal verzorgen. In- 
dien de Council van de Autoriteit inderdaad zeer moei-
lijk tot besluitvorming blijkt te kunnen komen, moet 
zelfs een mislukken van de Enterprise niet uitgesloten 
worden geacht. 

- De overeengekomen bescherming van landproducenten is 
zeer beperkt van aard. Alleen voor nikkel is een formule 
ter eventuele limitering van de productie overeengeko-
men. Wanneer het totale wereldverbruik met drie procent 
of minder per jaar groeit, mag de productie uit mangaan-
knollen niet sneller toenemen dan de absolute groei van 
de vraag. 

1) Hier dringt zich het beeld op van een Enterprise als 
"marginale" leverancier 
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Bij een toename van het verbruik met meer dan drie pro-
cent per jaar mag van de toename niet meer dan 60% afkom-
stig zijn uit mangaanknollen. Voor de andere in mangaan- 
knollen voorkomende mineralen zijn geen afzonderlijke 
productielimiteringen voorzien; een beperking van de 
productie kan alleen voortvloeien uit het feit dat er 
sprake is van verbonden productie met nikkel. 

Hoewel tot en met 1980 de onderhandelingsresultaten voor 

ontwikkelingslanden pover te noemen zijn was toch wel iets 

bereikt. Het unieke van de Zeerechtconferentie is dat onder-

handeld moet worden over eigendomsrechten. De ontwikkelings-

landen wisten te bereiken dat deze rechten niet zonder meer 

aan de sterksten toevallen. Voorts werd overeengekomen, dat 

de belastinginkomsten van de Autoriteit ten goede zullen ko-

men aan ontwikkelingslanden. Deze resultaten, waarvan de 

practische concretisering nog verre van duidelijk is, kon-

den bereikt worden omdat de traditionele maritieme mogend-

heden met name geïnteresseerd waren in het recht van vrije 

doorvaart voor (oorlogs)schenen door zeestraten. 

Het was echter juist het belangrijkste punt van critiek van 

het Amerikaanse bedrijfsleven dat de regering Carter hun be-

langen had achtergesteld bij algemene maritieme belangen. 

Het bedrijfsleven oefende dan ook zware druk uit op de nieu-

we regering Reagan om deze "fout" te herstellen. De onderne-

mingen wensten een vrijere toegang tot exploitatie en erken-

ning van zogenaamde "grootvaders-rechten": de garantie dat 

zij gebieden kunnen exploiteren die zij reeds geëxploreerd 

hebben 1) . Het resultaat was dat de delegatie van de VS op 

de zitting van de Zeerechtconferentie van het voorjaar van 

1981 verklaarde, dat de regering Reagan de gehele ontwerp-

tekst opnieuw moest bezien. Het zo moeizaam bereikte accoord 

over het ontwerpverdrag lijkt zodoende weer geheel op losse 

schroeven te staan. 

1) Far Eastern Economic Review, 8 mei 1981, pag. 50-51 
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In deze situatie tekenen zich diverse mogelijkheden af: 

- De ontwikkelingslanden geven niet toe aan pogingen tot 
verdere uitholling van het ontwerpverdrag. Het is dan 
hoogst onwaarschijnlijk dat de Verenigde Staten en de 
Duitse Bondsrepubliek, die reeds tot nationale wetgeving 
op dit terrein zijn overgegaan, tot het Zeerechtverdrag 
zullen toetreden. Het wordt dan erg belangrijk wat Japan 
en de West Europese landen zullen doen. De kans is groot 
dat deze landen het verdrag ook niet zullen onderteke-
nen. Diverse landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk 
en Frankrijk, hebben immers ook een nationale wetgeving 
gereed liggen 1 ).Wanneer dit laatste gebeurt zal het 
Zeerechtverdrag, ook indien een groot aantal ontwikke-
lingslanden het zou ondertekenen (voorlopig ?) een dode 
letter blijven. 

- Aan de wensen van de regering Reagan (lees: het Ameri- 
kaanse bedrijfsleven) wordt tegemoet gekomen. Van het 
uitvoering geven aan het beginsel van de "common herit-
age of mankind" zal dan zeer weinig of niets overblij- 
ven. 

- De ontwikkelingslanden trachten de onderhandelingen een 
aantal jaren te rekken, in de hoop dat de volgende Ame-
rikaanse regering een democratische zal zijn, waarmede 
overeenstemming bereikt kan worden op basis van de ont-
werptekst van 1980 2 ). 

Geconcludeerd moet worden dat het vooralsnog zeer onzeker 

is of op het gebied van de exploitatie van de oceaanbodem 

sprake zal zijn van een werkelijk internationaal grondstof-

fenbeleid, of dat eerder gesproken moet worden van "natio-

naal" beleid van geïndustrialiseerde landen, omdat hun be-

belangen volledig prevaleren. De regeling van de exploita-

tie van de oceaanbodem biedt de kans op realisatie van een 

stukje Nieuwe Internationale Economische Orde. Met wat goe- 

de wil kan men daarvan zelfs iets terugvinden in de ontwerp-

tekst van 1980. Bij verdere uitholling van deze tekst kan 

1) Ook in Nederland is op ambtelijk niveau reeds aan natio-
nale wetgeving gewerkt 

2) Waarbij het overigens niet zeker is dat het Amerikaanse 
congres zal overgaan tot ratificatie 
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men echter alleen nog spreken van een bestendiging van de 

bestaande economische machtsverhoudingen in de wereld. 

VII.3 Het handelsbeleid van de geïndustrialiseerde landen 

Wat grondstoffen betreft dient het handelsbeleid van de geïn-

dustrialiseerde landen een tweeledig doel. Enerzijds is het 

er op gericht om grondstoffen waarover landen zelf niet be-

schikken, zo goedkoop mogelijk - dus rechtenvrij - ter be-

schikking te krijgen van de eigen industrie. Anderzijds 

wordt protectie van de verwerkende industrie beoogd. Dit 

laatste impliceert dat verwerking in grondstof fenproduceren-

de (ontwikkelings-) landen wordt tegengewerkt of voorkomen. 

Het is algemeen bekend, dat het handelsbeleid van de geïn-

dustrialiseerde landen de facto discrimineert tegen arbeids-

intensieve producten en dat er sprake is van escalatie van 

tarieven. In de literatuur is hieraan in zijn algemeenheid 

veel aandacht geschonken. Het feit dat, wat industriële pro-

ducten betreft, er sprake is van een concentratie van han-

delsbelemmeringen in de eerste stadia van verwerking van 

grondstoffen tot en met halffabrikaten, is echter verwaar-

loosd 1) • Deze handelsbelemmeringen bestaan in de eerste 

plaats uit tarieven: vaak is in de tariefescalatie het ver-

schil in tarieven het grootst tussen ruwe grondstof en eer-

ste stadium (of stadia) van verwerking. Voorts komen non 

tarifaire belemmeringen relatief vaak voor in de categorie 

der bewerkte (verwerkte) grondstoffen tot en met halffabri-

katen. 

In de Kennedy- en Tokyo-Ronde is, ondanks het uitgangspunt 

van dezelfde tariefsverlaging voor alle producten, het ver- 

1) G.K. Helleiner bijv. vermeldt dit slechts terloops in 
"International Economic Disorder-essays in North-South 
relations", MacMillan, Londen, 1980, pag. 71. Voor het 
uitvoeriger aangeven van deze discriminatie, zie met na-
me pag. 317, 321, 325 en 331 
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schijnsel van tariefescalatie slechts ten dele gemitigeerd. 

Dit komt niet alleen omdat bij proportionele verlaging van 

alle tarieven de escalatie toch nog in stand blijft, maar 

ook vanwege sterkere dan de algemene verlaging voor grond-

stoffen in een aantal gevallen en vanwege het uitzonderen 

van bepaalde producten van de algemene verlaging. Ook in 

het kader van het Algemene Preferentiële Stelsel (APS) is 

de tariefescalatie slechts ten dele geredresseerd, omdat 

relatief veel producten in eerste stadia van verwerking van 

de grondstof zijn uitgezonderd van preferenties of slechts 
1) in beperkte mate preferentiële toegang genieten 

Tariefstructuren 

In de Verenigde Staten zijn, ook na doorvoering van de ta-

riefsverlagingen van de Kennedy-Ronde, de invoertarieven 

op grondstoffen gemiddeld hoger dan in de EEG en Japan, om-

dat in de VS in een aantal gevallen de binnenlandse grond-

stoffenproductie beschermd wordt tegen importen (Tabel 

VII.1). 

De escalatie van tarieven is het meest geprononceerd waar 

het gaat om de overgang van grondstoffen naar halffabrika-

ten. Deze escalatie is het sterkst in de EEG, terwijl in 

de EEG, in tegenstelling tot de VS en Japan, het verschil 

tussen halffabrikaten en eindproducten minimaal is. 

Nominale tarieven, zoals in Tabel VII.1, geven een onder-

schatting van de mate waarin de verwerking zelf beschermd 

wordt als uitvloeisel van tariefescalatie. Teneinde de pro-

tectie van de verwerking juist aan te geven moet gebruik 

gemaakt worden van het concept van effectieve tarieven. Bij 

een berekening van het effectieve tarief wordt het verschil 

tussen de invoerheffing op het meer bewerkte product en de 

1) Zie pag. 322 e.v. 
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TABEL VII.1  

Gemiddelde tarieven voor industriële productgroepen (per-
centages), 1973 I)   

Productgroep EEG VS Japan 

Grondstoffen 1,7 5,6 2,2 

Halffabrikaten 8,9 9,8 9,6 

Eindproducten 8,3 13,1 11,3 

Bron: The Trilateral Commission: 'Seeking a new accommod-
ation in world commodity markets", New York, 1976. 
De tarieven zijn niet meer volledig actueel; kleine 
wijzigingen zijn inmiddels doorgevoerd 

1) 	Ongewogen gemiddelden per productgroep 

invoerheffing op het minder of niet bewerkte product gere-

lateerd aan de toegevoegde waarde welke in de betreffende 

verwerkingsfase maximaal realiseerbaar zou zijn bij afwe-

zigheid van protectie. Definitie: het effectieve tarief 

drukt (in procenten) de extra waardetoevoeging (lonen, af-

schrijvingen, winsten) uit, welke de producent in het im-

porterende land van half- of eindproducten maximaal kan re-

aliseren tengevolge van tariefprotectie op grond van prijs-

concurrentie met de invoer; de extra waardetoevoeging wordt 

gerelateerd aan de mogelijke toegevoegde waarde bij afwezig-

heid van protectie. 

Resultaten van berekeningen van de werkelijke hoogten van 

effectieve tarieven zijn slechts in beperkte mate beschik-

baar. De meest omvangrijke heeft betrekking op tarieven 

welke zouden gelden in 1971. 

De handelsstromen welke als gewichten gehanteerd worden 

hebben echter betrekking op het jaar 1964. Dit laatste ver-

mindert sterk de actualiteitswaarde van de uitkomsten. 



317 

TABEL VII.2 

Gewogen gemiddelden van nominale en effectieve tarieven op 
importen uit ontwikkelingslanden in de belangrijkste geïn-
dustrialiseerde landen 1 )   

VS EEG Japan 

nom. eff. nom. eff. nom. eff. 

Eerste 
stadium 3,5 3,5 3,8 3,8 5,3 5,3 

Tweede 
stadium 3,4 9,6 7,0 17,5 10,6 42,8 

Derde 
stadium 11,6 21,7 10,5 18,2 14,1 28,1 

Vierde 
stadium 18,2 31,6 13,2 20,2 14,1 26,5 

Bron: B. Balassa: "The effects of the Kennedy Round on the 
exports of processed goods from developing areas", 
UNCTAD TD/69, 1968 

1 ) 

	

De analyse betreft de importen van 22 productgroepen 
naar stadia van verwerking; het eerste stadium heeft 
betrekking op de grondstof 

Wel kunnen ze gezien worden als een goede indicatie van de 

verhouding tussen nominale en effectieve tarieven en als 

zodanig zijn de cijfers nog steeds bruikbaar (Tabel VII.2). 

Het is geen uitzondering, zo blijkt uit de tabel, dat de 

effectieve tarieven, gemiddeld voor de 22 beschouwde product-

groepen, twee- tot driemaal zo hoog zijn als de nominale ta-

rieven. Voorts blijkt dat de grootste discrepantie tussen 

nominale en effectieve tarieven wordt gevonden in het "twee-

de stadium", dit is het eerste stadium van verwerking van 

grondstoffen. Dit is steeds de eerste stap die in ontwikke-

lingslanden gezet zou kunnen worden in het proces van ver-

werking van grondstoffen. Juist deze eerste aanzet wordt 

ernstig bemoeilijkt omdat de export naar geIndustrialiseer- 



318 

de landen, in vergelijking tot de nominale (= effectieve) 

tarieven op ruwe grondstoffen, onderworpen is aan hoge ef-

fectieve invoerheffingen. 

In de Tokyo-Ronde is wederom sprake geweest van een vorm 

van discriminatie van de zijde van de geïndustrialiseerde 

landen ten opzichte van de ontwikkelingslanden, vooral ver-

oorzaakt door de keuze van producten die zijn uitgezonderd 

van de algemene tariefsverlaging. De tien belangrijkste in-

dustriële markten verlaagden hun tarieven op industriële 

producten gemiddeld met één derde 1) . De tarieven op indus- 

triële importen uit ontwikkelingslanden werden echter slechts 

verlaagd met één kwart 2) . Hieruit kan worden afgeleid, dat 

de discriminatie tussen ontwikkelingslanden en andere geïn-

dustrialiseerde landen nog aanzienlijk groter is dan wordt 

aangeduid door het verschil tussen één derde en één kwart. 

De relatief geringe tariefsverlagingen voor ontwikkelings-

landen zijn mede veroorzaakt door een weinig actieve parti-

cipatie van deze landen in de Tokyo-Ronde. Dit laatste kan 

mede verklaard worden door het feit dat voor ontwikkelings-

landen algemene tariefsverlaging in een aantal gevallen ero-

sie van preferenties betekent. 

Uit Tabel VII.3 blijkt dat, ook als de tariefsverlagingen 

van de Tokyo-Ronde volledig zullen zijn doorgevoerd in 1987, 

tariefescalatie zal blijven bestaan. Kijkend naar de pro-

centuele verlagingen bij gewogen gemiddelden, is de discri- 

minatie binnen het geheel van verlagingen voor ontwikkelings-

landen opvallend. 

1) De industriële importen voor het jaar 1976 van Oosten-
rijk, Canada, de EG, Finland, Japan, Nieuw Zeeland, Noor-
wegen, Zweden, Zwitserland en de Verenigde Staten werden 
als gewichten gebruikt. GATT: "The Tokyo Round of multi-
lateral trade negotiations", Genève, april 1979, pag. 
117-121 

2) De term "industriële producten" wordt hier gebruikt in 
tegenstelling tot "agrarische producten" 
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Uit het oogpunt van verwerking zou het voor ontwikkelings-

landen gunstiger zijn geweest als de tarieven op grondstof-

fen in mindere mate waren verlaagd. Een dergelijke discrimi-

natie valt niet te constateren bij berekeningen met ongewo-

gen gemiddelden. Vergelijking van de ongewogen met de gewo-

gen gemiddelden toont echter aan dat de tarieven slechts in 

geringe mate zijn verlaagd voor grondstoffen, waarvan ontwik-

kelingslanden weinig exporteren (een verlaging van 32% ver-

sus 60%). Bij de halffabrikaten is het verschil niet groot 

(32% versus 27%), terwijl voor de eindproducten de situatie 

omgekeerd is (39% versus 24%). Voor de eindproducten zijn 

de grootste concessies verleend voor producten waarvan ont-

wikkelingslanden slechts weinig (kunnen ?) exporteren. Het, 

op het eerste gezicht, ontbreken van discriminatie bij onge-

wogen gemiddelden, blijkt juist, bij vergelijking met de ge-

wogen gemiddelden, een andere vorm van discriminatie tot 

uitdrukking te brengen. 

TABEL VII.3  

Gemiddelde tarieven voor industriële producten van belang 
voor ontwikkelingslanden   

Gewogen 
Vóór Tokyo-Ronde 

gemiddelden 
Ná Tokyo-Ronde 

%-verla-
ging 

Grondstoff. 1,1 0,5 60 

Halffabrik. 4,6 3,3 27 

Eindprod. 13,6 10,3 24 

Ongewogen gemiddelden 

Grondstoff. 2,0 1,4 32 

Halffabrik. 9,1 6,1 32 

Eindprod. 12,3 7,5 39 

Bron: GATT: "The Tokyo Round of multilateral trade negot-
iations", Genève, april 1979, pag. 122 
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Bij de gewogen gemiddelden is - voor de tien markten waar-

voor de berekeningen gelden, althans - de tariefescalatie 

het meest geprononceerd bij de overgang van halffabrikaten 

naar eindproducten. Bij de ongewogen gemiddelden is dit evi-

dent het geval bij de overgang van grondstoffen naar halffa-

brikaten. Dit verschil tussen berekening bij gewogen en on-

gewogen gemiddelden kan juist veroorzaakt worden door de 

tarieven zelf: de halffabrikaten waarvoor hoge tarieven gel-

den vervullen de beoogde functie van het afremmen van expor-

ten door ontwikkelingslanden. Ondanks deze critische kantte-

keningen bij de geaggregeerde berekeningen, blijft de con-

clusie gelden, dat bij doorvoering van de tariefsverlagin-

gen van de Tokyo-Ronde, de tariefescalatie zal verminderen. 

Non tarifaire belemmeringen 

Tot de non tarifaire belemmeringen behoren o.a. minimum-

prijsvoorschriften, staatshandel, subsidies, gezondheids-

regelingen, stelsels van importvergunningen en "vrijwillige" 

exportbeperkingen. Deze laatste categorie is vermoedelijk 

reeds, in negatieve zin, de belangrijkste non tarifaire be-

lemmering voor industriële exporten van ontwikkelingslan-

den naar geïndustrialiseerde landen. Ontwikkelingslanden 

nemen een dergelijke "vrijwillige" exportbeperking gewoon-

lijk op zich, nadat van de zijde van geïndustrialiseerde 

landen gedreigd is over te gaan tot unilaterale beperking 

van de importen. Vrijwillige exportbeperkingen komen o.a. 

voor bij jute- en textielproducten. Voortdurend dreigt bo-

vendien, in het bilateralisme van het nieuwe protectionis-

me 1) , een proliferatie van vrijwillige exportbeperkingen 

naar andere sectoren. 

Hoewel frequent voorkomend is de kwantitatieve invloed van 

non tarifaire belemmeringen veel moeilijker te bepalen dan 

1) Vgl. o.a. G.K. Helleiner, op.cit., 1980 
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van tarifaire restricties. Dit is vermoedelijk de reden waar-

om in de literatuur veel minder aandacht wordt geschonken 

aan comprehensieve analyses van non tarifaire belemmeringen. 

Ook zijn nauwelijks studies verricht omtrent de verdeling 

van non tarifaire belemmeringen over grondstoffen, halffabri-

katen en eindproducten. Een uitzondering op deze regel vormt 

een UNCTAD-studie van eind 1974 1) . Hieruit blijkt 2) , dat 

in de geïndustrialiseerde landen de non tarifaire belemme-

ringen vooral van belang zijn voor de halffabrikaten, welke 

verwerkte vormen zijn van de in de onderhavige studie behan-

delde grondstoffen. Voor de grondstoffen zelf bestaan geen  

non tarifaire belemmeringen. Voor de eindproducten zijn, in 

vergelijking tot de halffabrikaten, de non tarifaire belem-

meringen gering in aantal. Wederom kan worden vastgesteld 

dat de protectie in de geïndustrialiseerde landen de over-

gang van het exporteren van grondstoffen naar producten in 

eerste stadia van verwerking het sterkst bemoeilijkt. 

Het moet nog worden afgewacht of de overeenkomsten van de 

Tokyo-Ronde op het gebied van de non tarifaire belemmeringen 

enige verandering zullen brengen in de zojuist geschetste 

situatie 3) . De belangrijkste reden hiervoor is dat de over-

eenkomsten vooral van procedurele en niet van materiële 

aard zijn. 

1) UNCTAD TD/B/C.1/166/supp. 5: "An integrated programme for 
commodities: trade measures to expand processing of prim-
ary commodities in developing countries" Genève, dec.1974 

2) In het byzonder uit de Tabellen 2 en 3 van TD/B/C.1/166/ 
supp. 5 

3) De overeenkomsten hebben betrekking op een zestal vormen 
van non tarifaire belemmeringen: "import licensing proced-
ures, customs valuation, technical barriers to trade, sub-
sidies and countervailing measures, anti-dumping and 
government procurement"; UNCTAD TD/B/778: "Assessment of 
the results of the multilateral trade negotiations", 
Genève, februari 1980 
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Het Algemene Preferentiële Stelsel (APS) 

In 1968 werd door de geïndustrialiseerde landen het begin-

sel aanvaard van een (tijdelijke) preferentiële behandeling 

van importen uit ontwikkelingslanden. Invoering van concre-

te regelingen door de meeste geïndustrialiseerde landen werd 

in de jaren zeventig gerealiseerd (bijvoorbeeld de EEG in 

1971 en de VS in 1976). Voor de ontwikkelingslanden zijn de 

APS-regelingen van de grootste markten het belangrijkst: die 

van de EEG, de VS en Japan. Wanneer men de regelingen beziet 

die deze landen en de EEG hebben ontworpen, ontkomt men niet 

aan de indruk dat het EEG-systeem nog het meest liberaal is. 

De structuur van het Japanse systeem is dezelfde als van het 

EEG-stelsel, terwijl het Amerikaanse systeem verschillend 

van opzet is. Wanneer men het minst beschermende van de drie 

genoemde stelsels - dat van de EEG - nader onderzoekt, wordt 

een goede indruk verkregen van de mogelijke betekenis van 

APS-regelingen ten aanzien van eventuele vermindering van 

het fenomeen van tariefescalatie. 

Met ingang van 1 januari 1981 is het EEG-systeem aanzienlijk 

veranderd. Het algemene uitgangspunt was (en is), dat indus-

triële producten uit ontwikkelingslanden vallend onder BTN 

25-99 1) , tot vooraf vastgestelde maxima, rechtenvrije toe-

gang genieten tot de EEG. Tot 1981 kende men tariefquota, ta-

riefplafonds en gewone plafonds. Onderscheid werd gemaakt 

tussen sensitieve producten, semi-sensitieve en non sensi-

tieve producten. Daarnaast bestonden maxima per ontwikke-

lingsland, welke verschillend waren voor onderscheiden pro-

ductgroepen. Het belangrijkste onderscheid was dat tussen 

non sensitieve producten aan de ene kant en sensitieve en 

semi-sensitieve producten aan de andere kant. Die producten, 

1) Relevant voor alle grondstoffen en verwerkte grondstof-
fen, m.u.v. de "beverages" 
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waarin ontwikkelingslanden bewezen hadden over duidelijke 

concurrentiekracht te beschikken, vielen alle onder de twee-

de categorie: van de exporten van ontwikkelingslanden naar 

de EEG, welke in principe onder het APS vielen in BTN 25-99, 

werd door de EEG ongeveer 80% beschouwd te behoren tot de 

sensitieve of semi-sensitieve producten. Van deze importen 

kreeg slechts een klein gedeelte, 30 á 40%, ook inderdaad 

een preferentiële behandeling. 

In 1981 werd het APS van de EEG niet alleen vereenvoudigd, 

ook werd een verdere differentiatie tussen ontwikkelingslan-

den onderling doorgevoerd. De motivatie welke hiervoor wordt 

opgegeven is dat "the widest possible preferential access 

should be accorded to the less competitive developing count-

ries and the preferential advantages enjoyed by the more 

competitive beneficiary countries accordingly limited in the 

case of specific products" 1) . Voor de industrie in de EEG 

is het voordeel hiervan dat zekere concurrentie vanuit be-

paalde ontwikkelingslanden wordt ingeperkt, terwijl voor ex-

porten vanuit "less competitive developing countries" alleen 

meer ruimte wordt gecreëerd. De doorgevoerde vereenvoudiging 

en differentiatie heeft aldus geresulteerd in een meer re-

strictief stelsel. 

Evenals onder het oudere systeem bestaan er voor de indus-

triële producten afzonderlijke regelingen voor textiel, EGKS-

producten en overige industriële producten. Wat de laatste 

categorie betreft wordt thans gewerkt met twee lijsten: sen-

sitieve en non sensitieve producten (productgroepen). De 

sensitieve lijst omvat 122 producten, welke zijn onderworpen 

aan stricte beperkingen. Voor zestig van deze producten be-

staan tariefquota voor een wisselend aantal, met name ge-

noemde ontwikkelingslanden. Deze quota zijn in vaste ver-

houdingen verdeeld over de lidstaten van de EEG. Voor de 

1) Official Journal of the European Communities L 354,Vol.23, 
29 december 1980, pag. 114 
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niet met name genoemde ontwikkelingslanden en voor de overi-

ge twee-en-zestig producten is rechtenvrije toegang toege-

staan tot een bepaald plafond, dat voor ieder ontwikkelings-

land hetzelfde is. Het gevolg is dat het merendeel van de 

preferentiële handel ("the bulk" 1 )) onder een regime van 

bilaterale quota valt. De niet sensitieve producten staan 

onder driemaandelijkse statistische controle. Tarieven kun-

nen weer worden ingesteld wanneer preferentiële importen 

economische problemen in de Gemeenschap veroorzaken of drei-

gen te veroorzaken. 

In het licht van tariefescalatie zijn de volgende twee vra-

gen van doorslaggevend belang. Wordt tariefescalatie ver-

minderd door het APS ? En: wordt verwerking van grondstoffen 

bevorderd door het APS ? De eerste vraag kan met een gekwa-

lificeerd "ja" beantwoord worden. Voor een aantal industri-

ele producten zijn de invoerrechten op importen uit ontwik-

kelingslanden de facto nul, dank zij het APS. De eerste kwa-

lificatie is echter dat voor een aantal belangrijke produc-

ten de rechtenvrije invoer slechts geldt voor een beperkt 

gedeelte van de invoer. De tweede kwalificatie is dat een 

aantal producten is uitgezonderd van het APS. Een catego-

rische uitzondering geldt voor ertsen en metalen tot en 

met het stadium van staven en blokken. De derde kwalifi-

catie betreft het feit dat relatief veel eenvoudige produc-

ten - inclusief eerste verwerking van grondstoffen en half-

fabrikaten - vallen onder de restrictieve regeling van ta-

riefquota en plafonds. In dit verband kunnen genoemd wor-

den: cacaoproducten, oploskoffie, katoenen garens, weefsels 

en producten, jute, reisgoederen, houtproducten, schoeisel, 

eenvoudige ijzer- en staalproducten en koperen producten. 

De gegeven kwalificaties geven aan dat een parallel getrok-

ken kan worden met de tariefstructuren en tarifaire belem- 

1) UNCTAD TD/B/C.5/73, 1981, pag. 12, par. 43 
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meringen: voor verwerking in eerste stadia (tot en met 

halffabrikaten en inclusief eenvoudige eindproducten) is 

het APS van de EEG restrictiever dan voor eindproducten in 

het algemeen. 

De vraag of verwerking van grondstoffen in ontwikkelings-

landen bevorderd wordt door het APS moet ontkennend worden 

beantwoord. Vooral voor sensitieve producten 1)  kan een ex-

porteur bij verkoop en zelfs op het moment van verscheping 

er niet zeker van zijn dat aan een bepaalde transactie het 

tariefvoordeel van het APS ten deel zal vallen. Wanneer bij 

invoer blijkt, dat geen invoerrechten betaald behoeven te 

worden, dan zal dit voordeel gewoonlijk aan de importeur 

ten deel vallen. Men kan niet verwachten dat van dergelijke 

preferenties een positieve invloed uitgaat op investeringen 

in verwerking in ontwikkelingslanden. Dit geldt in het by-

zonder voor die ontwikkelingslanden waarvoor tariefquota 

gelden. De tarieven kunnen echter ook in de loop van een 

jaar weer worden ingevoerd voor alle ontwikkelingslanden. 

In het onderhavige verband opvallende voorbeelden in de EEG 

van dit laatste zijn, voor 1980: halfproducten van hout 

(BTN 44.13), matten van hennep (ex 58.02, cat. 142), touw 

en kabels van hennep (ex 59.04, cat. 145), diverse staalle-

geringen, strips, platen, e.d. (73.15), koperen pijpen 

(74.07), handgereedschap (82.03) en messen (82.09). 

Voor non sensitieve producten kan een exporteur er op een 

bepaald moment wel van uitgaan dat rechtenvrije toegang 

voor exporten naar de EEG geldt. Het is in het verleden 

echter wel eens voorgekomen dat een product van het ene 

jaar op het andere werd overgeheveld van de lijst van non 

sensitieve producten naar die van de sensitieve. Dit is op 

grote schaal gebeurd bij de "vereenvoudiging" van het sy-

steem in 1981: 36 producten (op 4-digit BTN-niveau) werden 

1) In een beperkt aantal gevallen betreft het hier ook non 
sensitieve producten; zie UNCTAD TD/B/C.5/EEC/5, 1981 
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overgeheveld van de lijst der non sensitieve naar die der 

sensitieve producten 1) . Tot de nieuwe sensitieve producten 

behoren: diverse soorten leer (41.03, 41.04, 41.05 en 41.06), 

diverse houten halffabrikaten (44.11, 44.13 en 44.14), di-

verse halffabrikaten van ijzer en staal (73.11, 73.12 en 

73.14), koperen vellen, strips en pijpen (74.04 en 74.07). 

Het is evident dat bij een dergelijke onzekerheid omtrent 

de regelingen waaronder producten in de naaste toekomst zul-

len vallen, geen positieve invloed van het APS kan uitgaan 

op investeringen in verwerkingsinstallaties in ontwikkelings-

landen. 

De producten 

Bij een korte beschouwing van de protectie voor individuele 

producten, valt de nadruk op de EEG en, zij het in mindere 

mate, de Verenigde Staten. 

Voor de EEG geldt, dat grondstoffen en alle verwerkte pro-

ducten steeds zonder invoerrechten geïmporteerd kunnen wor-

den vanuit de ACP-landen, in het kader van de overeenkomst 

van Lomé. 

Wat betreft de "beverages" is de situatie het eenvoudigst 

voor thee. Zowel in de EEG als in de VS kan thee in feite 

rechtenvrij worden ingevoerd vanuit ontwikkelingslanden. On-

gebrande en gebrande koffie heeft in de VS een tarief van 

nul, terwijl in de EEG de tarieven, in het kader van het 

APS, variëren van 5 tot 14%. In de EEG bestaat, in het ka-

der van het APS, een byzondere regeling voor oploskoffie. 

Reeds jarenlang wordt aan niet-ACP-landen een vast tarief- 

1) Volgend uit een vergelijking van de lijsten voor 1979 en 
1981; voor drie producten geldt de overheveling slechts 
gedeeltelijk; voor een deel kan het bij de 36 producten 
gaan om semi-sensitieve producten 



327 

quotum 1)  (in een vaste verhouding verdeeld over de EEG-

landen) toegewezen; binnen het quotum geldt een tarief van 

9%, terwijl de boven het quotum uitgaande importen worden 

belast met een tarief van 18%. Voor cacaobonen en -massa 

is in de VS het tarief nul; voor cacaopoeder en -boter be- 

staat een laag tarief. In de EEG is het tarief op cacaobonen 

3%, op massa en poeder is het preferentiële tarief 11%, res-

pectievelijk 9%. Voor cacaoboter geldt, in het kader van 

het APS, eenzelfde, ook reeds jarenlang bestaande, vaste 

regeling als voor oploskoffie. Binnen een tariefquotum van 

22.000 ton geldt een tarief van 8%; boven het quotum is het 

tarief 12%. Deze tariefstructuur impliceert zeer hoge effec-

tieve tarieven voor cacaoproducten, met name geldend voor 

importen vanuit de landen van Latijns Amerika 2) . 

Uit Tabel VII.4 blijkt dat ook voor de landbouwgrondstoffen 

en hout de tariefescalatie in het algemeen zal gaan vermin-

deren. Dit geldt echter niet voor alle producten, met name 

niet voor de overgang van ruw hout op houten panelen in de 

EEG. In het algemeen kan voorts geconstateerd worden dat de 

escalatie van tarieven méér geprononceerd komt te liggen 

bij de overgang van de ruwe grondstoffen naar de halffabri-

katen. Voorts valt het op dat de post Tokyo-Ronde-tarieven 

in de EEG in het merendeel van de gevallen hoger zijn dan 

de overeenkomstige tarieven in de VS. 

Rubberproducten vallen onder het APS van de Verenigde Sta-

ten; in het EEG-systeem behoren enkele rubberproducten (ex 

40.11) tot de sensitieve categorie. Schoeisel, zowel op ba-

sis van leer als van rubber, is uitgesloten van het APS van 

de VS. In de EEG behoort alle schoeisel tot de sensitieve 

producten. In de EEG zijn de vigerende tarieven op schoei-

sel hoog te noemen: 8 tot 20%. Terwijl vooral in de EEG de 

1) Vóór de toetreding van Griekenland was dit 18.750 ton; 
daarna is het verhoogd tot 19.100 ton 

2) In een orde van grootte van naar schatting 50 á 60% 
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TABEL VII.4  

Gemiddelde invoertarieven 1 ) op natuurrubber, hout, jute,  
harde vezels en katoen in de Verenigde Staten en de EEG   

Verenigde Staten EEG 

pre Tokyo 
Ronde 

post Tokyo 
Ronde 

pre Tokyo 
Ronde 

post Tokyo 
Ronde 

Natuurrubber 0 	2)  0 2) 0 	2) 0 2) 

Halffabrikaten 5,8 1,7 7,2 3,1 

Eindproducten 4,7 4,0 8,5 1,4 

Ruw hout en 
kurk 5,9 2,1 6,5 0 

Panelen op 
houtbasis 13,9 5,6 13,0 7,2 

Halffabrikaten 4,0 1,1 6,1 4,3 

Eindproducten 7,3 3,9 7,1 4,4 

Meubels 7,5 2,5 8,5 2,2 

Katoenvezels 3,02)  na 1,5 na 

Kat. garens 8,1 2)  na 7,0 4,9 

Kat. producten 11,4 6,0 14,0 7,2 

Jute vezels 7,5 3,0 0 0 

Jute garens 9,8 3,9 8,0 5,3 

Jute producten 5,5 1,0 20,2 8,9 

Harde vezels 5,8 1,3 0 0 

Garens van 
harde vez. 10,0 4,0 6,5 3,9 

Producten van 
harde vez. 6,0 1,1 10,2 6,2 

1) Gewogen gemiddelden van APS-producten, met handelsstro-
men van 1976 als gewichten 

Bron: TD/B/778/Add. 1, Annex II, UNCTAD, 1980 

2) Ontleend aan TD/B/C.5/52, 1977; gewogen gemiddelden voor 
1974 

na = niet beschikbaar 
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effectieve tarieven op houten panelen zeer hoog zijn,vallen 

diverse houtproducten onder de sensitieve categorie (44.11 

tot en met 44.15). Jute, harde vezels (waaronder sisal) en 

katoen vallen, evenals alle andere textielproducten, buiten 

het APS van de VS. Deze producten zijn wel opgenomen in het 

Algemene Preferentiële Stelsel van de EEG. Voor jute en pro-

ducten van cocosvezels verleent de EEG beperkte preferentie 

binnen afgesproken contingenten voor India, Sri Lanka en 

Thailand, waarmede de EEG overeenkomsten van "zelfbeperking" 

heeft afgesloten. Producten van sisal en andere harde vezels 

vallen in principe binnen het APS van de EEG. De preferen-

ties zijn echter gelimiteerd door de stringente regelingen 

voor textielproducten, waardoor voor deze producten meestal 

tariefquota en contingenten voor exporterende landen zijn 

ingesteld. De katoenproducten vallen eveneens alle onder de 

zeer stringente APS-regeling voor textielproducten. Voor de-

ze laatste groep producten geldt in het byzonder, dat van 

het preferentiële stelsel slechts een zeer beperkte positie-

ve invloed kan uitgaan op de expansie van exporten door ont-

wikkelingslanden, aangezien de exporten voornamelijk beperkt 

worden door de werking van het Multivezel Akkoord (MVA). On-

der het, per 1 januari 1982 voor de tweede maal verlengde, 

MVA worden de exporten van ontwikkelingslanden vooral aan 

banden gelegd door middel van "vrijwillige" bilaterale over-

eenkomsten 1)  

Ook voor de mineralen zal de tariefescalatie in het alge-

meen verminderen als gevolg van de resultaten van de Tokyo-

Ronde (Tabel VII.5). In de VS is de protectie van ruwe grond-

stoffen verminderd, in een aantal gevallen zelfs in sterkere 

mate dan de algemene tariefsverlaging. Voor de verwerkte pro-

ducten is de tariefsverlaging van de Tokyo-Ronde in het al- 

1) Voor een uitvoerige analyse van de werking van het MVA 
zie NAR-Advies 74, Advies Multivezelakkoord, 1981, bij 
de opstelling waarvan de auteur, als lid van de Werkgroep 
van de NAR, nauw betrokken was 
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TABEL VII.5  
1) Gemiddelde invoertarieven 	op mineralen naar stadia van 

verwerking 

Verenigde Staten EEG 

pre Tokyo 
Ronde 

post Tokyo 
Ronde 

pre Tokyo 
Ronde 

post Tokyo 
Ronde 

Niet metalli-
sche miner. 
(exc.brand-
stoffen) 4,9 3,5 2,5 na 

Kunstmest 	12,8 6,6 7,3 5,0 

Eindproducten 	na na 9,6 5,9 

	

IJzererts en 	1  

	

-concentrat. 	I 	0 0 0 0 

Ruw ijzer en 
staal 2,3 1,8 4,0 3,2 

IJzerlegering. 3,0 2,2 na na 

Halffabrikaten 
staal 9,7 4,1 6,9 4,8 

Kopererts en 
-concentrat. 1,0 na 0 0 

Ruw koper en 
legering. 4,3 2,6 0 0 

Koperen prod. 2,5 2,0 8,0 5,3 

Bauxiet 0 0 0 0 

Aluinaarde 0 0 8,8 2)  5,5 3)  

Ruw aluminium 3,7 2,9 3,6 2)  

Aluminium prod. 2,5 1,3 11,6 6,8 

Andere ertsen 
en afvalmat. 8,0 4,1 na na 

Halffabrikaten 
van andere 
metalen 3,4 1,3 9,2 4,0 

Fabrikaten van 
andere met. 7,8 3,7 9,2 4,0 

1) Gewogen gemiddelden van APS-producten voor handelsstro-
men van 1976 

Bron: TD/B/778/Add. 1, Annex II, UNCTAD, 1980 
2) Ontleend aan The Trilateral Commission, op.cit.,New York 

1976 
3) Thans vigerend tarief (januari 1982) 
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gemeen iets geringer voor de EEG dan voor de VS. De tarief-

protectie blijft daardoor in de EEG in het algemeen hoger 

dan in de Verenigde Staten. 

De mineralen en hun verwerking vallen in het algemeen onder 

het ( weinig liberale ) systeem van algemene tariefprefe-

renties van de Verenigde Staten. Uitzonderingen zijn: ruw 

zink, ruw lood, ruw aluminium en, de belangrijkste uitslui-

ting, staal. In het APS van de EEG geldt, zoals reeds opge-

merkt, een categorische uitsluiting voor ertsen en metalen 

tot en met het stadium van staven of blokken ("ingots"). 

De uitsluiting van de ertsen is van geen betekenis, aange-

zien alle tarieven nul zijn. Dit is ook het geval voor de 

metalen koper, nikkel en tin. De categorische uitsluiting 1)  

heeft wel betekenis voor aluinaarde (tarief 5,5%), alumini-

um (6,6%), zink (3,5%), lood (3,5%), mangaan (4,8%), ferro 

mangaan (4%), wolfram (6%), molybdeen (6%) en vanadium 

(2,4%), waarop invoerrechten geheven blijven worden. De 

halffabrikaten en eindproducten op basis van mineralen val-

len daarentegen alle onder het APS van de EEG, zij het dat 

een aantal koperen producten tot de sensitieve categorie 

behoort. Voor aluminium, zink, lood, mangaan en enkele 

kleinere metalen, ontstaat aldus de situatie dat de eerste 

stadia van verwerking de zwaarste importbelemmeringen on-

dervinden in de EEG. De tarieven op de ruwe grondstof zijn 

nul, evenals op de nog verder verwerkte producten (in het 

kader van preferenties). Van producten in de eerste fase 

van verwerking (na het erts), wordt de import juist afge-

remd. Voorzover de eerste verwerking niet op gang komt, 

wordt dan automatisch bereikt, dat verdere verwerking niet 

gaat plaatsvinden. De reeds eerder gedane meer algemene 

observatie, dat in geïndustrialiseerde landen juist de im-

port belemmerd wordt van producten in eerste fasen van ver-

werking, wordt hier concreet gedemofistreerd. 

1) Afgezien van ijzer en staal (zie onder) 
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Besluiten betreffende algemene tariefpreferenties in de ij-

zer- en staalsector worden in de EG genomen in het kader 

van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS). Ook 

hier vallen erts en metaal tot en met staven of blokken 

("ingots") buiten het APS. Alleen voor erts en schroot geldt 

een nultarief. Halffabrikaten en eindproducten vallen onder 

het systeem. Juist de halffabrikaten worden echter voor het 

overgrote deel beschouwd als sensitieve producten: zij val-

len onder een regeling van tariefquota en contingenten voor 

individuele landen. Wederom geldt, dat die producten, welke 

het eerst geproduceerd worden in een ijzer- en staalcomplex 

onder het meest restrictieve regime van het APS vallen, ter-

wijl de meeste eindproducten als non sensitief worden be-

schouwd. 

Overigens wordt de internationale handel in de ijzer- en 

staalsector waarschijnlijk in sterkere mate beheerst door 

non tarifaire belemmeringen en restrictieve ondernemings-

practijken, dan door tarieven inclusief algemene preferen-

ties. Een oligopolistische (of monopolistische) marktstruc-

tuur van verticaal geïntegreerde bedrijven gaat in de mees-

te landen gepaard met een actief overheidsbeleid. Zo worden 

de exportmogelijkheden van ontwikkelingslanden naar de EEG 

voornamelijk bepaald door de regelingen in het kader van 

het "Gemeenschappelijk Staalbeleid". 

Handelsbeleid en toegang tot grondstoffen 

Het in het bovenstaande geanalyseerde handelsbeleid is er 

op gericht dat grondstoffen  - en niet halffabrikaten of 

eindproducten - geëxporteerd worden naar de geïndustriali-

seerde landen. Het is waarschijnlijk dat geïndustrialiseer-

de landen dit, hoewel in de Tokyo-Ronde enigszins gemiti- 

geerde, discriminerende handelsbeleid voorlopig zullen voort-

zetten. Het zal tot 1987 duren voordat de tariefsverlagingen 

van de Tokyo-Ronde volledig zullen zijn doorgevoerd. Om de-

ze reden én vanwege een algemene protectionistische tendens 
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in de huidige tijd van recessie, is het niet erg waarschijn-

lijk, dat geïndustrialiseerde landen, binnen afzienbare 

tijd, bereid zullen zijn mee te werken aan handelsonderhan-

delingen ter verdere vermindering van protectie. Op twee 

gronden zou hierin verandering kunnen komen. In de eerste 

plaats, indien multinationale ondernemingen zouden gaan 

aandringen op vermindering van de bestaande discriminatie 

tegen verwerkte grondstoffen. In de tweede plaats, wanneer 

geïndustrialiseerde landen zouden gaan trachten om vermin-

dering van protectie van grondstoffenverwerking te gaan 

uitruilen tegen verzekerde non-discriminatoire toegang tot 

grondstoffen. 

In diverse sectoren kan reeds worden waargenomen, dat toe-

gang tot de markten van de geïndustrialiseerde landen ge-

makkelijker is, waar multinationale ondernemingen betrok-

ken zijn bij de productie en export in ontwikkelingslan-

den 1) . Iets dergelijks zou ook kunnen gaan gebeuren in het 

geval van verwerking van grondstoffen. Wanneer multinatio-

nale ondernemingen in sterkere mate betrokken zouden raken 

bij verwerking van grondstoffen in ontwikkelingslanden 

"they are likely to become advocates of reduced trade 

barriers" 2 ). Ontwikkelingslanden zullen dan wel de weer-

standen van ondernemingen tegen (participatie in) verwer-

king in hun landen, moeten overwinnen en er derhalve een 

prijs voor moeten betalen om de ondernemingen te maken tot 

pleitbezorgers voor vermindering van protectie. Mede omdat 

geïntegreerde mijnbouwondernemingen de voorkeur geven aan 

"world wide sourcing", wordt hun stem in deze (nog ?) niet 

gehoord. Voor de EEG komt daarbij dat vanuit de ACP-landen 

rechtenvrije export naar de EEG tot de mogelijkheden be-

hoort. 

1) Helleiner, op.cit., 1980, pag. 77 
2) Helleiner, op.cit., 1980, pag. 72 
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De afgelopen jaren zijn van verschillende kanten 1)  stem-

men opgegaan om de toegang tot levering van grondstoffen 

(en andere goederen en diensten) internationaal te regelen. 

Kern van de redenering is dat in de na-oorlogse periode 

uitgebreide GATT-regels zijn ontwikkeld die de "access to 

markets" regelen, maar dat op het complementaire terrein 

van "access to supplies" een lacune bestaat. Er zou derhal-

ve behoefte bestaan aan een hervorming van de GATT-regels 

"to limit the use of export controls" 2) . Bij het aan ban-

den leggen van exportbeperkingen zou het in feite gaan om 

een algemeen verbod van exportbeperkingen met tijdelijke 

uitzonderingen in gespecificeerde gevallen. Ten aanzien 

van ideeën omtrent "omgekeerde" GATT-regels moet, ons in-

ziens, duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen: 

- Non discriminatoire toegang tot grondstoffen. Aan ieder-
een, zowel aan binnenlandse als aan buitenlandse afne-
mers, moet tegen dezelfde voorwaarden (prijzen) worden 
verkocht. 

- Regels om oligopolistisch gedrag van producentenlanden 
(al dan niet verenigd in een producentenassociatie) te-
gen te gaan. In deze opvatting zou beperking (beheersing) 
van productie en export verboden moeten worden. Ook ex-
portbelastingen zouden verboden moeten worden, zelfs 
wanneer zij ten doel hebben "einen griisseren Anteil an 
den mit der Ausbeutung der Rohstoff-vorkommen anfallen-
den Gewinnen zu erhalten" 3 ). 

Als een bijkomende motivatie om te pleiten voor invoering 

van een GATT-regime voor toegang tot grondstoffen, wordt 

1) O.a. van de zijde van de Europese Commissie, de Trilat-
eral Commission en recentelijk in de Nota "Ontwikkelings-
samenwerking in wereld-economisch perspectief", Tweede 
Kamer, zitting 1979-1980, pag. 42-46 

2) C.Bergsten: "Access to supplies and the New Internation-
al Economic Order", in J. Bhagwati, ed.: "The NIEO: the 
North South Debate", MIT, 1977, pag. 200 

3) Institut fUr Weltwirtschaft: "Weltrohstoffversorguna: 
Konflikt oder Kooperation ?", Kiel, 1974, pag. 34 
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wel aangevoerd dat bij het ontbreken daarvan "handelsoorlo-

gen" dreigen omdat consumentenlanden overgaan tot maatrege-

len van retaliatie. Hier wordt met name gedoeld op de anti-

OPEC wetgeving in de Verenigde Staten. Het Congres van de VS 

heeft namelijk, via aanvaarding van de amendementen van Mond-

ale bij de Trade Act van 1974, besloten "to counter OPEC-

like actions with US action in kind, and banned OPEC count-

ries (and members of future cartels) from eligibility for US 

tariff preferences" I). Tot op heden zijn alleen OPEC-landen 

uitgesloten van het APS van de Verenigde Staten. 

Eventuele GATT-regels betrekking hebbend op het verbieden 

van exportbeperkingen, het heffen van exportbelastingen e.d., 

stuiten op diverse bezwaren: 

- De plicht om bij verkoop niet te discrimineren tussen 
verschillende kopers, is iets heel anders dan een leve-
ringsplicht. 

- Elk land heeft het recht om te bepalen in welk tempo zijn 
natuurlijke hulpbronnen geëxploiteerd zullen worden 2 ). 

- Elk land heeft het recht om een zo groot mogelijk deel 
van de uit de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen 
voortvloeiende rents, tot zich te trekken. 

In plaats van een GATT-regime tegen exportcontrole, zou in 

internationaal verband juist het tegengestelde gerealiseerd 

dienen te worden, namelijk de erkenning van het recht van 

grondstof fenproducerende landen om een oligopolistisch pro-

ductie- en marktbeleid te voeren 3) . 

Voorstellen om non discriminatoire toegang tot grondstoffen 

(en andere goederen en diensten) internationaal te regelen 

kunnen wél positief benaderd worden. Voor ontwikkelingslan-

den zou dit een limitering betekenen van de vrijheid om 

1) Bergsten, in Bhagwati, op.cit., 1977, pag. 211 
2) Door Bergsten en in de genoemde Nederlandse Nota wordt 

dit recht overigens expliciet erkend 
3) Zie Hoofdstuk VI, par. V1.2, pag. 260-261 
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grondstoffen tegen een lagere prijs te verkopen aan de bin-

nenlandse industrie dan aan buitenlandse afnemers. Deze 

non discriminatie is vooral van belang wanneer het produc-

ten betreft die als grondstoffen worden gebruikt en door de 

binnenlandse afnemers na bewerking worden geëxporteerd naar 

derde markten. Een (tijdelijke) uitzondering op deze regel 

zou moeten gelden op basis van het "infant-industry" argu-

ment 1) . Het ligt evenwel in de lijn der verwachting, dat 

non discriminatoire toegang stuit op bezwaren van de indus-

trielanden. Consequent doorgevoerd zouden regels op dit ge-

bied namelijk betekenen dat bijvoorbeeld de EEG, bij hoge 

suikerprijzen op de wereldmarkt, zijn suikerexporten niet 

mag beperken; dat Japan, bij tijdelijke schaarste, zijn 

kunstmestexporten niet mag limiteren en dat de VS in de toe-

komst de export van een product als soja, niet tijdelijk aan 

banden mag leggen. Eventuele regels met betrekking tot non 

discriminatoire toegang tot leveringen, dienen ook deze ge-

vallen in te sluiten 2) . 

Ondanks de gesignaleerde problemen lijkt het niet uitgeslo-

ten, dat een onderhandelingspakket samengesteld zou kunnen 

worden waarvan enerzijds non discriminatoire toegang tot 

grondstoffen (en andere producten) deel zou uitmaken en dat 

anderzijds afbouw van discriminatie tegen grondstoffenverwer-

king zou inhouden. Een voorwaarde hiervoor lijkt wel dat 

ontwikkelingslanden op grotere schaal overgaan tot het be-

schikbaar stellen van grondstoffen aan binnenlandse verwer-

kers tegen lagere prijzen dan die welke gelden voor expor-

ten 3 ). Dan wordt het ook voor buitenlandse ondernemingen 

aantrekkelijker om grondstoffen te verwerken in grondstof-

fenexporterende landen. 

1) Vgl. Bergsten, in Bhagwati, op.cit., 1977, pag. 208 
2) Het is opvallend dat de Trilateral Commission "temporary 

shortages" noemt als eerste uitzondering op de voorge-
stelde algemene regel van non discriminatoire toegang 

3) Vgl. Hoofdstuk IX 
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Wanneer geen van beide zojuist beschreven mogelijkheden ge-

realiseerd wordt, kunnen ontwikkelingslanden met recht blij-

ven aanvoeren dat het handelsbeleid van geïndustrialiseerde 

landen gericht is op het continueren van de rol van ontwik-

kelingslanden als leveranciers van grondstoffen. De zeker-

heid van aanvoer van grondstoffen naar geïndustrialiseerde 

landen wordt hierdoor, hoewel het tegengestelde beoogd 

wordt, eerder in gevaar gebracht dan bevorderd 1) . 

VII.4 Een "International Resources Bank" ? 

Tijdens de UNCTAD-Conferentie van mei 1976 in NaIrobi lan-

ceerde de VS een voorstel ter oprichting van een Internat-

ional Resources Bank (IRB). In een rede voor de conferen-

tie schetste Minister Kissinger drie functies voor de IRB: 

zorgen voor het totstandkomen van goede contracten, bevor-

deren van de financiering van projecten en het verstrekken 

van garanties voor niet commerciële risico's aan investeer-

ders 2) . De nieuwe bank zou zowel actief moeten zijn op het 

terrein van energie als op dat van de overige mineralen. 

Het voorstel voor een IRB werd om diverse redenen onmiddel-

lijk verworpen door de ontwikkelingslanden. In de eerste 

plaats werd het beschouwd als een manoeuvre om de aandacht 

af te leiden van het Geïntegreerde Grondstoffenprogramma, 

inclusief het Common Fund. Voorts viel direct op dat de 

voorgestelde IRB eenzijdig georiënteerd was. Dit vloeide 

voort uit het feit, dat de motivatie achter het voorstel 

volledig voortkwam uit de belangen van geïndustrialiseerde 

landen. Als overheersend motief voor een IRB kwam namelijk 

naar voren: het veilig stellen van de voorziening van geïn-

dustrialiseerde landen met goedkope grondstoffen door het 

1) Vgl. Hoofdstuk V, pag. 234 en 2.45 
2) Rede van Minister Kissinger op UNCTAD IV, Press Release,. 

Department of State, No. 224, May 5, 1976 
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bevorderen van exploitatie van relatief gemakkelijk winbare 

reserves in ontwikkelingslanden. Zeker op een tijdstip waar-

op vele ontwikkelingslanden serieus dachten aan indexatie 

van grondstoffenprijzen was het IRB-voorstel ook om die re-

den niet acceptabel. Ook bij nadere analyse bleken er diver-

se zwakke punten te zitten in het voorstel voor de IRB 1 ). 

Over de kwestie van de inhoud van contracten die voor alle 

partijen acceptabel zouden moeten zijn en waarbij de IRB 

een bemiddelende rol zou moeten spelen, wordt in het voor-

stel met geen woord gerept. Het voorgestelde financierings-

mechanisme van "commodity bonds" blijkt, zacht uitgedrukt, 

als een onvoldragen idee bestempeld te moeten worden; het 

aflossen van leningen binden aan levering van grondstoffen 

kan echter ook gezien worden als een onredelijke eis of 

zelfs als een vorm van imperialisme 2 ). De garantiefunctie 

van de IRB zou eenzijdig ten goede komen aan internationale 

mijnbouwmaatschappijen, terwijl er voor ontwikkelingslanden 

geen enkele garantie zou zijn in het geval investerende on-

dernemingen hun verplichtingen niet zouden nakomen. Bemoei-

enis van de IRB zou zich beperken tot mijnbouwprojecten en 

het eerste stadium van verwerking tot en met smelten en 

raffineren. De uitsluiting van verdere verwerking van grond-

stoffen moet als negatief worden aangemerkt. Hetzelfde kan 

gezegd worden van het feit dat exploratie, zonder opgaaf 

van redenen, ook niet tot het werkterrein van de IRB zou 

behoren. 

Uit de summier samengevatte critiek op het IRB-voorstel 

kan reeds geconcludeerd worden dat de oprichting van een 

dergelijke bank niet haalbaar was. Bovendien nam, vanwege 

1) In een ongepubliceerd rapport van de Wereldbank is het 
voorstel uitvoerig geanalyseerd 

2) A. Loewinger: "Multilateral Funding for Mineral Explor-
ation in the Third World", in Journal of World Trade 
Law, Vol. 14, No. 6, november-december 1980, pag. 473 
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de algemeen lage grondstoffenprijzen en de trage groei van 

het verbruik in de tweede helft van de jaren zeventig, de 

belangstelling van de Verenigde Staten en andere geïndustri-

aliseerde landen af om via internationale regelingen de pro-

ductie en exporten van grondstoffen door ontwikkelingslan-

den te bevorderen. De geïndustrialiseerde landen gingen te-

vens meer nadruk leggen op nationaal beleid 1 ). 

Een in beginsel positief element van het IRB-voorstel was 

echter dat daarin een aantal zaken werd aangesneden bij goe-

de internationale regelingen waarvan alle betrokken partij-

en - ontwikkelingslanden, geïndustrialiseerde landen en mul-

tinationale mijnbouwondernemingen - belang hebben. De geïn-

dustrialiseerde landen hebben, ook in de mijnbouwsector, 

belang bij een zo efficiënt mogelijke allocatie van produc-

tiefactoren over de wereld. Thans kan niet gesproken worden 

van een optimale allocatie van productie en productiefacto-

ren. Mijnbouwondernemingen geven er de voorkeur aan om te 

investeren in de geïndustrialiseerde landen. Dit komt scherp 

tot uitdrukking bij de geografische spreiding van explora-

tie-uitgaven: volgens de meest recente gegevens is 80% hier-

van geconcentreerd in Australië, Canada, Zuid Afrika en de 

Verenigde Staten. Desondanks is het aandeel van ontwikke-

lingslanden in de wereldreserves voor een aantal belangrij-

ke mineralen nog toegenomen in het eerste deel van de jaren 

zeventig. Voor diverse grondstoffen is het aandeel van ont-

wikkelingslanden in de wereldreserves dan ook groter, zij 

het dat het verschil in het algemeen beperkt is, dan hun 

aandeel in de productie. Zowel de toename van het aandeel 

in de wereldreserves, ondanks relatief geringe exploratie-

activiteiten, als de discrepantie tussen aandelen in produc-

tie en aandelen in reserves, duiden op een suboptimale al-

locatie van productiefactoren in de mijnbouwsector. Dit be- 

1) Zie Hoofdstuk VIII 
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tekent dat sprake is van een voor de geïndustrialiseerde 

landen nadelige verspilling van schaarse middelen. Ook voor 

ontwikkelingslanden kan het nadelig zijn dat, om redenen 

van al dan niet vermeende "politieke" risico's, investerin-

gen achterwege blijven. Hun aandeel in de wereldproductie 

kan daardoor geringer zijn dan zij zelf zouden wensen. De-

ze situatie lijkt thans actueel te zijn, veronderstellend 

dat het "politieke" risico kosteloos weggenomen zou kunnen 

worden. Wanneer een toename van het aandeel in de wereldpro-

ductie echter alleen gerealiseerd zou kunnen worden door 

buitenlandse ondernemingen tegen zeer voordelige voorwaar-

den toe te laten tot de exploitatie, kan ook thans voor ont-

wikkelingslanden toch sprake zijn van een (nagenoeg) optima-

le situatie. Ontwikkelingslanden hebben er derhalve belang 

bij dat niet-commerciële ("politieke") risico's zouden wor-

den weggenomen, zonder kosten van hun kant. Zij hebben der-

halve, evenals de geïndustrialiseerde landen, belang bij di-

verse elementen die in het IRB-voorstel aan de orde kwamen: 

financiering uit bronnen los van de mijnbouwondernemingen 

en het afsluiten van contracten die voor de betrokken par-

tijen aanvaardbaar zijn en blijven. Voorts is onafhankelij-

ke exploratie voor deze landen van grote betekenis. 

Ook de multinationale mijnbouwondernemingen hebben belang 

bij het verminderen of wegnemen van niet-commerciële risi-

co's. Aangezien derhalve alle betrokken partijen belang heb-

ben bij elementen van het IRB-voorstel 1)  zal in het onder-

staande besproken worden welke internationale regelingen op 

deze terreinen bestaan en welke mogelijkheden tot uitbouw 

er zijn. 

1) Het in het IRB-voorstel "vergeten" onderwerp van explo- 
ratie wordt toegevoegd aan de drie wel bestreken ter-
reinen 
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Medio 1975 is het "United Nations Revolving Fund for Natur-

al Resources Exploration" operationeel geworden. Doel is 

de exploratie van mineralen in ontwikkelingslanden, waarbij 

de activiteiten beperkt zijn tot niet energiedragende 

mineralen. Het Revolving Fund is gestart op basis van vrij-

willige bijdragen van landen.Het ligt in de bedoeling dat 

het fonds te zijner tijd, na vijftien of twintig jaar, re-

volverend wordt door ontvangsten uit succesvolle exploratie-

activiteiten. Na een aanvankelijk moeizame start bleek het 

fonds in 1980 door zijn eerste aanloopperiode heen te zijn 1 ). 

Terwijl tussen juni 1975 en januari 1978 slechts vijf pro-

jecten werden goedgekeurd, was dit in de daarop volgende drie 

jaren voor zestien projecten het geval 2) . Deze start is 

voorspoediger geweest dan velen verwacht hadden. De belang-

rijkste rem op de activiteiten is thans een gebrek aan mid-

delen. Wanneer donorlanden hierin voorzien, kan per jaar 

met 	een zestal nieuwe projecten gestart worden. Het Re- 

volving Fund voorziet, voorlopig nog voor een zeer klein 

deel, in behoeften van ontwikkelingslanden aan, door onaf-

hankelijke deskundigen verworven, kennis over hun exploi-

teerbare mineralen. Dat landen deze kennis bezitten is, in 

een bepaald opzicht, ook in het voordeel van mijnbouwonder-

nemingen. Voor een onderneming is het immers normaliter 

een voorwaarde dat een overeenkomst gesloten wordt voor 

exploitatie tegen gunstige condities, alvorens zij het ri-

sico neemt van exploratie. Wanneer de exploratie succesvol 

is vindt vervolgens het land dat het te genereus is geweest 

met de gestelde voorwaarden. Hier ligt vaak de kiem van 

moeilijkheden tussen landen en ondernemingen. 

Door een verdere uitbouw van het Revolving Fund zou gerea-

liseerd kunnen worden dat ontwikkelingslanden en mijnbouw-

ondernemingen in onderhandelingen over exploitatie, als 

1) UNDP DP/537, maart 1981, pag. 4 
2) ECOSOC E/1981/23, maart 1981 
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meer gelijkwaardige partijen tegenover elkaar staan op het 

punt van relevante geologische kennis. Dit is echter ook de 

reden waarom overheden van geindustrialiseerde landen, op 

instigatie van "hun" ondernemingen, waarschijnlijk een sub-

stantiële expansie van de activiteiten van het Revolving 

Fund, niet mogelijk zullen maken. Mijnbouwondernemingen ver-

liezen dan namelijk de voorsprong van exploratiekennis en 

de daarmee gepaard gaande rents. Het verlies van dit voor-

deel zal afgewogen moeten worden tegen het voordeel van het 

voorkomen van moeilijkheden na succesvolle exploratie. Het 

is niet zeker hoe deze afweging uitvalt, maar het is niet 

onwaarschijnlijk dat ondernemingen de voorkeur geven aan 

het behoud van een oligopolistische positie op het gebied 

van exploratie-activiteiten. 

De belangrijkste aan een International Resources Bank toe-

bedachte functie was die van het verzekeren van ondernemin-

gen tegen niet-commerciële risico's. Er zou dan een inter-

nationale regeling komen voor investeringen in de mijnbouw-

sector, gelijkend op een aantal nationale regelingen ter 

verzekering van investeringen in het algemeen. De meest ge-

hoorde critiek van de mijnbouwindustrie op deze nationale 

regelingen is, dat de niet-commerciële risico's niet duide-

lijk zijn gedefinieerd en daarom geen dekking bieden tegen 

"kruipende" onteigening, wat in de practijk juist als een 

groter risico beschouwd wordt dan volledige onteigening. 

Het valt echter moeilijk in te zien, hoe dit probleem beter 

ondervangen zou kunnen worden in een internationale dan in 

een nationale regeling. Men mag eerder verwachten dat een 

internationale regeling minder dekking zou bieden dan een 

nationale, omdat over de gehanteerde definities internati-

onaal overeenstemming bereikt zou moeten worden. Voorts zou 

het noodzakelijk zijn dat ook dekking wordt verschaft aan 

ontwikkelingslanden voor het niet nakomen van verplichtin-

gen door buitenlandse investeerders. Ook op dit terrein 

stuit men echter op waarschijnlijk onoverkomelijke defini- 
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tieproblemen. Wanneer daarom afgezien moet worden van dek-

king voor ontwikkelingslanden, is het onwaarschijnlijk dat 

deze landen bereid zullen zijn bij te dragen aan uitkerin-

gen die het verzekerende internationale lichaam moet ver- 

richten. Tenslotte stuit men wat betreft internationale ar-

bitrage en subrogatie van rechten aan het verzekerende inter-

nationale lichaam op dezelfde problemen als bij de vastge-

lopen discussies over een "International Investment Insur-

ance Agency"(IIIA) in het begin van de jaren zeventig. Voor-

al de Latijns Amerikaanse landen zullen ten aanzien van de-

ze punten dezelfde bezwaren hebben tegen verzekering van 

mijnbouwinvesteringen als in het geval van investeringen 

in het algemeen. Geconcludeerd kan worden dat internationa-

le verzekering van buitenlandse investeringen enerzijds 

niet zal kunnen voorzien in de als meest belangrijk ervaren 

behoefte van particuliere investeerders en anderzijds niet 

acceptabel zal zijn voor een aantal ontwikkelingslanden. 

Afgezien van onafhankelijke exploratie zijn er echter ande-

re wegen om een meer optimale geografische allocatie van 

mijnbouwproductie te realiseren: financiering van mijnbouw-

projecten en bemiddeling bij het totstandbrengen van con-

tracten die voor beide partijen acceptabel zijn en blijven. 

Wanneer ontwikkelingslanden relatief gemakkelijk toegang 

hebben tot financieringsmiddelen van internationale instel- 

lingen, kunnen zij tot voor hen voordeliger vormen van joint 

venture overeenkomsten komen met buitenlandse investeerders. 

Voor de buitenlandse investeerders kan dit het voordeel heb-

ben dat zij zelf minder kapitaalmiddelen behoeven te fourne-

ren en dat meer duurzame overeenkomsten totstandkomen. Het 

lijkt echter niet noodzakelijk dat hiervoor een speciale 

bank wordt opgericht. Met name de Wereldbank en de Regiona-

le Ontwikkelingsbanken moeten in staat worden geacht om in 

de gevoelde behoeften te voorzien. Leningen van deze instel-

lingen voor projecten in de mijnbouwsector zijn tot op he-

den echter van beperkte omvang geweest, in het byzonder ten 



344 

aanzien van niet energiedragende mineralen. Wel leefde in 

1977 binnen de Wereldbank de idee om te komen tot een afzon-

derlijk programma voor investeringen in de mijnbouwsector. 

Voorstellen in deze richting werden echter niet gereali-

seerd 1 ). In de jaren 1979-1981 werd daarentegen slechts 

een gering bedrag aan leningen verstrekt ten behoeve van 

mijnbouwprojecten (niet energiedragende mineralen): gemid-

deld slechts honderd miljoen dollar per jaar 2) . Dit lage 

niveau van leningen hangt waarschijnlijk samen met de be-

trekkelijk geringe investeringsactiviteiten in de mijnbouw-

sector in totaliteit. Bij een opleving van de wereldecono-

mie zullen ook de investeringen in de mijnbouw toenemen. Zo-

wel voor ontwikkelingslanden als geïndustrialiseerde landen 

zou het dan positief zijn wanneer de Wereldbank en de Regio-

nale Ontwikkelingsbanken in de gelegenheid werden gesteld 

om een substantieel deel van de mijnbouwinvesteringeh in 

ontwikkelingslanden te financieren 2) . 

Zowel de Wereldbank als het "Centre on Transnational Corpor-

ations" van de Verenigde Naties spelen reeds een rol bij 

het bevorderen van het afsluiten van contracten welke voor 

beide partijen duurzaam acceptabel zijn. In dit verband is 

van byzondere betekenis dat internationaal erkend zou gaan 

worden dat het noodzakelijk is om in lange termijncontrac-

ten "herzieningsclausules" op te nemen. Alleen op deze 

manier kan bereikt worden dat met een minimum aan 

conflicten, contracten aangepast kunnen worden aan niet ver-

wachte of gewijzigde omstandigheden. Aldus kan voorkomen 

worden dat contracten verouderen en bereikt worden dat con-

tracten aangepast worden wanneer de exploitatie blijkt mee 

1) Wel is een afzonderlijk programma totstand gekomen op 
het gebied van energieprojecten 

2) Bron: Jaarverslagen van de Wereldbank over 1979 (1978- 
1979), 1980 (1979-1980) en 1981 (1980-1981) 

3) Men moet denken in termen van minstens 500 miljoen dol-
lar per jaar 
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te vallen of tegen te vallen 1 ). 

Wat de Wereldbank betreft is bekend dat particuliere onder-

nemingen positieve betekenis toekennen aan de zogenaamde 

"international presence" van de Bank. Wanneer de Wereldbank, 

via gedeeltelijke financiering, betrokken is bij een bepaald 

project, verwachten ondernemingen dat ontwikkelingslanden 

niet vlug in gebreke zullen blijven bij het nakomen van hun 

contractuele verplichtingen, aangezien dit hun relatie met 

de Wereldbank ernstig zou kunnen verstoren 2) . Of ontwikke-

lingslanden van mening zijn dat sprake is van een "fair 

deal" wanneer de Wereldbank betrokken is bij een project, 

is niet bekend. Uit documenten van de Wereldbank blijkt ech-

ter dat de Bank van mening is dat thans in het algemeen 

niet gesproken kan worden van een evenwichtige verdeling 

van voordelen tussen ontwikkelingslanden en buitenlandse 

investeerders. Men kan er derhalve van uitgaan dat de We-

reldbank zal streven naar contracten waarin hiervan wél 

sprake is. 

Het Centre on Transnational Corporations participeert niet 

zelf in onderhandelingen tussen landen en buitenlandse in-

vesteerders. Wel verstrekt het Centre informatie aan ont-

wikkelingslanden over potentiële investeerders en over con-

tracten in de mijnbouwsector en adviseert het over opgestel-

de ontwerpcontracten. Ontwikkelingslanden kunnen hierdoor 

een sterkere onderhandelingspositie innemen. De indruk be-

staat echter dat het Centre over onvoldoende staf en midde-

len beschikt om steeds adequate informatie en adviezen te 

verschaffen.Een verdere uitbouw van de activiteiten van het 

Centre is één van de mogelijkheden van internationaal grond-

stoffenbeleid, welke kan bijdragen tot het voorkomen van 

conflicten over mijnbouwinvesteringen en een optimale ont-

wikkeling van de internationale mijnbouwsector. 

1) Zie bijv. M.Wionczek: "Bilateral Resource Exploitation", 
in Development and Change, Vol. 9, 1978, pag. 362 

2) Loewinger, op.cit., in Journal of World Trade Law, 1980, 
pag. 484-485 
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HOOFDSTUK VIII  

NATIONAAL EN BILATERAAL BELEID VAN GEINDUSTRIALISEERDE LAN- 
DEN 

Vooral in de jaren zeventig zijn geïndustrialiseerde lan-

den een doelbewust beleid gaan voeren gericht op het zeker 

stellen van aanvoer van, bij voorkeur goedkope, grondstof-

fen naar hun economieën. In dit verband wordt eerst aan-

dacht geschonken aan de Stabex- en Minex-systemen van de 

EEG. Er is hier sprake van een bilateraal beleid in de zin 

dat het gaat om een relatie tussen een groep geïndustriali-

seerde landen en een groep ontwikkelingslanden I) . Vervol-

gens wordt het beleid besproken van de EEG en individuele 

grote geïndustrialiseerde landen op het gebied van de be-

vordering van investeringen in grondstoffenproductie, waar-

bij de volle nadruk valt op de mijnbouw. Daarna wordt inge-

gaan op de relatie tussen hulpverlening en aanvoer van 

grondstoffen en op (plannen voor) het aanleggen van natio-

nale voorraden en bevordering van "recycling" (hergebruik). 

Tenslotte wordt de vraag gesteld of nationaal beleid een 

goed substituut zou kunnen zijn voor internationaal beleid. 

VIII.1 Stabex en Minex 

Onder het Stabex-systeem financiert de EEG een zekere sta-

bilisatie van exportopbrengsten voor individuele producten 

voor afzonderlijke ACP-landen, voorzover het exporten naar 

de EEG betreft. In 1975 is het systeem gestart voor 26 pro-

ducten; tijdens de looptijd van de Eerste Conventie van Lo-

mé is de productenlijst uitgebreid tot 34 producten en bij 

1) Men kan in dit verband ook spreken van partieel inter- 
nationaal beleid; zie Hoofdstuk II, par. 1.5, pag. 66 
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gelegenheid van de afsluiting van de Tweede Conventie van 

Lomé tot 44 producten 1) . Het gaat op één (tijdelijke) uit-

zondering na (ijzererts) om producten uit de landbouw of 

bosbouw; de lijst bestaat in hoofdzaak uit primaire produc-

ten en in een beperkt aantal gevallen uit producten in eer-

ste fase van verwerking. Onder het Stabex-systeem vallen 

thans o.a.: aardnoten, cacao (inclusief boter en massa), 

koffie, katoen, diverse plantaardige oliën, hout, bananen, 

thee, sisal, peper, rubber en, tot 1985, ijzererts. 

Om voor uitkeringen uit het Stabex-Fonds in aanmerking te 

komen moet een product minstens 6,5% uitmaken van de tota-

le exporten van een land; voor de minst ontwikkelde ACP-

landen is deze drempel 2%. Compensatie voor, buiten schuld 

van het land, teruglopende exportopbrengsten, kan gegeven 

worden als de daling van de exportopbrengsten in een be-

paald jaar minstens 6,5% (voor de minst ontwikkelde landen 

2%) is ten opzichte van een referentieniveau. Het referen-

tieniveau wordt bepaald als het gemiddelde van de exportop-

brengsten in de vier jaren, voorafgaande aan het jaar van 

de terugval. 

Onder de Eerste Conventie van Lomé was voor Stabex een be-

drag uitgetrokken van 375 miljoen Europese Rekeneenheden 

(ERE) en onder de Tweede Conventie 550 miljoen ERE. Aan de 

minst ontwikkelde landen wordt compensatie verschaft in de 

vorm van giften en aan de andere landen in de vorm van ren-

teloze leningen. In de Tweede Conventie van Lomé zijn de 

terugbetalingsverplichtingen voor de tweede groep zeer ver-

soepeld (Artikel 43). Aan drie condities moet zijn voldaan 

voordat een (uitgestelde) aflossingsverplichting ontstaat. 

De kans is erg klein dat enige lening ooit ten volle zal 

worden afgelost. 

1) The Courier, No. 58, november 1977 
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Het Stabex-systeem is niet primair gericht op het zeker 

stellen van aanvoer van grondstoffen naar de EEG 1) . Dit 

kan reeds worden afgeleid uit het feit, dat de minerale 

grondstoffen niet onder de Stabex-regeling vallen. Voorts 

is het systeem niet rechtstreeks gericht op productie en 

export van grondstoffen. Op indirecte wijze kan de stabili-

satie het echter voor overheden van ACP-landen wel aantrek-

kelijk maken om de productie van bepaalde onder het systeem 

vallende grondstoffen te stimuleren. Deze producten kunnen 

daardoor tegen lagere prijzen beschikbaar komen voor ver-

bruikers in de EEG-landen dan zonder Stabex het geval zou 

zijn. Hierbij gaat het dan weliswaar om een pakket grond-

stoffen dat van aanmerkelijke betekenis is voor de Europe-

se industrie, maar niet om de voor die industrie van veel 

meer vitale betekenis zijnde minerale grondstoffen. 

Het Stabex-systeem moet primair gezien worden als een hulp-

verleningsmechanisme aan de ACP-landen. Dit mechanisme is 

exclusief gericht op die landen en heeft exclusief betrek-

king op exporten naar de EEG. Vooral in deze elementen 

schuilt het, overigens secundaire, aspect van aanvoer van 

grondstoffen voor de EEG. De ACP-landen hebben er belang 

bij om de export van Stabex-producten zoveel mogelijk te 

richten op de EEG. Tegen het Stabex-systeem kunnen diverse 

bezwaren worden aangevoerd 2) : 

1) Het Stabex-systeem werkt in twee opzichten discrimine- 
rend: enerzijds tussen ACP- en niet-ACP-landen en an-
derzijds, door de keuze van het productenpakket, tussen 
de ACP-landen onderling. Door de eerste vorm van discri- 
minatie zijn de ACP-landen tegenstanders van bepaalde 

1) H.Coppens, G.Faber en E.Lof: "European community's se-
curity of supply with raw materials and the interests 
of developing countries: the need for a cooperative 
strategy", in: F.A.M.Alting von Geusau ed.: "The Lomé 
Convention and a new international economic order", 
Sijthoff, Leyden, 1977 

2) Zie ook NAR Advies 46: "Stabilisatie van exportopbreng-
sten ontwikkelingslanden", oktober 1973 
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mondiale regelingen op het gebied van stabilisatie van 
exportopbrengsten omdat zij hierdoor het voordeel (of: 
bepaalde voordelen) van Stabex zouden kunnen verlie-
zen 1 ). Door de discriminatie tussen producten ontvan-
gen sommige ACP-landen, zoals Senegal en Niger, rela-
tief veel Stabex-Fondsen, terwijl andere landen, zoals 
Zaïre en Zambia, niet voor Stabex in aanmerking (kun- 
nen) komen. Verdeling van hulpgelden op grond van de 
structuur van het exportpakket is echter niet ratio-
neel, omdat een dergelijke verdeling niet aansluit bij 
de hulpbehoeften van landen. 

2) Via Stabex wordt betalingsbalanshulp verleend met, ook 
onder de Tweede Conventie van Lomé, in feite vrije be-
steding door de overheid van het ontvangende land. 
Door de binding aan individuele producten kan het ech-
ter voorkomen, dat Stabex-uitkeringen worden gedaan /  
ook wanneer er geen betalingsbalansproblemen zijn 2 ). 

3) Het waarschijnlijk grootste bezwaar dat tegen Stabex 
kan worden aangevoerd is, dat daardoor de interesse 
van regeringen van ontwikkelingslanden om te participe-
ren in overeenkomsten gericht op stabilisatie van grond-
stoffenprijzen, kan verminderen. Door grondstoffenover-
eenkomsten kunnen immers ook de exportopbrengsten ge-
stabiliseerd worden. De schatkist zou daardoor (gedeel-
telijk) de inkomsten vanuit Stabex kunnen mislopen. 
Het is voor regeringen verleidelijk om voorkeur te ge-
ven aan het korte termijnvoordeel van overheidsinkom-
sten boven het lange termijnvoordeel van stabielere 
prijzen. 

In de Tweede Conventie van Lomé is een speciale regeling 

getroffen voor mineralen, het zogenaamde Minex-systeem. Mi-

nex geldt voor koper, kobalt, fosfaat, mangaan, bauxiet en 

aluinaarde, tin en ijzererts 3) . In tegenstelling tot Sta-

bex is Minex direct en volledig gericht op het zeker stel-

len van aanvoer van grondstoffen voor de EEG. 

1) A. Kilgore: "North-South rift within Stabex", in South, 
Vol. 1, No. 3, december 1980 

2) Dit is o.a. voorgekomen in het geval van Ivoorkust in 
1975; The Economist, 27 october 1979, pag. 117 

3) Wat ijzererts betreft geldt Minex onmiddellijk voor 
nieuwe projecten en na vijf jaar voor alle ijzererts, 
wanneer daarvoor Stabex vervalt 
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Voor Minex is een bedrag uitgetrokken van 280 miljoen ERE 

voor de looptijd van de Tweede Conventie van Lomé. Landen 

kunnen uit dit fonds geld lenen wanneer de productie- of 

exportcapaciteit van één der genoemde producten met 10% of 

meer daalt. De leningen hebben een looptijd van veertig 

jaar en dragen een rente van 1%. Voorwaarden om een derge-

lijke zachte lening te kunnen krijgen zijn dat het product 

geëxporteerd wordt naar de EEG en dat het product minstens 

15% (voor minst ontwikkelde landen 10%) uitmaakt van de to-

tale exportopbrengsten. Door deze limitering en de beper-

king naar producten komt slechts een tiental landen voor 

Minex in aanmerking 1) . Een land kan steeds voor een Minex-

lening in aanmerking komen wanneer de productie- of export-

capaciteit substantieel daalt of dreigt te dalen. Met name 

wordt in de Conventie echter bepaald, dat van de faciliteit 

gebruik gemaakt kan worden in het geval van ongelukken en 

ernstige technische storingen of ernstige politieke gebeur-

tenissen. In tegenstelling tot Stabex is de aanwending van 

de leningen precies vastgesteld. Zij kunnen alleen gebruikt 

worden voor de financiering van projecten of programma's om 

de productie- en exportcapaciteit weer te herstellen. Het 

Minex-systeem blijkt derhalve rechtstreeks gericht op het 

in standhouden van de exporten van een aantal belangrijke 

mineralen vanuit de ACP-landen naar de EEG. De bereidheid 

van de Gemeenschap tot een bilaterale regeling om bijna ren-

teloze leningen te verschaffen tot een bedrag van plus mi-

nus 375 miljoen dollar (gelijk aan giften van naar schatting 

ongeveer 300 miljoen dollar) staat in scherp contrast tot 

de terughoudendheid van enkele grote lidstaten van de EEG 

tegenover grondstoffenovereenkomsten en het geïntegreerde 

programma 2) 

1) Zaïre, Zambia, Papoea Nieuw Guinea, Togo, Senegal, Gui-
nea,Jamaica, Suriname, Guyana, Gabon, Liberia, Maureta-
nië en Rwanda lijken de enige candidaten; The Courier, 
No. 58, november 1977 

2) Vgl. Hoofdstuk II, pag. 84 
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VIII.2 Bevordering van investeringen in grondstoffenproduc- 
tie 

Om de afhankelijkheid van minerale grondstoffenimporten uit 

derde landen (ontwikkelingslanden) te verminderen en de aan-

voer van grondstoffen beter te verzekeren hebben de overhe-

den van diverse grote landen op relatief omvangrijke schaal 

steun verleend aan consortia ter exploratie van mangaanknol-

len van de oceaanbodem. De activiteiten van Japanse onderne-

mingen op dit gebied worden gecoeirdineerd en voor een belang-

rijk gedeelte gefinancierd door het "Ministry of Internat-

ional Trade and Industry" (MITI). Via belastingvoordelen en 

subsidies worden diepzee-exploratie-activiteiten van Franse 

ondernemingen voor ongeveer 60% gedragen door de overheid 

en die van ondernemingen uit de Duitse Bondsrepubliek voor 

ongeveer de helft 1) . Door de veelvoudige ondersteuning 

van de Bondsregering zijn laatstgenoemde ondernemingen er 

in geslaagd om technologisch aan de top te komen van de 

diepzeemijnbouwtechniek 2 ). 

In de organen van de Europese Gemeenschap is men na de olie-

crisis van 1973/1974 begonnen met het opstellen van plannen 

voor het voeren van een communautair grondstoffenbeleid. 

Begin 1975 publiceerde de Europese Commissie een eerste be-

langrijk beleidsdocument op dit terrein 3 ). Als eerste 

doelstelling van beleid komt naar voren: de bevordering 

van productie van mineralen in ontwikkelingslanden. Als 

een bijkomende motivatie bij deze doelstelling wordt daar 

later aan toegevoegd dat het van zeer groot belang is dat 

de investeringen vanuit de Gemeenschap in ontwikkelingslan- 

1) F. Clairmonte en J. Cavanagh, op.cit., in Development 
Forum, maart 1981 

2) Bundesministerium für Wirtschaft: "Mineralische Roh-
stoffe - Wárkte und Perspektiven", Bonn, 1978 

3) Mededeling van de Commissie van de Europese Gemeenschap-
pen aan de Raad: "De voorziening van de Gemeenschap met 
Grondstoffen", COM (75) 50, Brussel, februari 1975 
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den zich in dezelfde mate uitbreiden "als die van haar con-

currenten op commercieel gebied, met name de Verenigde Sta-

ten en Japan" 1) . Daarnaast worden onder meer als doelstel-

lingen genoemd: verbetering van de geografische spreiding 

van de voorziening van de Gemeenschap en bevordering binnen 

de EG van eigen productie en recycling. Het aanleggen van 

veiligheidsvoorraden wordt in een beperkt aantal gevallen 

gezien als een mogelijkheid om de voorziening beter te ver-

zekeren. Als institutioneel kader werd eind 1975 het "EEG-

Secretariaat voor interne en externe werkzaamheden in ver-

band met grondstoffen" ingesteld. In 1976 werd door de Com-

missie de Werkgroep "Grondstoffenvoorziening" opgericht 2 ). 

Europese mijnbouwondernemingen hebben bij herhaling aange-

drongen op een beleid van de EG ter bevordering van inves-

teringen in ontwikkelingslanden 3) . Met name is aangedron-

gen op financiële ondersteuning, een EG-systeem voor verze-

kering tegen politieke risico's en het afsluiten van raam-

overeenkomsten door de EG met derde landen voor het afslui-

ten van contracten in de mijnbouwsector. 

Het Minex-systeem is een concreet uitvloeisel van het grond-

stoffenbeleid van de EG. Terwijl Minex gericht is op het 

behoud van de productie- en exportcapaciteit, zijn in de 

Tweede Conventie van Lomé ook diverse regelingen en afspra-

ken opgenomen ter bevordering van investeringen in de mine-

ralenproductie in de zestig ACP-ontwikkelingslanden. Buiten 

1) Mededelingen van de Commissie van de Europese Gemeen-
schappen aan de Raad: "Noodzaak en richtlijnen voor com-
munautaire acties ter stimulering van Europese investe-
ringen in ontwikkelingslanden", COM (78) 23 def., Brus-
sel, januari 1978 

2) Euromarkt Nieuws, Jrg. 24, No. 6, juni 1981, pag. 137, 
waar ook een opsomming wordt gegeven van de taken van 
de Werkgroep 

3) The Courier: "European support needed for minerals pro-
curement", mei-juni 1978, pag. 62 
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de contractuele allocaties van de Conventie om kan de Euro-

pese Investeringsbank (EIB) voor 200 miljoen ERE projecten 

van wederzijds belang financieren in de mijnbouw- en ener-

giesector. Ook zijn meer fondsen beschikbaar gekomen voor 

de verstrekking van risicodragend kapitaal en gesubsidieer-

de leningen door de EIB aan mijnbouwprojecten (inclusief 

energie). Eveneens is technische en financiële hulp van de 

EG beschikbaar gekomen voor exploratie-activiteiten. Ge-

schat wordt dat de Gemeenschap in totaal, inclusief Minex 

en financiering vanuit het Europese Ontwikkelingsfonds, be-

schikt over bijna twee miljard dollar om, onder de Tweede 

Conventie van Lomé, de mijnbouw in de ACP-landen te stimu-

leren 1) . 

Een raamovereenkomst voor mijnbouwprojecten, zoals gewenst 

door de Europese mijnbouwondernemingen, is niet totstand 

gekomen in de Tweede Conventie van Lomé. Wel is via een ge-

meenschappelijke verklaring 2)  de mogelijkheid geopend dat 

de Gemeenschap overeenkomsten sluit met ACP-landen betref-

fende individuele projecten in de mijnbouw- of energiesec-

tor. De Gemeenschap kan derhalve rechtstreeks partij worden 

in mijnbouwprojecten 3) . 

De Europese Gemeenschap is vooralsnog niet overgegaan tot 

algemene bevordering van exploratie en exploitatie van mi-

neralen binnen het territorium van de lidstaten. Wel is de 

EG betrokken bij de voorziening van de Gemeenschap met ti- 

1) Euromarkt Nieuws, Jrg. 24, No. 6, juni 1981, pag. 138 
2) Annex VIII van de Conventie 
3) De overeengekomen non-discriminatie van investeringen 

uit de Gemeenschap in het geval een investeringsverdrag 
is afgesloten met één EG-land wordt hier, hoewel de Eu-
ropese aandrang hiertoe in sterke mate voortvloeide uit 
belangen in de mijnbouwsector, niet besproken omdat de-
ze regeling betrekking heeft op alle investeringen af-
komstig uit EG-landen; zie Annex II van de Tweede Con-
ventie van Lomé 
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tanium. Het is niet waarschijnlijk, dat de Gemeenschap 

rechtstreeks gaat deelnemen in de productie van titanium, 

maar vermoedelijk wel in de exploitatie van rutiel (grond-

stof voor titanium) in Italië. Door de Europese instellin-

gen is inmiddels opdracht gegeven voor een studie van de 

titaniumvoorziening van de EG 1) . 

Frankrijk voert sinds 1975 een samenhangend grondstoffen-

voorzieningsbeleid 2) • Onderdelen van dit beleid zijn bevor-

dering van de nationale productie en betere geografische 

spreiding van de aanvoer. Het "Bureau de Recherches Géolo-

gigues et Minières" (een staatsbedrijf) speelt een centrale 

rol bij de bevordering van de eigen productie 3) . De hoofd-

activiteit bestaat uit exploratie ten behoeve van de indus-

trie. Voor dit doel heeft het BRGM over 1975-1979 een bedrag 

van 180 miljoen francs ter beschikking gekregen. Wat geogra-

fische spreiding van de aanvoer betreft is de aandacht ge-

concentreerd geweest op het product koper ("plan cuivre"). 

Over de periode 1975-1979 zijn hiervoor credieten verstrekt 

tot een bedrag van 160 miljoen francs, grotendeels als hulp 

bij exploratie door Franse (staats)bedrijven. Ook heeft het 

BRGM een groot aandeel verworven in een koper/kobalt-pro-

ject in Zaïre 4) . Een ander deel van de fondsen was bestemd 

voor een byzondere vorm van samenwerking van een onderneming 

met Zambia. Het byzondere van deze samenwerking is dat Zam-

bia deelneemt in de verwerking die in Frankrijk plaatsvindt. 

In 1979 zijn plannen gelanceerd om het beleid voor koper 

uit te breiden tot andere grondstoffen (uranium, fosfaat, 

antimoon) en om de geslaagde samenwerking met Zambia ook 

totstand te brengen met andere landen. 

1) Euromarkt Nieuws, Jrg. 23, No. 12, december 1980, pag. 
227-228 

2) Euromarkt Nieuws, Jrg. 24, No. 4, april 1981, pag. 101 
3) Le Monde Diplomatique, februari 1979, pag. 15 
4) The Economist Intelligence Unit: "World Commodity Out-

look", Londen, 1979, pag. 8 
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Eveneens in de jaren zeventig heeft de Duitse Bondsrepubliek 

nieuwe maatregelen genomen en bestaande regelingen uitge-

breid ter verzekering van de aanvoer van grondstoffen. Be-

vordering van de productie in eigen land en vooral stimule-

ring van investeringen door Duitse ondernemingen in derde 

landen vormen de kern van het programma. De "Bundesanstalt 

fir Geowissenschaften und Rohstoffe" (BGR) is het centrale 

orgaan ter bevordering en uitvoering van exploratie 1) . In 

eigen land voert de BGR zelfstandig exploratie uit en in 

het buitenland werkt het in een aantal gevallen samen met 

private ondernemingen. In het kader van het programma ter 

bevordering van exploratie kan quasi eigen vermogen ter be- 
2) schikking worden gesteld 	. De hiervoor ter beschikking 

staande middelen zijn uitgebreid van 9 miljoen D-mark in 

1972 tot bijna 60 miljoen D-mark in 1980. Het aantal pro-

jecten is toegenomen van 20 in 1972 tot 54 in 1977. Afge-

zien van hulp bij exploratie zijn garanties tegen politieke 

risico's en belastingfaciliteiten de belangrijkste instru-

menten ter bevordering van investeringen in het buitenland. 

In beide gevallen is men er toe overgegaan om ruimere faci-

liteiten te bieden voor investeringen in de mijnbouw dan 

voor investeringen in andere sectoren. De garanties tegen 

politieke risico's omvatten niet alleen investeringen in 

het buitenland, maar ook waarborgen voor ongebonden finan-

cieringscredieten aan het buitenland 3 ). 

1) Bundesministerium fbi Wirtschaft, op.cit., Bonn, 1979 
2) Terugbetaling alleen bij succesvolle exploratie; D.Radke: 

"Rohstoffsicherungspolitik in der Bundesrepublik Deutsch- 
land", in Europa Archiv, Jrg. 36, No. 22, november 1981, 
pag. 679 

3) Bundesministerium für Wirtschaft, op.cit., Bonn, 1978, 
pag. 69-72 
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In de Verenigde Staten is de "Overseas Private Investment 

Corporation" (OPIC) het belangrijkste overheidsorgaan voor 

de stimulering van Amerikaanse mijnbouwinvesteringen in ont-

wikkelingslanden. Vooral in de jaren zeventig is de over-

heid deze investeringen (en die in de energiesector) in "be-

vriende" ontwikkelingslanden, sterk gaan stimuleren 1) . 

Zowel in 1977 als in 1978 is het programma van OPIC voor de 

mijnbouw aanmerkelijk uitgebreid. Voor mijnbouwprojecten is 

de mogelijkheid verruimd tot het verzekeren van politieke 

risico's. Met name is het ook mogelijk geworden om dekking 

te verschaffen tegen "kruipende" onteigening. Vanaf 1977 

kan OPIC tot $ 400 miljoen "all risk" dekking gaan geven 

voor mijnbouwprojecten (exclusief energie). In 1978 werd 

het OPIC mogelijk gemaakt om te starten met een programma 

ter financiering van mijnbouwprojecten, dat vooral van be-

tekenis kan zijn voor relatief kleine investeerders. Uit 

het revolverend "Direct Investment Fund" van OPIC van $ 50 

miljoen kan jaarlijks $ 4 miljoen gebruikt worden voor di- 

recte leningen en $ 200.000 voor eerste verkenningen ("surv-

eys") voor projecten in de sector der niet-energiedragende 

mineralen. Deze middelen zullen gebruikt worden voor pro-

jecten met betrekking tot "critische" mineralen als chroom 

en kobalt 2). 

Al gedurende meer dan een eeuw streeft Japan naar het vei- 
3) lig stellen van de aanvoer van grondstoffen 	. Japan heeft 

1) C.Bergsten: "Administration Policy toward the Overseas 
Private Investment Corporation", 1977, in The Internat-
ional Economic Policy of the United States: selected 
papers of C. Bergsten 1977-1979, Lexington Books, 1980; 
S.Mirachi en S.Bromm: "Overseas Private Investment Corp-
oration", in Law and Policy in International Business, 
Vol. 10, No. 1, 1978, pay. 287-305 

2) Law and Policy in International Business, Vol. 11, No.1, 
Administration Survey, pag. 333-334 

3) T. Ozawa: "Japan's New Resource Diplomacy: Government-
backed group investment", in Journal of World Trade Law, 
Vol. 14, No. 1, jan.-febr. 1980 
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geografische spreiding van de aanvoer steeds gezien als een 

sleutel in haar beleid, gericht op het zeker stellen van aan-

voer 1 ). Vanaf de tweede helft van de jaren zestig valt ech-

ter een toegenomen inspanning op het gebied van de grond-

stoffenvoorziening waar te nemen, nog geïntensiveerd door 

de oliecrisis van 1973/1974 en het Amerikaanse embargo op 

exporten van sojabonen, dat ongeveer gelijktijdig plaats-

vond. Tot deze tijd is de rechtstreekse bemoeienis van de 

Japanse overheid met mijnbouwprojecten moeilijk te traceren. 

Dit hangt samen met de unieke verwevenheid van overheid en 

bedrijfsleven. De overheid heeft het beleid van Japanse con-

sortia,getypeerd door "Development-and-Import", echter 

steeds ondersteund. Deze strategie van "Development-and-Im-

port" wordt gekenmerkt door het welbekende patroon van lang-

lopende leningen (i.p.v. directe investeringen) gekoppeld 

aan lange termijn leveringscontracten. 

Na de ervaringen van het begin van de jaren zeventig is de 

invloed van de Japanse overheid echter duidelijker aanwijs-

baar. Zo financiert de "Metal Mining Agency" van het MITI 

50% tot 70% van overzeese exploratiekosten. Deze leningen 

behoeven alleen terugbetaald te worden indien de exploratie 

leidt tot succesvolle exploitatie 2) . Meer recentelijk neemt 

de overheid rechtstreeks deel in grondstoffenprojecten in 

ontwikkelingslanden, wanneer projecten van nationaal belang 

worden geacht. Deze figuur ziet men voor het eerst bij het 

Asahan-project in Indonesië. De staatsdeelname is afkomstig 

van het "Overseas Economic Cooperation Fund" (OECP), de 

Japanse officiële organisatie voor hulpverlening aan ontwik-

kelingslanden. Bij deze grote projecten gaat het telkens om 

een deelname van de Japanse overheid van ettelijke honderden 

1) T. Ozawa: "Multinationalism, Japanese Style - the polit-
ical economy of outward dependency", Princeton University 
Press, 1979, Hoofdstuk 5 

2) T. Ozawa, op.cit., 1979, pag. 177 
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miljoenen dollars. De deelname in het Amazone-project (alumi-

nium), bijvoorbeeld, beloopt $ 490 miljoen. Onderhandelingen 

over dergelijke projecten spelen zich in hoofdzaak af tussen 

de betrokken overheden. Het ontwikkelingsland is bereid om 

de deelname van het Japanse OECF te beschouwen als ontwikke-

lingshulp, omdat deze grote projecten ook een component van 

regionale ontwikkeling omvatten. Dit was voor de Indonesi-

sche overheid duidelijk het geval ten aanzien van het Asa-

han-project 1) . 

VIII.3 Hulpverlening, nationale voorraden en recycling 

Recycling (herwinning) van mineralen geschiedt, bij gegeven 

technologie, in meer of mindere mate onder invloed van de 

verhouding tussen prijzen en kosten. In het midden van de 

jaren zeventig werd bijvoorbeeld ongeveer 20% van het koper-

verbruik in de EEG gedekt door recycling, terwijl het over-

eenkomstige percentage voor de VS en Japan 25 bedroeg. Voor 

tin waren de herwinningscijfers 15% voor de EEG, 13% voor 

de VS en 5% voor Japan, terwijl voor aluminium de cijfers 

respectievelijk waren 7%, 4% en 7% 2) . Van geen enkel mate-

riaal en in geen enkele markt wordt de technisch haalbare 

recycling ook metterdaad gerealiseerd. Toename van recycling 

dient positief benaderd te worden wanneer hieruit milieuvoor-

delen resulteren. De zaak komt echter heel anders te liggen 

wanneer overheden recycling gaan bevorderen teneinde minder 

afhankelijk te worden van aanvoer uit derde landen. Men gaat 

dan met kunstmatige, niet-marktconforme maatregelen trachten 

om de afzetmogelijkheden van exporterende landen te verminde-

ren. 

1) T. Ozawa, op.cit., 1980, pag. 5; het hier gesignaleerde 
verschijnsel hangt mede samen met de Japanse bereidheid, 
voortvloeiend uit het industrialisatie- en milieubeleid 
in eigen land, om verwerking van grondstoffen in ontwikke-
lingslanden veel eerder te ondersteunen dan West Europese 
of Amerikaanse ondernemingen of landen 

2) Eigen berekeningen op basis van de data van Hoofdstuk III 
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In de eerste helft van de jaren zeventig hebben diverse lan-

den plannen aangekondigd om recycling te gaan stimuleren 

met vermindering van importafhankelijkheid als voornaamste 

doelstelling 1) • Concreet beleid op dit terrein komt echter 

slechts langzaam op gang. Waarschijnlijk hangt dit gedeelte-

lijk samen met de, onder invloed van de depressie, relatief 

lage prijzen en ruime aanvoer van grondstoffen gedurende de 

afgelopen jaren. Anderzijds gaat het hier, tenzij men re-

cycling rechtstreeks zou willen subsidiëren, om tijdrovend 

onderzoek naar nieuwe methoden en technieken voor het verza-

melen en verwerken van afvalmateriaal. 

Recycling en zuiniger gebruik van materialen vormden een on-

derdeel van het Franse grondstoffenvoorzieningsprogramma 

van 1975 2) . Sedertdien voert de Franse overheid een actief 

onderzoeksbeleid op dit gebied 3 ). In de jaren zeventig is 

de Japanse industrie meer aandacht gaan besteden aan de re-

cycling van minerale grondstoffen. Deze activiteiten moeten 

gezien worden in het kader van een in 1971 gelanceerd ver-

reikend plan tot herstructurering van de Japanse industrie. 

Een essentieel onderdeel van dit plan vormt een verschuiving 

van het zwaartepunt van de Japanse industrie van grondstof-

fenverbruikende sectoren naar kennis-intensieve industrie-

en 4) . Binnen de EG wordt geleidelijk een steeds omvangrij-

ker programma uitgevoerd op het gebied van recycling. Er be-

staat inmiddels een EG-Werkgroep voor "secundaire" grond-

stoffen 5) . De volle nadruk van het programma valt op toege-

past wetenschappelijk onderzoek. Geheel of grotendeels reeds 

1) Wat de EEG betreft zie B.Risch: "The raw material supply 
of the European Community-the importance of secondary raw 
materials", in Resources Policy, september 1978, pag. 185 

2) Le Monde Diplomatique, februari 1979, pag. 15 
3) Euromarkt Nieuws, Jrg. 24, No. 4, april 1981, pag. 101 
4) T. Ozawa, op.cit., 1979, pag. 169 en 175 
5) Euromarkt Nieuws, Jrg. 24, No. 4, april 1981, pag.99-100 
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uitgevoerde projecten betreffen recycling van papier en car-

ton en recycling van industrieel afval (samen bijna 25 mil-

joen ERE). Nieuwe projecten begeven zich op de terreinen 

van hout als regenereerbare grondstof, recycling van non 

ferro metalen en materiaalsubstitutie. Doel van het laatste 

project is onderzoek naar mogelijkheden om "kwetsbare" mate-

rialen zoals tin, zilver, chroom, wolfram, koper en kobalt 

te vervangen door materialen waarvan de aanvoer beter verze-

kerd wordt geacht. 

De EEG kent sinds enige jaren uitvoercontingenten voor res-

ten en afvallen van aluminium, lood en koper. De reden voor 

deze contingenten is te bereiken dat het primaire schroot 

van deze materialen grotendeels in de gemeenschap gebruikt 

zal worden. Voor 1981 is uitvoerbeperking van aluminiumaf-

vallen, gezien de marktsituatie, komen te vervallen. Wel 

wordt stringent toezicht uitgeoefend op de uitvoer en is 

voor iedere individuele export een uitvoervergunning ver-

eist 1) . 

De Verenigde Staten beschikken al meer dan drie decennia 

over een "strategische voorraad" van vooral minerale grond-

stoffen. In de jaren zeventig is men ook begonnen met het 

aanleggen van nationale voorraden in Frankrijk, Zweden, Ja-

pan en Zwitserland 2 ). Deze voorraden zijn, meer expliciet 

dan die van de VS, gericht op het zeker stellen van aanvoer 

voor de gehele economie en niet primair bedoeld voor mili-

tair-strategische doeleinden. In de EEG, maar vooral in de 

Duitse Bondsrepubliek, zijn plannen tot het aanleggen van 

reservevoorraden tot een vergevorderd stadium gekomen. In 

de EEG zijn plannen op dit gebied niet doorgegaan vanwege 

het verzet van enkele grote lidstaten, aangezien deze van 

1) Euromarkt Nieuws, Jrg. 24, No. 1, januari 1981, pag. 8-9 
2) Bundesministerium für Wirtschaft, op.cit., 1978, pag. 72 
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mening zijn dat een dergelijk beleid tot de nationale compe-

tentie behoort 1) . In de Duitse Bondsrepubliek zijn zeer 

concrete plannen tot het aanleggen van voorraden voor chroom, 

kobalt, mangaan, vanadium en blauwe asbest, op het laatste 

moment afgesprongen 2) . In het kader van algemene bezuini-

gingen besloot de Bondsregering eind 1980 niet over te gaan 

tot het aanleggen van voorraden, hoewel de kosten uit open-

bare middelen slechts geraamd werden op 300 miljoen D-mark 

in de vorm van rentesubsidies over een periode van zeven 

jaar. Als bijkomende reden werd opgegeven dat private voor-

raden van de betrokken mineralen reeds zouden zijn toegeno-

men. 

Frankrijk heeft, afgezien van de VS, het meest uitvoerige 

voorraadprogramma opgezet van de geïndustrialiseerde landen. 

Na een bescheiden start in 1975 (een budget van 250 miljoen 

francs) werd in 1978 als doel gesteld een voorraad ter waar-

de van één miljard francs 3) . In 1980 werd een uitbreiding 

van de voorraden met een bedrag van drie miljard francs aan-

gekondigd. In datzelfde jaar werd hiervoor de "Caisse 

Française des Matières Premières u opgericht die haar activi-

teiten begon met het uitschrijven van een lening van 500 

miljoen francs 4) . 

In 1976 is besloten tot een omvangrijke uitbreiding van de 

Amerikaanse "strategic stockpile", waardoor voorzien moet 

kunnen worden in de behoefte van een oorlogseconomie voor 

een periode van drie jaar in plaats van één jaar, zoals 

voorheen het geval was. De waarde van de voorraden kan mo-

menteel geschat worden op ongeveer 10 miljard dollar 5) . 

Hoewel de Amerikaanse voorraden zijn opgebouwd om militaire 

redenen is het steeds waarschijnlijker, dat zij ook gebruikt 

1) Euromarkt Nieuws, Jrg. 24, No. 4, april 1981, pag. 99 
2) The Economist, 6 december 1980, pag. 75 
3) Le Monde Diplomatique, februari 1979, pag. 15 
4) The Economist, 6 december 1980, pag. 75 
5) Eigen schatting, op basis van diverse bronnen 
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kunnen en zullen worden om economische redenen, omdat zij 

sinds de herziening van de betreffende wetgeving in 1979, 

gebruikt kunnen worden voor "national emergencies". Reeds 

in 1978 verklaarde de toenmalige onderminister van Financi-

en bovendien al dat een voorraadbeleid gevoerd moet worden 

"in ways consistent with our national and international 

economic goals" 1 ). Hieraan kan de interpretatie worden ge-

geven dat de "strategische" voorraden niet alleen aangewend 

kunnen worden om aanvoerstoringen op te vangen maar ook om 

te trachten een eventueel oligopolistisch beleid van expor-

terende landen in de kiem te smoren. 

In het voorafgaande kwam reeds naar voren dat de Japanse of-

ficiële hulpverleningsinstantie betrokken is bij grondstof-

fenprojecten in ontwikkelingslanden. Iets dergelijks bestaat 

ook in de Duitse Bondsrepubliek. De "Deutsche Gesellschaft 

fUr Wirtschaftliche Zusammenarbeit"(Entwicklungsgesellschaft, 

DEG) neemt met risicodragend kapitaal deel in directe Duitse 

investeringen in ontwikkelingslanden. Bij gelegenheid van 

een uitbreiding van het eigen vermogen in 1975/1976 werd de 

DEG opgeroepen om meer aandacht te besteden aan grondstof-

feninvesteringen. Sedertdien heeft zij haar activiteiten op 

dit gebied uitgebreid. Daarnaast is er in een aantal geïn-

dustrialiseerde landen een minder directe, maar daarom niet 

minder belangrijke, relatie waar te nemen tussen ontwikke-

lingshulp (totale financiële stromen naar ontwikkelingslan-

den) en het trachten veilig te stellen van grondstoffenaan-

voer 2)  

Om uiteenlopende redenen concentreert de EG haar hulpverle- 

ning op de ACP-landen en verleent zij deze landen byzondere 

1) C. Bergsten: "U.S. Commodity Policy: the integration of 
domestic and international requirements", in op cit., 
Lexington Books, 1980, pag. 295 

2) Bundesministerium für Wirtschaft, op.cit., 1980, pag. 71 
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handelspreferenties. De grondstoffenvoorziening van de Ge-

meenschap lijkt weliswaar een belangrijk, maar niet het 

overheersend element in de beweegredenen. In de hulpverle-

ningsactiviteiten van enkele grote donorlanden kan de rela-

tie tussen hulpverlening en grondstoffenaanvoer op meer di-

recte wijze gelegd worden dan in het geval van de byzondere 

aandacht van de EG voor de ACP-landen 1) • 

Japan verstevigt zijn banden met grondstoffenrijke ontwikke-

lingslanden door toegenomen ontwikkelingshulpprogramma's 2 )• 

Tussen 1969 en 1975 verzevenvoudigde de Japanse stroom van 

financiële middelen 3)  naar Algerije, Indonesië, Peru en 

Zaïre gezamenlijk. De sterkste stijging, zeer groot voor 

alle vier de landen, trad op van 1972 op 1973. Het aandeel 

van deze vier landen in de stroom van Japanse financiële 

middelen naar ontwikkelingslanden nam hierdoor toe van 11% 

in 1969 tot 35% in 1975. 

De stroom financiële middelen vanuit de Duitse Bondsrepu-

bliek naar de zojuist genoemde vier ontwikkelingslanden ver-

vijf-en-veertig-voudigde tussen 1969 en 1975. De sterkste 

toename in procenten trad op tussen 1973 en 1974 en in waar-

debedragen tussen 1974 en 1975. De stroom financiële midde-

len naar Peru nam af, terwijl in waardebedragen de stijging 

voor Algerije het grootst was en in procenten voor Zaïre. 

Het aandeel van de vier landen in de totale stroom van fi-

nanciële middelen vanuit de Duitse Bondsrepubliek naar ont-

wikkelingslanden nam aldus toe van 1% in 1969 tot 18% in 

1975. 

1) Het onderstaande is gebaseerd op H. Munoz: "Strategic 
Dependence and Foreign Policy: notes on the relations 
between core powers and mineral exporting periphery 
countries", in Vierteljahresberichte, No. 80, 1980. De 
vier geselecteerde landen worden door Munoz aangeduid 
als "representative cases of resource-rich countries", 
pag. 170 

2) Ozawa, op.cit., 1979, pag. 192 
3) "Net total flow of financial resources", volgens OECD-

definitie 
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Sedert de invoering van de "US Foreign Assistance Act" van 

1974 kan hulp expliciet gebruikt worden als ruilmiddel voor 

grondstoffenimporten. Sectie 663 van deze wet "authorizes 

the President to furnish military or economic aid in ex-

change for'strategic materials' in short supply wherever he 

determines it to be in the national interest" 1) . Voor het 

overige vertoont de Amerikaanse stroom van financiële midde-

len naar Algerije, Indonesië, Peru en Zaïre een beeld dat 

ligt tussen dat van Japan en de Duitse Bondsrepubliek in. 

De stroom van middelen naar deze vier landen vertienvoudig-

de tussen 1969 en 1975. De sterkste stijging, zowel in pro-

centen als in bedragen, trad op tussen 1974 en 1975. In pro-

centen rekenend groeide de stroom financiële middelen naar 

Peru het hardst en in bedragen rekenend die naar Indonesië. 

Het aandeel van deze vier landen in de stroom van financië-

le middelen van de VS naar ontwikkelingslanden nam toe van 

ruim 4% in 1969 tot bijna 14% in 1975. 

VIII.4 Nationaal beleid als substituut voor internationaal  
beleid ?  

Ondanks de heersende diepgaande recessie is in de afgelopen 

jaren het nationale en bilaterale beleid van geïndustriali-

seerde landen, gericht op zekerheid van aanvoer van grond-

stoffen, verder uitgebouwd. Verwacht mag worden dat het be-

leid op dit terrein eerst volledig gestalte zal krijgen 

wanneer de internationale conjunctuur aantrekt. Thans reeds 

worden door de geïndustrialiseerde landen miljoenen dollars 

per jaar aan dit beleid besteed; voor de individuele grote 

landen en de EG moet men denken in termen van kosten ten 

bedrage van ettelijke tientallen miljoenen dollars per jaar. 

Hoewel ten aanzien van enige onderdelen de inefficiëntie 

van dit beleid in het voorafgaande reeds naar voren kwam, 

dient de economische rationaliteit van dit beleid in to- 

1) Munoz, op.cit., 1980, pag. 173 
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taal, expliciet bezien te worden. Het soort vragen dat ge-

steld moet worden luidt: zijn de genomen maatregelen adequaat 

gericht op het brengen van verbetering in de bestaande sub-

optimale situatie ? Kan een aantal problemen in beginsel 

tot oplossing worden gebracht via dit beleid ? Wordt de oor-

zaak van problemen aangepakt of beperkt men zich tot symp-

toombestrijding ? 

Een belangrijk onderdeel van nationaal en bilateriaal beleid 

is de bevordering van exploratie en exploitatie van minera-

len in ontwikkelingslanden. Aangezien met name te weinig ex-

ploratie plaatsvindt in ontwikkelingslanden werkt dit beleid 

als zodanig in de goede richting. Het zou echter puur toeval 

zijn wanneer dit beleid zou leiden tot een optimaliteit in 

economische zin 1) . Exploratie en investeringen worden immers 

vooral bevorderd in "bevriende" ontwikkelingslanden. Zelfs 

wanneer een optimaliteit zou resulteren in de verdeling van 

de mijnbouwproductie over de wereld tussen ontwikkelingslan-

den aan de ene kant en geïndustrialiseerde landen aan de an-

dere kant, dan nog zou er, naar alle waarschijnlijkheid, 

sprake zijn van een sub-optimaliteit in de verdeling tussen 

de ontwikkelingslanden onderling. 

Het ontbreken van enig efficiëntiecriterium in het nationale 

beleid ter bevordering van de mijnbouw in ontwikkelingslan-

den zal zich vermoedelijk sterker gaan wreken wanneer de in-

ternationale economie uit het huidige diepe conjunctuurdal 

gaat komen. Rivaliteiten tussen geïndustrialiseerde landen 

onderling en fricties tussen geïndustrialiseerde landen en 

ontwikkelingslanden kunnen dan nóg gemakkelijker leiden tot 

een sub-optimale allocatie van productiefactoren. Rivalitei-

ten en fricties zijn practisch inherent aan nationaal en bi-

lateraal beleid. Het gemakkelijker voork6men van deze ver- 

1) Realisatie van de gewenste productie tegen minimale kos-
ten of van maximale productie bij gegeven middelen, waar-
bij wordt afgezien van politieke factoren 
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schijnselen is, welhaast per definitie, een voordeel van in-

internationaal beleid. 

De bevordering van investeringen in de mijnbouw in ontwikke-

lingslanden is voornamelijk gericht op het aantrekkelijker 

maken van deze investeringen voor ondernemingen. Het is 

echter de vraag of het wel noodzakelijk is om deze investe-

ringen aantrekkelijker te maken. Cijfers omtrent de winstge-

vendheid van investeringen in de mijnbouw zijn schaars. Zij 

zijn wel beschikbaar voor de VS over de periode 1967-1975 1 ). 

Hieruit blijkt dat het rendement op investeringen in de mijn-

bouwsector in ontwikkelingslanden gemiddeld 17,5% beliep, 

terwijl het overeenkomstige cijfer voor Amerikaanse inves-

teringen in andere, geïndustrialiseerde, landen uitkwam op 

8,5%. Hoewel deze cijfers waarschijnlijk ten dele verklaard 

kunnen worden door "transferpricing" schijnt derhalve het 

probleem niet gelegen te zijn in een tekortschietende winst-

gevendheid. Een beleid gericht op bevordering van de winst-

gevendheid lijkt derhalve onnodig en kan worden aangemerkt 

als een verspilling. Het probleem van buitenlandse mijn-

bouwinvesteringen in ontwikkelingslanden is veeleer ener-

zijds de onzekerheid ten aanzien van de winstgevendheid 

van individuele projecten en anderzijds de onevenwichtig-

heid in de verdeling van de voordelen uit mijnbouw (in bre-

de zin, inclusief verwerking) tussen investerende onderne-

mingen en ontwikkelingslanden. Aan het eerste deelprobleem 

wordt wel iets gedaan in het beleid van geïndustrialiseerde 

landen, zij het in beperkte mate en in negatieve zin, in de 

vorm van het voorkomen van zware verliezen, door middel van 

nationale regelingen ter verzekering van politieke risico's. 

Het tweede deelprobleem is geen voorwerp van beleid van ge-

industrialiseerde landen. Integendeel, het probleem wordt 

1) Bron: C. Bergsten: "Administration Policy toward the 
Overseas Private Investment Corporation", in C. Berg-
sten, op.cit., Lexington Books, 1980, pag. 230 
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misschien wel versterkt door een beleid gericht op vergro-

ting van de winstgevendheid voor de ondernemingen. Deze kun-

nen een gedeelte van de uit het beleid voortvloeiende voor-

delen wellicht doorgeven aan de ontwikkelingslanden. De ver-

deling van de voordelen tussen landen en ondernemingen kan 

er echter nog schever door worden. Het op zekerheid van aan-

voer gerichte beleid tracht derhalve niet om één van de 

meest wezenlijke problemen ten aanzien van buitenlandse in-

vesteringen in ontwikkelingslanden nader tot een oplossing 

te brengen, maar blijft in symptoombestrijding steken. Het 

lijkt in beginsel wel mogelijk om een nationaal en bilate- 

raal beleid te voeren waarin getracht wordt om een meer even-

wichtige verdeling van voordelen uit mijnbouwprojecten tot-

stand te brengen. Een EEG-orgaan zou bijvoorbeeld een inter-

mediaire rol kunnen gaan vervullen bij het afsluiten en ver-

nieuwen van contracten tussen mijnbouwondernemingen en ACP-

landen. Men zou zelfs kunnen trachten om voor dit doel een 

soort modelcontract (of contracten) op te stellen. Een prac-

tische moeilijkheid hierbij lijkt echter dat lidstaten van 

de EEG vermoedelijk van mening zullen zijn dat een EEG-or-

gaan vooral de belangen van de ondernemingen behoort te die-

nen, terwijl de doelstelling juist zou moeten zijn het ver-

groten van de voordelen van de ACP-landen. Een bijkomend 

probleem is dat in bilaterale activiteiten een zeer versnip-

perd beleid ontstaat. Een beleid van de EEG ten opzichte 

van de ACP-landen, de ASEAN-landen, de landen van het Andes-

Pact, etc., is uiteraard denkbaar, terwijl ook Japan en de 

Verenigde Staten hetzelfde zouden kunnen doen. Wanneer een 

dergelijke ontwikkeling zich zou voordoen, zou een verre 

van ideale situatie ontstaan. Afgezien van het feit, dat 

een veelvoud aan organen weinig efficiënt is lijkt het name-

lijk onmogelijk dat dan vormen en inhoudelijke bepalingen 

van contracten groeien, die brede internationale acceptatie 

genieten, terwijl daar juist behoefte aan is. Versterking 

van de activiteitenmogelijkheden op dit gebied van instel- 
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lingen als de Wereldbank en het Centrum voor Transnationale 

Ondernemingen van de VN, lijkt dan ook verre de voorkeur te 

verdienen. 

Nationaal beleid van geïndustrialiseerde landen, gericht op 

het probleem van instabiliteit van grondstoffenprijzen, 

lijkt practisch tot de onmogelijkheden te behoren. In begin-

sel is het uiteraard wel mogelijk voor een aantal producten 

nationale buffervoorraden aan te leggen ter stabilisatie 

van prijzen. De landen zouden de buffervoorraden echter vol-

ledig zelf moeten financieren. Belangrijker is evenwel het 

feit, dat één centrale internationale buffervoorraad veel effi-

ciënter en effectiever kan functioneren dan een aantal nati-

onale buffervoorraden. Om deze redenen is de idee van natio-

nale buffervoorraden nooit serieus overwogen. 

Voor grondstoffen met cyclisch instabiele prijzen, maar waar-

voor buffervoorraden te duur zouden zijn (zoals fosfaat en 

ijzererts) is nationaal beleid van geïndustrialiseerde lan-

den, ook in beginsel niet mogelijk. Bij stagnerende of da-

lende vraag bestaat hier alleen de mogelijkheid van interna-

tionale afspraken omtrent beperking van productie en vooral 

van exporten (quota). Nationaal beleid kan onmogelijk een 

substituut zijn voor internationaal beleid. 

De bestaande nationale voorraden van geïndustrialiseerde 

landen lijken mede gericht op het voorkomen van oligopolis-

tisch beleid van exporterende landen alsmede op het tegen-

gaan van mogelijk hoge prijzen in de conjuncturele hausse. 

Wat het laatste betreft is sprake van een partieel stabili-

satiebeleid 	, dat gekenmerkt moet worden als symptoombe- 

strijding. Ook hier kan het probleem alleen in de wortel 

worden aangepakt door een internationaal beleid van buffer- 

1) Partieel omdat dit alleen gericht is op het afvlakken 
van pieken in de prijsbeweging. Voorzover van een buffer-
voorraad gesproken kan worden gelden de bovenstaande op-
merkingen t.a.v. inefficiëntie en beperkte effectiviteit 
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voorraden en/of exportquota. Wat het eerste betreft - het 

trachten te voorkomen van oligopolistisch beleid van expor-

terende landen - is het zeker dat de kosten hiervan aanzien-

lijk zijn, terwijl aan de effectiviteit getwijfeld mag wor-

den. Indien exporterende landen immers persisteren in een 

oligopolistisch beleid, zullen de nationale voorraden na 

een aantal jaren uitgeput zijn. Wat men dan in de tussen-

tijd wel bereikt zou hebben is antagonisme van de zijde van 

de exporterende landen die ervaren dat getracht wordt om 

een door hen als legitiem ervaren streven te doorkruisen. 

Een beleid dat deze effecten teweeg kan brengen lijkt niet 

de beste methode om een werkelijke zekerheid van aanvoer 

te waarborgen. Geconcludeerd moet worden dat nationaal en 

bilateraal beleid van de geïndustrialiseerde landen geen 

goed substituut kan zijn voor een internationaal grondstof-

fenbeleid. Toch moet het niet uitgesloten worden geacht dat 

de geïndustrialiseerde landen (vooral de grote landen) het 

accent blijven leggen op nationaal beleid. Economisch nati-

onalisme is een belangrijke leidraad voor het handelen van 

overheden van landen. Bovendien bestaat er een sterke iden-

tificatie van landen met de belangen van "hun" ondernemin-

gen. Voor deze ondernemingen is de huidige toestand, met 

een duidelijk beperkte macht van ontwikkelingslanden en een 

minimum aan internationaal beleid, de meest profijtelijke 

situatie. Uiteraard zijn de ondernemingen derhalve gepor-

teerd voor handhaving van de status quo, hetgeen zijn weer-

slag heeft op het handelen van overheden van landen. 

In de toekomst lijkt een zwaarder accent op internationaal 

beleid alleen mogelijk wanneer hiertoe een zwaardere pres-

sie komt van de zijde van ontwikkelingslanden en/of wanneer 

de identificatie van landen met de belangen van ondernemin-

gen, afzwakt. Wat het laatste betreft lijkt hiervan recen-

telijk, door de grote internationale mobiliteit van onder-

nemingen, reeds sprake te zijn ten aanzien van sommige sec-

toren. In de mijnbouwsector is dit echter nog niet het ge- 
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val. Wat de mogelijke pressie van ontwikkelingslanden be-

treft moet men, omdat zij eerst een sterkere positie zullen 

moeten opbouwen in de diverse grondstoffensectoren, waar-

schijnlijk denken in termen van enkele decennia. Wanneer 

deze landen in staat zijn om een veelomvattend internatio-

naal beleid min of meer af te dwingen, is het nog maar de 

vraag of zij op hun beurt hieraan nog hoge prioriteit zul-

len toekennen.Deze laatste mogelijkheid onderstreept de 

noodzaak van een heroverweging in geïndustrialiseerde lan-

den van nationaal versus internationaal grondstoffenbe-

leid. 
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HOOFDSTUK IX 

PRODUCENTENASSOCIATIES 

Hoewel er aanmerkelijke verschillen bestaan tussen de onder-

scheiden producten zijn de mogelijkheden voor succesvolle 

kartels van grondstof fenexporterende landen beperkt. De 

ruimte voor coördinatie van oligopolistisch beleid van lan-

den, vooral gericht op het incasseren van een groter deel 

van de rents, lijkt daarentegen aanzienlijk. Een belangrijk 

terrein voor coördinatie betreft het afsluiten van contrac-

ten met multinationale ondernemingen. Middels deze contrac-

ten, maar ook op andere manieren, kunnen ontwikkelingslan-

den trachten een groter aandeel te verwerven in de verwer- 

king en afzet van grondstoffen. Coördinatie van beleid in pro-

ducentenassociaties kan voor ontwikkelingslanden echter 

slechts gedeeltelijk een substituut zijn voor internatio- 

naal grondstoffenbeleid. 

IX.1 Producentenassociaties als kartels ?  

Vóór 1973 bestaat, naast OPEC, slechts een gering aantal 

associaties van grondstoffenproducerende en -exporterende 

landen. In 1962 wordt de "Cocoa Producers' Alliance" opge-

richt door Ghana, Ivoorkust, Kameroen, Nigeria en Brazilië, 

terwijl voor het product koper in 1967 de CIPEC wordt opge-

richt door Zambia, Zaïre, Chili en Peru. Ná 1973 ontstaat, 

onder directe invloed van het succes van OPEC, een groot 

aantal nieuwe producentenassociaties. In 1974 worden onder 

andere opgericht: de "International Pepper Community" (IPC), 

de "Union of Banana Exporting Countries" (UPEB), de "Inter-

national Association of Mercury Producers" en de "Internat-

ional Bauxite Association" (IBA). In 1975 ontstaan de "Coun-

cil of South-East Asian Lumber Producers Associations", de 

"African Timber Exporters' Association" en de "Association 

of Iron Ore Exporting Countries"(AIOEC of AREF). Voor kof- 
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fie zijn er diverse samenwerkingsverbanden geweest. Wat het 

recente verleden betreft kunnen vermeld worden de zogenaam-

de Bogota-groep (1978) en Pancafé (1980), waarin alle belang-

rijke Latijns Amerikaanse koffie-exporterende landen vere-

nigd zijn. 

Onmiddellijk ná 1973 hoopten de oude en nieuwe producenten-

associaties dat zij, in navolging van OPEC, zouden kunnen 

gaan optreden als exportkartels. Een exportkartel impliceert 

echter een strikte centraal gereguleerde beperking van het 

aanbod, waardoor de prijzen aanzienlijk stijgen, zodat sub-

stantiële monopoliewinsten behaald kunnen worden. De prac-

tijk van de afgelopen jaren wijst uit, hoewel een recessie-

periode geen erg goede maatstaf is, dat een succesvol export-

kartel slechts voor een gering aantal producten en in beperk-

te mate, mogelijk is. Op grond van een aantal overwegingen 

dient evenwel geconcludeerd te worden, dat ook voor de toe-

komst de verwachtingen in deze niet hoog gespannen kunnen 

zijn. 

Van geen enkel product is de positie vergelijkbaar met die 

van aardolie. In het begin van de jaren zeventig waren de 

OPEC-landen in een zeer gunstige positie gekomen, door o.a.: 

a) snelle groei van de vraag naar hun olie 

b) een groot aandeel in de wereldproductie en een nog gro- 
ter aandeel in de wereldexporten 

c) een groot aandeel in de bekende werelCresnrves 

d) de technische onmogelijkheid van substitutie (benzine) 

e) de onmogelijkheid van recycling en 

f) de veel hogere productiekosten en beperkte omvang van 
andere vindplaatsen. 

Voor andere primaire producten zijn, uit het oogpunt van mo-

gelijke kartelvorming, de overeenkomstige factoren steeds 

minder gunstig. 

De belangrijkste factoren die mogelijk karteloptreden van pro-

ducentenassociaties bepalen kunnen als volgt kort worden 
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samengevat: 

- Monopolieprijzen hebben, afhankelijk van de prijselasti- 
citeit van de vraag op langere termijn, een negatieve 
invloed op het eindverbruik. Hogere prijzen zullen ver-
werkers aansporen om zuinig te zijn met de duurdere 
grondstoffen. Bovendien bestaat de mogelijkheid van sub- 
stitutie door andere materialen of producten. Vervan-
gingsmogelijkheden zijn er voor de "beverages", natuur-
lijke vezels en natuurrubber, alsmede voor practisch al-
le mineralen 1 ). Bij duurder worden van bijvoorbeeld 
koffie kan men overstappen op thee of frisdranken. Ca-
caoboter kan gedeeltelijk vervangen worden door andere 
plantaardige vetten. Voor de metalen bestaat in een aan-
tal gevallen de mogelijkheid van onderlinge substitueer-
baarheid, bijvoorbeeld tussen koper en aluminium. Voorts 
kunnen metalen in bepaalde aanwendingen vervangen worden 
door onder andere plastics, glasvezels en hout. Alleen 
wanneer de prijzen van meerdere producten gelijktijdig 
worden verhoogd, kan onderlinge substitutie worden voor-
komen. Dit zou van betekenis kunnen zijn voor onder an- 
dere koffie en thee, evenals voor koper en aluminium 
(bauxiet). 
Tenslotte mag verwacht worden dat bij hogere prijzen de 
vraag naar ertsen zal afnemen als gevolg van toegenomen 
recycling. Voor geen enkel product en in geen enkele 
markt wordt thans de technisch maximaal mogelijke re-
cycling gerealiseerd. Hoe hoger de prijzen, hoe dichter 
men dit technisch maximum zal naderen. 

- Wanneer de vraag naar een grondstof vrij snel toeneemt, 
kan ten aanzien van productiebeheersing in het kader van 
kartelactie hoogstwaarschijnlijk volstaan worden met be- 
perking van de groei van het aanbod. Beperking van de 
groei van de productie lijkt gemakkelijker te realise-
ren dan een absolute inkrimping van de productie. Een 
relatief snelle groei van de vraag in de toekomst kan 
onder andere verwacht worden voor bauxiet, tropisch 
hout, nikkel en fosfaat. 

- Wanneer de waarde van een grondstof gering is ten op- 
zichte van de waarde van een halfproduct of eindproduct 
zal een verhoging van de grondstofprijs een geringe in-
vloed hebben op de prijs van en derhalve ook op de 
vraag naar het betreffende halfproduct of eindproduct. 
Het beste voorbeeld hiervan is waarschijnlijk bauxiet, 
omdat de kosten van de electriciteit, nodig om het erts 
te verwerken tot aluinaarde en aluminium, een veelvoud 
bedragen van de prijs van de oorspronkelijke grondstof. 

1) Alleen voor fosfaat is geen substituut bekend 
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Afgezien van belemmeringen aan de vraagzijde van de markt 
is de vorming van een effectief kartel gemakkelijker bij 
een hoge dan bij een lage concentratiegraad van de expor-
ten 1 ). Wat de "beverages" betreft is wél sprake van een 
hoge concentratiegraad bij cacao en thee, maar niet bij 
koffie. Voor natuurrubber en de natuurlijke vezels is 
kartelvorming onmogelijk vanwege concurrentie van synthe-
tica. Voor bananen is de concentratiegraad van de expor-
ten matig te noemen. Voor tropisch hout nemen Maleisië 
en Indonesië een potentieel zeer sterke marktpositie in, 
terwijl er daarnaast diverse exporterende landen van be-
tekenis zijn. 
Voor de mineralen is er, onder de ontwikkelingslanden, 
steeds sprake van een hoge concentratiegraad van de expor-
ten. Voor lood en zink ligt het aandeel van de gezamenlij-
ke ontwikkelingslanden in de wereldhandel 2 ) echter ver 
onder de vijftig procent. Enkel voor tin zijn alleen ont-
wikkelingslanden belangrijke exporterende landen (markt-
aandeel ruim 80%). Voor bauxiet, koper, nikkel en fosfaat 
hebben de ontwikkelingslanden een marktaandeel van 60 á 
70%. Hoewel het geen absolute noodzaak lijkt, zou voor 
deze producten eerst een zeer sterk kartel gevormd kunnen 
worden, wanneer Australië (bauxiet), Canada (nikkel en ko-
per) en de VS (fosfaat) in een kartel zouden participeren. 
Voor ijzererts en mangaan lijkt het marktaandeel van de 
ontwikkelingslanden te gering om zonder Australië (ijzer-
erts) of Zuid Afrika (mangaan) een succesvol kartel te 
vormen. 
Deelname van de Verenigde Staten in een producentenassocia-
tie is, zeker wanneer deze kartelaspiraties zou hebben, 
volstrekt uitgesloten. Ook Canada heeft, hoewel dit land 
minder principieclafwijzend lijkt te staan ten opzichte 
van producentenassociaties, nog niet laten blijken van be-
langstelling voor aansluiting bij één van de bestaande as-
sociaties. Australië daarentegen is lid van de IBA (baux-
iet) en de AIOEC (ijzererts) en geassocieerd lid van de 
CIPEC (koper). 

Ook wanneer men er in slaagt om alle belangrijke exporte-
rende landen in een producentenassociatie te verenigen -) 
blijft het moeilijk om een effectief kartelbeleid te voe-
ren. De verdeling van (de groei van) de productie over 
de samenwerkende landen blijft altijd een moeilijke kwes-
tie. Belangen van landen lopen vaak uiteen, al dan niet 

1) Vgl. Hoofdstuk III, par. 2 
2) Exclusief de centraal geplande economieën 
3) Ook niet alle ontwikkelingslanden treden steeds toe tot 

een producentenassociatie; zo bleef Brazilië tot op he-
den buiten de AIOEC (ijzererts) 
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gekoppeld aan verschillen in productiekosten. Zo zal 
een land met gemakkelijk (goedkoop) winbare reserves 
van een minerale grondstof en een kleine productie ten 
opzichte van de reserves, zijn marktaandeel willen uit- 
breiden. Een sterkere (relatieve) inkrimping van de pro- 
ductie in andere landen wordt daardoor noodzakelijk, 
op straffe van het mislukken van het voorgenomen kartel-
beleid. 

Op grond van het bovenstaande lijken bauxiet, tin en tro-

pisch hout de meest gerede candidaten voor kartelvorming 

op initiatief van ontwikkelingslanden. De realiteit is hier-

mede gedeeltelijk in overeenstemming. Voor tropisch hout 

schijnt echter nog geen samenwerking op gang gekomen tussen 

de betreffende Aziatische en Afrikaanse associaties. De ver-

moedelijke oorzaak is de vrij sterke geografische scheiding 

van markten, waarbij de gerichtheid van exporten vanuit 

Zuid-Oost Azië op Japan, het meest in het oog springt. Een 

oligopolie op het terrein van hout is in Zuid-Oost Azië 

echter nog in wording 1) ; het zou evenwel kunnen uitgroeien 

tot een deelkartel. Kartelactie van de tin exporterende lan-

den wordt aanzienlijk bemoeilijkt door de omvangrijke tin-

voorraden in de Amerikaanse strategische voorraad. Toch heb-

ben, ook zonder formele samenwerking, de Zuid-Oost Aziati-

sche landen weten te bereiken dat zij een niet onaanzien-

lijk gedeelte van de rents ontvangen 2) • De leden van de 

IBA bereikten in 1975, na twee jaar onderhandelen, overeen-

stemming over een minimumprijsformule voor bauxiet. Het 

duurde echter nog tot eind 1977 alvorens de landen een over-

eengekomen minimumprijs bekend maakten 3) . Hoewel de inkom-

sten per eenheid product van de bauxiet exporterende landen 

ná 1974 aanmerkelijk zijn gedaald zijn die thans hoger dan 

vóór 1974 het geval was 4 ). 

1) Vgl. Hoofdstuk IV, pag. 115 
2) Vgl. Hoofdstuk IV, pag. 188 
3) Hallwood, op.cit., Jai Press, 1979, pag. 195 
4) Vgl. Hoofdstuk IV. pag. 189 
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Voor andere grondstoffen zijn acties van producentenassoci-

aties gericht op hogere prijzen (of op het voorkomen van 

prijsdalingen) slechts in zeer beperkte mate succesvol ge-

weest. Reeds in 1964/1965 mislukte de poging van de "Cocoa 

Producers' Association" om een scherpe daling van de ca-

caoprijzen te voorkomen 1) . In het meer recente verleden 

schijnt de producentenassociatie succesvoller te zijn ge-

weest, hoewel beperking van de productie in overeenstemming 

met de vraagexpansie voornamelijk te danken is aan ratio-

neel nationaal beleid en slechts in beperkte mate aan co- 

' ordinatie binnen de producentenassociatie 2) . De pogingen 

van Marokko in 1974/1975 om de prijzen van ruwe fosfaat op 

een permanent aanzienlijk hoger niveau te brengen, moesten 

na enige tijd worden opgegeven. In 1974/1975 had CIPEC, 

door gezamenlijke beperking van de productie en onderhande-

lingen met Japan, wel enig succes in het voorkomen van een 

verdere desastreuze val van de koperprijzen. Pogingen van 

Pancafé om de koffieprijzen op een relatief hoog niveau te 

handhaven moesten echter worden opgegeven, "shot down by a 

mixture of producer rivalry and New York Coffee Exchange 

guerilla warfare" 3 ). Bij het opnieuw operationeel maken 

van de Internationale Koffie-overeenkomst (najaar 1980) 

stelden de consumentenlanden als voorwaarde dat de voorra-

den van Pancafé (naar schatting twee miljoen balen) geli-

quideerd zouden worden. De leden-landen van de UPEB beslo-

ten in 1974 om gezamenlijk de exportheffing op bananen te 

verhogen met één dollar per doos. Deze maatregel stuitte 

op zwaar verzet van United Brands c.s.: boycot van bepaal-

de landen (met name Panama) en omkoping van overheidsfunc-

tionarissen.Mede door het niet participeren van Equador in 

1) S.Rosen en J.Kurth: "Testing theories of economic imper-
ialism", Lexington Books, 1974, pag. 189-191 

2) The Economist Intelligence Unit: "The Potential for new 
Commodity Cartels", Londen, 1975, pag. 45 

3) J.Power: "Commodity Cartels: A Hopeless Pursuit ?" in 
de International Herald Tribune, voorjaar 1981 
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de UPEB moesten de landen de belastingverhoging ongedaan ma-

ken. 

Op grond van overwegingen ten aanzien van productkenmerken, 

geografische spreiding van de productie, etc. én op grond 

van practische ervaringen, moet geconcludeerd worden dat suc-

cesvolle kartelvorming van grondstoffenexporterende landen 

vooralsnog slechts in beperkte mate en voor een klein aan-

tal producten tot de mogelijkheden behoort. Alleen een com-

binatie van ontwikkelingen zou hierin verandering kunnen 

brengen: een krachtige internationale economische opleving, 

volledige participatie van Australië en Canada in kartels en 

een grotere mate van eensgezind optreden van ontwikkelings-

landen dan thans het geval is. 

IX.2 Samenwerking van oligopolisten en contracten met multi-
nationale ondernemingen  

Producentenassociaties kunnen succesvoller zijn als samen-

werkingsverbanden van zich als oligopolisten gedragende lan-

den dan als kartels. In werkelijkheid blijken producentenas-

sociaties zich ook voornamelijk te richten op informatie-

uitwisseling en coördinatie. Het bestaan van associaties kan 

van byzondere betekenis zijn voor het afsluiten van contrac-

ten van landen met multinationale ondernemingen in de mijn-

bouwsector. 

Samenwerking van oligopolisten 

Kartels zijn primair gericht op substantiële verhoging van 

prijzen en op het daardoor realiseren van monopoliewinsten. 

Een zekere structurele verhoging van prijzen kan ook wel be-

horen tot de doelstellingen van coördinatie van beleid van 

oligopolisten. Er is dan echter geen sprake van pogingen 

tot strikte beperking en regulering van het aanbod. Bespre-

kingen op dit gebied van oligopolisten zullen zich beperken 

tot meer globale beschouwingen omtrent de verwachte c.q. ge- 



378 

wenste groei van het aanbod en indicaties omtrent de aande-

len daarin van landen of regio's. De samenwerking van oligo-

polisten zal evenwel gericht zijn op het verwerven van een 

groter aandeel in de rents die in een bepaalde sector ver-

diend worden 1)  en, nog algemener, op het maximeren van de 

economische voordelen voor de landen uit de exploitatie van 

grondstoffen, bijvoorbeeld door meer locale verwerking. De 

mogelijkheden om een herverdeling van rents tussen grondstof-

fenexporterende landen en multinationale ondernemingen te 

bewerkstelligen ten gunste van de eerstgenoemde, lijken gro-

ter dan de kansen op het realiseren van monopolieprijzen en 

monopoliewinsten 2) . 

Consultatie, informatie-uitwisseling en coördinatie van be-

leid behoren, geheel passend in een samenwerking van oligo-

polisten, tot de expliciet geformuleerde doelstellingen van 

producentenassociaties, zoals tot uitdrukking komend in op-

richtingsdocumenten. De 1BA, bijvoorbeeld, stelt zich niet 

alleen een gemeenschappelijk prijsbeleid ten doel maar ook 

dat "the members exchange information concerning all aspects 

of the exploitation, processing, marketing and use of bauxite 

and its derivatives and try to harmonize their decisions and 

policies in those fields" 3) . Tot de doelstellingen van 

CIPEC behoren: "to promote harmonization of the decisions 

and policies of the member countries on problems relating 

to the production and the marketing of copper" en "to obtain 

for the member countries better and more complete informat-

ion and appropriate advice on the production and marketing 

of copper" 4) . Andere voorbeelden, aanduidend dat het bij 

1) Zie ook M. Wionczek, op.cit., in Development and Change, 
1978, pag. 357 

2) Vgl. Hoofdstuk IV, par. 3, pag. 186-190 
3) G. Brown: "The International Bauxite Association", in The 

Courier, No. 49, mei-juni 1978 
4) S. Gueronik: "Ten years of CIPEC", in The Courier, No. 

49, mei-juni 1978 
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producentenassociaties primair gaat om samenwerking tussen 

oligopolisten, zijn de associaties voor natuurrubber en tro-

pisch hout. De eerste doelstelling van de "Association of 

Natural Rubber Producing Countries", luidt: "to bring about 

co-ordination in the production and marketing of natural 

rubber". De voornaamste doelstellingen van de "South-East 

Asian Lumber Producers Association" zijn het vervullen van 

een "market intelligence" functie voor de leden en verster-

king van de marktpositie van de aangesloten landen 1 ). 

Contracten met multinationale ondernemingen 

Coördinatie van beleid en uitwisseling van informatie tus-

sen grondstof fenexporterende (ontwikkelings)landen zijn ui-

termate belangrijk bij onderhandelingen over af te sluiten 

contracten met multinationale ondernemingen in de mijnbouw-

sector. Een eerste vereiste is dat elk land nauwkeurig op 

de hoogte is van contracten die reeds zijn afgesloten. Door 

directe besprekingen met de onderhandelaars van deze con-

tracten kan men zich bovendien op de hoogte stellen van de 

moeilijke punten in de onderhandelingen. Coördinatie met 

andere landen is bovendien noodzakelijk om te voorkomen 

dat landen tegen elkaar worden uitgespeeld en/of dat zij 

tegen elkaar gaan opbieden zonder precies van elkaars be-

leidsstandpunten op de hoogte te zijn 2) . Op deze wijze 

kunnen landen trachten om in contracten met multinationale 

ondernemingen één stap verder te gaan dan tot op dat moment 

gebruikelijk is in een bepaalde sector 3) • 

1) Deze informatie over natuurrubber en tropisch hout is 
ontleend aan ESCAP: "Objectives and functions of the 
existing regional commodity communities/associations", 
Bangkok, november 1980 

2) In meer algemene zin wordt dit punt behandeld door R. 
Curry en D.Rothchild: "On Economic Bargaining between 
African Governments and Multi-National Companies", in 
The Journal of Modern African Studies, Vol. 12, No.2, 
pag. 173-189 

3) Later kan eventueel aanpassing aan gewijzigde omstandig-
heden in de sector plaatsvinden via een heronderhande-
lingsclausule 
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Het is niet te voorzien welke vorm en inhoud contracten van 

landen met multinationale mijnbouwondernemingen precies zul-

len krijgen in de toekomst. Ervan uitgaande, dat de lange 

termijn trend zich doorzet, daarbij veronderstellende dat 

de aspiraties van ontwikkelingslanden geleidelijk en in ze-

kere mate gerealiseerd zullen worden, kan echter wel aange-

geven worden in welke richting deze contracten zullen evolu-

eren. 

De min of meer gemeengoed geworden samenwerking in de vorm 

van "joint ventures" heeft in vele gevallen weinig beteke-

nis gehad voor de "location of control or the decision mak-

ing process, so long as a transnational corporation has 

continued to manage the undertaking" 1) . Ook op deze regel 

bestaan echter uitzonderingen. Een voorbeeld hiervan vormt 

de overeenkomst over exploitatie van nikkel tussen Colombia 

enerzijds en Chevron en Hanna Mining Company anderzijds 2) • 

De Colombiaanse overheid heeft nauwkeurig bepaald bij welke 

soorten beslissingen er sprake kan zijn van tegengestelde 

belangen tussen het land en de buitenlandse investeerders. 

Men kwam tot tiencategorieën en heeft weten te bedingen dat 

voor beslissingen op deze terreinen de instemming vereist 

is van de overheidsvertegenwoordigers in de Raad van Bestuur 

van de "joint venture". Men mag verwachten dat overheden 

van ontwikkelingslanden in toenemende mate zullen streven 

naar dergelijke constructies teneinde deelname in een "joint 

venture" tot uitdrukking te doen komen in reële beheers-

macht. 

Op grond van dezelfde overweging én om de mogelijkheden 

voor locale verwerking en afzet in eigen beheer te vergroten 

zullen ontwikkelingslanden vermoedelijk streven naar het af- 

1) United Nations: "Transnational Corporations in World De-
velopment", New York, 1978, pag. - 105 

2) Smith en Wells, op.cit., in The American Journal of 
International Law, 1975, pag. 578-579 
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sluiten van productieverdelings- en dienstverlenings- of 

werkcontracten. Het kenmerkende van een productieverdelings-

contract is dat een gedeelte van de productie ter vrije be-

schikking komt van een locale (staats)onderneming. Wil een 

dergelijk contract enige reële betekenis hebben - en dat 

geldt á fortiori voor een dienstverleningscontract - dan 

moet de locale onderneming in staat zijn om de betreffende 

grondstof, al dan niet na verdere verwerking, zelfstandig 

af te zetten. Juist het afzetten van mineralen buiten de 

verticaal geïntegreerde mijnbouwondernemingen om blijkt ech-

ter uitermate moeilijk U.  Of productieverdelings- en dienst-

verleningscontracten ook ingang zullen vinden ten aanzien 

van andere mineralen dan aardolie 2) , zal derhalve vooral 

afhangen van de mate waarin ontwikkelingslanden er in sla- 

gen om meer verwerking locaal te doen plaatsvinden en de afzet 

van (verwerkte) grondstoffen zelfstandig te verzorgen. 

IX.3 Verwerking en afzet van grondstoffen 

Producentenassociaties kunnen onzes inziens een belangrijke 

functie vervullen ter realisatie van de beleidsdoelstellin-

gen van ontwikkelingslanden op het gebied van meer locale 

verwerking van grondstoffen en ten aanzien van een grotere 

directe rol van ontwikkelingslanden bij de afzet van (ver-

werkte) grondstoffen. Het merendeel van de mogelijke beleids-

maatregelen op deze terreinen kan alleen genomen worden door 

individuele landen. Bij een coördinatie van beleid, vooral 

wanneer multinationale ondernemingen betrokken zijn bij ver-

werking en/of afzet, lijkt de kans op succes echter veel 

groter dan wanneer landen los van elkaar opereren. Voor de 

mineralen lijkt dit in nog sterkere mate op te gaan dan 

1) Vgl. o.a. Hoofdstuk IV, par. 1, pag. 147-148 
2) Vgl. Hoofdstuk IV, par. 1, pag. 142 
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voor de landbouwproducten 1 ). 

Verwerking 

Ontwikkelingslanden kunnen trachten om in contracten met 

multinationale mijnbouwondernemingen bepalingen opgenomen 

te krijgen aangaande verplichtingen van de onderneming ten 

aanzien van locale verwerking van de minerale grondstof 

door de plaatselijke dochteronderneming of "joint venture". 

Ook wanneer landen hun beleid op dit terrein goed zouden co-

ordineren blijft een probleem dat de onderhandelingspositie 

van een land zwak is vóórdat een nieuw mijnbouwproject van 

start is gegaan 2) . Wanneer de onzekerheden ten aanzien van 

exploitatie nog groot zijn zullen multinationale ondernemin-

gen niet of nauwelijks bereid zijn tot het aangaan van ver-

plichtingen om grondstoffen te verwerken. Hoogstens krijgt 

men dan tamelijk vrijblijvende bepalingen opgenomen, inhou-

dende dat, al dan niet na een bepaald aantal jaren, bekeken 

zal worden of locale verwerking haalbaar is. Het opnemen in 

contracten van harde verplichtingen ten aanzien van verwer-

king is eerder realiseerbaar, nadat gebleken is dat de ex-

ploitatie van de grondstof een succes is. De onderhande-

lingspositie van het land is dan het sterkst wanneer heron-

derhandeling uitdrukkelijk is vastgelegd in het oorspronke-

lijke contract. Heronderhandeling kan gekoppeld worden aan 

een bepaalde tijdslimiet of aan een bepaald productie- of 

1) Wat verwerking van mineralen betreft merkt Takeuchi op: 
"Unless the country has a large domestic market or has 
special access to certain developed country markets for 
their processed products, individual country initiatives 
are unlikely to suffice (except possibly for a fPw well 
endowed high income developing countries)". Takeuchi, 
op.cit., 1979, pag. 60 

2) Voor een uitvoeriger analyse van mogelijkheden van lan-
den om via contracten met ondernemingen en andere be-
leidsmaatregelen locale verwerking te stimuleren, zie 
W:álde, op.cit., in Law and Policy in international 
business, 1979 
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exportniveau, of andere criteria voor het succes van de ex-

ploitatie. In heronderhandelingen kan dan, met meer kans 

op succes dan in het oorspronkelijke contract, worden vast-

gelegd welke verplichtingen de buitenlandse onderneming 

heeft op het gebied van locale verwerking. Herhaaldelijk 

is reeds in contracten de bepaling opgenomen dat een "feas-

ibility study" vooraf moet gaan aan de beslissing tot loca-

le verwerking. Wanneer de buitenlandse onderneming deze 

studie verricht bestaat het risico dat de wereldwijde be-

langen van de onderneming prevaleren. In een aantal geval-

len werd derhalve overeengekomen, dat de "feasibility study" 

verricht zou worden door de twee partijen samen of door een 

onafhankelijke derde (bijvoorbeeld de Wereldbank) 1) . 

Ook via bepalingen in contracten aangaande repatriëring van 

winsten kan getracht worden locale verwerking te bevorde-

ren. Limieten ten aanzien van winstovermakingen kunnen ho-

ger gesteld worden naarmate meer locale verwerking plaats-

vindt 2) . Bepalingen omtrent winstovermakingen kunnen ook 

worden opgenomen in algemene wetgeving, het voordeel van 

opname in contracten is echter dat zij kunnen worden toege-

sneden op individuele projecten. 

In contracten kan worden vastgelegd dat een locale onderne-

ming het recht heeft om, al dan niet tegen een voorkeurs-

prijs, een bepaald gedeelte van het gedolven erts te kopen. 

In de locale onderneming kan dan de verwerking plaatsvinden. 

Omdat deze onderneming een potentiële concurrent van de bui-

tenlandse investeerder kan worden, is het waarschijnlijk, 

dat deze zich daartegen verzet. Vooral wanneer de buiten-

landse investeerder niet betrokken wordt bij de verwerking 

is technische samenwerking tussen landen van betekenis. Via 

een producentenassociatie kan technische samenwerking tus-

sen de ledenlanden worden bevorderd. 

1) Frálde, op.cit., 1979, pag. 728 
2) Zowel Takeuchi als Frálde vermelden deze mogelijkheid 



384 

In of buiten contracten om, maar bij voorkeur in contrac-

ten, kunnen "royalties", exportbelastingen, winstbelastin-

gen e.d. gebruikt worden om, met medewerking van de betrok-

ken buitenlandse mijnbouwonderneming, locale verwerking te 

stimuleren. In feite betekent een gereduceerde belasting-

heffing bij locale verwerking, dat grondstoffen tegen een 

lagere prijs ter beschikking worden gesteld dan wanneer de-

ze geëxporteerd worden. Een dergelijk beleid kan een krach-

tige stimulans zijn voor buitenlandse ondernemingen om over 

te gaan tot locale verwerking. Hierbij is evenwel het grond-

stoffenbeleid van landen in het geding. Dit is een typisch 

terrein voor coördinatie in een producentenassociatie, ten-

einde te voorkomen dat landen elkaar voortdurend onderbie-

den. 

Hoewel samenwerking op het terrein van verwerking behoort 

tot de doelstellingen van producentenassociaties, zoals 

onder andere blijkt uit de oprichtingsdocumenten van de 

associaties voor tropisch hout, koper en bauxiet, zijn er 

vooralsnog weinig concrete voorbeelden van samenwerking op 

dit gebied. Eén van de redenen hiervoor is vermoedelijk 

dat geen mededelingen worden gedaan over besprekingen ter 

coördinatie van beleid van individuele landen 1) . Vooral 

wanneer landen willen overgaan tot een gezamenlijk verwer-

kingsproject is de samenwerking eerst duidelijk zichtbaar 

voor buitenstaanders. Voorbeelden hiervan zijn de, overi-

gens om diverse redenen mislukte, pogingen van Jamaica, om 

zowel samen met Trinidad en Guyana als met Mexico een alu-

miniumsmelter op te zetten 2) . 

1) Daarnaast speelt waarschijnlijk het feit een rol dat as-
sociaties die eerst enkele jaren bestaan hieraan nog 
niet zijn toegekomen 

2) CEPAL: "Transnational Corporationsin the Bauxite Industry 
of Caribbean Countries: recent developments in Jamaica", 
E/CEPAL/L.201, Santiago de Chili, september 1979 



Afzet 

Wat de afzet van (verwerkte) grondstoffen betreft kan on-

derscheid worden gemaakt tussen controle van de staat over 

de afzet door de buitenlandse investeerder en directe deel- 
1) name van de staat in afzetactiviteiten 

Controle over de afzet is het moeilijkst bij interne leve-

ringen, omdat deze geschieden tegen transferprijzen. Wan-

neer geen of niet voldoende representatieve marktprijzen 

bestaan moet men zijn toevlucht nemen tot een of andere 

vorm van "posted prices". Voor bauxiet heeft men dit pro-

bleem opgelost door de belastingheffing te koppelen aan de 

prijs van aluminium. Het hanteren van "posted prices" wordt 

sterk vergemakkelijkt door cobrdinatie van beleid tussen 

exporterende landen. 

Kan het contractueel vastleggen van een leveringsplicht 

aan een locale verwerkende onderneming reeds op verzet 

stuiten, het is nog veel moeilijker om toegang te krijgen 

tot de internationale afzetkanalen. Een goede methode lijkt 

om te trachten vast te leggen dat de buitenlandse onderne-

ming medewerkers van een staatsonderneming zal opleiden in 

de technieken van het afzetten (de "marketing") van minera-

len 2) . Met ditzelfde doel voor ogen kunnen "joint ventures" 

als verkooporganisaties opgezet worden wat ook reeds in ver-

schillende gevallen is gebeurd. 

Voor landbouwgrondstoffen en "beverages" bestaan in vele 

ontwikkelingslanden reeds publiekrechtelijke marketingor-

ganisaties. Via producentenassociaties kunnen de exportac-

tiviteiten van deze organisaties gecoördineerd worden, 

waardoor met name een betere spreiding van exporten door 

het jaar heen, mogelijk wordt. Een voorbeeld hiervan vormt 

1) W:álde, op.cit., 1979, pag. 737-744 
2) Wálde, op.cit., 1979, pag. 742 

385 
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de "Cocoa Producers' Alliance": "the alliance's operations 

have hitherto focused 	on coordination of marketing" 1 ). 

Een verdergaand voorbeeld van samenwerking van de landen 

van een producentenassociatie op het gebied van market-

ing betreft bananen. In 1978 hebben de leden van UPEB een 

eigen verkooporganisatie opgericht: "Comunbana". De onder- 

neming tracht in eerste instantie om vanuit de producenten-

landen zelfstandig bananen te exporteren naar Oost Europa 

en het Midden Oosten. In beperkte mate is men daarin ge-

slaagd 2) . Comunbana heeft echter zware en gebundelde con-

currentie te verwachten van United Brands, Standard Fruit 

en Del Monte. 

De Latijns Amerikaanse koffie-exporterende landen hebben 

met de oprichting van Pancafé getracht hun eigen internati-

onaal opererende koffieverkooporganisatie in het leven te 

roepen. Een novum was echter dat Pancafé ook op de New York-

se koffietermijnmarkt ging opereren 3 ). De organisatie is 

op deze wijze enige tijd succesvol geweest in het steunen 

van de koffieprijzen. Het meest belangwekkende van dit ex-

periment is dat het als voorbeeld kan dienen van represen-

tatie van een groep landen op een termijnmarkt. Dit lijkt 

namelijk een vruchtbaar terrein van samenwerking voor de 

in een producentenassociatie verenigde landen. 

Een voorbeeld van zeer concrete samenwerking tussen landen 

betreft de co5rdinatie van de export van ijzererts door 

Australië en Brazilië 4) . Door regelmatig overleg wil men 

trachten om een sterkere onderhandelingspositie in te nemen 

bij het afsluiten van contracten voor exporten naar Europa 

en Japan. Tevens wordt voorkomen dat de landen tegen elkaar 

1) The Economist Intelligence Unit, op.cit., 1975, pag. 45 
2) Beginnend met exporten naar Joegoslavië, Griekenland en 

Hongarije; L'Economiste du tiers monde, No. 35, mei 
1979, pag. 57 

3) Deze activiteit werd sinds 1978 namens een viertal kof-
fie-exporterende landen uitgevoerd in het kader van de 
zgn. Bogota-groep 

4) De Volkskrant, 18 september 1979 
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worden uitgespeeld. Dit is een typisch voorbeeld van, niet 

op kartellisatie lijkende en weinig spectaculaire, maar 

wel effectieve samenwerking tussen grondstof fenexporteren-

de landen. 

IX.4 Nationaal beleid als substituut voor internationaal  
beleid ?  

Voor de grondstoffenexporterende (ontwikkelings)landen 

geldt, evenals voor de grondstof fenimporterende (geïndus-

trialiseerde) landen, dat nationaal beleid, ook wanneer 

dit in producentenassociaties gecoördineerd wordt zodat 

men zou kunnen spreken van partieel internationaal beleid, 

niet kan dienen als een substituut voor internationaal be-

leid. 

In principe is het mogelijk dat grondstoffenexporterende 

(ontwikkelings)landen, zonder medewerking van de consumen-

tenlanden, maatregelen nemen gericht op stabilisatie van 

prijzen. Exporterende landen kunnen voor een aantal produc-

ten nationale buffervoorraden vormen of zelfs centrale buf-

fervoorraden binnen een producentenassociatie. Een nadeel 

hiervan zou zijn, dat de landen zelf volledig voor de fi-

nanciering zouden moeten zorgdragen. Eventuele non parti-

cipatie van de consumentenlanden in een buffervoorraadsy-

steem roept echter een ander, en vermoedelijk veel groter, 

probleem op. Wanneer alleen producentenlanden prijsstabili-

satie nastreven zal men waarschijnlijk, al was het alleen 

maar op grond van optimisme ten aanzien van afzetverwach-

tingen, trachten een vrij hoog prijsniveau te realiseren. 

Nog afgezien hiervan zullen zich bij elke stabilisatiepo-

ging in de loop van de tijd momenten voordoen waarop men 

van mening kan verschillen over de vraag of zo zorgvuldig 

mogelijk geprobeerd wordt de trendmatige prijsontwikkeling 

te volgen. Wanneer producenten en consumenten gezamenlijk 

stabilisatie nastreven, worden dergelijke verschillen van 

mening uitgevochten in de "council" van een grondstoffen- 
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overeenkomst. Wanneer consumentenlanden echter niet deelne-

men, bestaat latent het risico dat zij de exporterende lan-

den zullen verwijten dat deze prijsverhoging in plaats van 

prijsstabilisatie nastreven. Al dan niet georganiseerde po-

gingen van de consumentenlanden - die over een grote econo-

mische macht beschikken - om het effectief functioneren van 

een buffervoorraadmechanisme onmogelijk te maken, moeten 

dan bepaald niet uitgesloten worden geacht. Buffervoorraden 

van producentenassociaties zijn derhalve een hachelijke 

zaak, zo dit al niet als practisch onmogelijk beschouwd 

moet worden. 

Voor het hanteren van exportquota, al dan niet in combina-

tie met buffervoorraden, ter stabilisatie van prijzen, lijkt 

medewerking van de consumentenlanden noodzakelijk. Het gaat 

hier om korte termijnmaatregelen, waarbij het, zo bleek in 

het verleden, te veel gevraagd is van overheden en onderne-

mingen om overwegingen van belangen op lange termijn te la-

ten overheersen. Omdat het verleidelijk is om exportquota-

regelingen te ontduiken, is toezicht op de naleving ervan 

door importerende landen onontbeerlijk. 

Een oligopolistisch beleid van grondstof fenexporterende 

(ontwikkelings)landen gericht op een beperkte structurele 

prijsverhoging kan op heftig verzet stuiten van de geïndus-

trialiseerde landen. Indien dit het geval is, lijkt, ook 

wanneer goede cobrdinatie plaatsvindt in een producentenas-

sociatie, de kans op een succesvol oligopolistisch beleid 

erg klein. De kans op succes is groter wanneer exporteren-

de landen weten te bereiken dat met name de grote geïndus-

trialiseerde landen dit gedogen. Een zinvolle dialoog hier-

over in UNCTAD als centraal internationaal grondstoffenor-

gaan, zou hiertoe een eerste stap kunnen zijn. Voorts zal 

het waarschijnlijk nodig zijn om over het mogen voeren van 

een oligopolistisch beleid door landen, te onderhandelen in 

een "quid pro quo"-sfeer. Een bepaalde garantie van zeker-

heid van aanvoer voor de geïndustrialiseerde landen is voor 
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de grondstoffenexporterende landen een mogelijk onderhande-

lingsobject. Op deze wijze zou men misschien ook gemakkelij-

ker kunnen toegroeien naar bepaalde vormen van multilatera-

le leverings- en afnameverplichtingen. 

Het trachten te verhogen van het aandeel van ontwikkelings-

landen in de rents (schaarste rents, Ricardiaanse rents en 

oligopolistische rents) is, zoals in het voorafgaande reeds 

aangegeven, typisch een terrein voor nationaal beleid en co-

ordinatie van dit beleid in producentenassociaties. Vooral 

door eigen inspanningen kunnen ontwikkelingslanden gunstiger 

contracten met multinationale ondernemingen afsluiten en 

zelf op grotere schaal participeren in de afzet van (verwerk-

te) grondstoffen. De mogelijkheden van internationaal beleid 

direct gericht op het vergroten van het aandeel van ontwikke-

lingslanden in de rents zijn beperkt. Een uitzondering hier-

op vormt de exploitatie van de oceaanbodem. Op de Zeerecht-

conferentie wordt via een internationaal verdrag geregeld 

in welke verhouding de rents voortvloeiend uit exploitatie 

van de oceaanbodem, verdeeld zullen worden tussen ontwikke-

lingslanden, consumentenlanden en multinationale ondernemin-

gen. Voor het overige zijn de mogelijkheden van internatio- 

naal beleid voornamelijk beperkt tot technische hulpverlening. 

Deze hulpverlening, bijvoorbeeld van de Wereldbank of het Cen-

trum voor Transnationale Ondernemingen, kan voor ontwikke-

lingslanden van aanmerkelijke betekenis zijn. Een toename 

van de activiteiten van internationale organen op deze ter-

reinen is echter afhankelijk van het feit of hun hiertoe de 

gelegenheid wordt geboden door de geïndustrialiseerde lan-

den. Dit laatste is weer afhankelijk van het feit of ontwik-

kelingslanden de geïndustrialiseerde landen ervan weten te 

overtuigen dat een meer evenwichtige verdeling van de voor-

delen uit grondstoffenproductie, ook in het lange termijnbe-

lang is van deze landen. 

Toename van verwerking van grondstoffen in ontwikkelingslan-

den is zowel een terrein voor (gecoardineerd) beleid van 
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grondstof fenexporterende landen als van handelsbeleid van 

de geïndustrialiseerde landen. Eerstgenoemde landen zouden 

eventueel krachtige maatregelen kunnen nemen om een snelle 

toename van locale verwerking te bevorderen. Een evenredig 

restrictiever handelsbeleid van importerende landen zou het 

effect van deze maatregelen echter weer volledig teniet 

kunnen doen. De geïndustrialiseerde landen zijn in staat om 

ook op dit terrein hun al dan niet vermeende eigenbelangen 

te verdedigen. Het is derhalve niet mogelijk voor de ontwik-

kelingslanden om een effectief beleid te voeren dat in 

strijd is met de belangen van de geïndustrialiseerde lan-

den, of dat door deze landen tenminste als zodanig wordt 

beschouwd. Het lijkt derhalve in het belang van de ontwik-

kelingslanden zelf, dat zij regelmatig met de geïndustria-

liseerde landen overleggen over elkanders beleid dat van 

invloed is op verwerking van grondstoffen in ontwikkelings-

landen. Ook doen zich hierbij mogelijkheden voor om tot on-

derhandelingen te komen. Voor beide partijen is het mis-

schien aanvaardbaar dat enerzijds ontwikkelingslanden een 

matig stimuleringsbeleid voeren en zich eventueel verplich-

ten tot het verschaffen van non discriminatoire toegang 

tot grondstoffen en dat anderzijds de geïndustrialiseerde 

landen concessies doen op het vlak van de handelspolitiek. 

Dit zou tevens de beste waarborg bieden voor een efficiën-

te geografische allocatie van productiefactoren. 

Op alle zojuist aangegeven terreinen, met uitzondering van 

dat van directe maatregelen ter verdeling van rents, blijkt 

het, gezien de economische belangen en krachtverhoudingen, 

welhaast noodzakelijk dat de ontwikkelingslanden samenwer-

ken of op zijn minst overleg plegen met de geïndustriali-

seerde landen. Producentenassociaties kunnen hierbij een 

belangrijke rol spelen doordat op deze manier mogelijk be-

reikt wordt dat groepen belanghebbende ontwikkelingslanden 

met één standpunt onderhandelingen of besprekingen kunnen 
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aangaan met geïndustrialiseerde landen. Producentenassoci-

aties fungeren dan niet alleen als een forum ter coördina-

tie van beleidsmaatregelen van landen, maar ook als een 

instrument om tot internationale afspraken en regelingen 

te komen. Associaties van producentenlanden zijn dan geen 

substituut voor internationaal beleid, maar kunnen de tot-

standkoming daarvan juist bevorderen. Als voorbeeld moge 

de "Association of Natural Rubber Producing Countries" dienen. 

Coördinatie van beleid en beleidsstandpunten van de rub-

berexporterende landen in deze associatie heeft relatief 

snelle overeenstemming over een internationale rubberover-

eenkomst waarschijnlijk ten zeerste bevorderd. 
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SAMENVATTING 

De centrale vraagstelling van het onderhavige onderzoek 

luidt: waar liggen de grenzen van de mogelijkheden van in-

ternationaal grondstoffenbeleid dat bijdraagt aan oplossing 

van de grondstoffenproblemen van ontwikkelingslanden. We be-

perken ons daarbij niet, zoals gebruikelijk is, tot de pro-

blemen en belangen van landen, maar analyseren eveneens het 

functioneren van markten en de rol en belangen van de markt-

partijen. 

Ondanks niet onaanzienlijke veranderingen in de exportstruc-

tuur van een aantal ontwikkelingslanden, kan vastgesteld 

worden dat voor de meeste van deze landen, in het byzonder 

de kleinere landen, het traditionele handelspatroon - expor-

teren van primaire producten naar geïndustrialiseerde lan-

den en importeren van industriële producten uit die landen 

- ook thans, zij het in het algemeen minder geprononceerd 

dan in het verleden, nog actueel is. 

De neo-klassieken, structuralisten en neo-Marxistische depen-

dencia-theoretici denken zeer verschillend over de betekenis 

van exporten van primaire producten voor ontwikkelingslan-

den. Terwijl de neo-klassieken deze betekenis het meest po-

sitief duiden, zijn de structuralisten veel kritischer. In 

de neo-Marxistische dependencia-benadering hebben exporten 

van primaire producten enkel negatieve gevolgen. De drie 

onderscheiden scholen bieden in hun hoge niveau van abstrac-

tie en nagestreefde algemene geldigheid echter weinig hou-

vast voor de practijk van de planning in ontwikkelingslan-

den en voor internationaal beleid. Een niet-rigoureus con-

cept van self-reliance en basic needs vormt een beter uit-

gangspunt. 

De moderne geschiedenis van internationaal grondstoffenbe-

leid vindt omstreeks de eeuwwisseling haar oorsprong in 

kartellisatiestreven van private producenten. Eerst na de 

Eerste Wereldoorlog zijn overheden van landen eerder bereid 
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om mee te werken aan marktbeheersende reguleringen. Na de 

Tweede Wereldoorlog vormt Hoofdstuk VI van het Charter van 

Havana de basis voor het voeren van internationaal grond-

stoffenbeleid. In 1964 lijkt UNCTAD I nieuwe impulsen te 

gaan geven voor een internationaal grondstoffenbeleid. In 

1974 verwachten velen dat de Zesde Speciale Zitting van de 

Verenigde Naties een keerpunt zal zijn. Vanwege dalende 

grondstoffenprijzen, weerstand van geïndustrialiseerde lan-

den tegen een NIE0 voor grondstoffen én slecht geformuleer-

de voorstellen van de zijde van UNCTAD, kan het falen van 

het Geïntegreerde Grondstoffenprogramma echter niet als 

toetssteen dienen voor de mogelijkheden van internationaal 

grondstoffenbeleid. 

De landbouwgrondstoffen rubber, katoen, jute en harde ve-

zels (sisal); de "beverages" koffie, thee en cacao; bana-

nen en tropisch hout; de grote niet-energiedragende minera-

len bauxiet/aluinaarde, koper, nikkel, ijzererts, mangaan-

erts, ruwe fosfaat, tin, lood en zink zijn van grote tot 

zeer grote betekenis voor de exporten van een zestigtal ont-

wikkelingslanden. De wereldexporten van de genoemde land-

bouwproducten zijn, m.u.v. katoen, geheel of voor een zeer 

groot deel afkomstig uit ontwikkelingslanden. Voor de mees-

te van deze producten is sprake van een hoge concentratie-

graad van de exporten. Voor nikkel, koper, fosfaat, bauxiet 

en tin varieert het aandeel van ontwikkelingslanden in de 

exporten van de markteconomieën van 61% tot 83%. Voor man-

gaan en ijzererts ligt het overeenkomstige cijfer op een 

niveau van 50%, terwijl voor lood en zink het aandeel klei-

ner is dan 40%. Voor de mineralen is steeds sprake van een 

hoge concentratiegraad van de exporten. 

Ten aanzien van de mineralen is de uitdrukking "importaf-

hankelijkheid van geïndustrialiseerde landen" meer op zijn 

plaats dan voor de landbouwgrondstoffen. Wat de grote mine-

ralen betreft blijkt uit berekeningen, waarbij rekening ge-

houden wordt met "recycling", dat de industrie in de EG en 
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Japan gemiddeld voor meer dan 50% van het verbruik aangewe-

zen is op importen uit ontwikkelingslanden voor tin, bauxiet, 

koper, mangaan, fosfaat en nikkel. Voor de Verenigde Staten 

is dit het geval voor tin, bauxiet, mangaan en nikkel. 

Voor koffie, cacao, rubber, jute, harde vezels (sisal), ka-

toen en tropisch hout is in zekere zin - als men kijkt naar 

het aantal partijen aan weerszijden van de markt - sprake 

van een bilateraal oligopolie. De relatieve kracht van de 

marktpartijen analyserend blijkt evenwel dat private oligop-

sonisten steeds de sterkste marktpartij vormen. Dit in aan-

merking nemend is veeleer sprake van oligopsonistische mark-

ten. 

De internationale mijnbouwsector wordt gekarakteriseerd 

door: multinationaliteit, concentratie, verticale integra-

tie, overlappende directoraten, relaties met banken en 

grootschaligheid. In het recente verleden valt een trend 

waar te nemen naar "natural resources companies", waardoor 

de concentratietendens in de mijnbouw is versterkt. 

Vanaf ongeveer 1950 vallen allerwege pogingen van ontwikke-

lingslanden waar te nemen om een sterkere greep te krijgen 

op de mijnbouwsector. Recentelijk vindt men evenwel aanwij-

zingen voor een tendens tot de-nationalisatie. De belang-

rijkste factoren waardoor deze herbevestiging van de rol 

van multinationale mijnbouwondernemingen verklaard kan wor-

den, liggen op het terrein van management en technologie, 

financiering, geografische spreiding van exploratie en ex-

ploitatie, beheersing van de productie-omvang per land, on-

derlinge samenwerking, marketing en verticale integratie. 

De wijze van prijsvorming voor grondstoffen is bepalend 

voor de vraag of een uitvoerend orgaan van een grondstoffen-

overeenkomst kan interveniëren in de markt. De grondstoffen 

kunnen in dit opzicht in vijf groepen worden onderverdeeld. 

Onze analyse toont aan dat voor een aantal producten markt-

interventie moeilijk, practisch onmogelijk, respectievelijk 

onmogelijk is. 
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Voor diverse producten bestaan centrale (termijn)markten. 

De belangrijkste vraag met het oog op mogelijke effectieve 

interventie op deze markten is of de oligopolistische phy-

sieke markten door het bestaan van termijnmarkten verande-

ren in markten waarop volledige mededinging heerst. Deze 

vraag wordt door ons, op basis van een analyse van het markt-

proces, ontkennend beantwoord. Bij excessieve speculatie 

staan de prijsbewegingen los van de omstandigheden op de 

physieke markten. Bij afwezigheid van excessieve specula- 

tie hebben de oligopolistische/oligopsonistische partijen 

van de physieke markten waarschijnlijk een overwegende in-

vloed op de termijnmarkten. 

Bij gegeven prijzen is de verdeling van schaarste rents, 

Ricardiaanse rents en oligopolie- of kennis rents, bepalend 

voor de verdeling tussen marktpartijen van de voordelen uit 

grondstoffenproductie en -marketing. Omtrent de feitelijke 

omvang en verdeling van rents is weinig bekend. Er zijn aan-

wijzingen dat, over de lange termijn bezien, de overheden 

van ontwikkelingslanden erin geslaagd zijn een groter deel 

van de rents tot zich te trekken. Wat de korte termijn be-

treft zijn er echter aanwijzingen dat de exporterende lan-

den na 1974 een stap terug hebben moeten doen in hun belas-

tingheffing op minerale projecten. Het is de vraag of er 

een breuk is gekomen in de lange termijn ontwikkeling of 

dat van een conjunctureel verschijnsel sprake is. 

Hoewel geformaliseerde partieel-statische analyses geen een-

duidig antwoord geven, kan langs deductieve weg en op grond 

van dynamische overwegingen geconcludeerd worden dat zowel 

producenten- als consumentenlanden belang hebben bij stabi-

lisatie van grondstoffenprijzen. Voor ondernemingen komen 

wij tot een tegengestelde conclusie. Van handelaren, hande-

laren/verwerkers en mijnbouwondernemingen kan het winstver-

mogen worden aangetast door prijsstabilisatie. 

Indien middels internationaal beleid prijzen van grondstof-

fen structureel verhoogd konden worden, zou dit uiteraard 
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in het voordeel zijn van exporterende (ontwikkelings)landen. 

De ruilvoetproblematiek kan echter niet worden opgelost 

door middel van indexatie. 

Voor consumentenlanden wordt het mogelijke negatieve effect 

van hogere grondstoffenprijzen gewoonlijk overschat. Onder-

nemingen staan neutraal of negatief tegenover pogingen van 

derden om grondstoffenprijzen structureel te verhogen. 

Ontwikkelingslanden hebben groot belang bij toename van lo-

cale verwerking van grondstoffen. Voor geïndustrialiseerde 

landen is het werkelijke belang er slechts in gelegen om 

een eventuele té snelle verplaatsing van verwerking te voor-

komen. Verplaatsen van verwerking naar ontwikkelingslanden 

is vooralsnog niet in het belang van de geïntegreerde multi-

nationale mijnbouwondernemingen, vooral omdat dit "world 

wide sourcing" zou bemoeilijken. 

De geïndustrialiseerde landen hebben belang bij zekerheid 

van aanvoer. Wat de lange termijn betreft dient onderscheid 

gemaakt te worden tussen oligopolistisch beleid van exporte-

rende landen, toename van locale verwerking en non-discrimi-

natoire toegang tot grondstoffen. Voor ondernemingen is 

niet de aanvoer van grondstoffen maar de toegang tot grond-

stoffen van primaire betekenis. 

De enige ondubbelzinnige en voor consumentenlanden aanvaard-

bare prijsdoelstelling voor grondstoffenovereenkomsten is 

stabilisatie van prijzen rondom een trend die tot stand 

komt onder invloed van de bestaande marktkrachten. Deze 

doelstelling kan ook acceptabel zijn voor producentenlan-

den, indien hun streven naar een oligopolistisch marktbe-

leid als legitiem erkend wordt. 

In grondstoffenovereenkomsten kunnen buffervoorraden, ex-

portquota en multilaterale handelsverplichtingen toegepast 

worden als operationele mechanismen gericht op prijsstabi-

lisatie. Een schatting van de noodzakelijke omvang en kos-

ten van buffervoorraden toont aan dat de conceptie van het 

Comnon Fund, waarbij tweederde deel van de voorraden gefi- 



397 

nancierd wordt uit commerciële leningen, indien in practijk 

gebracht, waarschijnlijk tot moeilijkheden zou leiden. Bo-

vendien behoren extra veiligheidsmarges in de omvang van 

buffervoorraden ingebouwd te worden vanwege veranderd voor-

raadgedrag van ondernemingen en speculatie tegen de buffer. 

Deze acties kunnen ook doelbewust gericht zijn op het tegen-

werken van de buffervoorraad, omdat effectieve prijsstabili-

satie indruist tegen de belangen van private marktpartijen. 

Exportquota, al dan niet als aanvulling op buffervoorraden, 

worden, op grond van een, ons inziens, foutieve argumentatie, 

in het algemeen afgewezen door overheden van geïndustriali-

seerde landen. Voorts is door deze landen nimmer gesugge-

reerd om de formele asymmetrie van een systeem van export-

quota te ondervangen door het opnemen van multilaterale 

handelsverplichtingen in grondstoffenovereenkomsten. Een 

verklaring voor deze opstelling van landen kan alleen ge-

vonden worden in de belangen van private ondernemingen. 

Daarom lijkt de kans erg klein, dat in de toekomst deze 

technieken op substantiële schaal toegepast zullen worden 

in grondstoffenovereenkomsten. Hier lijkt een grens te lig-

gen van internationaal grondstoffenbeleid. Een consequentie 

hiervan is dat slechts een beperkt aantal producten in aan-

merking komt voor grondstoffenovereenkomsten en dat buffer-

mechanismen niet versterkt worden met aanvullende technie- 

ken. Wanneer dan bovendien maximale buffervoorraden op een 

laag niveau worden vastgesteld, dreigt gebrekkig functione-

ren van grondstoffenovereenkomsten. 

UNCTAD is het meest geëigende centrale forum voor interna-

tionaal grondstoffenbeleid, ook wat betreft andere mogelijk-

heden dan internationale grondstoffenovereenkomsten, onder 

andere op het gebied van "commodity development". 

Een verdere uitbouw van de Compensatoire Financieringsfaci-

liteit van het IMF kan dienen als een complement, maar niet 

als een substituut, voor stabilisatie van grondstoffenprij-

zen. 
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Een regeling van de exploitatie van de oceaanbodem in het 

kader van de Zeerechtconferentie van de VN biedt een unie-

ke gelegenheid voor supra-nationaal beheer van deze "common 

heritage of mankind". Gevreesd moet echter worden dat voor-

al de grote industrielanden de oceaanbodem zullen maken 

tot een verlengstuk van hun nationale territoria. 

De handelsbelemmeringen van de geïndustrialiseerde landen 

zijn geconcentreerd in de eerste stadia van verwerking van 

grondstoffen tot en met halffabrikaten. De Kennedy- en To-

kyo-Ronde hebben geen fundamentele wijziging gebracht in 

de hierin opgesloten liggende discriminatie van ontwikke-

lingslanden. Verwerking van grondstoffen in ontwikkelings- 

landen wordt niet bevorderd door het Algemene Preferentiële 

Stelsel. 

Het Amerikaanse voorstel om een "International Resources 

Bank" (IRB) op te richten (1976) was eenzijdig gericht op 

de belangen van de geïndustrialiseerde landen. In het IRB-

voorstel werd echter een aantal zaken aan de orde gesteld, 

bij goede internationale regelingen waarvan alle betrokken 

partijen belang hebben: het wegnemen van "politieke" risi-

co's, financiering uit bronnen los van de mijnbouwonderne-

mingen en het afsluiten van contracten die voor de betrok-

ken partijen aanvaardbaar zijn en blijven. Uitbouw van re-

gelingen en activiteiten op deze terreinen binnen bestaan-

de instituties lijkt echter te prefereren boven de oprich-

ting van een nieuwe instelling als een IRB. 

Vooral in de jaren zeventig zijn de geïndustrialiseerde 

landen een nationaal beleid gaan voeren gericht op het ze-

ker stellen van aanvoer van grondstoffen. Het Stabex-sys-

teem, een stelsel met diverse negatieve aspecten, en voor-

al Minex zijn in deze belangrijke instrumenten van de EG 

in het kader van de Conventie van LcImé. 

De VS, Japan, de Duitse Bondsrepubliek en Frankrijk kennen 

nationale programma's ter bevordering van investeringen in 

grondstoffenproductie, in het byzonder in ontwikkelingslan- 
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den. Ook het instrument van de hulpverlening wordt aange-

wend om goede relaties te kweken met grondstoffenexporte-

rende ontwikkelingslanden. Bevordering van recycling en 

het aanleggen van nationale voorraden vormen tenslotte in-

strumenten om de eigen economie minder kwetsbaar te maken 

voor aanvoerstoringen uit derde landen. 

De individuele grote landen en de EG besteden ieder thans 

reeds ettelijke tientallen miljoenen dollars per jaar aan 

nationaal grondstoffenbeleid. Dit beleid kan echter, zo 

volgt uit onze analyse, geen substituut zijn voor interna-

tionaal beleid. De mogelijkheden van nationaal beleid zijn 

beperkt; het aantrekkelijker maken voor ondernemingen van 

investeringen in ontwikkelingslanden is een verspilling; 

een beleid dat oligopolistisch gedrag van landen tracht te 

voorkomen roept bovendien tegenacties op. 

Producentenassociaties zijn bepaald niet succesvol geweest 

in het realiseren van monopoliewinsten. In de toekomst lij-

ken de kansen hierop ook niet groot. Samenwerking van oli-

gopolisten lijkt echter wel perspectieven te bieden. Con-

sultatie, informatie-uitwisseling en cobrdinatie van beleid 

behoren tot de expliciet geformuleerde doelstellingen van 

producentenassociaties en kunnen bijdragen tot maximalisa- 

tie van de -economische voordelen voor de landen. Beleidster-

reinen welke byzondere aandacht verdienen van producenten-

associaties, zijn contracten met multinationale ondernemin-

gen en samenwerking ter bevordering van locale verwerking 

in ontwikkelingslanden en directe participatie van de lan-

den in de afzet van (verwerkte) grondstoffen. 

Ook voor ontwikkelingslanden geldt dat nationaal beleid 

niet kan dienen als een substituut voor internationaal be-

leid. Op alle mogelijke beleidsterreinen, met uitzondering 

van directe maatregelen ter verdeling van rents, lijkt het, 

gezien de economische belangen en krachtverhoudingen, nood-

zakelijk dat de ontwikkelingslanden samenwerken of op zijn 

minst overleg plegen met de geïndustrialiseerde landen. 



The central theme of our investigation is: what are the 

limits to international commodity policies designed to 

alleviate the commodity problems of developing countries. 

Analyses of this kind are mostly confined to the problems 

and interests of particular countries. The analysis present-

ed here pertains, however, also to the functionina of mark-

ets and the role and interests of the market parties in-

volved. 

Over the decades the export structure of many developing 

countries has changed considerably. Still for most count-

ries and in particular the smaller ones, traditional patt-

erns still prevail, though less pronounced than in the 

past. 

The neo-classicists, the structuralists and the neo-Marxist 

dependencia-theoreticians have quite different views about 

the significance of primary product exports for developing 

countries. The point of view of the neo-classicists is the 

most positive one, while the structuralists are more crit-

ical. In the approach of the neo-Marxists, exports of prim-

ary products have a negative impact on the economies of de-

veloping countries. Because of their high level of abstract-

ion the views pronounced by these three distinguished 

schools have very limited value both for practical planning 

in developing countries and for international policies. The 

general concepts of self-reliance and of basic needs prov-

ide a better framework for policy planning. 

The modern history of international commodity policies is 

rooted in cartellization efforts by private producers at 

the turn of the century. Governments become more willing to 

participate in market controlling regulations only after 

the First World War. After The Second World War, Chapter VI 

of the Havana Charter becomes the basis for international 

commodity policies. The first conference of UNCTAD in 1964 

400 
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seems for a while to give new impetus to such policies. In 

1974 a turning point is expected to occur during the Sixth 

Special Session of the UN General Assembly. Nevertheless, 

UNCTAD's proposal for an Integrated Programme for Commod-

ities fails to mature in terms of new international policy 

resolve. This does not suggest that the limits of feasible 

international commodity policies have been reached, as the 

failure can at least partly be explained by declining 

commodity prices, resistance of industrialized countries 

to a NIEO-for-raw-materials,weak formulation of proposals 

and conduct of negotiations by the UNCTAD-Secretariat. 

Considerable importance attaches to agricultural raw mater-

ials (rubber, cotton, jute and hard fibres) tropical bever-

ages (coffee, tea and cocoa), bananas and tropical timber, 

the major non-energy minerals (bauxite, copper, nickel, 

iron ore, manganese ore, phosphate rock, tin, lead and 

zinc) in the exports of about sixty developing countries. 

Almost all world exports of these agricultural commodities, 

except cotton, originate in the developing countries. Most 

of these commodity exports exhibit high concentration 

ratios according to origin. Developing countries have 

shares ranging between 61 and 83% of total exports from 

market economy countries for nickel, copper, phosphate 

rock, bauxite and tin. Their share in exports of manganese 

and iron ore is about 50%; for lead and zinc it is less 

than 40%. The concentration ratio of exports is high for 

all minerals. 

The expression "import dependence of industrialized count-

ries" is more correct for minerals than for agricultural 

raw materials. The industrial sectors of the EC and Japan 

on average depend for more than 50% of their needs on im- 

ports from developing countries in the case of tin, bauxite, 

copper, manganese, phosphate rock and nickel.For the United 

States a similar degree of dependence prevails for tin, 

bauxite, manganese and nickel. 
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When observing the number of participants at both sides of 

the market, the situation approaches a bilateral oligopoly 

for coffee, cocoa, rubber, jute,hard fibres (sisal), cotton 

and tropical timber. As to the relative strength of the 

market partjes the analysis suggests, that private oligops-

onists are always the most powerful. Taking this fact into 

account, the term oligopsonistic markets seems a more appro-

priate description. 

The international mining sector  is  characterized by: multi-

national organization, large scale operations, concentrat-

ion, vertical integration, interlocking directorates, and 

close relations with the banking community. In recent years 

there has been a trend towards diversified natural resource 

companies. This phenomenon has led to further concentration 

in the mining sector. 

From about 1950 onward, the developing countries have tried 

to get a firmer grip on mining operations within their ter-

ritories. In the most recent years there is, however, a re-

verse trend of de-nationalization. The restrengthening of 

an already dominant role of private mining companies can be 

attributed to a variety of unrelated factors. These are: 

the need for management and technology transfer, access to 

finance; the geographical distribution of exploration and 

exploitation; control of production levels in particular 

countries, mutual co-operation between companies, dependence 

on private marketing and constraints imposed on countries 

by vertical integration. 

Whether or not the executive agent of a commodity agreement 

can effectively intervene in markets depends on the way 

prices are formed in markets. In this respect raw materials 

can be subdivided into five groups. The analysis proves that 

for a number of products market intervention is difficult, 

virtually impossible, or even absolutely impossible. 

Central (futures)markets exist for several products. The 

most important question regarding the scope for effective 
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intervention on those markets is whether futures markets 

transform oligopolistic physical markets into markets with 

full competition. This question is answered in the negative. 

Whenever excessive speculation prevails, price movements 

are not linked to the situation on physical markets. In the 

absence of excessive speculation, futures markets are prob-

ably dominated by the oligopolistic/oligopsonistic partjes 

in the physical markets. 

At given prices, the distribution of benefits from product-

ion and marketing of raw materials between market partjes 

is determined by the distribution of scarcity rents, Ricard-

ian rents and oligopoly- or knowledge rents. Little is 

known about the real distribution of rents. There are in-

dications that governments of developing countries have 

managed in the long run to capture a larger share of rents. 

In the short run, however, exporting countries apparently 

had to move a step backward after 1974 in their taxing of 

minerals projects. It remains to be seen whether the long 

term trend will reem ,..rge, making the current reversal no 

more than a business cycle phenomenon. 

Formalized partial-static analysis does not give a clear 

answer to the question of the distribution of benefits from 
price stabilization. Deductive reasoning and dynamic consid-

erations, however, lead to the conclusion that both producer 

and consumer countries may benefit from price stabilization. 

Price stabilization is, however, not in the interest of 

private companies. The earnings capacity of traders, trad-

ers/ processors and mining companies can be impaired by 

price stabilization. 

If prices of raw materials could be structurally increased 

by international measures, this would of course be to the 

advantage of exporting (developing) countries. The terms 

of trade problem is one aspect of developments in markets 

in which demand and supply interact. The problem cannot, 

therefore, in the long run be solved by indexation, as 
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repercussions on demand and supply would undo the price 

setting. 

Usually the potential neqative effects of higher raw mater-

ials prices on consuming countries are overestimated. 

Efforts by market partjes to increase raw material prices 

structurally are met indifferently or negatively by private 

companies. 

For developing countries major interests are at stake on 

the issue ofincreased local processing. It is in the inter-

est of industrialized countries to prevent the re-allocat-

ion of processing from becoming disruptive. Re-allocation 

of processing to developing countries is not in the inter-

est of the integrared multinational mining companies, be-

cause it will hamper "world wide sourcing". 

Security of supply is in the interest of the industrialized 

countries. For the long term a distinction must be made 

between oligopolistic policies of developing countries, in-

creased local processing and non-discriminatory access to 

raw materials. Private companies are not primarily inter-

ested in security of supply, but in access to raw materials. 

For consuming countries the only negotiable and acceptable 

price objective in commodity agreements is stabilization 

around the trend that would emerge due to prevailing market 

forces. Assuming that efforts of producing countries to in-

stitute their own oligopolistic policies would be consid-

ered legitimate by consuming countries, a price objective 

related to market trends should also be acceptable to prod-

ucing countries. 

Buffer stocks, export quota and multilateral trade commit-

ments can be used as operational instruments in commodity 

agreements. The modalities of UNCTAD's Common Fund provide 

for two thirds of buffer stocks to be financed by commerc-

ial borrowing. An estimate of the r2quired magnitude and 

associated costs of buffer stocks shows, however, that 

attempts to do so would probably run into difficulties. 
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Besides, safety margins have to be built into the size of 

buffer stocks, to counteract changed inventory behaviour 

by private companies and speculation against the buffer. 

This is even more so as actions could purposely be directed 

against the buffer when effective price stabilization is 

considered to be against the interests of private market 

partjes. 

Government;of industrialized countries generally dismiss, 

though by inappropriate argumentation, the use of export 

quota. Moreover, these countries have never been ready to 

redress the formal asymmetry of export quota by introduc-

ing multilateral trade commitments. This posture of the 

industrialized countries can only be explained by taking 

into account the interests of private companies. Thereforr 

the chances that these stabilization techniques will be 

applied to any substantial degree in the foreseeable future 

are very slim indeed. This is one of the limitations of 

international commodity policies. As a consequence, commod-

ity agreements can only be concluded for a limited number 

of products and buffer mechanisms will not be reinforced by 

supplementary arrangements. When,on top of this, maximum 

buffer stocks are fixed at a low level, commodity agree-

ments will function defectively. 

UNCTAD is the most suitable central forum for international 

commodity policies, not only for commodity agreements but 

also for other policy measures, like "commodity develop-

ment". 

The Compensatory Financing Facility of the IMF can serve 

as a complement, not a substitute for the stabilization of 

commodity prices. 

Regulation of the exploitation of the ocean floor by the 

UN Law of the Sea Conference offers a unique opportunity 

for supra-national management of this "common heritage of 

mankind". It seems, however, that the large industrial 

countries presently aim at making the ocean floor into an 
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extension of their national territories. 

The trade barriers of the industrial countries are concen-

trated on the first stages of raw materials, up to and in-

cluding semi-manufactures. This concentration implies a 

discrimination against the developing countries. Neither 

the Kennedy- nor the Tokyo Round did change this discrimin-

ation fundamentally. Besides, the Generalized System of 

Preferences does not stimulate processing of raw materials 

in developing countries. 

In 1976 the United States launched a proposal for an Inter-

national Resources Bank (IRB). This proposal was unilater-

ally directed towards the interests of the industrialized 

countries. However, the subject matter of the IRB-proposal 

is in the interest of all parties concerned: the eliminat-

ion of political risks, financing from other sources than 

the mining companies and the negotiation of contracts 

which are and remain acceptable to the parties concerned. 

It seems preferable,however, to step up activities and 

measures in these fields by the existing institutions, 

rather than to create a new institution like IRB. 

Particularly in the seventies, the industrialized count-

ries strengthened theirnational policies aimed at security 

of supply of raw materials. The Stabex system - a mechanism 

with several drawbacks - and particularly Minex are in this 

respect important instruments of the EC, implemented through 

the Convention of Lomé. 

The United States, Japan, the Federal Republic of Germany 

and France have national programmes to promote investment 

in raw materials production, particularly in the develop-

ing countries. Moreover, official development assistance 

is also used to forge good relations with raw materials ex-

porting developing countries. Finally, the promotion of 

recycling and the establishment of national stocks are in-

struments to protect their economies against supply dis-

ruptions. Individual large countries and the EC each spend 
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already several tens of millions of dollars annually on 

national raw materials policies. These policies cannot, 

however, function as a substitute for an international 

policy. The possibilities of a national policy are limited; 

to make investments in developing countries more attractive 

to private companies is a waste of money; a policy trying 

to prevent oligopolistic behaviour of countries is bound 

to provoke countermeasures. 

Producers' associations have certainly not been successEul 

in realizing monopoly profits. The chances of doing so in 

the future also remain limited. Cooperation of oligopolists 

seems to offer better perspectives. Consultation, exchange 

of information and coordination of policies - part of the 

explicitly formulated objectives of producers' associations 

- can contribute to maximization of the benefits to count- 

ries. Policy areas deserving special attention for producers' 

associations are: contracts with multinational companies, 

cooperation to stimulate local processing and direct part-

icipation of countries in the marketing of (processed) raw 

materials. 

For developing- as for industrialized countries, national 

policies cannot substitute for international policies. In 

all possible policy areas, except for direct measures to 

increase their share of the rents, it seems necessary 

- given existing economic interests and power relations - 

to cooperate or at least to consult with the industrial 

countries. 
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BIJLAGE I 

TABEL 1 

Het aandeel van een aantal grondstoffen in de totale 
porten van ontwikkelingslanden 1 ) 	(procenten) 

1977/79 	2 ) 1978/79 	3 ) 

Argentinië 

Barbados 

Belize 

Bermuda 

2 

6 

2 

na 

na 

Bolivia 68 63 

Brazilië 29 29 

Chili 56 52 

Colombia 68 68 

Costa Rica 55 51 

Dom. Rep. 33 31 

El Salvador 73 76 

Guadeloupe 39 na 

Guatemala 59 59 

Guyana 4 ) 51 51 

Haïti 49 49 

Honduras 67 57 

Jamaica 4)  75 75 

Martinique 52 na 

Ned.Antillen 1 na 

Nicaragua 52 52 

Panama 32 31 

Paraguay 41 43 

Peru 46 34 

Suriname 4 ) 67 65 

Uruguay 

Benin 47 53 

Boeroendi 94 95 

Botswana 22 5 

Cameroen 65 64 

ex- 
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1977/79 2)  1978/79 3 ) 

Centr.Afr.Rep. 76 79 

Tsjaad 78 82 

Egypte 23 32 

Eg. Guinea 95 na 

Ethiopië 72 73 

Gambia 

Ghana 76 81 

Guinea 68 63 

Guinea-Bi ssao 1 1 

Ivoorkust 72 72 

Kenya 51 48 

Lesotho 

Liberia 89 88 

Madagascar 45 42 

Malawi 21 19 

Mali 44 37 

Mauretanië 84 84 

Mauritius 2 2 

Marokko 41 34 

Mozambique 33 39 

Namibië 100 na 

Niger 1 1 

Reunion na 

Rwanda 94 93 

Senegal 16 16 

Sierra Leone 39 36 

Somalië 11 10 

Soedan 57 57 

Swaziland 15 7 

Tanzania 57 58 

Togo 81 72 

Oeganda 99 99 

Opper Volta 38 37 
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1977/79 	2 ) 1978/79 	2 ) 

Zaïre 67 54 

Zambia 92 87 

Zimbabwe 3 3 

Afghanistan 12 10 

Bangladesh 29 	5)  79 

Burma 36 38 

India 15 18 

Jordanië 24 25 

Korea Rep. 1 5 

Libanon - - 

Maleisië 41 21 

Nepal 18 29 

Pakistan 5 16 

Philippijnen 21 24 

Sri Lanka 62 61 

Thailand 20 22 

Yemen 53 82 

Yemen Dem.Rep. 5 4 

Salomons eil. 27 25 

Fiji 1 1 

Fr. Polynesië - na 

Vanuatu 7 na 

Papoea NG 75 75 

1) De in aanmerking genomen landen zijn die waarvoor cij-
fers beschikbaar zijn in Tabel 11 van Wereldbank: "Com-
modity Trade and Price Trends", 1981, excl. landen waar-
van meer dan veertig procent van de exporten bestaat uit 
aardolie: de Bahamas, Equador, Mexico, Trinidad en Toba-
go,Venezuela, Algerije, Angola, Congo, Gabon, Libye, Ni-
geria, Tunesië, Brunei, Indonesië, Iran, Irak, Koeweit, 
Saoedi Arabië en Syrië 

2) Bron: Wereldbank: "Commodity Trade and Price Trends", 
Washington, 1981; gewogen gemiddelden voor 1977, 1978 
en 1979; de producten zijn cacao, koffie, thee, bananen, 
hout, katoen, sisal, jute, rubber, bauxiet, koper, ij-
zererts, mangaanerts, ruwe fosfaat, tin, lood, zink 
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3) Bron: UNCTAD: "Statistics of international trade in 
commodities covered by the Integrated Programme for 
Commodities, 1970-1979", Genève, 1981; de producten 
zijn cacao, koffie, thee, bananen, hout, katoen, si-
sal, jute, rubber, bauxiet, koper, ijzererts, mangaan-
erts, ruwe fosfaat, tin 

4) Inclusief aluinaarde; bron: United Nations: "Yearbook 
of International Trade Statistics, 1979"; meest recent 
gemiddelde van twee jaren 

5) Exclusief jute producten 
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BIJLAGE II  
Ruilvoeten van een aantal individuele producten (1967/1969  
= 100) 1) 

Jaar Koffie 2 ) Cacao 3)  Thee 4)  Katoen 5 ) 

1950 172 116 

1951 155 108 115 215 

1952 151 105 93 157 

1953 169 115 117 102 

1954 235 183 171 116 

1955 168 117 161 114 

1956  165 82 150 138 

1957 156 89 133 113 

1958 132 128 137 77 

1959 101 106 136 65 

1960 98 81 135 87 

1961 95 63 128 79 

1962 91 60  131 74 

1963 91 72 123 74 

1964 123 65 123 85 

1965 114 46  116 86 

1966 103 65  113 83 

1967 94 76  112 88 

1968 99 97 98 103 

1969 107 127 90 110 

1970 129 86 92 98 

1971 98 62 81 89 

1972 101 67 73 85 

1973 113 112 61 110 

1974 96 136 65 133 

1975 95 90 55 97 

1976 168 130 61 101 

1977 315 208 97 102 

1978 128 162  6)  68 78 

1979 137 138  6)  59 79 
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Jaar Rubber 7 ) Jute 8 ) Sisal 9 ) Koper 10)  

1950 241 51 

1951 309 53 

1952 168 60 

1953 124 59 

1954 128 74 62 

1955 210 69 131 86 

1956 172 85 128 78 

1957 152 70 109 50 

1958 136 58 109 45 

1959 174 75 138 54 

1960 182 122 155 55 

1961 139 82 134 51 

1962 132 68 153 52 

1963 123 65 232 52 

1964 114 80 204 76 

1965 116 89 129 99 

1966 106 106 120 116 

1967 90 99 100 85 

1968 90 98 97 99 

1969 120 103 103 116 

1970 87 89 82 101 

1971 66 86 85 71 

1972 61 81 107 64 

1973 105 65 196 88 

1974 83 63 314 81 

1975 62 58 149 42 

1976 80 45 119 47 

1977 77 45 119 40 

1978 77 53 98 36 

1979 82 41 125 47 
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Jaar Nikkel 11) Mangaanerts 12 ) IJzererts 13 ) Tin 14)  

1950 61 197 81 

1951 62 165 91 

1952 63 161 84 

1953 70 187 70 

1954 72 190 167 68 

1955 76 168 174 70 

1956 74 226 186 72 

1957 81 254 188 66 

1958 81 197 180 65 

1959 81 154 143 69 

1960 79 146 140 67 

1961 82 144 139 75 

1962 86 144 132 76 

1963 84 135 122 77 

1964 83 112 120 109 

1965 80 120 117 113 

1966 80 121 113 103 

1967 87 112 98 95 

1968 100 103 101 98 

1969 113 85 100 107 

1970 122 80 100 102 

1971 116 86 104 91 

1972 110 78 97 87 

1973 100 77 75 98 

1974 91 92 76 129 

1975 94 98 100 96 

1976 101 102 82 106 

1977 97 95 62 136 

1978 74 78 64 134 

1979 85 67 51 141 
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Jaar 	Zink 15 ) Te,,,A 15) 	Fosfaat 'b) 	Bauxiet 17) 
1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

158 

192 

163 

86 

91 

104 

108 

87 

70 

87 

93 

80 

70 

80 

120 

112 

100 

96 

98 

106 

98 

95 

105 

197 

229 

119 

113 

85 

74 

81 

153 

196 

159 

113 

121 

132 

139 

111 

84 

81 

81 

72 

63 

71 

111 

123 

101 

86 

97 

116 

110 

84 

91 

108 

118 

71 

76 

97 

89 

144  

143 

138 

128 

128 

118 

116 

115 

103 

102 

110 

119 

110 

99 

102 

90 

87 

82 

76 

75 

238 

253 

135 

105 

85 

85  

91 

75 

74 

77 

79 

78 

75 

73 

73 

72 

70 

70 

71 

70 

69 

108 

106 

105 

112 

111 

100 

92 

83 

72 

107 

101 

107 

111 

106 

100 



Voetnoten Bijlage II 

1) Gebaseerd op marktprijzen, gedefleerd voor cif-prij-
zen van industriële exporten uit OECD-landen naar 
ontwikkelingslanden berekend uit IBRD: "Commodity 
Trade and Price trends" (1979 Ed.) 

2) Santos 4 
3) Accra, spot, New York 
4) Average all tea 
5) Egyptische katoen, cif., Liverpool 
6) Prijzen Accra, spot, New York, niet beschikbaar; be-

rekend op basis van prijsverschillen gemiddelde prij-
zen ICCO 

7) Londen, RSS 1 
8) Bangladesh, White D. 
9) Oost Afrika cif. Europa 

10) LME, Electrolytic wirebar 
11) Electrolytic cathodes, contract price, fob., US 

duty included 
12) India, 46-48% Mn. cif., US ports, import duty extra 
13) Kiruna D. 60%, cif., Rotterdam 
14) LME, standaard 
15) LME 
16) 75% BPL, fas., Casablanca; vanaf 1976, 72% BPL 
17) US import reference price based on imports from 

Jamaica; 1970 = 100 
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BIJLAGE III 

Effecten van het berekenen van tekorten in exportopbreng-
sten in reële termen  

In onderstaande cijfervoorbeelden wordt, overeenkomstig de 

door het IMF gevolgde werkwijze ten aanzien van de compen-

satoire financiering, het jaar van het tekort (jaar 3) als 

het spiljaar gebruikt. Voor de twee voorafgaande jaren gel-

den de gerealiseerde opbrengsten. Voor de twee volgende ja-

ren gelden projecties. Bij de projecties wordt veronder-

steld, dat de nominale exportopbrengsten groeien met een 

constant percentage: 12% per jaar. Voor de bepaling van de 

exportopbrengsten wordt het meetkundig gemiddelde genomen. 

CASUS I 

Het tempo van de internationale inflatie, tot uitdrukking  
komend in de ontwikkeling van de importprijzen, blijft ge-
lijk over de vijfjarige periode: 10% per jaar 

Jaar Nominale export- 
opbrengsten 

Index import- 
prijzen 

Reële exp. 
opbrengsten 

1 400 82,64 484 

2 448 90,91 492,8 

3 501,8 100 501,8 

4 562 110 510,8 

5 629,4 121 520,2 

Stel dat de export in jaar 3 terugloopt tot 450. Rekenend 

in nominale termen is het tekort dan 501,8 minus 450 is 

51,8. Rekenend in reële termen is het verschil exact even 

groot. 
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CASUS II 

Het tempo van de internationale inflatie neemt af. In de  
eerste drie jaren is het 10%, daarna zakt het tot 8% per 
jaar   

Jaar Nominale export 
opbrengsten 

._ 
Index import- 

prijzen 
Reële exp. 

opbrengsten 

1 400 82,64 484 

2 448 90,91 492 

501,8 100 501,8 

4 562 108 520,4 

5 629,4 116,64 539,6 

Nominaal is het tekort wederom 51,8. De gemiddelde reële 

opbrengst is 507,0, zodat bij een werkelijke exportopbrengst 

van 450 in jaar 3 het aldus berekende tekort 57,0 beloopt. 

Op het moment dat het inflatietempo nog relatief hoog is, 

krijgt het betrokken land een grotere compensatoire finan-

ciering bij berekening in reële termen, dan het geval zou 

zijn geweest wanneer geen rekening was gehouden met ontwik-

kelingen in de importprijzen. 

CASUS III 

Het tempo van de internationale inflatie neemt toe. In de  
eerste drie jaren is het 8%, daarna stijgt het tot 10% per 
jaar   

Jaar Nominale export- 
opbrengsten 

Index import- 
prijzen 

Reële exp. 
opbrengsten 

1 400 85,73 466,6 

2 448 92,59 483,9 

501,8 100 501,8 

4 562 110 510,8 

5 629,4 121 520,2 
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De gemiddelde reële exportopbrengst is 496,3. Bij een wer-

kelijke exportopbrengst van 450 in jaar 3 is het tekort 

46,3. Op het moment dat het inflatietempo nog relatief laag 

is, krijgt het betrokken land een kleinere compensatoire 

financiering bij berekening in reële termen, dan het geval 

zou zijn geweest wanneer geen rekening was gehouden met ont-

wikkelingen in de importprijzen. 

De cijfervoorbeelden demonstreren dat berekening van tekor-

ten in reële termen resulteert in een aanpassing aan ver-

anderingen in de (verwachte) inflatie. Nu eens kan het be-

rekende tekort in reële termen hoger, dan weer lager uit-

vallen dan het berekende tekort in nominale termen. Bere-

kening in reële termen is derhalve geheel iets anders dan 

indexatie waarbij wordt uitgegaan van een eenmalig basis-

jaar (of een vaste basisperiode). 
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STELLINGEN 

Stellingen behorend bij het proefschrift van 

J.W.A. Vingerhoets: 

Ontwikkelingslanden als Grondstoffenexporteurs 



In het Nederlandse beleid van ontwikkelingssamenwerking 

is het voorgenomen doelgroepenbeleid, tot op heden althans, 

niet gerealiseerd. 

II 

In een effectief doelgroepenbeleid dient getracht te wor-

den om een zo groot mogelijk deel van de baten van elk pro-

ject ten goede te laten komen aan de doelgroepen. Het exac-

te percentage is echter irrelevant. 

III 

De voedselproblematiek van ontwikkelingslanden omvat zo-

wel aspecten van productie als van verdeling. Oplossing 

van het productieprobleem laat het verdelingsprobleem be-

staan. Bepaalde vormen van communale landbouw bieden een 

meer haalbare oplossing dan inkomensoverdrachten. 

IV 

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking beschikt in on-

voldoende mate over deskundige ambtenaren om het voeren 

van een structuurbeleid-met-ontwikkelingsdimensie mogelijk 

te maken. 

V 

Differentiatie van handelsbeleid ten opzichte van ontwik-

kelingslanden is een gevaarlijk uitgangspunt, omdat ener-

zijds exporten worden beperkt, terwijl anderzijds onbenut-

bare exportmogelijkheden worden geschapen. 



VI 

DES, recentelijk nog toegenomen, gecompliceerdheid van 

it Multivezelakkoord bevordert de bureaucratisering in 

ontwikkelingslanden en nodigt uit tot corruptie en mal-

versaties. 

VII 

De opbouw van een kunstmestindustrie in ontwikkelingslan-

den wordt belemmerd door de kartelstructuur van de OECD-

export en het zelfvoorzieningsbeleid van de OECD-landen, 

waaruit sterke internationale prijsbewegingen voortkomen. 

VIII 

Het is gewenst dat aan de Mededingingswetgeving van de 

OECD-landen extra-territoriale werking wordt gegeven. 

Hiervoor is het nodig om het begrip "algemeen belang" 

ook van toepassing te verklaren voor subjecten buiten de 

nationale grenzen. 

IX 

Het meest onzinnige van een reeks stellingen is een on-

zinstelling. 
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